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Науково-методичні дослідження


Акмеологічні аспекти професійної діяльності педагога
(1997-2002 р.р.)
 Здійснення адаптивного управління на основі
моніторингових досліджень
(2002-2007 р.р.)


Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку
мобільності вчителя
(2007-2012 р.р.)

Суб'єкти:
•

Херсонська академія неперервної освіти



Районний (міський) методичний кабінет


Навчальний заклад (дошкільний,
загальноосвітній, позашкільний)

Етапи дослідження проблеми
2013-2014 р.р. – мотиваційно-настановчий, на якому відбувається усвідомлення
соціально-педагогічних, процесу соціалізації особистості, з'ясування необхідності
інноваційних змін, створення відповідних умов для їх упровадження
 2014-2015 р.р. – проектувальний, під час якого розробляється структура (модель)
соціалізуючого освітнього простору, здійснюється встановлення соціального
партнерства зі всіма його суб'єктами

2015-2017 р.р.; – формувальний, який передбачає оновлення змісту освітньої
діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними
інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього
простору
 2017-2018 р.р. – результативно-оцінювальний, на якому здійснюється оцінка
впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності
особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до
здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді



Двосторонній процес соціалізації
(за Г. Андреєвою):
1.Засвоєння людиною соціального досвіду завдяки

поступовому входженню в систему соціальних зв’язків.

2.Відтворення ним системи соціальних зв’язків за рахунок
активної діяльності, активного включення у соціальне
середовище.

1.

Засвоєння людиною соціального досвіду завдяки

поступовому входженню в систему соціальних зв’язків

Інкультурація
процес входження людини в культуру свого народу

Інтерналізація
засвоєння моделей поведінки і засвоєння
соціальних значень (символів, цінностей, установок)

Адаптація
здатність людини до зміни своїх ціннісних орієнтацій і «Я-концепції»,
 вміння знаходити певний «баланс» між своїми ціннісними орієнтаціями
та соціальною роллю,
 орієнтація на прийняття універсальної системи цінностей.


2.Відтворення особистістю системи соціальних зв’язків за рахунок
активної діяльності, включення у соціальне середовище

Конструювання свого життя
(«неадаптивна соціалізація»)
процес приведення в систему інформації про світ, організація цієї інформації у
смислові структури з метою осягнення її сенсу
образ соціального світу

“я”

“світ”

Модель соціалізуючого освітнього простору Школи Радості В.Сухомлинського

Індивідуалізація навчання
Принцип
природовідповідності
Дитиноцентризм
Зв'язки з громадськістю

ОСОБИ
СТІСТЬ
ДИТИН
И

КОЛЕКТИВІЗМ

Учні

ПРАВДА

Діяльнісний
Міжпредметні
зв'язки
Системний

Учителі

Батьки

МИСТЕЦТВО
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

ІСТИНА

ПРИНЦИПИ

Мудрість життя
Уроки мислення
Казки під
голубим
небом
Свято Книги
Казки
Рідної
мови,
квітів,птахів,
Святопісні
першого
хліба
Тиждень саду
“Тихий куточок”

Гуманізація шкільного життя

НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Батьківщина
Мати
Книга
Слово

ПІ Д Х О Д И

ФОРМИ

РОБОТИ Ц І Н Н О С Т І

МІСІЯ

Громадськість

КРАСА

« Ми повинні формувати людину, здатну
орієнтуватися у глобальному просторі,

вміти адаптуватися до нього і
перейняти все, що є кращого в інших
країнах, і застосовувати у себе»
Президент НАПН України
В. Г. Кремень
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