
أكدت لعديد من الدراسات واأل بحاث األولياء األعزاء !                                                                                                       في ا

يقيمون التعليم الفنلندي عند مرحلة الطفولة المبكرة بجودته العالية و كل من أن كل من األباء واألبناء 

تطويره ألحسن ممكن وأعمال التطوير التي يقام بها متعددة٠األطفال و األباء راضيين بذلك .    

مشروع التوجه  هومشروع  البحث لتنمية الطفولة في وقت مبكر. أوال،الغرض منه هو القيام ببحث   

قيق حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال .و ردود فعل المربين من أجل مساعدتهم شامل ود

على تطويرتعليمهم ورعايتهم بشكل أفضل. أثناء البحوث يتم رصد أنشطة األطفال والتحاور معهم من 

واألولويات  وعالوة على ذلك، فإن الممارسات ببيئة التعلم ، و تقييم الغالف الجوي ٠أجل تقييم مناسب

 5102من يناير حتى مايو                                                               ٠تأخد بعين اإلعتبار

سيتم جمع البيانات البحثية مثال من  وحدت الرعاية النهارية لطفلك )مركز الرعاية النهارية، حضانة 

وحدة رعاية نهارية يشارك في البحث. البيانات  511طفل وأكثر من  0111األطفال(. في فنلندا، حوالي 

التي تم جمعها البحوث تبقى سرية. ال يتم جمع البيانات من األطفال أو تحديد أسرهم. فإن الموظفين يجب 

عليهم أخد وضع األطفال بعين اإلعتبار. نتبع المعايير األخالقية إلجراء البحوث مع األطفال. لن يتم 

د في البيانات، لكن البيانات الكبيرة تجعل من الممكن دراسة الصعوبات حتى دراستها األطفال كأفرا

      النادرة بطريقة موثوقة. قراءة المزيد عن المشروع البحثي والتطوير في؛

http://blogs.helsinki.fi/orientate                                                                      

الطفل لن يشارك في المشروع دون إذن الوالدين / أولياء األمور.  من أجل النظر في كل رأي وحالة 

ور للمشاركة في المشروع طفل لكي يكون لها تأثير على نتائج البحث، ونطلب إذن الوالدين / أولياء األم

البحثي. تجارب كل طفل مهمة وينبغي النظر في التعليم والرعاية. من فضلكم أرجعوا اإلستمارة إذن 

5102لمعلمي طفلك. سيتم عرض نتائج البحوث ابتداءا من أغسطس عام  .  
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  mikko.makela@hel.fi هلسنكي
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