TÄMÄ SIVU JÄÄ VANHEMMALLE
Ekapeli-oppimisympäristö, LukiMat-hanke
Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Hyvät vanhemmat!
Ekapeli on lukemisen ja Ekapeli-Matikka matematiikan perusteita harjoittava tietokonepeli.
Ekapeliä kehitetään Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä, osana opetusja kulttuuriministeriön tukemaa LukiMat-hanketta. LukiMat-hankkeen verkkopalvelun osoite
on www.lukimat.fi.
Ekapelin eri versioiden avulla harjoitellaan ja arvioidaan lukemisessa tarvittavia perustaitoja.
Siihen sisältyy mm. runsaasti kirjainten ja niitä vastaavien äänteiden yhdistämisen harjoituksia, tavujen ja sanojen tunnistamiseen ja lukemisen sujuvuuteen liittyviä tehtäviä. EkapeliMatikan avulla harjoitellaan vertailua, järjestämistä, numeroita ja lukuja sekä laskemista.
Ekapelien käyttäminen on ilmaista.
Ekapelin käytön aloittamiseksi tarvitaan lapsestanne seuraavat tiedot: huoltajan lupa Ekapelin pelaamiseen, lapsenne nimi, syntymäaika ja syntymäpaikkakunta. Näitä tietoja käytetään
pelitunnuksen yhdistämisessä oikeisiin ohjaajiin ja mahdollistamaan pelin pelaaminen useiden ohjaajien ohjauksessa (esimerkiksi kotona ja koulussa).
Ekapeliä pelaavat lapset osallistuvat tutkimukseen, jonka avulla selvitetään pelin vaikutusta
oppimiseen. Kun lapsi pelaa Ekapeliä, hänen pelaamista koskevat pelitiedot tallentuvat suojatulle palvelimelle automaattisesti Internetin välityksellä. Lisäksi pelaajan huoltajalle lähetetään kyselylomake pelaajan taustatietoja koskien. Kyselylomakkeen tiedot tallennetaan pelaajan pelitietojen yhteyteen. Tutkimuksen tulosten julkaisussa varjellaan tarkasti pelaajien
yksityisyyden suojaa, eikä yksittäinen pelaaja ole niistä tunnistettavissa. Kyselylomake toimitetaan pelaajan huoltajalle oheisella lupalomakkeella annettujen yhteystietojen perusteella.
Mikäli ette halua antaa kaikkia yhteystietojanne tutkijoiden käyttöön, voitte jättää haluamanne kohdat tyhjiksi tai voitte kieltää yhteystietojenne käytön kokonaan.
Henkilöja
tutkimustietorekisterin
rekisteriseloste
on
luettavissa
osoitteessa
http://www.ekapeli.fi/privacypolicy. Ekapelin käyttämisen ja tutkimukseen osallistumisen voi
lopettaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä osoitteeseen ekapeli@nmi.fi.
Mikäli annatte lapsellenne luvan Ekapelin pelaamiseen, pyydämme teitä palauttamaan oheisen lupalomakkeen lapsenne pelaamisen ohjaajalle (opettaja, erityisopettaja, puheterapeutti
tai muu vastaava). Ohjaaja syöttää lupalomakkeen tiedot peliin. Mikäli lapsi on jo aiemmin
pelannut Ekapeliä, ilmoittakaa uudelle ohjaajalle, kenen ohjauksessa lapsi on aiemmin pelannut.
Teillä on halutessanne mahdollisuus aloittaa Ekapelin käyttö myös kotona ilmoittautumalla
Ekapelin käyttäjäksi osoitteessa http://www.ekapeli.fi.
Kerromme mielellämme lisää Ekapelistä.

Ystävällisin terveisin
LukiMat-hankkeen Ekapeli-tiimi

Ekapelin käyttäjätuki
Sähköposti: ekapeli@nmi.fi
Puhelin: 0400-247 397

Sähköposti: ekapeli@nmi.fi

Lisätietoa LukiMat-hankkeesta ja Ekapeleistä: www.lukimat.fi ja www.ekapeli.fi.
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TÄMÄ LOMAKE PALAUTETAAN OHJAAJAN ARKISTOITAVAKSI
Ekapeli, LukiMat-hanke
Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
ekapeli@nmi.fi
Tällä lomakkeella annatte lapsellenne luvan pelata Ekapeliä muualla kuin kotona. Tällä lomakkeella ei voi pyytää peliä kotiin pelattavaksi.
Lomakkeen käsittelyohje:
1. Ohjaaja toimittaa nämä lomakkeet huoltajalle sähköpostitse tai tulosteena.
2. Huoltaja täyttää lupalomakkeen (sivu 2) ja palauttaa sen ohjaajalle (opettaja tai vastaava).
Ohjesivu (sivu 1) jää huoltajalle.
3. Ohjaaja siirtää lupalomakkeen tiedot Ekapeliin ja arkistoi lupalomakkeen itselleen.

Lupalomake

□ Lapseni pelaa/on pelannut Ekapeliä aiemmin.
Ohjaaja ja pelaamispaikka: __________________________________________________
Lapseni saa pelata Ekapeliä ja pelitietoja saa käyttää tutkimukseen. *

□ Kyllä

□ Ei

* luvan voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse: ekapeli@nmi.fi

Lapsen nimi: ______________________________________________________________
Lapsen syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi): ___________________________________
Lapsen syntymäpaikkakunta: __________________________________________________
Opettaja saa luovuttaa yhteystietoni Ekapeli-tutkijoille, jotta minulta voidaan
kysyä lisätietoja lapsesta Ekapelin kehittämiseen liittyviä tutkimuksia varten.*

□ Kyllä

□ Ei

* luvan voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse: ekapeli@nmi.fi. Tietoja ei luovuteta
muuhun tarkoitukseen. Voitte myös jättää haluamanne yhteystiedot tyhjäksi.

Huoltajan nimi: _____________________________________________________________
Huoltajan sähköpostiosoite: ___________________________________________________
Huoltajan postiosoite: ________________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero: ____________________________________________________
Paikka ja päivämäärä:

Huoltajan allekirjoitus:

___________________ ____/____/20____

_________________________________
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