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Johdanto
Tämän ohjeasiakirjan tarkoituksena on auttaa koulukoordinaattoreita (KK) kahdessa päätehtävässä
kouluissa, jotka osallistuvat koulukyselyyn: TVT ja opetus (ESSIE): vastaajien määrittämisessä sekä
tietojenkeräämisen järjestelyissä.
ESSIEn tarkoituksena on arvioida, miten yhteensä 31 Euroopan maan opetuksessa on edistytty tietoja viestintäteknologian (TVT) tuomisessa opetukseen. Verkkokyselyssä on kysymyksiä
opetusteknologian saatavilla olemisesta (pääsystä laitteille), käytettävyydestä ja asenteista
opetusteknologiaa kohtaan rehtoreiden (oppilaitosten johtajien), opettajien ja – yläkouluissa sekä
toisen asteen oppilaitoksissa – oppilaiden keskuudessa.
Jotta voidaan vertailla edistystä TVT:n käytössä eri maissa, on hyvin tärkeää kerätä tuloksia oikein
määritellyistä kouluista ja henkilöistä. Vain oikein valitut ja sopivasti edustavat vastaajat voivat antaa
kansainvälisesti vertailukelpoisia tuloksia kyselyyn.
ESSIE-kyselyssä kerätään tietoja kolmella tasolla:
1. Koulun tasolla,
2. Luokan/opettajan tasolla sekä
3. Oppilaiden tasolla (tosin kyselyä ei toteuteta 3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)).
On hyvin tärkeää, että noudatat kaikkia tässä asiakirjassa esiteltyjä ohjeita, jotta saamme
kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja. Apuna ja tukena kyselyn toteuttamisessa toimii kansallinen
koordinaattori.
Paljon kiitoksia yhteistyöstä.
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1. YLEISTÄ KYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ
Tässä kyselyssä kerätään tietoja kouluilta (rehtoreilta/oppilaitosten johtajilta), luokilta (opettajilta)
sekä oppilailta ISCED1 1- [3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)], ISCED 2- [7. luokka
(yläkoulutasolla)] ja ISCED 3- [lukion 1. vuosikurssi (lukiossa); ammatillisen oppilaitoksen 1.
vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)] asteilla. Käytännön syistä oppilaskyselyitä ei toteuteta
ISCED 1 – 3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla).
Koulukysely: TVT ja opetus (ESSIE) –kyselyn järjestämisen ohjeet näkyvät taulukossa 1. Teidän
koulussanne on yksi tai useampia kyselyyn sopivia koulutusasteita. Kerätkää kyselyyn tiedot vain
niistä ryhmistä, jotka koskevat omaa kouluanne (eli esimerkiksi vain ISCED 1 –asteen (3. luokka
(päiväkoti- ja alakoulutasolla)) oppilaista, jos koulunne oppilaita on sillä asteella).

!
Huomio:Tutkimuksen kohderyhmä on nähtävissä saamanne tunnuksen kolmannesta
numerosta
1:

« ISCED level 1 »

3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)

2:

« ISCED level 2 »

7. luokka (yläkoulutasolla)

3:

« ISCED level 3
academic »

Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)

4:

« ISCED level 3
vocational »

Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi
(ammatillisessa oppilaitoksessa)

Esimerkiksi

ID :21203102

→2

7. luokka (yläkoulutasolla)

1

ISCED on kansainvälinen opetuksen standardien määritteleminen (International Standard Classification in Education)
(ISCED-97), joka otettiin käyttöön vuonna 1997 UNESCOn yleiskokouksessa.
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Taulukko 1. Yleistä kyselyn järjestämisestä
Luokka-aste
3. luokka
(päiväkoti- ja
alakoulutasolla)

Koulujaa
maassa
Kuka vastaa?
Mihin vastataan?
Luokkia/ryhmiä
kouluissa
Kuka vastaa?

