
Наурыз 

Іс-әрекеттегі зерттеу - мектепті жақсартудың тиімді құралы

Зерттеу сұрағы: Қандай стратегиялар арқылы іс-әрекеттегі зерттеуді тәжірибеге енгізе аламыз?
Зерттеу мақсаты:  Мұғалімдердің практикасына өзгеріс енгізу үшін іс-әрекеттегі зерттеу арқылы мектепті жақсарту .

Нұр-Сұлтан қаласы №67 гимназия
 2020-2021 оқу жылының наурыз-мамыр айы

Мұғалімдер мен əкімшілік
өздері анықтаған
проблемалармен жақсы жұмыс
істейді;

Мұғалімдер мен əкімшілік өз

жұмыстарын тексеріп,

бағалайды, содан кейін тиімді

жұмыс істеу үшін жұмыс тəсілін

басқа қырынан қарастырады;

Мұғалімдер мен əкімшілік
ынтымақтастықта жұмыс жасау
арқылы бір-біріне көмектеседі;

Əріптестермен ынтымақтасқан
жұмыс олардың кəсіби дамуына
көмектеседі.

Watts, 1985, p.118 
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рефлексивті

Зерттеудің әр қадамын
жоспарлау және
рефлексия қажет;
Теория мен тәжірибені
ұштастыру;
Еріктілерді тәжірибе
барысында қолдау;
Тәжірибедегі
мәселелерге назар
аудару;
оқыту мен оқуды
жақсартуға сенім;
әр оқушының
қажеттілігін түсіну;
Талқылаулар
сындарлы;
Сынды ашық қабылдау;

Теорияның көптігі
жалықтырады;
Жазылым
дағдысының
төмендігі;
Үлкен топта талқылау
әлсіз;
ішкі қарсылық;

Қорытынды

еріктілер тобы іс-әрекетті зерттеуді тәжірибесінде қолданады;
бірлестік мұғалімдерінде іс-әрекеттегі зерттеуге еріксіз
қосылған мұғалімдердің жұмысы тиімділік көрсеткен жоқ;
бірлестік мұғалімдерінде іс-әрекеттегі зерттеуге ерікті түрде
келгенде оң көзқарас қалыптасты;
еріктілер тобын ортақ мақсат пен құндылықтар және ұқсас
идеялар біріктірді;
командалық жұмыста кіші топтағы жұмыстың тиімділігі үлкен
топтан жоғары болды.

  Зерттеу нәтижесі бақылау арқылы түйінделді:

   Мектепті жақсарту үшін біз іс-әрекеттегі зерттеуді құрал ретінде
пайдаландық. Зерттеу топтарында әртүрлі зерттеу сұрақтары
болғандықтан бастапқы кезеңде бір бағытты ұстану қиындық
тудырды. Бұл кедергіні шешу үшін кезең-кезеңмен іс-әрекеттегі
зерттеуді тәжірибеге енгіздік. Оның тиімділігі ұжымды ортақ
миссияға, ортақ құндылықпен бір мақсатқа жұмылдырды.

Әдебиеттер Кері байланыс Бейне сүйемелдеу

Стратегиялық қадам

https://youtu.be/MU5Nidkrjq0
https://youtu.be/I9FrpW5kMTI

