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Bine ați venit la modulul 20 al setului de instrumente NES

În acest modul, veți învăța cum să concepeți și să implementați un proiect 
cercetare - acțiune care va crea o schimbare pozitivă, de impact și măsurabilă în 
contextul dvs. de predare și învățare.

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 concepe un proiect cercetare - acțiune pentru a explora dispoziția SEN în 
contextul în detaliu

 implementa și măsura un proiect cercetare - acțiune pentru a explora în detaliu 
dispoziția NES în contextul meu în detaliu

 înțelege că setul de instrumente NES este doar o cheie pentru a deschide o ușă 
către promovarea unor practici de predare NES mai incluzive și construirea unei 
comunități de practici este fundamentală pentru succesul său

Cercetare -Acțiune 

Proiect: Trecerea dispoziției NES la nivelul următor



2

Introducere

c)	Dintre aceste paragrafe importante, care este intuiția dvs. despre care va fi cel 
mai ușor de schimbat? De ce este acesta cel mai ușor?

d)	Fără să te gândești prea mult la asta, care sunt cele mai mari obstacole care 
crezi că există pentru a-l schimba?

e)	Vă puteți gândi la trei rezultate importante și pozitive din schimbarea care 
afectează în acest paragraf?

Acum vă apropiați de finalul aspectului modular al setului de instrumente NES, 
puteți reflecta asupra oricăror schimbări de cunoștințe și atitudine pe care le-ați 
suferit de-a lungul modulelor? Ați răspuns la cele șase întrebări (de mai sus) diferit 
de modul în care ați fi răspuns înainte de a vă angaja în setul de instrumente NES?

a)	După finalizarea modulelor pe care le-ați completat, care paragrafe din propriul 
context credeți că trebuie schimbate?

b)	Le puteți restrânge până la nu mai mult de trei paragrafe importante?

Imaginarea Viitorului

Ce călătorie a fost! Setul de instrumente NES te-a purtat prin câteva locuri complexe și 
(sperăm) interesante, dar asta nu înseamnă că ai ajuns la capătul drumului. Este ca și 
cum ai ajunge în vârful unui munte, de unde poți vedea noi orizonturi.


Gândiți-vă la modulele pe care le-ați luat. Și acum încercați să răspundeți la 
următoarele întrebări:
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Studiu de caz

Imaginarea Schimbării

Vă gândiți că schimbarea este întotdeauna greu de gestionat? Chiar nu este. Cu 
motivație și rețelele, obiectivele și planificarea potrivite, puteți avea un impact pozitiv 
asupra vieții tuturor elevilor dvs. NES!

Vă gândiți că schimbarea este întotdeauna greu de gestionat? Chiar nu este. Cu 
motivație și rețelele, obiectivele și planificarea potrivite, puteți avea un impact 
pozitiv asupra vieții tuturor elevilor dvs. NES!


2. Citiți această poveste de la Școala Primară Austhorpe, din Leeds, Anglia.

2.1. Citiți acum acest studiu de caz: "Autism Case Studies" de la Trustul de Educație 
pentru Autism. 

3. Acum că ați citit aceste studii de caz, reflectați asupra lor și răspundeți la 
următoarele întrebări:

https://
www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307


http://www.dyslexiabytes.org/asd-case-study


3.3. Ce probleme specifice au încercat aceste școli să abordeze?

3.4. Ce beneficii specifice credeți că dețin aceste școli în prezent și pe care nu le-ar 
fi avut anterior?

3.5. Puteți nota cinci pași importanți pe care credeți că aceste școli ar fi trebuit să îi 
parcurgă pentru a realiza schimbarea pe care au realizat-o?

3.6. Aceste studii de caz au relevanță pentru contextul dvs.?

Puteți aloca mai mult timp aici, dacă doriți, pentru a căuta pe internet alte cazuri 
de școli care au suferit schimbări pozitive.

3.1. Puteți identifica orice elemente cheie pe care aceste studii de caz le au în 
comun?

3.2. De ce sunt acestea elemente cheie?

https://www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307
https://www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307
http://www.dyslexiabytes.org/asd-case-study
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Teorie

Decizie asupra Planului cercetare - acțiune

Schimbarea este bună! – Mai ales acolo unde beneficiază cei mai vulnerabili din 
școlile noastre. Dar pentru ca schimbarea să se producă, este o idee bună să 
simplificăm procesul pentru noi înșine. Această secțiune va analiza modalitățile de 
a face schimbările cât mai structurate și realizabile.


