
 

I NDERUAR PRINDË/KUJDESTAR I FËMIUT 

Në shumë hulumtime dhe përshkrime është vërtetu, se si prindërit ashtu edhe fëmijët në vazhdimsi jsnë për edukim 

fillestar/fëmijë finlandeze të cilësisë së lartë. Si fëmijët ashtu edhe prindërit në vazhdimsi janë të kënaqur. Si do qoftë  

përmirësimi është në punën zhvillimore e cila po zhvillohet mjaftë.. Projekti orjentues është projekt i edukimit  dhe 

hulumtimit fillestar, qëllimi i të cilit është që në rend të parëtë bëjë hulumtim të bazuar duke parë edukimin fillestar 

në jetën e përditshme dhe në bazë të  rezultateve të bazuara të ofrojë të dhëna edukatorëve të arsimit dhe edukimit 

fillestar për zhvillimin e punës. Në hulumtim rrespektorhet fëmija,intervistohet dhe puna e tyre vlerësohet. Gjithashtu 

vlerësohet edhe veprimtaria e rrethit mësimor, ambientit dhe pikëqëndrimet. Nga janari deri në maj të vitit 2015 do 

të përmbledhet përmbajtja e hulumtimit përshembull e fëmiut tuaj në vendin e kujdesit ditor ( kopshtin ditor, 

kujdesin ditor familjar). Në Finlandë në këtë hulumtim marrin pjesë afro 4000 fëmijë dhe 200 vende të kujdesit ditor. 

Shenimet e mbledhura në këtë hulumtim janë konfidenciale. Shenimet për fëmijë  dhe familjet e tyre nuk mirren. 

Personeli duhet të kujdeset dhe të ketë parasysh gjendjen e fëmijëve. Duhet rrespektuar parimet e hulumtimit. Fëmiu 

nuk trajtohet i vetëm, por përmbajtja kryesore mundësohet me nevojën e hulumtimit të besuar. Njohu me projektin 

në adresën htt://blogs.helsinki.fi/reunamo/. 

Fëmiu nuk merr pjesë në hulumtim pa pëlqimin e prindërit. Ashtu që cdo pjesëmarrje dhe pikëpamje e fëmiut është e 

mundur të kaloi dhe ketë ndikim, kërkojm leje për pjesëmarrjen e fëmiut në projektin hulumtues. Qdo pikëparje e 

fëmiut  është me rëndësi dhe pikëpamjet do të jenë të dukshme, gjithashtu edhe në pjesën e përmbajtjes edukative. 

Formularin e plotësuar ja ktheni edukatorit apo edukatorës së grupit të fëmiut. Rezultatet e arritura të hulumtimit do 

të bëhen publike nga fillimi i gushtit 2015. 

 

Përshëndetje bashkëpunimi 

 

_______________________ 

 

 

Personat kontaktues: 

Universiteti në Helsinki, OKL:  jyrki.reunamo@helsinki.fi  

Espoo, elina.pulli@espoo.fi  

Helsinki mikko.makela@hel.fi  

Hyvinkää riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi  

Hämeenlinna taru.terho@hameenlinna.fi  

Järvenpää taija.polkki@jarvenpaa.fi  

Kerava heli.soderqvist@kerava.fi  

Kouvola helena.kuusisto@kouvola.fi  

Mäntsälä merja.hietala@mantsala.fi  

Nurmijärvi marita.kayhko@nurmijarvi.fi  

Sipoo petra.salomaa@sipoo.fi  

Turku ulla.soukainen@turku.fi  

Tuusula eila.rapala@tuusula.fi  

Vantaa leena.lahtinen@vantaa.fi  

 

mailto:jyrki.reunamo@helsinki.fi
mailto:elina.pulli@espoo.fi
mailto:mikko.makela@hel.fi
mailto:riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi
mailto:taru.terho@hameenlinna.fi
mailto:taija.polkki@jarvenpaa.fi
mailto:heli.soderqvist@kerava.fi
mailto:helena.kuusisto@kouvola.fi
mailto:merja.hietala@mantsala.fi
mailto:marita.kayhko@nurmijarvi.fi
mailto:petra.salomaa@sipoo.fi
mailto:ulla.soukainen@turku.fi
mailto:eila.rapala@tuusula.fi
mailto:leena.lahtinen@vantaa.fi


 

LEJA PËR HULUMTIM 

 

Fëmiu _________________________________ mund të merr pjesë në Projektin orjentues 

(http://blogs.helsinki.fi/reunamo/)  të hulumtimit në vitin 2015. 

 

____________________________ 
Vendi dhe koha 

 

____________________________ 

Nënshkrimi 

 

____________________________ 

Emri i plotë 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/

