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Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a 

synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, 

ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, 

regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva 

(miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne 

uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom 

eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace 

podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej 

zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.  

(Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 

978/2001) 

 

OMEP ako svetová organizácia pre predškolskú výchovu si veľmi dobre uvedomuje 

dôležitosť trvalo udržateľného rozvoja (ESD) pre ďalší život na našej planéte za 

prijateľných podmienok. Preto svojim celosvetovým projektom chce prispieť k 

vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj (ESD).  Tento projekt sa bude realizovať 

v nasledujúcom období od novembra do decembra 2009.  

Svetové zhromaždenie v Lagose v auguste 2009 navrhlo tento projekt ako 

spoločnú cestu členov a štátov OMEPe ako ho šíriť naraz po celom svete a zároveň ako 

jednotne pracovať s deťmi v zmysle ESD. Prostriedkom sa stalo kongresové logo. 

Preto Svetový výbor OMEPu vyzýva členov na celom svete k organizovaniu neformálnych 

rozhovorov s deťmi od 1-8 rokov. Základom tejto myšlienky je zapojiť a vyzvať diskusiu 

detí a odborníkov o ESD. 

Cieľom projektu je zhromaždiť informácie o myslení detí, ich názoroch 

a chápaniach kongresového loga OMEP 2010 a zlepšiť poznanie o ESD prostredníctvom 

členov OMEPu.  

 

Časový harmonogram  realizácie projektu: 
November – December 2009  Národné plánovanie a rozšírenie informácií, príprava a 

uskutočnenie rozhovorov a distribuovanie, rozoslanie 

rozhovorov 

Január  – Marec 2010  Analyzovanie rozhovorov a napísanie sumárnej správy 

s jasnou štruktúrou 

31. Marec  2010  Posledný termín na odoslanie správy autorom svet. 

projektu 

Apríl – August 2010  Usporiadanie národných alebo miestnych konferencií 

o vzdelávaní pre ESD a prezentácie rozhovorov 

s deťmi k napísaniu záverov k projektu a k  ESD 

9.-13.August 2010   Prezentácia svetového projektu na svetovom 

zhromaždení v Göteborgu vo Švédsku 

 

Viac informácii o ESD nájdete: 

Pramling Samuelsson, I. & Kaga, Y. (Eds.) (2008) The contribution of early childhood 

education to a sustainable society, Paris, UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355e.pdf 

The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development (2008) 

http://www.chalmers.se/gmv 

Online-slovnik.sk 

Webslovnik.sk 

 

 



Pokyny pre rozhovory s deťmi k logu kongresu OMEP 2010  
 

Organizačné pokyny: 
 Pri deťoch, s ktorými sa uskutoční rozhovor (1-8-ročné), je potrebné sa 

koncentrovať  na počúvanie detí – pýtajúci sa musí byť zručný, nakoľko je niekedy 

náročné rozumieť, o čom dieťa hovorí.  Odpoveď nemusí byť správna, dokonca ani 

keď odpovedajú áno alebo nie. 

 Použiť prezentáciu loga na papieri alebo cez počítač 

 Rozhovor uskutočniť na vhodnom tichom (pokojnom) mieste.  

 Rozhovor môže byť uskutočnený s jedným, dvoma alebo malou skupinkou detí.  

 Môžete použiť pero a papier, alebo nahrať na audio, video, môžete fotografovať ak 

máte súhlas rodičov.  

 Zápis a analýzu rozhovorov poslať na adresu: monika.minova@gmail.com do 

31.12.2009 

 

 

Metodické pokyny: 
 Povedzte dieťaťu (deťom), že máte zaujímavý obrázok, ktorý patrí k jednému 

projektu.  

 Chcete sa s nimi o ňom porozprávať a ste veľmi zvedaví, čo si o ňom myslia. 

 Nepoužívajte slová ako ESD (trvalo udržateľný rozvoj) alebo obsah tohto 

výrazu (čo sa týka ESD) vopred. 

  Zaujíma nás aktuálny komentár detí o obrázku bez toho, aby sme ich nejako 

usmerňovali! 

 Ak používate magnetofón alebo video, ktoré bývajú dobrou pomôckou,je vhodné 

najprv s nimi dieťa (deti) oboznámiť ešte  pred začatím rozhovoru. 

 

Otázky rozhovoru: 
Ďakujem, že sa so mnou zhováraš (te) a povieš (te) mi svoj názor o tomto obrázku . 

 Prosím, pozrite sa na tento obrázok.  

 Porozprávajte mi niečo o ňom.  

 Čo sa na ňom deje? Povedz mi ešte viac.  

 Čo vidíš na obrázku? 

Nasledujúce otázky (pomocné):  

 Prečo to robia? 

 Môžeš mi povedať niečo viac o tomto obrázku? 

 Môžeme ešte niečo robiť s vecami o ktorých sme hovorili?  

 

Pre niektoré deti, ktoré povedia niečo dôležité, zložité: 

 Počul si o trvalo udržateľnom rozvoji? Vieš čo to znamená (čo sa tým myslí) 

 

Poďakovať deťom za ich ochotu a odpovede. 

 

Rozhovor a analýzu zaznačiť do tejto štruktúry: 
– vek a pohlavie, meno alebo prezývku dieťaťa, 

– či bol rozhovor individuálny, vo dvojici alebo v skupinke, 

– dátum a čas uskutočnenia rozhovoru, 

– miesto (napr. škola/doma/inde), 

– miesto (dedina/mesto/inde), 

– počet chlapcov, 

– počet dievčat, 

– počet detí podľa veku, 

– označte významné alebo dôležité (expresívne) významné citácie (odpovede), 

– nájdite spoločné a rozdielne znaky v odpovediach detí, 

– vytrieďte a uveďte najčastejšie sa opakujúce odpovede, 

– vyberte významné a výrazné kategórie skupín odpovedí, 

mailto:monika.minova@gmail.com


– ak máte výkresy a fotografie detí, tak môžete priložiť k tejto správe äak máte 

súhlas od rodičov). 

 

 

Kontaktná osoba: 
PaedDr. Monika Miňová, PhD., č.t. 0903117772,  monika.minova@gmail.com 

PhDr. Jarmila Sobotová, č.t. 0907949105, jarmila.sobotova@gmail.com 
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