Cercetarea - Acțiune, în forma sa cea mai simplă, este:

"un proces disciplinat de anchetă efectuat de către și pentru cei care iau măsuri. 
Motivul principal pentru implicarea în cercetare - acțiune este acela de a ajuta 
"actorul" în îmbunătățirea și / sau rafinarea acțiunilor sale"- Richard Sagor, 2021 
http://www.ascd.org/publications/books/100047/chapters/What-Is-Action-Research%C2%A2.aspx

Cercetare -Acțiune este o modalitate excelentă de planificare și executare a 
schimbării. Dar planificarea pentru dezvoltarea structurilor, mediilor sau practicilor 
poate fi uneori destul de descurajantă. Aceasta poate ajuta dacă vom alege 
procesul axat pe unele dintre beneficiile care rezultă din acesta.

5. Privește Piramida care ți-a fost oferită. Această piramidă reprezintă o ierarhie a 
beneficiilor pentru a începe un proces de schimbare. Așeza-ți "motivele" în ordine, de la cele 
mai puțin importante (în partea de jos a piramidei) la cele mai importante (în partea de sus 
a piramidei). Există un "motiv" pe care l-am lăsat gol pentru a fi completat cu propria idee.

Partea 1

4. Puneți aceste opt cărți – "Etapele Cercetare -Acțiune" - în ordinea în care credeți 
că ar trebui să fie.

a) Observați rezultatele

c) Reflectați asupra rezultatelor

b) Formați un plan

d) Acționați asupra planului

e) Identificați o nevoie

g) Acționați din nou, având în vedere ce 
efect au avut ajustările mele

f) Constatarea faptelor

h) Reglați planul

http://www.ascd.org/publications/books/100047/chapters/What-Is-Action-Research%C2%A2.aspx
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 Dezvoltarea cadrelor didactice (CPD
 Ușurința de planificar
 Practică reflexiv
 Nivel ridicat de relevanță practică în cercetarea noastr
 Poate fi utilizat cu date cantitative, precum și calitativ
 Posibilitatea de a dobândi cunoștințe aprofundate despre problem
 O adevărată oportunitate de a ajuta studenți
 O mare oportunitate de a „răspândi vestea
 O șansă de a ne ușura locurile de muncă ca profesor

 [Altele - vă rugăm să specificați]

Partea 2

Pentru a crea cel mai bun mediu de învățare pentru studenții NES în propriul 
context, gândiți-vă înapoi la începutul acestui modul. Ce schimbare ați decis că a 
fost cea mai importantă și cea mai realizabilă?


Folosind cardurile "Etapele Cercetare - Acțiune" din "exercițiul 4", extrageți prima 
carte – "Identificați o nevoie".


6. Scrieți această nevoie pe o bucată de hârtie goală. O să o "explodați"! Prima 
etapă a "exploziei unei nevoi" este transformarea acesteia într-o Întrebare de 
Cercetare -Acțiune. Astfel, să ne imaginăm că nevoia pe care ați identificat-o este: 

Există prea multă stimulare senzorială și trebuie să reducem această stimulare 
pentru a crea cel mai bun mediu de învățare pentru elevii noștri cu NES.

Cum putem reduce stimularea senzorială din școala noastră pentru a 
îmbunătăți mediul de învățare pentru elevii noștri cu NES?

Puteți transforma acest lucru într-o întrebare formulând-o ca ceva de genul:

Deci, încercați să reformulați nevoia pe care ați identificat-o într-o întrebare, așa 
cum vedeți în exemplu.


Acum trebuie să "explodăm" această întrebare. Acesta este un mod de a face 
cercetarea noastră mai specifică și mult mai ușoară.


Dacă vă uitați la întrebarea pe care v-am prezentat-o, veți observa că există câțiva 
termeni care sunt destul de generali. Cercetările și experiența au arătat că 
abordarea întrebărilor generale poate fi mai dificilă decât abordarea întrebărilor 
specifice, astfel încât sarcina este de a face termenii din întrebarea noastră mai 
specifici.


