
         
کت کننده برای تحقیق هستیم!  ما به دنبال شر

 ؟مطالعه درباره چیست.

ی و همکاری در مهد کودک ها و مدارس  روزمره کودکان ، یادگیر
ی

 - در مورد زندگ

 - درباره ی تجربه ی کودکان و نوجوانان و درک آنها از مدرسه و مهد کودک

 مدرسه ایی که دانش   
ی

 قسمتهایی از زندگ
ن کت بیشی  دارندبرای یافت  کت دارند و قسمتهایی که تمایل به شر آموزان در آن شر   

 ؟چه کیس قرار است در مطالعه مصاحبه شود

 کودکاین که در کالس چهارم ، هفتم و دهم قرار دارند

جمان و مددکاران اجتمایع  مربیان و معلمان ، می 

 ؟رویکرد مطالعه چیست

 روزمره خود در مدرسه ، با کودکان و نوجوانان مصاحبه ما میخواهیم در مورد سواالت مربوط به تجر 
ی

و  بیات زندگ

 گفتگوهای گرویه انجام دهیم

ما یم خواهیم بدانیم که کودکان در حال انجام چه کارهایی هستند و نظر آنها درباره موضوعات مربوط به مشارکت و در 

 فرایندهای مدرسه چیست

 هیچ پاسخ درست یا غلیط وجود ندارد

کت یم کند مشارکت داوطلبانه است. فرزند شما تنها در صورت تمایل خود او و شما در تحقیق شر  

مکالمات به صورت صوی  ضبط یم شوند. ضبط به ما این امکان را یم دهد تا بدون نیاز به یادداشت برداری در طول مکالمه 

ایج استفاده کنیم. تمام ارزیایی نت ، به صحبتهای فرزند شما گوش کنیم. سپس یم توانیم ازصداهای ضبط شده برای

صداهای ضبط شده ناشناس خواهند بود. نظرات کودکان و دیدگاه های متخصصان پس از آن برای ایجاد شیوه های 

 .آموزشر برای کالس استفاده یم شود

 ؟به عنوان مثال ، از كودكان و جوانان چه سؤاالی  پرسیده میشود

ی راجع به مدرسه دوست دارید ن  ؟چه چیر

ی داشته باشید ؟ دوست دارید چه تفاوی  ایجاد شود  ؟دوست دارید کجا نظر بیشی 

ی نیاز دارید هایی آسان هستند؟ کجا به حمایت بیشی 
ن  روزمره مدرسه چه مشکالت و چالشهایی دارید؟ چه چیر

ی
 ؟در زندگ

 ؟مدرسه ی ایده آل برای شما چگونه است

 ؟چه سؤایل از مربیان و معلمان پرسیده یم شود

 روزمره مدرسه تجربه یم کنید
ی

 ؟شما به عنوان معلم چگونه مشارکت دانش آموزان را در زندگ

ی را در مدرسه تجربه میکنید ن  ؟چه اتفاقات چالش برانگیر

م  ؟اگر سوایل در رابطه با مطالعه دارم با چه کیس یم توانم تماس بگیر
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