Perwerdeya zû û
pêşperwerdeya fînlandiyan
Mezinbûn, pêşveçûn û hînbûn
–pêkve jiyanek baş

Perwerdehiya zû
Erka perwerdeya zû armancên giştî
•

Erka perwerdeya zû pêşxistina mezinbûna piralî, pêşveçûn û hînbûna
zarokî ye û bi hevkariya nêrevanan.

•

Perwerdeya zû wekhevî û hevmafiya zarokan pêş dixe û rê li ber
vederbûnê digire.

•

Zanyarî û hunerweriyên li perwerdeya zû hînbûyî beşdarbûna zarokî
qayîm dike hem jî çalakbûnê di civakê de.

•

Ji bilî wê di karê mezinkirinê de piştgiriya nêrevanan dike hem jî
tevlêbûna wan di jiyana kar û xwendinê de pêkan dike.

•

Mafê subjektîv yê zarokxanê tê wateya mafdariya zarok a perwerdeya
zû, herçend dêûbavên wan tamrojî kar nekin û tamrojî nexwînin yan jî
ne karsaz bin jî.

Perwerdehiya zû
•
•
•
•
•
•
•

Perwerdeya zû ji yên bin jiyê xwendingehê re hatiye
armanckirin, ji bo zarokên 0-6 salî.
Perwerdeya zû li zarokxaneyên şaredariyê û yên taybet de tên
cêbicêkirin.
Li zarokxaneyan xebat bi şiklê komî ye. Komên zarokan bi
awayên cuda pêk tînin, bi li berçavgirtina bo nimûne jiyê zarok,
têkiliyên xwîşkûbira yan jî pêwîstiya piştgiriyê.
Di komên yên bin 3 saliyan de 4 zarok/mezinek û di komên yên
jorî 3 saliyan de 7 zarok/mezinek.
Ji bilî wê xwedîkerên malbatî hene, yên ku li mala xwe zarokan
xwedî dikin 4 zarok/xwedîker.
Dikarin xebata perwerdeya zû bo nimûne li baxçeyê leyîstinê
yan jî xebata klûbî ji bo zarokên 3-5 salî re pêk bînin, yên ku
pêwîstiya wan bi xwedîkirina bi pergal tine.
Ji ber çûna kar yan jî xwendina nêrevanî dikarin xwedîkirina bi
dor êvaran, dawiya hefteyan û şevan wek xebata zarokxanû yan
jî wek xebata xwedîkirina malbatî pêk bînin.

Perwerdehiya zû
•
•
•

•
•

Li perwerdeya zû rêveberên perwerdekirî yên zarokxaneyê,
mamosteyên perwerdeya zû û çavdêrên zarokan hem jî
karmendên alîkar kar dikin.
Mamosteyên taybet ên perwerdeya zû li gorî pêwîstiyan di
komên zarokan de cih digirin.
Li Kajaaniyê rêveberên karên koçberan a perwerdeya zû malbat
û karmendan araste û şîret dikin.
Karkerên perwerdeya zû bi nêrevanan re di hevkariyê de ne. Di
derbarê hemû pirsên girêdayî zarokan de dikarin bi karmendan
re biaxivin.
Erka sirveşartina karmendan heye.

Perwerdeya zû
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Perwerdeya zû perwerdekirin, hînkirin û xwedîkirin e.
Ew pedagojîkî hatiye plankirin û armancên wê hûrbijêrî hatine
fikirîn.
Di xebatê de yê girîng leyîz e û bi rêka leyîzê hînbûn e.
Leyîz xebata zarokî motîve dike û xebata kêfxweşiyê tîne.
Di leyîzê de zarok hînî gelek hunerweriyan dibin û zanyariyan
dipejirînin, yên ku zarokî li zarokxane, xwendingeh û jiyana
dahatu pêwîstî pê heye.
Leyîz xeyalkirinê pêşve dibe, alîkariya lêhûrbûnê dike û rewşên
cuda de jiyankirinê.
Leyîz hînî nermbûn û sîstematîkîbûnê dike.
Leyîz hînî tehemula xeyalşkestinan û li benda mayîna dora xwe
dike.
Hunerweriya girîng axaftin, lihevkirin û bi zarokên din bi hev re
plankirin e jî.

