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Hodný učitel
učitel
Kdo je vlastně hodným učitelem? Je to ten učitel, který všem dává hezké
známky, na každého se usmívá a se studenty je kamarád. Nedává příliš náročné úkoly
a je spokojen pokud student odpoví alespoň na některé otázky z probraného učiva.
Takový učitel bývá mezi studenty označován za hodného učitele.
Co to ale přináší? Vše má své hranice. Nemyslím si, že nás správně připraví pro
život. Vždyť v životě není nic zadarmo. V dnešní společnosti je kladen velký důraz na
individualitu jedince. Každý z nás musí být schopen postavit se na vlastní nohy a
dokázat se samostatně rozhodovat.
V podvědomí lidí převládá názor, že hodný člověk je takový, který si nechá
všechno líbit a nedokáže prosadit svůj vlastní názor. Často studenti jeho postoj vnímají
jako slabost. Jsou situace, kdy učitel musí dát jednoznačně najevo svůj postoj i za
cenu, že jeho popularita zdánlivě klesne. Neměl by přijímat nic neřešící kompromisy,
které oddalují konečné řešení. Naopak učitel, který je schopen se postavit za svůj
názor, získá daleko větší sympatie a porozumění u studentů. Pokud však udělá chybu
měl by být schopen se k ní přiznat a snažit se o nápravu. Svým chováním dává příklad,
jak neustupovat nátlaku okolí a být silnou osobností.
Když se dívám na filmy „pro pamětníky“, je až neuvěřitelné, jak dříve učitelé
přísně dbali na dodržování dobrých mravů. Domnívali se, že tím dosáhnou větší
autority. V důsledku je tyto přehnané lpění často zesměšňovalo. Když srovnám
dřívější přístup učitelů se současným, nelze nepostřehnout změnu v chování učitelů i
studentů. Je cítit mnohem větší snaha o vzájemné pochopení. Máme daleko větší
možnosti seznamovat se s studenty z jiných zemí. Slouží to ke zlepšení vzájemného
pochopení na obou stranách a to nejen studentů, ale i učitelů.
Co tedy obnáší označení hodný učitel? Přemýšlím spíše o správném a
spravedlivém učiteli, kterého si chci vážit a snažit se od něj naučit realistickému
přístupu k životu. Proto se mi hodný učitel jeví spíše jako laciná náhrada. Správný
učitel by nás měl nejen vést a předávat nám své zkušenosti ve svém oboru. Měl se by
snažit nás chápat a rozumět našim radostem a problémům.
Zatím jsem měl to štěstí, že jsem se setkal jen se správnými učiteli, kteří se nás
podle mého názoru snaží připravit nejen k maturitě ale i na naše budoucí povolání.

