
SEE LEHEKÜLG JÄÄB LAPSEVANEMALE 
 
Ekapeli proovimine ja uurimus, LukiMat projekt 
Niilo Mäki  Instituut ja Jyväskylä Ülikool 
 
Lugupeetud lapsevanemad! 
 
 
Ekapeli on lugemise ja Ekapeli-Matikka  matemaatika aluseid harjutav arvutimäng. Ekapeli 
arvutimängu arendatakse  Niilo Mäki Instituudi ja Jyväskylä Ülikooli ühistööna, mis on osa haridus- 
ja kultuuriministeeriumi poolt toetatud LukiMat projektist. LukiMat projekti võrguteenuse aadress 
on www.lukimat.fi 
 
Ekapeli eri versioonide abil harjutatakse ja hinnatakse lugemiseks vajaminevaid põhioskusi. Siin on 
näiteks palju tähtede ja neile vastavate häälikute ühendamisharjutusi, silpide ja sõnade 
äratundmiseks ja lugemise soravuse arendamiseks vajalikke harjutusi. Ekapeli-Matikka abil 
harjutatakse võrdlemist, reastamist, numbreid ja arve ning arvutamist. Ekapeli kasutamine on 
tasuta. 
 
Ekapeli kasutamise alustamiseks on vajalikud teie lapse kohta järgmised andmed: lapsevanema 
luba Ekapeli mängimiseks, lapse nimi, sünniaeg ja sünnikoht. Neid andmeid kasutatakse 
mängutunnuse ühendamiseks õigete juhendajatega ja nii saab võimalikuks mängu mängimine 
mitmete juhendajatega (näiteks kodus ja koolis). 
 
Ekapelit mängivad lapsed osalevad uurimuses, mille abil selgitatakse mängu mõju õppimisele. Kui 
laps mängib Ekapelit, tema mängimist puudutavad andmed talletuvad automaatselt kaitstud 
serverile Interneti abil. Sellele lisaks mängija hooldajale saadetakse ankeet mängija taustandmete 
kohta. Ankeedi andmed talletatakse koos mängija mänguandmetega. Uurimustulemuste 
avalikustamisel peetakse täpselt kinni privaatsuse kaitsest ning ükski mängija ei ole neis äratuntav. 
Küsimuste blankett toimetatakse mängija hooldajale juuresoleval loablanketil antud 
kontaktandmete põhjal. Juhul, kui te ei taha anda oma kõiki kontaktandmeid uurijatele 
kasutamiseks, võite jätta ankeedil need kohad tühjaks või te võite ka keelata oma kontaktandmete 
kasutamise täielikult. 
 
Isiku- ja uurimisandmeregistri registrikirjeldus on loetav aadressil: 
http://www.ekapeli.fi/privacypolisy. Ekapeli kasutamise ja uurimuses osalemise võib lõpetada oma 
soovi kohaselt andes sellest teada aadressil ekapeli@nmi.fi . 
 
Kui te annate lapsele loa Ekapeli mängimiseks, palume teil anda juuresolev loablankett teie lapse 
mängujuhile (õpetaja, eriõpetaja, kõneterapeut või keegi muu vastav isik). Juhendaja söödab 
loablanketi andmed mängu. Kui teie laps on juba varem Ekapelit mänginud, teatage uuele 
juhendajale, kelle juhendamisel teie laps on varem arvutimängu mänginud. 
 
Teil on soovi korral võimalus alustada Ekapeli mängimist ka kodus registreerudes Ekapeli 
kasutajaks aadressil http://www.ekapeli.fi . 
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Meelsasti räägime Ekapelist ka rohkem. 
 
Südamlike tervitustega, 
 
Juha-Matti Latvala   Ekapeli kasutaja abi 
Projektikoordineerija, LukiMat-projekt  E-post: ekapeli@nmi.fi 
E-post: ekapeli@nmi.fi   Telefon: 0400-247397 
 
 
Lisaandmeid LukiMat projektist ja Ekapelist: www.lukimat.fi ja www.ekapeli.fi  
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(Tämä lomake palautetaan opettajalle) 

SEE BLANKETT ANTAKSE JUHENDAJALE ARHIVEERIMISEKS 
Ekapeli, LukiMat projekt 
Niilo Mäki Instituut ja Jyväskylä ülikool 
ekapeli@nmi.fi 
 
Selle blanketiga annate lapsele loa mängida Ekapelit ka mujal kui ainult kodus. Selle blanketiga ei 
saa paluda mängu kodus mängimiseks. 
 
Blanketi kasutamise nõuanded: 

1. Juhendaja toimetab need blanketid hooldajale E-posti teel või välja prindituna. 
2. Hooldaja täidab loablanketi (lk 3) ja annab selle juhendajale (õpetaja või keegi vastav isik) 

Juhise leheküljed 1 ja 2 jäävad hooldajale. 
3. Juhendaja söödab loablanketi andmed Ekapelisse ja arhiveerib endale loablanketi. 

 

Loablankett 
 
 Laps mängib/on mänginud Ekapelit varem. 
 
Juhendaja ja mängimise koht: ____________________________________________________ 
Minu laps võib mängida Ekapelit ja mänguandmeid võib kasutada uurimustöö tegemisel. * 
 

 Jah (kyllä)   Ei (ei) 
*loa võib tühistada oma soovi kohaselt teatades aadressil: ekapeli@nmi.fi 

 

Lapse nimi: ____________________________________________________________________ 
 
Lapse sünniaeg (päev, kuu, aasta): __________________________________________________ 
 
Lapse sünnikoht: ________________________________________________________________ 
 
Õpetaja võib anda minu kontaktandmed Ekapeli uurijatele, et minult saaks küsida lisaandmeid 
lapse kohta Ekapeli arendamiseks vajaliku uurimuse jaoks. * 
  
  Jah (kyllä)   Ei (ei) 

*loa võib tühistada oma soovi kohaselt aadressil: ekapeli@nmi.fi . Andmeid ei anta muuks otstarbeks. 
Võite ka jätta soovi korral kontaktandmed märkimata. 

 

Hooldaja nimi: __________________________________________________________________ 
 
Hooldaja E-posti aadress: __________________________________________________________ 
 
Hooldaja postiaadress: ____________________________________________________________ 
 
Hooldaja telefoni number: _________________________________________________________ 
 
Koht ja kuupäev:   Hooldaja allkiri: 
 
_______________________  __/___/20___ __________________________________ 
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