Perwerdeya zû
•
•
•
•
•
•

•

Li Fînlandayê xebata perwerdeya zû bernameya perwerdeya zû a
seranserî welat û qanûna perwerdeya zû rê ve dibin.
Mafê zarokan heye ku mezinbûn, hînbûn û xwedîkirinek bi armanc û bi
plan wergirin.
Li şaredariyan şaredariyê bernameya perwerdeya zû a xwe heye.
Hevkariya di navbera nêrevan û karmendan de pir girîng e.
Bi hevkariya nêrevanan û zarokî ji her zarokî re bernameya perwerdeya
zû tê çêkirin û armancên xebitîna pedagojîk lê tên zêdekirin (ji bo
pêkanîna halxweşiyê ).
Di amadekirina bernameya perwerdeya zû de naskirina zanîn,
hêzbûyînî, qada hezkariyê û pêwîstiyên şexsî ya zarokî girîng in.
Ji bilî wê di amadekariyê de paşxana zarokî ya zimanî, kultûrî û
helwestî li ber çavan tê girtin.

Perwerdehiya zû
•
•

•
•

Piştgiriya pêşketin û hînbûnê beşek ji xebata hêja ya perwerdeya zû ye
û mafê herkeseke pêwîstî pê heye ye.
Li perwerdeya zû pêwîstiya piştgiriya zarokî tê naskirin û piştgiriya li
gorî armancê tê lidarxistin, di pêwîstiyê de bi hevkariya piralî ligel
mamosteyê taybet ê perwerdeya zû, şîretgeha zarokan, doktor, psîkolog
û dermankerê axaftinê.

Zarokî maf heye xizmetên guhpêdanîna xwandekaran ji nêrevana
tendiristiyê, şêwirmenda xwendingehê û psîkologa xwendingehê wergire.
Li perwerdeya zû lê dinêrin ku, her zarok wek xwe û wek endamê komê
were qebûlkirin.

Bingehên VASUya Kajaaniyê – belavok ji nêrevanan re
Bingehên VASUya Kajaaniyê – belavok ji nêrevanan re (îngîlîzî)
Bingehên VASUya Kajaaniyê – belavok ji nêrevanan re (erebî)
Bingehên VASUya Kajaaniyê – belavok ji nêrevanan re (rusî)

Pêşperwerde
•
•
•
•
•

•
•

Pêşperwerde salek berî xwendingehê dest pê dike.
Li gorî qanûna perwerdeya bingehîn (26a§) divê nêrevan lê
binêre ku, zarok beşdariyê li pêşperwerdeyê dike yan jî
xebateke ku armancên pêşperwerdeyê bi dest dixe.
Armancên pêşperwerdeyê piştgiriya hînbûn, pêşketin û
mezinbûna zarokî ye hem jî amadekirina zarokî bo
xwendingehê.
Awayên xebitîna pêşperwerdeyê leyîz, ceribandin, lêkolîn û
xebata afirîner a bi hemsal û mamosteyan re ye.
Di pêşperwerdeyê de ya girîng hevkariya di navbera
nêrevanan, karmendên zarokan û pêşperwerdeyê ne.
Rêkên hevkariyê axaftin, daxuyanî, êvarên dêûbavan hem
jî çalakiyên cuda ne.
Malper, blog, medyaya civakî û li gorî derfetan xizmetên
cuda yên elektronîkî û sepan dikarin wek rêkên
ragihandinê werin xebitandin, li ser bikaranîna li gor
şaredariyan tê lihevkirin.

Pêşperwerde
•
•

Bernameya hînbûna zarok ya pêşperwerdeyê bi
hevkariya nêrevanên zarokî re tê kirin.
Li bernameya hînbûnê armancên mezinbûn û
hînbûnê tên nivîsîn, amadekariyên perwerdê hem jî
piştgirî û rêberiya ku zarokî pêwîstî pê heye.

