
 

SAYIN EBEVEYN/VEL İ 

Günümüze dek yapılan araştırmalarda ve toplum nabız yoklamalarında açıkça görülüyor ki, hem ebeveynler hem de 

çocuklar Finlandiya’da verilen Erken Çocukluk Eğitimi’nin kaliteli olduğu konusunda hemfikirler. Genel anlamda 

bakıldığı zaman anne-babalar ve çocuklarının memnun oldukları görülüyor. Tabi ki geliştirilmesi gereken şeyler de 

mevcut ve biz bunun için sürekli çalışmaktayız. Adaptasyon Projesi, Erken Çocukluk Eğitimi’nin araştırma ve 

geliştirmeye yönelik bir projesidir ve başlıca amacı çocukların Erken Çocukluk Dönemi boyunca gündelik 

yaşamlarındaki davranışlarını ve karşılaştıkları şeyleri inceleyip, elde edilen sonuçları ebeveynlerle paylaşmaktır. 

Araştırmalar çerçevesinde çocuklar gözlemlenir, mülakatlar yapılır ve davranışları incelenir. Bununla beraber öğrenim 

çevresindeki unsurlar, ortam ve öncelikli etkenler irdelenir. 2015 yılının Ocak ayından Mayıs ayına kadar, örneğin sizin 

çocuğunuz hakkındaki bilgiler, araştırma verisi olarak çocuk yuvası ya da kreşten bilgi amacıyla toplanır. Finlandiya’da 

bu araştırmalar kapsamında yaklaşık 4000 çocuk ve 200’ü aşkın kreş ve yuva bulunmaktadır. Araştırmalarda toplanılan 

bilgiler gizlidir. Çocuklar ve ailelerinin kimliklerine yönelik bilgiler toplanmaz. Çalışan personel, çocuğun durumunu 

dikkate almakla mükelleftir. Araştırmanın etik prensiplerine sadık kalmak görevimizdir. Çocuklar bu araştırmada birey 

olarak incelenmez, lakin genel anlamda geliştirilmesi gereken en ufak bir detay bile dikkate alınarak sonuçların 

güvenilir olmasına çalışılır. Projenin detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz http://blogs.helsinki.fi/reunamo/.  

Ebeveyn ya da ebeveynlerin izni olmadan çocuklar bu araştırma projesine katılmazlar. Mümkün olduğu kadar çok 

çocuğun bakış açısının ortaya çıkması ve araştırma sonuçlarına etki etmesi adına, sizlerden kendi çocuğunuzun bu 

araştırma projesine katılması konusunda izninizi rica ediyoruz. Her çocuğun görüşü önemlidir ve bu görüşlerin 

değerlendirilmesinin onun gelişimine olan katkısı büyüktür. Bu formu çocuğunuzun yuvadaki ya da kreşteki grup 

eğitmenine iade ediniz. Araştırma sonuçlarında elde edilen bulgular 2015 yılı Ağustos ayında açıklanacaktır. 
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ARAŞTIRMA İZNİ  

 

Çocuğum _________________________________ 2015 yılında gerçekleştirilecek olan Adaptasyon Projesi’ne 

(http://blogs.helsinki.fi/reunamo/)  katılabilir. 
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