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Názov projektu
Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom veku

Cieľ projektu
Cieľom projektu je poukázať na nové možnosti vo vzdelávaní detí v materských školách,
konkrétne v rozvoji prírodovednej gramotnosti. Cieľom projektu je navrhnúť vhodnú metodiku
oboznámenia sa detí s prírodovednými javmi s uplatňovaním bádateľských aktivít. Výber
bádateľských aktivít by mal byť predovšetkým reakciou na aktuality reálneho života detí.
Každodenné činnosti, ktoré deti vykonávajú v materskej škole alebo doma, sa môžu stať
zdrojom rôznych otázok, na ktoré deti pomocou učiteľa hľadajú odpovede vlastným skúmaním,
bádaním, a zároveň závery potvrdzujú pri riešení každodenných situácií. Realizácia hlavného
cieľa predpokladá splnenie nasledujúcich čiastkových cieľov: · teoretická analýza skúmanej
oblasti, na základe ktorej sa oboznámime s výskumnou problematikou v rámci prírodovedného
vzdelávania detí v predškolskom veku · prieskum doterajších používaných prírodovedných
aktivít v rámci predprimárnej pedagogiky, ktoré rozdelíme na rôzne tematiky · zostavenie
tematických celkov podľa nášho zámeru, ako napr. človek (časti a funkcia ľudského tela,
základy poskytovania prvej pomoci, zdravé stravovanie, význam športu), príroda (živočíchy,
rastliny, ekológia, ochrana prírody, separácia odpadu, prírodné javy), chémia (anorganická,
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organická a biochémia), fyzika atď. · zakúpenie potrebnej počítačovej, digitálnej a didaktickej
techniky (knihy, ukážkové predmety, základná laboratórna technika, postery, modely) na
vytvorenie vhodného laboratórneho vybavenia pre ukážkové demonštrácie pokusov,
experimentov, hier, bádateľských aktivít · popis bádateľských aktivít pre deti a ich
charakteristika spracovaná do metodických príručiek pre učiteľov · vytvorenie súboru
ukážkových prezentácií vypracovaných podľa tematických celkov vytvorených aj ako
digitalizované metodické materiály · usporiadanie pracovných stretnutí riešiteľského tímu,
brainstorming o nových nápadoch, resp. prehodnotenie vyskytnutých problémov a ich riešenie ·
realizácia ukážkových prezentácii, workshopov pre deti zo škôlok a ich učiteľov · pedagogický
výskum a analýza výsledkov zo vzdelávania formou workshopov, ukážkových prezentácií
pomocou spätnej väzby od učiteľov · vytvorenie digitalizovaného metodického materiálu pre
učiteľov Rozvoj vedeckého myslenia u detí v predškolskom veku 8/26 Identifikátor:
20200423081322510 · zverejňovanie a publikácia výsledkov pedagogického výskumu
priebežných a záverečných riešení projektu · prezentovanie výsledkov na rôznych domácich a
zahraničných konferenciách Nehmotné ciele projektu · Prehĺbenie spolupráce medzi fakultami
podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní budúcich elementárnych a predškolských
pedagógov, vzájomná výmena skúseností v oblasti zavádzania nových metód vo vyučovaní
prírodovedných poznatkov v materských školách · zapojenie študentov odboru predškolskej
pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho do vytvorenia bádateľských aktivít,
digitalizovaných metodických materiálov, workshopov, ukážkových prezentácií, experimentov,
kreatívnych hier a ukážkových demonštrácií pokusov · organizácia ukážkových prezentácií pre
deti a workshopov pre učiteľov predškolskej pedagogiky · vytvorenie metodických príručiek,
monografií a digitalizovaných metodických materiálov pre učiteľov a budúcich učiteľov
predškolskej pedagogiky · publikovanie výsledkov pedagogického výskumu na zahraničných a
domácich konferenciách ako aj odborných seminároch a v odborných časopisoch Hmotné ciele
projektu · počítačové/digitálne vybavenie, laboratórne vybavenie · didaktické metodické príručky
pre učiteľov materských škôl a pre študentov PF UJS predškolskej a elementárnej pedagogiky ·
digitalizované metodické materiály k bádateľským aktivitám pre učiteľov materských škôl a pre
študentov PF UJS predškolskej a elementárnej pedagogiky

Žiadateľ
PF-UJS

Partneri/Spoluriešitelia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zodpovedný riešiteľ
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Tóthová Tarová Eva RNDr. PhD.

Administrátor projektu
Szencziová Iveta Ing. PhD.

Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.

Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.

Mena
EUR

Požadovaný finančný príspevok
11063

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0

Začiatok riešenia
01.01.2021
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Koniec riešenia
31.12.2023

Stav projektu
Neschválený

Dátum uzatvorenia - Schválenia

Celková výška dotácie

Vlastné zdroje

Rok 1
1995

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Rok 2
1995
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Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Rok 3
1995

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Rok 4
1995

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Miesto uloženia originálov
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PF UJS

Dátum evidencie

19.05.2020

Príloha:
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