একজন শ্রেণি ণিক্ষককর দাণিত্ব
একজন শ্রেণি ণিক্ষক সংণিষ্ট শ্রেণির প্রাি। তাঁর সঠিকভাকে দাণিত্ব পালকনর মধ্য ণদকিই একটি শ্রেণির শ্রেণি কার্ যক্রম হকি উকে
সুশংখল এেং প্রািেন্ত। সুতরাং একজন শ্রেণি ণিক্ষককর উপর ঐ শ্রেণির সফলতা ণকংো ব্যর্ যতা ণনভযর ককর। একজন শ্রেণি ণিক্ষককক
অকনক ণেষকি শ্রখিাল রাখকত হি। ণতণন সে যপ্রর্ম তার শ্রেণির িতভাগ উপণিণত ণনণিত করকেন। সকে যাচ্চ উপণিণত ণনণিত করা
সহজ শ্রকান ণেষি নি। শ্রসজন্য তাকক অতযন্ত শ্রকৌিলী হকত হকে। ণেণভন্ন উপাি অেলম্বন ককর ণতণন িতভাগ উপণিণত ণনণিত করকেন।
একজন ণিক্ষক তার শ্রমধা, ণিন্তন দক্ষতা, শ্রর্াগ্যতা, অণভজ্ঞতা, প্রযুণি ইতযাণদর সমন্বকি তার শ্রেণি কার্ যক্রম সম্পাদন করকেন।
একজন শ্রেণি ণিক্ষক সংণিষ্ট শ্রেণির ণিক্ষার্ীকদর কাকে অতযন্ত জনণপ্রি হকত পাকরন। ণতণন কখকনা আদিয ণিক্ষক, কখকনা অণভভােক,
কখকনা অণভকনতা, কখকনা ণেকনাদনকমী, কখকনা শ্রনতা, কখকনা পর্ প্রদিযক, কখকনা গুরু গম্ভীর। ণতণন ণিক্ষার্ীকদর ণনকট অণত আপন
হকি উেকেন। তাকদর ণেশ্বাস এেং আিাজুকে ণতণন অেিান করকেন। একজন আদিয শ্রেণি ণিক্ষককক হকত হকে ণনভযি,
ননণতকতাসম্পন্ন, সতযোদী এেং ণনরকপক্ষ। ণতণন কখকনাই শ্রকান ণিক্ষার্ীর প্রণত অণতণরি ভাকলাোসা প্রদিযন করকেন না শ্রর্ন শ্রসটা
অকন্যর মনঃককষ্টর কারি হি। ণতণন তার িাণরণিক মাধুর্ য ণদকি সকল ণিক্ষার্ীর মন জি ককর ণনকেন।
একজন আদিয শ্রেণি ণিক্ষককর অেশ্যই ণনজস্বতা র্াককত হকে। ণতণন তার দক্ষতা ণদকি উদ্ভূত নতুন নতুন পণরণিণত সামাল ণদকেন।
ণতণন সোর প্রণত সমান মকনাকর্াগী হকেন। ণতণন ণিক্ষার্ীর মকধ্য লুণককি র্াকা সুপ্ত প্রণতভা শ্রের ককর আনকেন। একটি শ্রেণির সকল
ণিক্ষার্ী সমান শ্রমধার অণধকারী হি না। শ্রসজন্য তাকক সোর অেিা বুকে পদকক্ষপ গ্রহি করকত হকে। ণতণন ণিক্ষার্ীকদর মকধ্য একটি
আকষ যিীি েন্ধুত্বপূি য সম্পকয গকে তুলকত উকযাগী হকেন। ণিক্ষার্ীরা শ্রর্ন পারস্পণরক সহকর্াণগতার মকনাভাে শ্রপাষি ককর শ্রসই ণেষকি
ণতণন সকিষ্ট হকেন।
একজন শ্রেণি ণিক্ষককক ণকছু ণেকিষ কার্ যােণল সম্পাদন করকত হি। শ্রর্মন- হাণজরা সংরক্ষি, অনুপণিত ণিক্ষার্ীকদর ণেষকি শ্রখাঁজখের শ্রনওিা, অসুি হকল শ্রদখকত র্াওিা, অণভভােককর সাকর্ ণনিণমত শ্রর্াগাকর্াগ রক্ষা করা, ণিক্ষার্ীর ডাটাকেজ নতণর করা, ফলাফল
প্রণক্রিাকরি, শ্রেণির শ্রমধানুসাকর ণিক্ষার্ীর তথ্য সংরক্ষি, সেল-দুে যকলর সঠিক সংণমেি, ণেণভন্ন অণফস তথ্য শ্রজকন ণিক্ষার্ীকদর
র্র্াসমকি অেণহতকরি, ণিক্ষার্ীর আিরণিক দৃণষ্টভণির প্রণত শ্রখিাল রাখা, শঙ্খলা ণেধান করা, প্রাতযণহক সমাকেকি সকল ণিক্ষার্ীর
উপণিণত ণনণিত করা, শ্রেণি কার্ যক্রম সঠিকভাকে পণরিালনাি ণিক্ষার্ীকদর ণেণভন্ন গ্রুকপ ণেভি করা, সৃজনিীল কাকজ উৎসাণহত
করা, গিতাণিক মকনাভাে সৃণষ্ট করা ইতযাণদ।
এোোও একজন ণিক্ষককক ণিক্ষার্ীর মকনর ভাষা বুোর ক্ষমতা র্াককত হকে। তাকদর সুকখ-দুকখ, ণেপকদ-আপকদ, আনকে-ককষ্ট পাকি
র্াককত হকে। ণতণন ণিক্ষার্ীর জন্য অনুকপ্ররিা হকেন। ণিক্ষার্ীরা তাকক শ্রদকখ মকনােল ণফকর পাকেন। ণতণন গেনমূলক পরামিয ণদকেন,
সমাকলািনা করকেন। অর্ যাৎ সে যকক্ষকি ণতণন ণিক্ষার্ীকদর পাকি র্াককেন।
একজন শ্রেণি ণিক্ষক তার শ্রেণির ণিক্ষার্ীকদর েে ণকছু করার স্বপ্ন শ্রদখাকেন। েে ণকছু হওিার স্বপ্ন ণতণন তাকদর শ্রদখাকেন। তাকদর
জীেকনর লক্ষয জানকত িাইকেন। তাকদর জীেকনর লক্ষয ণির করকত সহািতা করকেন। ণতণন তাকদর স্বপ্ন পূরকি সহকর্াগী হকেন। তারা
শ্রকান ভুল করকল ণতণন তা সংকিাধন ককর ণদকেন। মাকেমকধ্যই ণতণন প্রধান ণিক্ষক এেং অণভভােককর সকি ণিক্ষার্ীকদর ণেষকি
আলাপ করকেন। তাকদর সুণেধা-অসুণেধা শ্রদখকেন।
সেকিকষ একজন আদিয শ্রেণি ণিক্ষকক অেশ্যই শ্রপিাগত মকনাভাকের অণধকারী হকত হকে। ণতণন সমিমত ণেযালকি আসকেন,
সমিমত ণেযালি পণরতযাগ করকেন। ণতণন শ্রলসন প্লান নতণর ককর শ্রেণিকত পােদান করকেন। এোোও ণতণন ণেণভন্ন প্রণিক্ষি গ্রহি
ককর প্রণতণনণিত ণনকজকক শ্রর্াগ্য ককর তুলকেন।

