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Tietoa tutkimuksesta oppilaalle
Tutkimus- ja kehittämisprojekti - BLENDI: Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla
Johdanto
BLENDI-projektissa tuetaan oppilaiden sosiaalista ja koulutuksellista osallisuutta auttamalla luokan
oppilaita ja opettajaa teknologian käytössä. Projektissa kehitetään ja tarjotaan koulutusta opettajille sekä
työkaluja opettajille ja oppilaille. Opettajat ja oppilaat muun muassa työskentelevät yhteisellä alustalla
kehittämällä oman luokan opetuksen tuntisuunnitelmia. Hanketta koordinoi Diakoniaammattikorkeakoulu Suomessa. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Athens Lifelong Learning Institute
Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä
Universitat Pompeu Fabra Espanjassa. Toteuttaaksemme hankkeen onnistuneesti teemme tutkimusta
opettajille ja oppilaille, jotta koulunne osallisuuden ja digiosaamisen tarpeet voidaan huomioida.
Osallistuminen
Pyydämme sinua osallistumaan hankkeeseen liittyvään tutkimukseen, jotta opettajien ja oppilaiden tarpeet
tulevat huomioiduksi työkalujen, yhteisen alustan ja opettajien koulutusten suunnittelussa. Osallistuminen
liittyy enimmillään kolmeen tutkimuksen osuuteen, ja näistä kerrotaan lisää alla.
1. SELFIE-kysely. Opettajanne pyytää sinua osallistumaan kyselyyn, jossa vastaatte kysymyksiin.
Kysymykset liittyvät digiteknologian käyttöön koulussanne. Voit vastata ilman, että nimesi tulee
mitenkään vastauksissa esille.
2. BETA-testaus. Opettaja pyytää sinua osallistumaan myös netissä tapahtuvaan toimintaan, joka
liittyy hankkeeseen. Tästä kertyy tietoa, jota hyödynnämme, ja lisäksi vastaat kysymyksiin siitä,
miltä tuo toiminta netissä tuntui. Jälleen voit osallistua, eikä kertynyttä tietoa liitetä sinun
nimeesi.
3. Kysely. Opettaja pyytää vielä vastaamaan kysymyksiä koko BLENDI-hankkeeseen
osallistumisesta. Jokaiseen kysymykseen ei ole pakko vastata, ja vastaamisen saa myös
keskeyttää. Pidemme huolta, että vastauksesi ovat turvassa. Jos käytämme vastauksiasi BLENDIn
esitelmissä, raporteissa tai julkaisuissa, nimesi ei tule esille.
Riskit ja yksityisyys
Jotta mitään sinun osallistumiseesi liittyvää tietoa ei paljastuisi, teemme kaikkemme, että jättämäsi tiedot
ja toiminnastasi saamamme aineisto ovat turvassa. Vaihdamme nimesi kohdalle ID-numeron. Jos nimesi
on näkyvissä jossain kohdassa aineistoa, nimesi otetaan erilleen analysoitavasta aineistosta. Emme käytä
nimiä tai sähköpostiosoitteita raporteissa, analyyseissa tai muissa tutkimuksen osissa.
Osallistumisen hyödyt
Osallistumisesta ei makseta rahallista korvausta. Luokkasi saa tärkeää tukea ja autat opetuksen
kehittämisessä. Samalla, kun tutkimus voidaan toteuttaa, toivomme tämän auttavan laajasti oppilaita,
opetuksen onnistumista ja opettajia digitaalisessa osaamisessa.
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Tietoa tutkimuksesta oppilaiden vanhemmille
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Tutkimus:
BLENDI: Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla
Projekti:
BLENDI – European PROJ. Nº 2014-1-FI01-KA202-000880
Vastuullinen tutkija: Olli Vesterinen, yliopettaja
p. 0405905949, email: olli.vesterinen@diak.fi

Johdanto
Oppilaiden sosiaalista ja
koulutuksellista osallisuutta
tuetaan sulautuvan oppimisen
kautta.

Sulautuvalla oppimisella tarkoitetaan sitä, että oppimisprosessia tuetaan
yhdistämällä uusia digitaalisia ympäristöjä ja verkkoopetusmateriaaleja perinteisen kontaktiopetuksen menetelmiin.
BLENDI-hankkeen tarkoituksena on edistää osallisuutta sulautuvan
oppimisen avulla. Opettajia rohkaistaan käyttämään sulautuvan
oppimisen menetelmiä oppilaitoksissa ja tuetaan heitä menetelmien
käytössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on estää sosiaalista ja
koulutuksellista syrjäytymistä. Hanke tarjoaa helppokäyttöisiä ja
oppilaitosten toiveiden mukaan kehitettyjä ratkaisuja, joiden avulla
voidaan parantaa digitaalista tietotaitoa ja edistää digitaalista
osallisuutta ja tasa-arvoa kaikkialla Euroopassa. Hanke toteutetaan
samanaikaisesti viidessä Euroopan maassa: Suomessa, Espanjassa,
Kyproksella, Kreikassa ja Irlannissa. Hanketta koordinoi Diakoniaammattikorkeakoulu Suomessa. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat
Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University
Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä
Universitat Pompeu Fabra Espanjassa. Toteuttaaksemme hankkeen
onnistuneesti teemme tutkimusta opettajille ja oppilaille, jotta
digiosaamisen ja inkluusion tarpeet huomioidaan.

Osallistuminen
Pyydämme lastanne
osallistumaan tutkimukseen,
jolla tuetaan BLENDI-hankkeen
toteuttamista.