• Ji bo afirandina şiverêya wekhev ya xwendingehê
zanyariyên zarokî yên li sala pêşperwerdeyê hatine
nivîsîn bi destûra nêrevanan ji perwerdeya bingehîn
re tên şandin.
• Di koma hevkar a pirmeslekî de nirxandina giştî ya
derfetên derbasbûna perwerdeya giştî, perwerdeya
amadekar yan jî perwerdeya taybet tê kirin.

Pêşperwerde
Başkirina perwerdeyê– Tevahiya perwerdeyê – Armancên hezkariyên zarokan

•
•
•
•
•

Muzîk, nîgarvanî, destkarî, îfadeyên devkî û bedenî
Hunerweriyên zimanî
Perwerdehiya tarîxî, civakî, exlaqî û helwestî
Hunerweriyên matematîkî, teknolojî û perwerdeya jîngehê
Bedenparêzî, xwarin û serfkirina rewa, halxweşî, tendiristî û
ewlekarî

Pêşperwerde
•
•
•
•

Pêşperwerde (4saet/roj ) bêpare ye.
Ger zarok ji bilî wê li zarokxaneyê be sencandina mişteriyan a
perwerdeya zû jê tê standin.
Ew li gorî dahata malbatê û demên xwedîkirinê diyar dibe.
Li pêşperwerdeyê demên tetîlên li gorî xwendingehan tên
pêkanîn.

Pêşperwerdeya bajarê Kajaaniyê – agahdarî ji nêrevanan re
Pêşperwerdeya bajarê Kajaaniyê – agahdarî ji nêrevanan re (îngîlîzî)
Pêşperwerdeya bajarê Kajaaniyê– agahdarî ji nêrevanan re (erebî)
Pêşperwerdeya bajarê Kajaaniyê – agahdarî ji nêrevanan re (rusî)

Perwerdeya zû û pêşperwerdeya
pirkultûrî
• Perwerdeya zû û pêşperwerdeya zarokên biyanîziman û pirzimanî beşek ji
xizmetên perwerdeya zû ne.
•

Di perwerdeya zû û pêşperwerdeyê de girîngiya zimanê zikmakî û kultûrê tê
berçav girtin hem jî hînbûna zimanê fînlandî bi hevkariya nêrevanan.

•

Perwerdeya zimanê fînlandî wek zimanê duyem di rewşên hevbandoriyê
hem jî di rêberiya xebatê de tê dayîn.

•

Perwerdeya zimanê zikmakî ji bo yên di jiyê pêşperwerdeyê de ne li gor
derfetan di komên perwerdeya bingehîn de tên bicih kirin.

•

Bikaranîna tercûmeyê di hemû danûstandinan de girîng e û ew hem mafê
nêrevanan hejî mafê karmendên perwerdeya zû ye.

Serîlêdana perwerdeya
zû
•

Xebata perwerdeya zû divê herî dereng çar meh berî
destpêka pêwîstiya xwedîkirinê were daxwaz kirin.

•

Ger nêrevanî dest bi kar kir, here xwendinê, divê herî
dereng du hefte berî pêwîstiya destpêkirina xwedîkirinê
cih were daxwaz kirin.

•

Ji bo her zarokî serîlêdana cuda tê kirin.

•

Daxwaznameya perwerdeya zû ji roja gihiştina wê ve
salekê di meriyetê de ye.

Danûstandina elektronîkî ya
perwerdeya zû
Bi rêka xizmeta danûstandina elektronîkî a perwerdeya zû dikarin:

•

Daxwaza kirina forma cihên perwerdeya zû û klûbên leyîzê yên
şaredariyê.

•

Li pêşperwerdeyê qeydbûn. Ger zarok ji derveyî pêşperwerdeyê
pêwîstiya xwe bi perwerdeya zû hebe divê daxwaza perwerdeya
zû were kirin.

•

Kirina forma kupona xizmetê bo cihên perwerdeya zû yên taybet.

•

Dikare agahdariya demên xwedîkirinê bi awayê elektronîkî li cihên
perwerdeya zû a şaredariyê bikin.

Daxwazîkirina perwerdeya zû û
qeydbûn li pêşperwerdeyê
•

Bi forma kaxizî jî dikarin daxwaza zarokxane û pêşperwerdeya şaredariyê bikin.