Să ne uităm la primul dintre termenii generali din întrebarea noastră.

Cum putem   stimularea senzorială din școala noastră pentru a 
îmbunătăți mediul de învățare pentru elevii noștri cu NES?

reduce

Acest termen "reduce" este destul de general. Ne referim la "reducerea numărului", 
"reducerea severității", "reducerea impactului" sau altceva? Dacă nu specificăm la ce 
ne referim în acest stadiu incipient, pericolul este că ne-am putea pierde într-o 
încercare de a face prea mult, fără să ne concentrăm asupra lor.


Ar putea ajuta dacă putem identifica tipul de stimulare senzorială la care facem 
referire. Acest lucru ne va ajuta să înțelegem sensul cuvântului "reducere".
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Cum putem   din școala noastră pentru a 
îmbunătăți mediul de învățare pentru elevii noștri cu NES?

reduce simularea senzorială

Cum putem   din școala noastră pentru a 
îmbunătăți mediul de învățare pentru elevii noștri cu NES?

reduce simularea senzorială

Deci, acum avem o întrebare mai specifică despre ce încercăm să facem, trebuie să 
explodăm alți termeni, în scopul de a identifica unde trebuie s-o facem. Cuvântul 
"Școala" este puțin prea general.

Astfel, acum trebuie să explorăm anumiți termeni suplimentari în scopul de 
concentrare. Ce înțelegem prin "îmbunătățire" și ce înțelegem, în acest context, prin 
"mediul de învățare"? Să aruncăm o privire.

Să vedem ce ar putea însemna asta:

In volum Interferența de zgomot exterior

Cum putem   din  noastră pentru a 
îmbunătăți mediul de învățare pentru elevii noștri cu NES?

reduce simularea senzorială  școala

In volum Interferența de zgomot exterior Bibliotecă

Și în cele din urmă, odată ce avem o idee mai bună despre tipul de îmbunătățiri pe 
care am dori să le facem într-un mediu mai specific, ar trebui să facem o "explozie":

Dintr-o dată, dintr-o întrebare destul de generală, care ne-ar fi putut provoca o 
mulțime de probleme care să ne restrângă proiectul și să riscăm să-l facem deschis 
și prea nefocalizat, avem ceva mult mai specific:

Cum putem   din  noastră pentru a 
  pentru elevii noștri cu NES?

reduce simularea senzorială  școala 
îmbunătăți mediul de învățare

In volum Interferența de zgomot exterior

Spațiu de lectură solitar

Bibliotecă Mai calm

Cum putem   din  noastră pentru a 
 pentru elevii noștri cu ?

reduce simularea senzorială  școala 
îmbunătăți mediul de învățare NES

In volum Interferența de zgomot exterior

Spațiu de lectură solitar ASD

Bibliotecă Mai calm

Cum putem reduce volumul de interferențe de zgomot exterior în biblioteca 
noastră pentru a crea un spațiu de lectură solitar pentru elevii noștri ASD?



7

Teorie

6.1. Acum luați nevoia pe care ați identificat-o și întrebarea inițială pe care ați 
formulat-o din ea și "explodați" întrebarea dvs. pentru a crea ceva cât mai 
concentrat posibil. Faceți-o într-un mod similar cu modul în care tocmai am făcut-o 
(mai sus), astfel încât să puteți obține o vizualizare bună a modificărilor.

Partea 3

Acum ați identificat importanța de a face o schimbare și ați identificat o întrebare 
concentrată de abordat, este timpul să abordați partea de "constatare a faptelor" a 
Proiectului Cercetare - Acțiune.


7.Faceți o listă cu tehnicile de colectare a datelor pe care le puteți utiliza pentru a 
afla informațiile de care aveți nevoie.De exemplu, în întrebarea care v-a fost dată 
ca exemplu (mai sus), puteți identifica volumul interferenței zgomotului exterior

 Distribuirea de chestionare spre a fi completate de către utilizatorii biblioteci
 Solicitarea elevilor să identifice zgomotele și "punctele sensibile la volum"
 Solicitarea elevilor dvs. de a configura dispozitive de măsurare în bibliotec
 Configurarea "barometrelor de zgomot" proiectate de elevi în diferite locuri din 

bibliotecă - imagini efectiv decupate ale barometrelor - și solicitarea 
utilizatorilor bibliotecii să marcheze pe barometre ce niveluri de zgomot există 
în diferite momente ale zilei etc

