Адамның іс-әрекеті басқа адамға
тәуелді және оған бағытталған...
Р.Сирс

ЗЕРТТЕУ СҰРАҒЫ
Неліктен оқушы мінезі өзгеріске ұшырайды?
Нұр-Сұлтан қ. 58 МГ, Султанова М, Жумагалиева Ж, Газиева Ж

Мақсаты
Оқушының
сыныптастарымен,
мұғалімдермен және атаанасымен өзін әр түрлі
ұстау себептерін түсіну
арқылы оқушыны қабылдау.

Актуалдығы
Оқушының ерекшелігіне
қарай психофизиологиялық
жағдайлар ескеріле
бермейтіндіктен мектепоқушы-ата-ана арасында
келіспеушілік жиі орын
алады.

Әдістемесі
Зерттеуші топ
деректерді
бақылау,
сұхбаттасу,
әңгімелесу
арқылы жинады.

Нәтижесі
Сыныптың мазасын алады,
сабақ өткізбейді деген
оқушының әрекеттерінің
жас ерекшелігіне сай
екенін, уақыт өте келе
тұрақталатынын зерттеу топ
мұғалімдері қабылдай алды.

Қорытынды
Жасөспірімнің әрекеттері
психоэмоционалдық көңілкүйіне ғана емес, сонымен
бірге өзі еліктеген
адамдардың әрекетіне
байланысты екені
анықталды. Оны қалыпты
жағдай деп қабылдау қажет.

Қолданылған
әдебиеттер...
К.Леонгард, Л.В
Личко, Р. Д
Шмишек А.
Бандура…

https://www.youtube.com/watch?v=gLPY12pTzmw

A person's actions are dependent on and
directed at another person...
R. Sirs

RESEARCH QUESTION
Why does a student's behavior change?
58 MG Nur-Sultan, Sultanova M, Zhumagaliyeva Zh, Gazieva Zh

Purpose
Acceptance of the student by
understanding the reasons for
the behavior of the student
with classmates, teachers and
parents.

Current
Due to the peculiarity of the
student, there is often a
disagreement between the
school-pupil-parent, as
psychophysiological
conditions are not taken into
account.

Methodology
The research team
collected the data
through observation
and interviews.

Result
The teachers of the group
were able to learn that the
student's actions, which are
not supported by the class, are
consistent with the age of the
student, will stabilize over
time.

Total
It was revealed that the
teenager's actions were not
only due to psychoemotional
mood, but also to the actions
of the people he impersonated.
It is necessary to accept it as
normal.

Used Literature...
K.Leongard, L.V
Leachko, R. D.
Schmišek A.
Bandura...

https://www.youtube.com/watch?v=gLPY12pTzmw

Действия человека зависят от другого
человека и направлены на него...
Р. Сирс

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
Почему меняется поведение ученика?
58 МГ Нур-Султан, Султанова М, Жумагалиева Ж, Газиева Ж

Цель
Принятие ученика путем
понимания причин поведения
ученика с одноклассниками,
учителями и родителями.

Актуальность
Из-за особенностей ученика
часто возникают разногласия
между школой-ученикомродителем, так как
психофизиологические условия
не учитываются.

Методология
Исследовательская
группа собирала
данные с помощью
наблюдений и
интервью.

Результат
Преподаватели группы смогли
узнать, что действия ученика,
которые не поддерживаются
классом, соответствуют возрасту
ученика, со временем
стабилизируются.

Итог
Выяснилось, что действия
подростка были обусловлены не
только психоэмоциональным
настроением, но и действиями
людей, которых он выдавал за
себя. Необходимо принять это как
норму.

Использованные
литературы...
К.Леонгард, Л.В.
Леачко, Р.Д.Шмишек
А.Бандура...

https://www.youtube.com/watch?v=gLPY12pTzmw

