KUTATÁSI TOBORZÓ
Ez a rövid prospektus arra szolgál, hogy
kiegészítő információt adjon egy tervezett
kutatás részleteiről, hogy óvodák és
pedagósok el tudják dönteni, hogy
szeretnének-e részt venni benne vagy sem.

Kik vehetnek részt a
kutatásban?
Jelentkezhetnek teljes óvodák is, minden
csoportjuk részvételével de szívesen fogadunk egyegy csoport részvételét is óvodákból. Arra is
lehetőség van, hogy az óvodáknak csak bizonyos
csoportjai járuljanak hozzá a kutatáshoz. Arra sincs
szükség, hogy egy óvodai csoportból mindkét
pedagógus részt vegyen, az egyik pedagógus is
bejelentkezhet magában.

Representing children’s
rightsfrom discussion
through toillustration and
interpretation
Az Egyesült Királyságban végzett kutató
program adaptálása Magyarországon
A GYERMEKEKNEK HANGOT ADNI,
HOGY MEGMUTASSÁK NEKÜNK A
VILÁGUKAT, EGY KULCS ELEME A
GYERMEKEK JOGAINAK.

A kutatás főszereplői a
GYERMEKEK
Nem valószínű, hogy minden bejelentkező
csoportból minden gyermek hozzá fog járulni a
kutatáshoz. Egyrészt azért, mert vannak
gyermekek, akik nem szeretik az ilyen fajta
figyelmet. Másrészt, vannak akiknek a szülei nem
szeretnék hogy a gyermekeik résztvevők legyenek.
Lesz olyan gyermek, aki az adatgyűjtés idején nem
érzi majd azt, hogy beszélgetni szeretne a
pedagógusokkal a témáról. Lesznek olyanok is,
akik betegek, nem érzik jól magukat vagy sokkal
izgalmasabb játékban szeretnének éppen részt
venni. Ez mind teljesen elfogadható és érthető. Ez
nem jelent gondot a tervezett kutatás részére. A
gyermekek és szüleik kívánságait tiszteletben
tartjuk. A minimum gyermek résztvevő egy-egy
csoportból 5 fő.
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A kutatás előkészítése
A pedagógusok részvételével kerül sor a
kutatás előkészítésére, ami előzetes email
levelezésből és egy 2-3 órás megbeszélésből
áll majd 2020. Október és 2021. január között.
A részletek véglegetítése megint csak emailen
keresztül történik majd.

Mennyi munkát jelent ez a
pedagógusoknak?

Milyen módszerekkelkell
majd a pedagógusoknak
dolgoznia?
Multi-modális eszközökkel dolgozunk majd,
amikről döntést az érdeklődésüket bejelentett
pedagógusok hoznak majd a kutatás
előkészítésének fázisában. Tipikusan, a
gyermekekkel jogaikat tükröző meséket olvasunk
majd és beszéljük meg, képekről beszélgetünk,
bábok segítségével bizonyos szituációkat
teremtünk, amikben a gyermekek hangot adhatnak
a gondolataiknak.Lehet, hogy a gyermekek is
bábok közvetítésével szeretnének majd beszélni
hozzánk. Ez minden gyermekkel egyenként, vagy
esetleg párban történik majd.Előre ezeket az
eszközöket nem tudjuk meghatározni, ez egy közös
döntési folyamat lesz. A kutatás kohéziójának
biztosítása igényli, hogy a pedagógusok azonos
vagy legalább hasonló eszközöket használjanak
majd. A gyermeki gondolatok rögzítésének a
módjáról is együtt hozunk döntést. Ebben az
elemzési módszerek és fázisok is segítenek majd.

Attól függően, hogy hány gyermek vesz részt
a csoportból, az adatok begyűjtésének
időtartama változó. Siettetni a gyermekeket
nem szeretnénk, a megfelelő pillanatok
kivárása néha idő igényes. Adat gyűjtést 2021.
május és december közöttre terveztük.

Az érdeklődés
jelzése még nem
jelent
elkötelezettséget!
Írásban rögzített
hozzájárulás
A kutatás nem kezdődhet meg a résztvevők
írásos hozzájárulása nélkül. Ezeknek a
leveleknek a megszerkesztése a két kutatás
vezetőnek a feladata és felelősége, hogy az
etikai bizottságok igényeit kielégítsük.
Szükségünk lesz az óvoda vezetők, a
pedagógusok, a gyermekek és a szülők
hozzájárulásához.

Az érdeklődés jelzése a
kutatók felé
Bármilyen kérdés van nyugodtan forduljanak
hozzánk és igyekszünk válaszokat adni emailen
keresztül: eleonora.teszenyi@open.ac.uk;
palfis@ped.unideb.hu.
Az érdeklődés jelzése felénk nem jelent teljes
elkötelezettséget még a kutatás felé. A szándék
végső megerősítésére az előkészületi fázisban kerül
majd sor.