7.1. Acum imaginați-vă că aveți un set de obiective SMART (dacă ați parcurs 
Modulul 19, ar trebui să vă amintiți Obiectivele SMART de acolo) pentru a vă alinia 
colectarea datelor. Sunt acestea datele pe care doriți să le colectați

 Specifice? (știi exact care sunt datele
 Măsurabile? (puteți răspunde clar "da" sau "nu" la întrebarea dacă le-ați colectat, 

puteți măsura cantitatea de date pe care le-ați colectat și dacă este suficientă 
sau puteți măsura cu exactitate cât de multe date ați colectat

 Realizabile? (știți că este posibil și rezonabil să colectați aceste date
 Relevante? (datele pe care doriți să le colectați sunt perfect aliniate cu 

informațiile pe care doriți să le aflați
 Dependente de timp? (aveți un calendar clar pentru momentul în care aveți 

nevoie de date și, prin urmare, un punct în care știți că ați colectat sau nu 
cantitatea potrivită de date)


7.2. Astfel, ați întocmit o listă de tehnici de colectare a datelor, elaborați o "listă 
neagră" cu persoanele pe care doriți să le rugați să vă ajute să colectați aceste date. 
Este util să vă asigurați că aceste persoane sunt, de asemenea, implicate în proiect, 
așa că, dacă întrebarea dvs. este similară cu întrebarea exemplu pe care am 
analizat-o (mai sus), ar fi o idee bună să includeți unii elevi TSA și alți utilizatori.
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Partea 4

Acum privește din nou documentul: "Autism Case Studies". Acesta conținea șase 
studii de caz ale școlilor care au implementat schimbarea pentru a-și dezvolta 
practicile incluzive în ceea ce privește studenții cu TSA.


8. Alege unul dintre studiile de caz. Citiți-l, dar de data aceasta căutând în mod 
special tipul de date pe care școala din acel studiu de caz ar fi trebuit să le 
colecteze și tipurile de analize pe care ar fi trebuit să le facă odată ce le-ar fi 
colectat.


Notează-ți observațiile.


8.1. Dacă ai fi într-o poziție similară, ai fi vrut să colectezi alte date?


8.1.1. Dacă da, care din acestea?


8.2. Dacă ai fi într-o poziție similară, cum ai fi analizat datele?


8.3. Acum gândiți-vă la modul în care ați putea utiliza datele pe care doriți să le 
colectați în propriul context. Îți sugerăm șase întrebări cheie pentru a solicita:


o	Cum aș putea...

 Identific
 Descri
 Contextualiz
 Prezic
 Clarific
 Prescrie

Identifica 
datele 

importante

Contextualiza 
datele

Cum as putea?

Prescrie acțiuni 
pentru viitor

Prezice ce 
efecte aceste 
date pot avea 

în viitor

Clarifica o 
situație folosind 

aceste date

Descrie ce 
efecte au în 

prezent aceste 
date

Gândiți-vă la datele pe care doriți să le colectați pentru a răspunde obiectivului 
dvs. de cercetare și parcurgeți fiecare dintre aceste întrebări, una câte una, pentru a 
vă oferi atât un context focalizat în care vă puteți plasa datele, cât și perspective 
analitice utile.
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Practică

Rezumat

Rezumatul constă dintr-un singur paragraf concis care descrie scopul, 
procedura și rezultatele preconizate ale studiului dvs. Nu folosiți mai mult de 
200 de cuvinte. Puteți opta să nu scrieți rezumatul până când nu ați finalizat 
de scris întregul model de Proiect Cercetare - Acțiune, și apoi să îl scrieți și 
rescrieți până când va putea fi citit în mod clar. 

Adaptat din: Devenirea profesorului prin acțiune de cercetare, ediția a doua © 2010 Routledge / 
Taylor & Francis Group, LLC.

