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CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť koncepčný teoretický rámec pre uvedenú starostlivosť o deti raného
detstva s využitím zodpovedajúceho metodologického inštrumentária.

 Konceptualizovať výchovu dieťaťa raného veku v rodine z aspektu samotných rodičov, tak ako je v
súčasnosti rodičmi uskutočňovaná.
 Identifikovať edukačné paralely medzi výchovou dieťaťa v rodine a možnosťami pedagogického
poradenstva pre rodičov vrátane zváženia adekvátnej inštitucionalizovanej formy vzdelávania detí
raného veku.
 Identifikovať edukačné aspekty inštitucionalizovanej starostlivosti poskytovanej nasledovnými
zariadeniami: detské jasle, detské centrá, prevádzkarne detskej starostlivosti a materské centrá.
 Konceptualizovať metodicko-obsahovú formu vzdelávania detí raného veku na základe
 identifikovania výchovných otázok a výchovných potrieb zvážených z pohľadu rodičov a v závislosti od v
súčasnosti zadefinovaných sociokultúrných podmienok.
 Koncipovať edukačný program pre ranú edukáciu.

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

• Počet členov riešiteľského kolektívu počas troch rokov výrazne varioval podľa pracovnoprávnych podmienok v súvislosti s uzatvorením a ukončením PP jednotlivých zamestnancov.

• Počet členov RK vo fáze konceptualizovania a realizovania výskumu: 5 vrátane vedúceho
projektu.
• Počet členov RK vo fáze koncipovania vedeckej monografie: 14 vrátane vedúceho projektu.

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU

MANAŽMENT ORGANIZÁCIE
1. Vytvorenie podmienok pre výskumno-vývojovú získaných údajov v teréne, získanie spätnej väzby.
činnosť riešiteľského tímu na kmeňovom
9. Realizácia stretnutia - uskutočnenie induktívnych
pracovisku.
analýz s návrhom koncepcie vývoja edukačného
2. Príprava materiálno-technického zabezpečenia programu.
projektu na kmeňovom pracovisku.
10. Konceptualizácia edukačného programu v
3. Výber a nadviazanie spolupráce so subjektmi
súlade s výsledkami terénneho výskumu a
výskumu.
vedeckého poznania v dotknutej oblasti.
4. Vytvorenie harmonogramu plánovaných
11. Interná evalvácia edukačného programu
stretnutí a výskumných aktivít po zvážení
členmi riešiteľského tímu.
skutočného stavu a počtu subjektov výskumu.
12. Externá evalvácia edukačného programu
5. Príprava jednotlivých stretnutí.
posudzovateľmi.
6. Realizácia terénneho výskumu - zber dát.
13. Koncipovanie monografie.
7. Realizácia stretnutia - vyznačenie ďalších
14. Recenzovanie monografie externými
postupných krokov vo výskumných aktivitách.
recenzentmi.
8. Realizácia terénneho výskumu (II). - zber dát,
15. Realizovanie workshopu ako naplnenie
vyvodenie hlavných kontúr vývoja, overenie
nehmotného cieľa projektu.

VÝSLEDKY PROJEKTU
• Hlavným publikačným výstupom projektu je vedecká monografia. Vznik monografie je vyvolaný absenciou
pedagogicko-psychologickej literatúry pre oblasť opatrovania (vychovávania) detí od 6m. do 36.m veku. Rovnako i
absencia graduálnej prípravy odborníkov pre túto oblasť predstavuje kritický stav nepripravenosti na erudované
inštitucionálne vychovávanie detí najmladšej generácie. Rozkol v názoroch, polarizácia postojov voči vychovávaniu detí
boli základnými piliermi koncepcie projektu. Vedecká monografia poskytuje odpovede na mnohé tematizované otázky.
Výsledky výskumu (na základe ktorých je koncipovaná monografia) otvárajú ďalšie témy, predovšetkým tému kultúrne
relevantného modelu vychovávania. Vedecká monografia nájde svoje uplatnenie vo vychovávateľskej
(opatrovateľskej) praxi (profesionálov, rodičov, záujemcov) a umožní zvýznamniť proces vychovávania zdôraznením jeho
pedagogického rozmeru a podporenia výchovnej praxe v odvolávaní sa na erudovanosť poskytovania tejto starostlivosti
deťom. Monografia je nielen zdrojom základných informácií, ale aj obsahovo solídnym základom na tvorbu vlastného
výchovného programu; čitateľ bude zároveň informovaný o jedinečnosti a špecifikách pedagogického uvažovania v
tejto oblasti.
 Cieľom monografie je prezentovať spoločenskú potrebu, opodstatnenosť edukácie detí raného veku.
 Cieľom monografie je prezentovať edukačný program edukácie detí raného veku adaptovaný na edukačné potreby a
sociokultúrne podmienky.

 Cieľom monografiu je prezentovať výchovné stratégie rodičov v nadväznosti na koncepciu edukačného programu
realizovaným inštitucionálne.
 Cieľom monografie je poukázať na jeden zo spôsobov napĺňania detských práv; pôjde o základné detské práva, najmä
však o právo byť vzdelávané spolu s rovesníkmi a s poskytovaním erudovanej a kvalitnej edukácie formou edukačnej hry
v na to určenej inštitúcii.
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