ВОДИЧ ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА ИЗ МЕТОДИКЕ
РАЗВОЈА ГОВОРА

Поштовани студенти,
приликом израде истраживачког рада водите се следећим корацима:
1. Насловна страна: Назив школе, тема истраживачког рада, ментор, студентиреализатори, место и датум предаје рада (као прва страна писане припреме).

2. Теориски приступ теми (са теориског аспекта осврните се на тему истраживања,
подаци о проблему истраживања, значају, улози проблематике коју истражујете за развој
дечјег говора (2-3 стране), ...)

3. Проблем истраживања (овде јасно наведите шта је проблем који желите да
истражујетем дефинишите га и осврните се на његову заступљеност у васпитнообразовном раду са децом предшколског узраста).
4. Предмет истраживања (представља сагледавање поступака васпитача у
активностима развоја говора везаних за предмет истраживања).

5.






Циљ и задаци истраживања

(је долажење до података о методама и стратегијама које
васпитач примењује у васпитно-образовном раду , а везани су за предмет истраживања).
Задаци истраживања (примери):
Утврдити колико нпр. примена лутке у раду васпитача поспешује
комуникацију између деце
Утврдити који ефекти се постижу нпр. рименом лутке у развоју говора
код деце предшколског узраста
Испитати колико је нпр. лутка заступљена у свакодневном раду
васпитача
Који се сегменти дечијег говора применом лутке највише развијајау , и др
.

6.Хипотезе истраживања
Основна хипотеза:
Поставити једну основну хипотезу, нпр: Претпоставља се да (навести предмет истраживања ,
нпр. Примена лутке у раду васпитача) има значајан утицај на развој говора деце.
Посебне хипотезе:(разрадити основну хипотезу на више сегмената рада са децом).
НПР:





Примена лутке у васпитно-образовном раду у великој мери поспешује комуникацију измађу деце
Примена лутке код деце развија говор, богати речник и поспешује комуникацију
Лутка је у недовољној мери заступљена у непосредном раду васпитача
Најчешће коришћени књижевни жанрови применом лутке су приче, бајке и басне.

7.Методе, технике и инструменти истраживања (прецизно навести шта
ћете користити).
Нпр: У истраживању је коришћена дескриптивна метода. Коришћена је техника анкетирања, а
инструмент истраживања је анкетни упитник, конструисан за потребе овог истраживања. Упитник
садржи 15 питања затвореног и комбинованог типа.

8. Узорак истраживања
Нпр: Узорком је обухваћено 60 васпитача. Истраживање је извршено у току месеца маја /јуна
2013. године у (набројати којим предшколским установама.

9. Резултати истраживања (детаљно обрадити резултате истраживања. Описати
их и графички представити).

др Миланка Маљковић,проф.