•

Ger malbat cihê xwedîkirinê ji zarokxaneya taybet yan jî xwedîkirina malbatî
bikin, şaredarî kupona xizmetê ya perwerdeya zû dide malbatê.
Ger malbatê peymana xizmetê bi zarokxaneya taybet yan jî xwedîkera malbatî re
kiribe, kuponên xizmetê bi awayê elektronîkî tên daxwazkirin.
Ji her zarokî re cuda forma kupona xizmetê tê tijîkirin.
Sencandina perwerdeya zû wek ya zarokxaneya şaredariyê ye, ger hilberînerê
xizmetê yê taybet daxwaza sencandinek zêde neke.

•

•
•

Sencandina mişteriyan a perwerdeya zû
•
•
•

•
•
•
•

Sencandina mişterî ya perwerdeya zû sencandina mehane ya sabit
e.
Ew li gorî dahata malbatê û hejmara endamên malbatê diyar dibe.
Divê malbat zanyariyên dahatê herî dereng du hefte berî
destpêkirina perwerdeya zû bişîne.
Ger malbat zanyariyên dahatê neşîne, sencandin wek bilindtirîn
sencandin tê diyarkirin.
Sencandin mehane tên kontrolkirin.
Sencandin mehane piştî mehê tên fatûrekirin.
Guherînên di dahat yan jî barûdoxa malbatê de çêdibin divê ji
sazmankarên perwerdeya zû re werin ragihandin.

Xebata danê spêde û danê êvarê ya
xwandekaran
•

Ji xwandekarên sinifên yekem û duyem yên perwerdehiya bingehîn re
hatiye armanckirin hem jî bo xwandekarên piştgiriya taybet ên sinifên din.

•

Merca beşdarbûnê ew e ku, her du nêrevan jî kar dikin yan jî dixwînin.

•

Xebat bi serperiştiya şaredariyan bi rêxistin û civakan re tê li dar xistin.

•

Xebat spêdeyan berî destpêka roja xwendingehê û piştî roja xwendingehê
ye.

•

Ji bo xwandekarên beşdariyê li xebata danê spêde û danê êvare dibin
raguhastina xwendingehê nayê pêk anîn.

•

Danê êvarê qeretûna adandar ji xwandekaran re tê pêşkêşkirin.

Xebata danê spêde û danê êvarê ya
xwendingehiyan
•

Daxwazkirin salana elektronîkî bi bernameya Wilmayê li dema
qeydbûna xwendingehê yan jî bi forma kaxezî.

•

Sencandina xebata xwendingehiyan sencandina mehane ya sabit e.

•

Ji bo yên ku zanyariyên dahatê dişînin, sencandin li gorî dahata
malbatê û gorî hejmara endamên malbatê diyar dibe.

Bernameya xebata danê spêde û êvarê ya perwerdeya bingehîn

SPAS!

Kuvat Perttu Penttinen

Perwerdeya bingehîn a
fînlandî
şiverêya xwandekaran

Perwerdeya amadekar bo
perwerdeya bingehîn
Li beşek Fînlandayê ji bo xwandekarên paşxan koçber bo perwerdeya
bingehîn perwerdeya amadekar tê pêşkêş kirin.
Perwerdeya amadekar:
• Komên biçûk ên perwerdeyê, ku xwandekar berî ku derbasî
perwerdeya giştî bibe, dikare lê hunerweriya zimanê fînlandî xurt
bike bo dereceyek têrker.
Perwerdeya amadekar bo perwerdeya bingehîn:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetukseen-valmistavaopetus.pdf

Perwerdeya bingehîn
Erka perwerdeya bingehîn û armancên giştî
• Erka perwerde û mezinkirinê:
•

Armanca perwerdeya bingehîn li hînbûnê piştgirî, pêşveçûn û
halxweşiya xwandekaran e bi hevkariya malê.

• Erka civakî:
•

Erka perwerdeya bingehîn pêşvebirina wekheviyê, hevmafiyê û
rewatiyê ye.

