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АНОТАЦІЯ

Обґрунтування психолого-педагогічних  умов формування толерантності

у  майбутніх  учителів  початкових  класів  у   процесі  вивчення  гуманітарних

дисциплін. 

Сучасний учитель початкової школи повинен усвідомлювати місце і роль

освітніх  процесів  у  світовому  культурному  просторі,  поєднувати  глибокі

фундаментальні  теоретичні  знання  й  володіти  практичними  уміннями  та

навичками для формування толерантної поведінки у своїх учнів.

Актуальність формування толерантності зумовлюється сутністю професії

вчителя початкової школи, у якій виявляється гуманістична спрямованість, що

передбачає  наявність  таких  якостей,  як  добросердечне  ставлення  до  учнів,

розуміння особливостей організації  навчального процесу в початковій  школі,

високий ступінь терпимості під час спілкування з учнями та колегами.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  толерантність,  учитель  початкових  класів,
гуманітарна підготовка, толерантність вчителів, тренінгова програма.
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