Kouluja

7. luokka
lukion 1.
(yläkoulutasolla) vuosikurssi
(lukiossa)

ammatillisen
oppilaitoksen 1.
vuosikurssi
(ammatillisessa
oppilaitoksessa)

300 per maa

300 per maa

300 per maa

300 per maa

Rehtorikysely

Rehtorikysely

Rehtorikysely

Rehtorikysely

1 per koulu

1 per koulu

1 per koulu

3 per koulu

3 per koulu

3 per koulu

Rehtorit

Luokkia/ 1 per koulu
Ryhmiä
Opettajat 1 per koulu

Mihin vastataan?

Opettajakysely

Opettajakysely

Opettajakysely Opettajakysely

Oppilaita
Oppilaita
luokissa/ryhmissä

0

Kaikki oppilaat
kyselyyn
osallistuvassa
luokassa/
ryhmässä

Kaikki oppilaat
kyselyyn
osallistuvassa
luokassa/
ryhmässä

Kaikki oppilaat
kyselyyn
osallistuvassa
luokassa/
ryhmässä

Ei
oppilaskyselyä

Oppilaskysely

Oppilaskysely

Oppilaskysely

Kuka vastaa?
Mihin vastataan?

Taulukossa 2 on lisätietoja kyselyistä, joihin vastataan kullakin kouluasteella sekä tietoa siitä, ketkä
niihin vastaavat.
Taulukko 2. Kyselyiden kuvaukset kouluasteittain
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Tällä asteella on 2 verkkokyselyä, joihin vastataan.
Rehtorien verkkokyselyyn vastaavat koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Koulun TVTkoordinaattori (tai vastaava) voi auttaa rehtoria teknisten tietojen täyttämisen kanssa
tarvittaessa.
Opettajien verkkokyselyyn vastaa se opettaja, joka on päävastuussa luokasta. Jos
useampi opettaja jakaa päävastuun, niin kyselyyn vastaava opettaja valitaan
sattumanvaraisesti (siitä lisää myöhemmin Tehtävän 2 kuvauksessa).
Tällä tasolla ei toteuteta oppilaskyselyitä.
7. luokka (yläkoulutasolla)
Tällä asteella on 3 verkkokyselyä, joihin vastataan.
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Rehtorien verkkokyselyyn vastaavat koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Koulun TVTkoordinaattori (tai vastaava) voi auttaa rehtoria teknisten tietojen täyttämisen kanssa
tarvittaessa.
Opettajien verkkokyselyyn vastaavat kolme opettajaa (luonnontieteiden, matematiikan
ja pääopetuskielen opettaja [Suomessa useimmiten suomen/äidinkielen opettaja]), jotka
opettavat kyselyyn vastannutta luokkaa. Jos luonnontieteitä ja matematiikkaa opettaa
useampi kuin yksi opettaja, vain yksi luonnontieteiden ja matematiikan opettaja valitaan
satunnaisesti (tästä lisää myöhemmin Tehtävän 2 kuvauksessa).
Ensin pitää kuitenkin määritellä, mitä tarkoitetaan luokalla/oppilasryhmällä, koska
oppilaat voivat siirtyä yhdestä luokasta/ryhmästä toiseen opiskeltavasta aineesta
riippuen (tästä lisää myöhemmin Tehtävän 1 kuvauksessa).
Oppilaskyselyyn vastaavat kaikki valitun luokan/oppilasryhmän oppilaat.
Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)
Tällä asteella on 3 verkkokyselyä, joihin vastataan.
Rehtorien verkkokyselyyn vastaavat koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Koulun TVTkoordinaattori (tai vastaava) voi auttaa rehtoria teknisten tietojen täyttämisen kanssa
tarvittaessa.
Opettajien verkkokyselyyn vastaavat kolme opettajaa (luonnontieteiden, matematiikan
ja pääopetuskielen opettaja [Suomessa useimmiten suomen/äidinkielen opettaja]), jotka
opettavat kyselyyn vastannutta luokkaa. Jos luonnontieteitä ja matematiikkaa opettaa
useampi kuin yksi opettaja, vain yksi luonnontieteiden ja matematiikan valitaan
satunnaisesti (tästä lisää myöhemmin Tehtävän 2 kuvauksessa).
Ensin pitää kuitenkin määritellä, mitä tarkoitetaan luokalla/oppilasryhmällä, koska
oppilaat voivat siirtyä yhdestä luokasta/ryhmästä toiseen opiskeltavasta aineesta
riippuen (tästä lisää myöhemmin).
Oppilaskyselyyn vastaavat kaikki valitun luokan/oppilasryhmän oppilaat.
Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)
Tällä asteella on 3 verkkokyselyä, joihin vastataan.
Rehtorien verkkokyselyyn vastaavat koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Rehtoria voi
auttaa koulun TVT-koordinaattori (tai vastaava) teknisten tietojen täyttämisen kanssa
tarvittaessa.
Opettajien verkkokyselyyn vastaavat ne kolme opettajaa, joilla on eniten opetustunteja
valitun luokan/ryhmän kanssa (tästä lisää myöhemmin Tehtävän 1 kuvauksessa).
Ensin pitää kuitenkin määritellä, mitä tarkoitetaan luokalla/oppilasryhmällä (tästä lisää
myöhemmin Tehtävän 1 kuvauksessa).
Oppilaskyselyyn vastaavat kaikki valitun luokan/oppilasryhmän oppilaat.

