O QUE TORNA UM PROFESSOR UM BOM PROFESSOR?
OPIIÕES AO REDOR DO MUDO
( What makes a good teacher?) Opinions from around the world)

Extraído de texto da UICEF na internet UICEF – Teachers
Talking - (UESCO publicou um livro com o título What makes a
good teacher? (1996) Mais de 500 crianças de aproximadamente 50
países com idade entre 8 e 12 anos contribuíram com suas opiniões.
Seguem-se algumas das respostas)
http://www.unicef.org/teachers/teacher/teacher.htm

Respostas de nossos visitantes da WEB
* Um grande professor interage com a criança (física e mentalmente)
* Um grande professor tem afeição pelos alunos, faz com que
compreendam o que representa a emoção.
* Um grande professor sorri para seus alunos mesmo quando eles
estão fazendo coisas erradas.
* Um grande professor ensina não somente materiais de livros
escolares mas também A verdade que está acontecendo lá fora.
Prática equilibrada com teoria.
* Um grande professor se dedica à tarefa. Eles assumiram um
compromisso. Eles têm que cumpri-lo.
*
Um grande professor compreende que uma criança não é somente
um pacote de alegria que é capaz de chorar, de sorrir, de rir, Ele/ela
precisam compreender que à frente deles está um verdadeiro milagre
da vida.
( YUVETIUS, Jakarta, Indonésia )
Um bom professor(a) é uma pessoa que ensina não somente com a
mente, mas também com o coração.
( SYAE HELLY, East Java, Indonésia

Um professor (a) deve ter 3 qualidades essenciais:
1. COHECIMETO DE FUDO
2. HABILIDADES PROFISSIOAIS

3. QUALIDADES PESSOAIS
Existe um provérbio, “DÊ-ME UM PEISE E EU O COMO POR UM
DIA, ESIE-ME A PESCAR E COMO DURATE A VIDA TODA”
Esta deve ser a filosofia de um bom professor... Ele/ela deve ser
paciente e amável, flexível e desembaraçado, tolerante e de espírito
aberto com um bom senso de humor. Entusiástico, e gosta de ensinar.
Deve ser honesto(a) e modesto... a minha opinião assim é que devia
ser o professor(a).
SHEEBA RAMACHADRA, BUAIDHA, Reino da Arábia Saudita

Alguém que ajuda os estudantes em todos os aspectos. Faz com que
seus estudantes possam viver uma vida melhor. Ajuda os alunos a
tomar decisões em todas as condições. Que é bom professor para seus
estudantes e também bons estudantes para seus alunos e sociedade,
tendo caráter moral e modelo para construir uma nova sociedade boa.
PRAFUL BHASARKAR, BABUPETH, CHADRAPUR, IDIA

Penso que um bom professor deve ser uma pessoa boa e completa:
curioso, apaixonado, interessado nos interesses, desejos, sentimentos de
seus alunos. .. um professor realmente bom deve ser uma criança em
sua alma o que quer dizer criativo, imaginativo, e pronto para
exploração etc
MIRJAA KAZIJA, Rijeka, Croácia

Formei-me como professora de inglês na Albânia. O que um professor
muito bom precisa é ter muita intuição e inteligência porque tendo
essas qualidades você terá o poder a psicologia e o comportamento de
seus alunos e ajudá-los seria muito mais fácil. Um professor deveria
também ser supercompreensivo para compreender o que está se
passando no mundo dos alunos. E um professor deve conhecer o
assunto que ele/ela está ensinando.
MIGEA MULLAJ, Reseda, Califórnia, EE.UU>

•

Um bom professor torna-se disponível a todos os alunos,
contudo, sabe que os estudantes necessitam assistência extra.

•

Um bom professor é um comunicador eficiente, contudo, sabe
quando precisa mudar suas técnicas de comunicação para ter a

certeza de que os
instrucionais.

estudantes possam captar conceitos

•

Um bom professor permite que os estudantes façam perguntas,
contudo, não responde a perguntas antes de extrair as
experiência de aprendizado de outros estudantes.

•

Um bom professor tem regras e procedimentos de sala de aula
que ajudam os estudantes a saber o que é esperado deles e como
os estudantes podem ajudar a si mesmos.

•

Um bom professor encoraja cooperação e estabelece um
exemplo com outros estudantes e a faculdade.

•

Um bom professor é flexível e é capaz de mudar as lições “ em
cima da hora” a fim de acomodar as necessidades dos
estudantes.

Um bom professor respeita todos os estudantes e encoraja bom
desempenho.
MARIE GARCIA, Oyster Bay, Y, EE. UU.
•

Oportunamente, daremos mais depoimentos, pois representam uma
amostragem de muitos países e pode ser útil a todos nós.
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