Etapele unui Proiect Cercetare - Acțiune

 Rezumat

 Introducere 

 Ce am învățat de la Colegii Îndepărtați (denumit în continuare și Analiza 
Documentară sau Cadrul Teoretic)

 Clarificarea Proiectului Cercetare - Acțiune 

 Planificarea Proiectului Cercetare - Acțiune 

 Istoria Proiectului Cercetare - Acțiune 

 Considerații suplimentare și Întrebări permanente despre Călătoria spre 
Cercetare - Acțiunii 

 Referințe

 Anexe 

Planificarea Proiectului Cercetare - Acțiune

Acum știți care este întrebarea dvs. concentrată, știți ce fel de date trebuie să colectați 
pentru a vă ajuta să răspundeți la aceasta și știți cum veți analiza datele dvs. odată ce 
le aveți, este timpul să începeți să vă planificați Proiectul Cercetare - Acțiune! Acesta 
este un pas important, deoarece puteți folosi toate cunoștințele și perspectivele pe care 
le-ați dobândit din setul de instrumente NES și puteți începe să generați schimbări!

Priviți "Șablonul Proiect Cercetare - Acțiune" pe care l-am furnizat. Citiți cu atenție 
și completați-l cu cât mai multe informații posibil. Acest șablon va deveni un 
"partener" de ajutor pentru dvs. pe măsură ce creați Proiectul Cercetare - Acțiune.
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Introducere

Scopul acestei secțiuni este de a spune povestea din spatele proiectului printr-
o narațiune lină care angajează cititorul și contextualizează proiectul dvs.; 
întrebarea critică la care ați "explodat" și ați lucrat este introdusă și aici. 
Cititorul ar trebui să aibă cunoștință despre subiectul lucrării înainte de a 
termina prima pagină. În introducere, gândiți-vă la următoarele

 Context. Este important să prezentați cititorului o imagine clară a 
contextului general al proiectului dvs. Modul în care scrieți începutul 
lucrării dvs. reprezintă bazele (slabe sau solide) pentru credibilitate

 Utilizați metoda povestirii. În loc să descrieți pur și simplu situația dvs., 
ilustrați-o pentru cititor folosind povești și anecdote luate din viețile și 
experiențele studenților pe care îi învățați, impresii și date. Introduceți 
jucători importanți și părți interesate în analiza și rezultatele dvs.

 Includeți o descriere activă și stratificată. Utilizați mai multe surse de date 
pentru a ilustra situația și povestea din spatele cercetării. Trebuie să fie clar 
pentru cititor că sunteți complet cufundat și implicat în situația dvs. și, prin 
urmare, sunteți calificat să realizați analize și interpretări credibile.

 Povestea ta. De asemenea, este important să prezentați cititorului o 
imagine clară a dvs. în calitate de cercetător și modul în care propriile 
prejudecăți, experiențe și ipoteze nu doar influențează studiul, ci și oferă 
substanța pentru întrebarea dvs. critică. Acest lucru poate fi țesut în 
ilustrarea contextului prin includerea propriilor gânduri și amintiri.

 Întrebarea dvs. critică. Aduceți-vă narațiunea la un punct culminant în care 
vă prezentați în detaliu întrebarea critică. Explicați pe scurt cum arată 
concluziile dvs. (nu încercați să țineți cititorul în suspans). 

Indicați clar cum ați ajuns la întrebarea dvs. critică, deoarece acest lucru 
este important

 Întrebarea ta critică. Aduceți narațiunea la un punct culminant în care vă 
expuneți în detaliu întrebarea critică. Explicați pe scurt cum arată 
concluziile dvs. (nu încercați să țineți cititorul în suspans).
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Ce am învățat de la "Colegii Îndepărtați"

Scopul acestei secțiuni este de a prezenta cititorului problemele majore și / 
sau temele învățate din orice literatură sau povestiri ("colegi îndepărtați") din 
jurul întrebării dvs. critice. Prin lărgirea orizontului înțelegerii cititorilor dvs. cu 
privire la problemele majore din jurul cercetării dvs., vă consolidați în 
continuare credibilitatea și încrederea privind lucrarea dvs. Această secțiune 
are, în general, aproximativ trei până la cinci pagini. 


Alegeți un format care va permite cititorilor dvs. să facă legătura între 
motivele pentru care ați început proiectul CA și scopurile pe care le aveți 
pentru proiect. Acest lucru ar trebui să fie convingător.

