
Szanowni rodzice / opiekunowie! 

  W wielu badaniach zostalo dowiedzione, ze wg opinnii rodzicow i dzieci finskie nauczanie w przedszkolu stoi na   

wysokim poziomie. Doswiadczenia dzieci i rodzicow dotyczace nauczania i opieki w przdszkolu sa z reguly pozytywne.           

Jednak jest jeszcze duzo do zrobienia, ulepszenia.  

PROJEKT ORIENTACYJNY  jest projektem dotyczacym  nauczania i opieki w przedszkolu. Celem projektu jest 

obserwowac, badac i pomoc w rozwoju edukacji przedszkolnej. Najpierw jednak trzeba dokladnie zbadac codzienne 

zycie i nauczanie  dziecka w przedszkolu. Wyniki projektu maja na celu pomoc nauczycielom i opiekunom przedszkola 

w dalszym udoskonalaniu i rozwoju pracy w przedszkolu. Badania dzieci beda odbywac sie w formach: obserwacji, 

wywiadu i oceny wynikow ich zachowania. Obserwacji i ocenie podlegac bedzie takze otoczenie w jakim dzieci 

przebywaja, metody nauczania, atmosfera, profil grupy. W okresie od stycznia do maja 2015 roku materialy i 

dokumentacja projektu bedzie zbierana takze w przedszkolu/domowym przedszkolu do ktorego wasze dziecko 

uczeszcza. W tym projekcie wezmie udzial w calej Finlandii okolo 4000 dzieci i ponad 200 roznego typu przedszkoli. 

Dokumentacja zebrana w czasie projektu jest anonimowa. Informacje dotyczace dziecka lub jego rodziny nie beda 

zbierane. Nauczyciele i opiekunowie zadbaja aby potrzeby dziecka byly uwzglednione. W projekcie trzymamy sie zasad 

etycznych. W projekcie dziecko nie jest analizowane jako jednostka. Duza ilosc zebranego materialu i informacji 

pozwoli na latwiejsze wychwycenie potrzeb rozwojowych.  Zapoznaj sie z projektem pod adresem   

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

Bez zgody rodzica / rodzicow dziecko nie wezmie udzialu w badaniach dotyczacych projektu. Aby kazde z dzieci mialo 

mozliwosc byc uslyszanym i moc wplynac na wyniki projektu, prosimy o pozwolenie wziecia udzialu dziecka w 

projekcie. Wziecie udzialu w projekcie, zostanie uslyszanym i zauwazonym jest dla kazdego dziecka bardzo wazne, jest 

tez czescia programu wychowawczego. Prosimy o wypelnienie formularzu I oddanie go do grupy dziecka. Wyniki 

projektu zostana oglaszone od sierpnia 2015.  

Osoby kontaktowe 

 

Helsingin yliopisto, 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    
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ZGODA NA WZIECIE UDZIALU W PROJEKCIE 

 

Moje/nasze dziecko _______________________________________________  

moze wziac udzial w PROJEKCIE ORIENTACYJNYM http://blogs.helsinki.fi/reunamo/  w roku 2015. 

 

 

_______________________________ 

Miejsce i data 

 

 

_______________________________ 

Podpis 

 

 

______________________________ 

Czytelny podpis 
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