Pyydämme teidän lastanne osallistumaan hankkeeseen liittyvään
tutkimukseen, jotta oppilaiden tarpeet tulevat huomioiduksi työkalujen,
yhteisen alustan ja koulutusten suunnittelussa. Olemme kiinnostuneet
myös näihin liittyvästä lasten palautteesta.

Aineisto
Kerättävä tutkimusaineisto
kuvataan tässä

Osallistuminen liittyy enimmillään kolmeen tutkimuksen osuuteen, ja
näistä kerrotaan lisää alla.
SELFIE-itsearviointi
SELFIE on kouluille tarkoitettu maksuton, verkkopohjainen
itsearviointiväline, jonka Euroopan komissio on kehittänyt yhdessä
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eurooppalaisten opetusalan asiantuntijoiden kanssa. Sillä pyritään
tukemaan koulujen digitaalisten teknologioiden käyttöä opettamisessa
ja oppimisessa. SELFIE-itsearvioinneissa käytetään anonyymejä ja
vapaaehtoisia kyselyjä koulunjohtajien, opettajien ja opiskelijoiden
mielipiteiden keräämiseen.
SELFIE-kyselyihin ja väittämiin vastaavia yksittäisiä oppilaita,
opettajia, koulunjohtajia tai muita henkilökunnan jäseniä ei voida
tunnistaa henkilökohtaisesti. Koulukohtaiset SELFIE-raportit ovat
kunkin koulun omaisuutta, niitä ei jaeta muille kuin BLENDItutkijoille. Muut organisaatiot, myöskään Euroopan komissio, eivät voi
jäljittää vastauksia yksittäiseen kouluun. SELFIE-välinettä ylläpidetään
Euroopan komission omistamalla ja hoitamalla palvelimella. Koottuihin
tietoihin sovelletaan komission tietojenkäsittelysääntöjä.
Anonymisoituja ja yhdistettyjä tietoja voidaan käyttää ainoastaan
tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin. Tietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.
BETA-testaus:
Pyydämme lastanne osallistumaan hankkeessa kehitettyjen työkalujen
ja alustan testaukseen verkossa. Varmistamme, että kaikki toimii niin
kuin pitää. Keräämme tätä varten tiedot toiminnasta kyseisellä
testaussivustolla (kirjautumiset, klikkaukset, käynnit eri sivuilla) ja
tuotetusta sisällöstä (esim. jätetyt kommentit ja lyhyet vastaukset
toiminnoista esitettyihin kysymyksiin). Emme kerää mitään
henkilökohtaista tietoa näissä yhteyksissä.
Kysely:
Pyydämme lastanne täyttämään kyselyn, jolla selvitämme kokemuksia
BLENDIstä. Lapsenne voi vastata tai jättää vastaamatta kysymyksiin
sekä keskeyttää vastaamisen missä vaiheessa tahansa. Keskeytyksen
jälkeen emme käytä mitään tietoa, jota siihen mennessä lapsenne on
jättänyt. Pidämme vastaukset luottamuksellisina, ja jos käytämme jotain
sisältöä tutkimusesittelyissä, raporteissa tai julkaisuissa, emme mainitse
nimiä.

Riskit ja yksityisyys
Tunnistamiseen liittyvää tietoa,
kuten nimi ja sähköposti, ei
jaeta eikä julkaista.

Jotta mitään osallistumiseen liittyvää tietoa ei paljastuisi, teemme
kaikkemme, että lastenne jättämät tiedot ja toiminnasta saamamme
aineisto ovat turvassa. Vaihdamme lasten nimen kohdalle ID-numeron.
Jos lapsen nimi on näkyvissä jossain muussa kohdassa aineistoa, nimesi
otetaan erilleen analysoitavasta aineistosta. Emme käytä nimiä
raporteissa, analyyseissa tai muissa tutkimuksen osissa.
Lisäksi tiedot talletetaan joko turvalliseen lukittuun paikkaan tai
digitaalisesti salasanan taakse. Vain BLENDI-tutkijoilla on pääsy
aineistoon. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden
eettinen toimikunta on käsitellyt tutkimuksen eettistä puolta ja todennut,
että Suomessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita
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sovellettaessa eettistä ennakkoarviointia ei tälle tutkimukselle tarvita.
Aineisto tuhotaan 5 vuoden kuluttua aineiston keräämisestä.
Hyödyt:
Lapsesi luokka saa tärkeää
tukea ja kerätty tieto auttaa
opetuksen kehittämistyössä

Lasten osallistumisesta ei makseta rahallista korvausta. Luokka saa
kuitenkin tietoa innovatiivisista opetusratkaisuista ja tukea koulutyöhön.
Samalla mahdollistuu tutkimustyö, jonka toivomme auttavan laajasti
opetuksen laadussa ja opettajien digiosaamisessa.

Osallistumisen
vapaaehtoisuus:
Lapsi voi keskeyttää ja/tai vetää
takaisin tiedot milloin vain.
Syitä emme kysy.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lapsenne voi milloin
vain keskeyttää osallistumisensa ja/tai vetää itsestään kerätyn aineiston
pois. Syitä ei tarvitse kertoa. Osallistuminen tai osallistumatta
jättäminen ei vaikuta lasten tilanteeseen. Suostumuksen voi peruuttaa
milloin vain ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
olli.vesterinen@diak.fi.

Rekisteröidyn oikeudet
Jos koette lapsen oikeuksia
loukatun, voit ottaa yhteyttä
viranomaiseen, joka tässä
mainitaan

Teillä on oikeus rajata lapsen tietojen käsittelyä, saada nähtäväksi
kopiot tiedoista ja vaatia korjausta tai poistoa lapsen tiedoille. Voitte
tällöin lähettää sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@diak.fi.
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