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Uplatnenie výsledkov projektu 

  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v slovenskom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

•Výskum: Projekt priniesol originálne výsledky základného výskumu profesijných činností 
učiteľov preprimárnej a primárnej edukácie v troch etapách roka v edukačnom teréne v SK, 
CZ a PL. Vyhodnotil profil profesijných činností učiteľov počas dňa, týždňa, ročných etáp. 
Rozsah skúmaných dát o pracovných činnostiach učiteľov umožnil zovšeobecnenia o profesii. 
Globálne výsledky medzinárodne komparuje a zistené sprístupňuje v publikačnej produkcii. 
Výsledky boli zverejnené na 24 konferenciách v zahraničí a 12 v SR. Výskum mal 
medzinárodný rozmer. 
•Pedeutológia: sumarizácia súčasných poznatkov medzinárodnej najmä pedeutologickej 
vedy. Medzinárodným zložením tímu vznikol obraz o učiteľoch v stredoeurópskom priestore. 
Výmena poznatkov na viacerých organizovaných konferenciách. 
•Publikácie: (5knižných 3-Sk 2-En a 78 štúdií) prezentujú podrobný prehľad teoretických 
východísk,metodologickej stratégie profesiografického skúmania, 1,5 ročného snímania dát v 
3 krajinách. Globálne a komplexné výsledky sú v monografiách analyzované. Anglické 
monografie reprezentujú projekt APVV v zahraničí. 
•Metodológia:vyvinula sa, overila a použila originálna stratégia a batéria štruktúrovaných 
profesiografických výskumných  nástrojov.Inovovali sa doterajšie profesiografické konvencie. 
Vznikla báza pre skúmanie ďalších kategórií učiteľov a potenciálne ďalšie komparácie.  
•Prax :bol vytvorený, akreditovaný a zrealizovaný program kontinuálneho vzdelávania "Učiteľ 
výskumník"; overený štandard profesie v analytickej súvahe s výskumnými zisteniami; boli 
navrhnuté Profesiogramy učiteľa primárneho vzdelávania a preprimárneho vzdelávanie v SK 
a CZ variante. Výsledky majú uplatnenie ako východisko  pre legislatívu, prax školy – najmä 
evalváciu, ako aj pre inováciu učiteľskej prípravy.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v anglickom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

•Research: The project provides original findings of the basic research into the professional 
activities of pre-primary and primary education teachers in three stages during a year, within 
the education terrain of Slovakia, Czech Republic and Poland. It evaluated the profile of 
teachers' professional activities during a day, week, and phases of a year. The volume of 
examined data on the professional activities of teachers allowed drawing up generalizations 
about the profession. The global findings are compared internationally and the acquired 
information is available in the publications. These were published at 24 conferences abroad 
and at 12 in Slovakia. The research had an international extent. 
•Pedeutology: summarizing the current knowledge of the international, mainly pedeutological 
academic substance. The international structure of the team created an image of teachers 
from the region of Central Europe. The exchange of knowledge at several organized 
conferences. 
•Publications: (5 books: 3 in SK / 2 in EN and 78 papers) present a detailed overview of the 
theoretical basis, methodological strategies of the professiographic inquiry, 1.5 years of data 
capturing in 3 countries. Global and complex findings are analyzed in the monographs. The 
monographs in English present the APVV project abroad. 
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•Methodology: an original strategy and a battery of structured professiographic research tools 
was developed, verified and applied. The existing professiographic conventions were 
innovated. A basis for the research into other categories of teachers and for further potential 
comparations was established.  
•Practice: a program of continual education "The teacher - a researcher" was formed, 
accredited and introduced; a verified standard of the profession in an analytical balance with 
the research findings; Professiograms of primary and pre-primary education teachers were 
created, in an SK and CZ version. The results shall serve as a basis for legislation, school 
practice - in particular evaluation, as well as for the innovation in the training of teachers. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
 
 
 
 

Zodpovedný riešite ľ 
 
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu  
 
dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.  

V Banskej Bystrici 27. 7. 2011 V Banskej Bystrici 27.7.2011 
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