
         
ي دراستنا!

ن
ن ف  نحن نبحث عن مشاركي 

 ؟ماذا يكون محول الدراسة

ي الروضه األطفال والمدارس-
ن
 الحياة اليومية لألطفال والتعلم والتعاون ف

 معرفه وجهات نظر األطفال والشباب حول تصورهم للمدرسة والروضه األطفال -

ي الحياة المدرسية وأين  -
ن
ي المشاركة بشكل أكب  معرفة أين يمكنهم بالفعل المشاركة ف

ن
يرغبون ف  

 

ي الدراسة
ن
 ؟من الذي تتم مقابلته ف

ي الصف الرابع والسابع والعاش  -
ن
 األطفال ف

ن - ن االجتماعيي  ن واألخصائيي  جمي  ن والمبر  المعلمي 

 

 ؟ما هو منهج الدراسة

ي 
  المدرسةنود أن نجري مقابالت ونقاشات جماعية مع األطفال والشباب حول أسئلة تتعلق بتجارب  هم اليومية فن

ي العمليات المدرسية وما هي أفكارهم حول القضايا المتعلقة بالمشاركة
 نريد أن نعرف كيف يشاركون األطفال فن

 ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة

 المشاركة طوعية. يشارك طفلك فقط إذا كنت تريد ذلك

قىص حد دون الحاجة إىل تدوين المالحظات أثناء يتم تسجيل المحادثات صوتيا. يسمح لنا التسجيل باالستماع إىل طفلك إىل أ

المحادثة. يمكننا بعد ذلك استخدام التسجيالت الصوتية لتقييم النتائج. سيتم إخفاء هوية جميع التسجيالت. ثم يتم استخدام 

اء إلنشاء مواد تدريبية للفصل الدراسي   .آراء األطفال ووجهات نظر الخب 

 

ي  يطرح عىل األطفال والشبابعىل سبيل المثال ، ما نوع األسئ
لة التر  ؟

 ما الذي يعجبك عن المدرسة؟

 أين تريد أن يكون لديك المزيد من الرأي؟ ماذا تريد أن تفعل بشكل مختلف؟

ي الحياة المدرسية اليومية؟ ما هو التحديات؟ ماذا تجد سهال؟ أين تحتاج إىل المزيد من الدعم؟
ي تجد فن

 ما هي الصعوبات التر

درسة المثالية بالنسبة لككيف تبدو الم  ؟

 

ن  ن والمدربي   ؟ ما نوع األسئلة المطروحة عىل المعلمي 

ي الحياة المدرسية اليومية؟
 كمدرس كيف تري مشاركة التالميذ فن

ي الحياة المدرسية اليومية
 ؟ما هي المواقف الصعبة بالنسبة لك فن

 

ي االتصال إذا كانت لدي أسئلة تتعلق بالدراسة
 ؟بمن يمكنتن
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