Clarificarea Proiectului Cercetare - Acțiune

Aceasta este o secțiune scurtă, concisă, axată pe elementele esențiale ale proiectului 
dvs. Gândiți-vă la

 cine este implicat în proiect
 care este întrebarea critică și ce va fi analizat
 unde va avea loc proiectul (descrierea situației)
 când va avea loc colectarea datelor
 cum va fi finalizată colectarea datelor
 de ce doriți să efectueze studiul
 limitări ale studiului.


Această secțiune poate părea redundantă, având în vedere că ați dezvăluit deja mai 
devreme întrebarea critică (ÎC) și acțiunea(acțiunile). Scopul prezentei este să vă 
concentrați în mod clar atât asupra cititorului, cât și asupra propriilor gânduri.
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Planificarea Proiectului Cercetare - Acțiune

Scopul acestei secțiuni este de a informa cititorul despre următoarele

 intervențiile, analizele sau strategiile pe care intenționați să le implementați
 strategiile și sursele de colectare a datelor pe care intenționați să le utilizați
 seturile de date pe care doriți să le colectați
 metodele și perspectivele pe care le veți utiliza pentru a analiza datele;


Secțiunea Planificare este o piesă tehnică sau o lucrare în care cititorul obține o 
imagine interioară a procesului de cercetare. Ideea este că altcineva ar putea face 
aceeași cercetare în sala de clasă urmând descrierile detaliate ale metodologiei. 

Istoria Proiectului Cercetare - Acțiune

Scopul acestei secțiuni este de a ilustra ceea ce învățați și ați învățat, legat de 
întrebarea dvs. critică, pe măsură ce treceți prin PCA. Este un document de lucru și 
poate fi folosit parțial și ca jurnal al progresului dvs. Utilizați datele pentru a spune 
povestea cercetării dvs. și pentru a vă susține concluziile și teoriile emergente. Fiți 
specific cu privire la evaluările și reflecțiile proiectului dumneavoastră pe măsură ce 
progresați. Această secțiune este inima și sufletul lucrării de cercetare - acțiune. Aici vă 
spuneți povestea dumneavoastră. Secțiunea este bogată în expresii, stil și date. 
Amintiți-vă sfaturile privind redactarea: arată, nu spune pe măsură ce scrii. Includeți 
tabele, diagrame și citate din interviuri și observații și impresii. Utilizați datele dvs. 
pentru a ilustra ideile dvs. și pentru a oferi cititorului libertatea de a trage propriile 
concluzii. Explicați modul în care interpretați datele. Includeți mai multe păreri și 
perspective,  în special elevii NES (Nevoi Educaționale Speciale).
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Practică

Considerații suplimentare și Întrebări permanente despre Călătoria spre 
Cercetare - Acțiunii

În această secțiune, intersectați temele pe măsură ce vă planificați proiectul. Luați în 
considerare următoarele întrebări ca întrebări orientate scrise pentru această 
observație finală a călătoriei de Cercetare - Acțiune:

 Care sunt unele dintre cele mai importante lecții pe care le veți preda în cariera 
dvs. didactică?

 Ce veți face diferit pe viitor
 Ce întrebări suplimentare ridică acest proiect de cercetare?

Cum se scrie o Concluzie Memorabilă

O modalitate eficientă de a scrie un paragraf de încheiere este aceea de a utiliza un 
citat, fie scris de cineva celebru, de elevii, sau de alte părți interesate. O altă variantă 
este să se încheie cu o scurtă poveste care ilustrează subiectul central al studiului. 
Uneori, o combinație funcționează bine.


O concluzie ar trebui să rezume lecția principală care rezultă din Proiectul Cercetare - 
Acțiune. 
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Practică

Referințe

În funcție de tipul de Proiect Cercetare - Acțiune pe care doriți să îl creați, 
referințele pot fi opționale. Cu toate acestea, acestea pot fi foarte utile pentru 
cei care vă calcă pe urme sau pentru alte PCA-uri pe care doriți să le 
întreprindeți în viitor! 

Anexe

Un scriitor menționează în anexe informații suplimentare care susțin sau ilustrează 
puncte din lucrare. Elementele din anexe permit cititorului să aprofundeze sau să 
obțină o imagine mai clară a ceea ce este scris în textul principal. Anexele sunt 
importante, dar nu sunt un "coș de gunoi.” De exemplu, nu toate datele sunt menționate 
în anexe; cu toate acestea, un jurnal de seturi de date poate fi potrivit. Nu toate 
lucrările studenților trebuie menționate în anexe,.