• Erka kultûrî:
•

Erka perwerdeya bingehîn pêşvebirina zanîna kultûrî ya piralî û
rêzgirtina mîrasa kultûrî û li avakirina nasnameya kultûrî ya
xwandekar piştgirî kirin hem jî zêdekirina têgehiştina pirrengiya
kultûran e.

• Erka pêşerojê:
•

Erka perwerdeya bingehîn hînkirina wergirtina berpirsyariyê ye ji
vebijarkên avaker ên pêşerojê.

Perwerdeya bingehîn
• Perwerdeya bingehîn mafê her zarokê bi berdewamî li
Fînlandayê dijî ye.
• Erka perwerdeyê: 7–18-salî. (destpêkirin ji 2021ê)
• Xwandingeha bingehîn:
•
•

Xwandingeha pêşîn (1–6) û
Xwendingeha navîn (7–9)

• Piştî xwendingeha bingehîn:
•

Dereceya duyem: lîse yan xwandingeha meslekê

• Perwerdeya bingehîn bêpare ye.
•
•

Di nava wan de kitêb, materyal û amûrên hînbûnê yên bo
perwerdeyê pêwîst û xwarina xwendingehê hem jî sigorta bo dema
roja xwandingehê, seyahatên xwendingehê û geryan hene.
Ji 2021ê pê ve perwerdehiyên dereceya duyem belaş in.

Perwerdeya bingehîn
Plannameya perwerdeyê = çi fêr dikin?
1. Dezgeha Pêşxistina Perwerdê bernameya perwerdê ya perwerdeya bingehîn
ji bo seranserî welat , ji bo hemûyan wekhev amade dike.
2. şaredarî esasên bernameya perwerdeya herêmî amade dike li ser bingeha
bernameya perwerdeyê ya seranserî welat.
3.

Xwandingeh amade dikin
• Bernameya sala perwerdeyê ya xwe
• Bernameyên hînbûnê yên xwandekaran.

Esasên bernameya perwerdeyê ya perwerdeya binghîn a seranserê welat:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunni
telman_perusteet_2014.pdf
Plannameya perwerdeya herêmî, Kajaani:
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/ops_2016_opetus_ja_oppiaineet.pdf

Perwerdeya bingehîn
Li perwerdeya bingehîn 20 wane hene.
• Ji bilî wê dersên warên berfireh û dersên vebijarkî dixwînin.

Waneyên xwendina dersan:
• Zimanê zikmakî û wêje,
• matematîk,
• Zimanê duyem ê xwemalî û zimanên biyanî
• Dersa jîngehê,
• Biyolojî û erdzanî,
• fîzîk û kîmya,
• tarîx û civaknasî
• bawerî
• Dersa exlaqê,
• tendiristînasî

Waneyên hunerê û
hunerweriyê:
• Nîgarvanî,
• Aboriya malê,
• destkarî,
• bedenparêzî,
• muzîk

Perwerdeya bingehîn
Nirxandin
Li xwendingehê hînbûn, karkirin, tevgerîn li dema xwendinê tên nirxandin û
li dawiya sala perwerdeyê.
Xwandekar li dawiya sala perwerdeyê belgenameya sala perwerdeyê
werdigire. Di belgenameyê de bernameya xwendinê û nirxandina devkî ya
dersan yan jî dereceya hejmarî heye.
Nirxandin qala van dike,
•Armanca hîbûnê çi ye
•ew fêrî çi bûn
•çawa dikarin hînbûna xwe pêşve bibin û serketina xwe baştir bikin.
•Li sinifên 1-2ê xwandekar nirxandina devkî werdigirin.
Ew qala wê dike ku, zarok çawa di hemû dersên sala perwerdeyê de pêş ket.
•Li sinifên 3-9ê mamoste nirxandina hejmaran 4-10ê bi kar tînin.