2. VASTUUT JA TEHTÄVÄT
Sinun tehtäväsi on kerätä paikkaansa pitäviä, ajan tasalla olevia tietoja kaikista kyselyyn sopivista
opettajista, luokista/ryhmistä ja oppilaista koulu(i)ssanne sekä hoitaa kyselyn toteutus. Keräämäsi
tiedot antavat järjestelmämme valita automaattisesti kyselyyn sopivat vastaajat.
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Seuraavissa osioissa selitämme mitä tietoja tarvitsemme ja miten ne syötetään järjestelmäämme
sekä opastamme sinut vaiheittain kyselyn järjestämisessä ja jälkiseurannassa.
Taulukosta 3 näet pääpiirteet tehtävistä, joita kyselyn toteuttaminen edellyttää.
Taulukko 3. Koulukoordinaattorin tehtävät pääpiirteittäin
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3. YHTEYSTIEDOT
Jos tulee kysymyksiä opettajien ja luokkien/ryhmien valitsemiseen liittyen, voit olla yhteydessä
kansalliseen koordinaattoriin.
Kansallinen koordinaattorinne on
Nimi
Sähköpostiosoite
Ella Kiesi

essie-fi@eun.org

4. TEHTÄVÄ 0: VERKKOSIVUSTOLLE KIRJAUTUMINEN KOULUKOORDINAATTORINA
Mene ESSIEn verkkosivuille ja kirjaudu sisään sinulle koulukoordinaattorina sähköpostina lähetetyllä
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tehtävän nimi

Aikataulu (lukuvuoden
alkamisesta riippuen)

Tehtävän kuvaus

Tehtävä
0
Tehtävä
1

Mene kyselyn
verkkosivustolle
Luokkien/ryhmien
valinta

Kirjaudu sisään kyselyn
verkkosivustolle
- listaa kaikki sopivat luokat/ryhmät
oikealta luokka-asteelta

Elokuu-lokakuu

Tehtävä
2
Tehtävä
3

Opettajien valinta

- määritä kyselyyn sopivat opettajat

Elokuu – lokakuu

Kyselyn toteutus

- lähettäkää tarvittaessa
vanhemmille/huoltajille
luvanpyyntikirje
- järjestäkää oppilaille kyselyyn
vastaamisaikoja (ei 3. luokka
(päiväkoti- ja alakoulutasolla))
- jakakaa käyttäjätunnukset ja
salasanat opettajille ja rehtoreille,
jotta he voivat vastata kyselyyn

