





Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły podstawowej w opi



 cia do ustalenia cech dobrego nauczyciela była anal

            
   
            
  rzetelnie i odpowiedzialnie. Te zadania przeło  
    

 
   

  [1976] wymienia zadania, jakie powinien wypełnia  
  
  wiadczenia w celu wprowadzenia młodzie 

ycia w społecze stwie ludzi dorosłych; 
 Rozwijanie sił twórczych i zdolno ci innowacyjnych młodzie 
 Kształtowanie postaw i charakteru młodzie 
 Organizowanie działalno ci praktycznej dzieci i młodzie 
 Posługiwanie si    kształcenia; 
   

  
            
    
  dla dobra procesu dydaktycznego współpracowa 


Główny problem badawczy został sformułowany w posta  

  dobry nauczyciel klas 1–3 szkoły podstawowej? i zo
stał zoperacjonalizowany w oparciu o analiz  funkcji, jakie pełni nauczyciel  
   ciu problemów szczegóło-

   
  
   
  
   z funkcji kształc 





Badania zostały przeprowadzone w miesi cu marcu 2014 r. w Zespole Szkół 
   
kiego. Uczestniczyło w nich 10 nauczycielek edukacj
        
  



          

 

  czej pełnionej przez nauczycielki 
przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych 


Rozkład cech wynikaj   

 









   
 



 
 









 




   
  





  na niewła-



   
 





 
 


 
 




 
tualny, społeczny i emocjonalny. 

 





  



 
  




  
 

    






 
tualny, społeczny i emocjonalny. 



 
 


Nauka o trosce o własne zdrowie 
 




 
  

  


Nauka o trosce o własne zdrowie 
 


  na niewła-





       

          






 c zebrane wyniki ankiet wypełnionych przez studentk 
     ły cechy wynikaj      
       nauczycielek wyniosła 
 
 

        
cji stała si    
         
  

  funkcji wychowawczej pełnionej przez  
nauczycielki przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawow
         

      
 
  


Rozkład cech wynikaj  

 









 



 





 
współpracy i działania w grupie. 

 
współpracy i działania w grupie. 


Kształtowanie cech charakteru: 
  
  


Kształtowanie odpowiednich zacho-
 



 
  


  





 




  przez całe  



  przez całe  

 






 


Uczenie pełnej koncentracji na lekcji 





Uczenie pełnej koncentracji na 




  




Kształtowanie postaw wobec 
uczniów, wobec szkoły, rodziny, 



Kształtowanie cech charakteru: 
  
  




  
człowieka, pi  

  
człowieka, pi  


Kształtowanie odpowiednich 
 


Kształtowanie postaw wobec 
uczniów, wobec szkoły, rodziny, 





  




 







        
numer 2 oraz numer 10 stały si        
     
    
             ła tak
  

  cej pełnionej 
przez nauczycielki przedszkoli i klas 1–3 szkół pod
   

     
         
  ła najwy     


Rozkład cech wynikaj   

 









  



Nakłania 
nowych i trudniejszych działa 




Cały czas stymulowa 




  we własne siły i mo 





  

 



 





  we własne siły  
  


  






  


Cały czas stymulowa 






 

  


  
 

  

 




Nakłania 
nowych i trudniejszych działa 

      

 
  


  




      

  




Nakłania 
udziału w yciu klasy, szkoły  




  



  
Nakłania 
udziału w yciu klasy, szkoły  








W rozkładzie cech wynikaj      
  ła tej samej pozycji dla nauczycieli i studentek. N
              
     ły t    
   ły tak  
 

  funkcji dydaktycznej pełnionej  
przez nauczycielki przedszkoli i klas 1–3 szkół pod
   

     
  ła warto  
muje ostatnie miejsce w rozkładzie cech wynikaj 


Rozkład cech wynikaj  

 









 
 



  





  
 

 
 





  
 



  





  
 


 





   



   
  







   


  
 

  
 





 









   
   





   
  


  
 




   
  
 


   
  






 











        
numer 11 stały si         
     
       ła tak    
   ły t   
  ły warto 

  funkcji kształc cej pełnionej przez nauczycielki 
przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych 
   cych z funkcji kształc 

     
          ła   
i zajmuje 2 miejsce w rozkładzie cech wynikaj 


Rozkład cech wynikaj cych z funkcji kształc  

 









Nauczyciel ma kształci 
 


 
  




 
 

   twórcze działania uczniów. 

    do praktycznego działania. 5,43  
 




 
  

    do praktycznego działania. 


  
 

   
samokształcenia. 


  
samokształcenia. 

Nauczyciel ma kształci 
 




Nauczyciel ma wykształci


  





 


 Nauczyciel ma wykształci





  twórcze działania 



  
 




 
  



 
  





 
  

    ródeł 





   ródeł 


  
  



        
numer 10 stały si         
     





  rednich dla cech funkcji pełnionych  
przez nauczycielki przedszkoli i klas 1–3 szkół pod

Wyniki ankiet zostały podzielone na dwie grupy. Pie
  60 cech dobrego nauczyciela udało mi 
     
skałam wykres, który przedstawia si   
  



Wykres 60 cech dobrego nauczyciela według studentek

    wykazała cecha numer 25 ( 
 
          
           
        wykazała cecha numer 45 (
    ródeł informacji). Ta cecha okazała si  
  

Tym samym sposobem zostały policzone 



Wykres 60 cech dobrego nauczyciela według nauczycie





      
       ła najwy  
               
      ła cecha numer 52 (  
   


  

 












      

   Kształc  

     

     

5 Kształc    

  nych cech pełnionych funkcji 
przez nauczycielki przedszkoli i klas I–III szkół p
  było wyró  

 
  


  niejszych cech dobrego nauczyciela klas 1–3 według 






  nych cech dobrego nauczyciela klas 1–3 według stude


  niejszych cech dobrego nauczyciela klas 1–3 według 






 

    

Rozwijanie twórczego działania uczniów 

  

Nakłanianie uczniów do podejmowania nowych i trudniejs  

  

   

 anie do praktycznego działania 

  we własne siły i mo   

Nauka dzieci współpracy i działania w grupie 

   


  nych cech dobrego nauczyciela według nauczycielek 






 

Nakłanianie ucznia do aktywnego udziału w yciu szkoły, klasy i rodziny 

Nakłanianie do ch   

  

  na niewła  

    

    

     
 



  ródeł informacji 

 

     


     

   ce z funkcji kształc  
  ki dokładnej analizie wyłoniono 10 najwa 
             
          
             ródeł  
    
       
           
    



  

Využití shlukové analýzy p   



 dzy ideałem a codzienno   

  

 


   e współczesny nauczyciel to osoba 

 





 ne jest, by nauczyciel pełnił podstawowe funkcje, j
  cza, dydaktyczna, kształc 
 ca. Współczesny nauczyciel to taki, który posiada o  
  
      ciach nie tylko wykładowc    


Słowa kluczowe:

