Posibilele integrări în anexe includ:

 un jurnal de seturi de date sau elemente specifice dintr-un set de date
 evaluări;
 sondaje, chestionare și întrebări de interviu
 scrisori acasă (inclusiv modul în care ați obținut permisiuni);
 planuri de lecție;
 artefacte. 
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Practică

În final

Amintiți-vă întotdeauna că un Proiect Cercetare - Acțiune formează o frumoasă 
"spirală virtuoasă". Puteți obține multe cu un proiect, dar proiectul, într-un fel, 
nu are sfârșit - acesta formează baza cercetărilor viitoare și schimbărilor 
viitoare. Și pe măsură ce aprofundați proiectele, puteți atrage mai mulți 
oameni – profesori, părinți, elevi și alții – în ciclul proiectului.

Preluate https://research-methodology.net/research-methods/action-research/

https://research-methodology.net/research-methods/action-research/
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Listă de verificare

Etapele unui proiect de cercetare-acțiune

Un proiect de cercetare-acțiune constă în mai multe etape. Acestea includ:

1 Identificarea unei nevoi

2 Găsirea faptelor

3 Formarea unui plan

4 Acționând asupra planului

5 Observarea rezultatelor

6 Reflectând asupra rezultatelor

7 Reglarea planului

8 Acționând din nou

În etapele anterioare ale proiectului dvs. de cercetare a acțiunii, care dintre 
următoarele ați făcut deja?

Am observat o zonă care poate fi dezvoltată / modificată

Am identificat o nevoie

Am o întrebare

"Am explodat" întrebarea

Am decis ce fel de date trebuie să căutați

Am decis cu privire la metodele de colectare a datelor

Am decis cu privire la metodele de analiză a datelor

Am decis cu privire la ce pot asista în Proiectul Cercetare - Acțiune

Am decis cu privire la un interval de timp în care vă puteți implementa 
proiectul
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Test

1.	Un Proiect Cercetare - Acțiune:

a) IEste un proiect în curs de desfășurare

b) Este un proiect fără sfârșit

c) Este un proiect pe durată nedeterminată

2. Un Proiect Cercetare - Acțiune:

a) Este riguros și academic

b) Este riguros, dar nu academic

c) Este academic, dar nu riguros

c) Nu este nici academic, nici riguros

3.	Un Proiect Cercetare - Acțiune:

a) Este o modalitate de a face problemele mai specifice

b) Este o metodă de investigare sistematică a problemelor și soluțiilor 

c) Este o metodă de a găsi probleme care nu ar putea fi găsite altfel

4.	Cercetarea - Acțiune implică:

a) Observarea, identificarea, acționarea, ajustarea, identificarea

b) Observarea, acționarea, ajustarea, evaluarea, observarea

c) Identificarea, planificarea, acționarea, observarea, ajustarea

d) Identificarea, acționarea, ajustarea, planificarea, identificarea

e) Evaluarea, acționarea, planificarea, acționarea

5.	Perspectivele de analiză a datelor includ:

a) Identificarea, contextualizarea, clarificarea, respingerea

b) Prezicerea, prescrierea, instruirea, clarificarea

c) Clarificarea, generalizarea, specificarea, descrierea

d) Identificarea, descrierea, contextualizarea, prezicerea 

Verificați-vă înțelegerea

Parcurgeți un scurt test pentru a verifica modulul.


Bifați pe cel care credeți că este corect

Răspunsuri

1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.d
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Progres

Reflectare asupra rezultatelor

În această secțiune finală, gândiți-vă la ce ați învățat din acest modul și cum îl puteți 
folosi în viața de zi cu zi.

1. Care este preocuparea ta cea mai mare acum că ai citit un Proiect Cercetare - 
Acțiune? 

2. La cine poți apela pentru a discuta cu privire la această preocupare?

3. Vă puteți aminti de ce un astfel de proiect este important?

4. . Ce credeți că puteți face pentru a include preocupările în context și a le lua în 
serios dar în egală măsură să nu vă împiedice să vă implicați în ARP?