Lokakuu –marraskuu

Tehtävä
4

Kyselyn jatkoseuranta

- varmista, että kyselyyn valitut
henkilöt ovat vastanneet kyselyyn

Lokakuu – marraskuu

Elokuu – lokakuu
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Jos koulustanne valitaan useampi kuin yksi kyselyyn osallistuva luokka-aste, muista käyttää oikeaa
käyttäjätunnusta ja salasanaa kullekin luokka-asteelle (kullekin kouluasteelle on omat
käyttäjätunnukset ja salasanat). Jos olet koulukoordinaattori useammalle kuin yhdelle kyselyn
luokka-asteelle, sinun pitää kerätä tiedot kustakin luokka-asteesta erikseen.

5. TEHTÄVÄ 1: OPPILASRYHMÄN TAI -RYHMIEN VALINTA
Määritä ensin sopivat ryhmät/luokat kyselyyn vastaamiseen. Täytä sitten verkosta löytyvä
‘ryhmälomake’. Taulukosta 4 näet esimerkin täyttämättömästä ryhmälomakkeesta. Sen täyttämiseksi
sinun pitää:
a) kirjoittaa ryhmän tai luokan nimi tai tunnus (sarake 1)
b) selvittää ryhmässä/luokassa olevien oppilaiden määrä (sarake 2)
c) jos tarpeen, kirjoittaa kyselystä poisjäävien oppilaiden määrä (sarake 3)

Taulukko 4. Esimerkki tyhjästä ryhmälomakkeesta
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a) SARAKE 1 ‘RYHMÄTUNNUS’
Kirjoita sarakkeeseen 1 kyselyyn mahdollisesti osallistuvien ryhmien nimet/tunnukset (tästä lisää
myöhemmin). Seuraa alla olevia ohjeita koulusi kyselyyn sopivalla luokka-asteella. ESSIE-kyselyyn
mahdollisesti osallistuvat ryhmät/luokat ovat kaikki ne koulun luokat/ryhmät, joissa on kohdeluokkaasteen oppilaita.
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Listaa kaikki koulun 3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla) (esim. 3A, 3B, 3C...). Kirjoita
tähän kohtaan niiden luokkatunnukset.
7. luokka (yläkoulutasolla)
Oppilaat saattavat siirtyä ryhmästä toiseen opiskeltavasta aineesta riippuen. Sen vuoksi
pitää määritellä, mitä tarkoitamme ryhmällä. Tässä kyselyssä ‘ryhmällä’ tarkoitetaan
pääasiassa äidinkielellään opiskelevaa ryhmää (Suomessa useimmiten äidinkielellä eli
suomeksi opetusta saavat).
Täytä lomakkeeseen kaikki sopivat 7. luokka (yläkoulutasolla) (siis niiden luokka/ryhmätunnukset).
Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)
Oppilaat saattavat siirtyä ryhmästä toiseen opiskeltavasta aineesta riippuen. Sen vuoksi
pitää määritellä, mitä tarkoitamme ryhmällä. Tässä kyselyssä ‘ryhmällä’ tarkoitetaan
pääasiassa äidinkielellään opiskelevaa ryhmää (Suomessa useimmiten äidinkielellä eli
suomeksi opetusta saavat) lukion 1. vuosikurssi (lukiossa) oppilaita.
Kirjoita ryhmälomakkeen ensimmäiseen sarakkeeseen kaikki sopivat ryhmät (siis
ryhmätunnukset).
Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)
Tässä kyselyssä ‘ryhmällä’ tarkoitetaan pääasiassa äidinkielellään opiskelevaa ryhmää
(Suomessa useimmiten äidinkielellä eli suomeksi opetusta saavat). Jos tämä määritelmä
ei toimi, koska koulunne eri linjojen oppilailla ei ole äidinkieltä pakollisena, yhteisenä
oppiaineena, voitte käyttää linjojen ryhmien omaa tunnusta tai olla yhteydessä
kansalliseen koordinaattoriin ja sopia jonkin toisen ratkaisun.
Kirjoita ryhmälomakkeen ensimmäiseen sarakkeeseen kaikki sopivat ryhmät (siis
ryhmätunnukset).
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b) SARAKE 2 ‘OPPILAIDEN KOKONAISMÄÄRÄ TÄSSÄ LUOKASSA/RYHMÄSSÄ’
Kirjoita tähän kohtaan oppilaiden määrä kussakin luokassa oikealla luokka-asteella. Jos koulussa on
luokkia, joilla on oppilaita useammilta luokka-asteilta (esim. pienet koulut: yhdistetty 3-4-lk), vain 3luokan oppilaat lasketaan lomakkeessa ryhmäksi.
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Vaikka 3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)-asteella ei ole oppilaskyselyä, täytä silti
kolmasluokkalaisten määrä eri luokissa. Tarvitsemme ne tiedot opettajakyselyn tulosten
yhdistämiseen oppilasmäärän kanssa, kun käymme läpi kyselyn tuloksia.
Kirjoita tähän kokonaismäärä kaikista kohdeluokka-asteen oppilaista – sisällytä mukaan myös ne,
jotka eivät voisi täyttää kyselyä (lisätietoa seuraavassa osiossa).