Perwerdeya bingehîn
Karmendên perwerde û xwedîkirinê
•Serkarê xwendingehê (+ CÊGIRÊ SERKARÊ XWENDINGEHÊ)
•Mamoste
•rahênerên xwendingehê/-alîkar
•Hemşîreya xwendingehê
•şêwirmenda xwendingehê
•Psîkologa xwendingehêi
•sekretera xwendingehê
•Karmendên xwaringeha xwendingehê
•Paqijker
•(Rahênerên xebata spêde û danê êvarê)

Perwerdeya bingehîn
Piştgiriya xwendinê
Kî?
mamoste, nêrevan, xwandekar,
Karmendên din yên xwendingehê(bo nm. şîretkerê xwendingehê,
nêrevana tendiristiyê, psîkologa xwendingehê)
Li ku derê?
Li xwendingehê; li sinifa xwe yan jî li odeya karkirinê ya karmendan
Kengî?
Salê carekê axaftina nirxandinê, di pêwîstiyê de zêdetir
çima?
Piştgirî rê li ber pirsgirêkan digire û bo peydakirina awayê rast ê
xwendinê alîkariya xwandekar dike.

Perwerdeya bingehîn
Di perwerdeya bingehîn de piştgiriya sêpileyî
1. Piştgiriya giştî
2. Piştgiriya xurtkirî
3. Piştgiriya taybet

Perwerdeya bingehîn
Guhpêdanîna xwandekar
Kî?
Mamoste, şîretkerê xweandekaran, nêrevana tendiristiyêê,
şêwirmenda xwendingehê û psîkologa xwendingehê.
Xwandekar û malbat.
Li ku derê?
Li dibistanê.
Kengî?
Herdem.
çawa?
Guhdarî dikin û halxweşiya xwandekar dinirxînin.
Dema roja xwendingehê li sinifê çavdêriya komê dikin.
Ligel dêûbavan li xwendingehê tê axaftin.
Ger derdên xwandekar hebin, arasteyî xizmetên rast dikin.

Perwerdeya bingehîn
Hevkariya dibistan û malê
• Komunîkasyona di navbera malê û xwandingehê de girîng e.
Divê peyam ji xwendingehê here malê û ji malê here
xwendingehê.

• Mamoste û malbata xwandekar bi rêka telefon ya jî sîstema
Wilmayê bi awayeke sîstematî peyamê ji hev re dişînin.
• Rêzkariya bedenî li Fînlandayê qedexe ye.
• Di rewşên bi pirsgirêk de mamoste bi zarok û malbatê re
diaxive.
• Herkesî mafê parêzbendiyê heye.

Perwerdeya bingehîn
Hevkariya dibistanê û malê
Divê mamoste kîjan mijaran bizane?
• Ger zarok nesax be, sibe yekser agahiyê bide xwendingehê,
• Ger malbat derket seyahatê û zarok neçû
zarokxanê/xwendingehê, divê mijar bi pêşînî xwendingeh were
agahdarkirin. Tetîlên zêdetirî 3 rojan divê ji serkarê
xwendingehê were dawazkirin.
• Ger adres û telefona malbatê guherî,
• Ger li zarokî nesaxiyeke demdirêj a pêdivî bi tedawiyê heye hat
daxuyandin (bo nimûne alerjî, nesaxiya şekirê),

• Ger zarokî li mala qala wê kir ku, li xwendingehê hatiye
acizkirin yan jî di rêya çûyîna xwendingehê de.

Perwerdeya bingehîn
Hevkariya malê û dibistanê
Erka dêûbavan:
• Lê binêre ku, kincên guncav li ser zarokî ne û kelûmelên din li
xwendingehê ne.
• Ji raguhastina zarokî, ger zarok bo nimûne li xebata danê êvarê
be.
• Pêdiviyên bingehîn yên zarokî (xwarina tendirist, têrxewî,
hîjyen).
• Alîkarî û piştgiriya çûyîna xwendingehê a zarokî dike (alîkariya
spartekan kirin, cesaret dan, ger pêdivî bû bi mamoste re di
têkiliyê de bin).
• Lê binêre ku, zarok zêde wextê li pêş cîhazên mobîl derbas
neke.
• Dêûbav li wê jî dinêre ku, zarok rojane têra xwe li derve dimeşe
• Bûyîna mezinek ewledar bo zarokî û tev li roja zarokî bûyîn bo
nimûne pirsîna zanyariyan piştî roja xwendingehê.

Sîstema perwerdehiyê ya
fînlandiyan

SPAS!

Kuvat Perttu Penttinen