c) SARAKE 3 ‘POISJÄÄVIEN OPPILAIDEN MÄÄRÄ’
Kyselyyn vastaavista oppilaista voi jättää pois oppilaita tai kokonaisia luokkia/ryhmiä seuraavista
kolmesta syystä:
1. Oppilaat eivät osaa kyselyn kieltä riittävän hyvin: Oppilaat, jotka eivät osaa kyselyn
kieltä riittävän hyvin, jotta voisivat vastata kysymyksiin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että
alle vuoden kyselyn kieltä opiskelleet oppilaat kannattaa jättää pois kyselystä.
2. Vakavista oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat: Oppilaat, joilla on vakavia
oppimisvaikeuksia eivätkä siksi pysty vastaamaan kyselyyn, kannattaa jättää pois
kyselystä.
3. Fyysisesti rajoittuneet oppilaat: Oppilaat, jotka ovat sillä tavoin pysyvästi
vammautuneita, että eivät pysty vastaamaan kyselyyn. Haluttaessa tällaiset oppilaat
voivat tietenkin tehdä kyselyn esim. jonkun muun avustamana.
Yrittäkää mahdollisuuksien mukaan saada mahdollisimman paljon vastaajia, eli minimoida kyselystä
poisjäävien oppilaiden määrä.
Kirjoita ryhmälomakkeen kolmanteen sarakkeeseen kyselystä poisjäävien oppilaiden määrä.

Taulukossa 5 on esimerkki täytetystä ryhmälomakkeesta.
Table 5: Esimerkki täytetystä ryhmälomakkeesta
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Kun lomake on täytetty valmiiksi, lähetä se verkossa eteenpäin klikkaamalla ”KYSELYYN
OSALLISTUVA RYHMÄ” –solua. Järjestelmä valitsee sattumanvaraisesti lomakkeesta luokan/ryhmän
ja lähettää sinulle automaattisesti tiedot valinnasta. Ole huolellinen: kun olet klikannut solua, et voi
palata muuttamaan antamiasi tietoja, vaikka olisit unohtanut antaa jonkin luokan/ryhmän tiedot.
Kyselyyn valittu ryhmä tulee näkyviin näytölle ja tiedot lähetetään myös sähköpostina
koulukoordinaattorille.

6. TEHTÄVÄ 2: KYSELYYN OSALLISTUVIEN OPETTAJIEN VALINTA
Kyselyyn mahdollisesti vastaavien opettajien tiedot täytetään ‘opettajalomakkeeseen’. Tässä
kohdassa a)valitaan oikeanlaiset opettajat ja b)täytetään tiedot lomakkeeseen.

a) OPETTAJIEN VALINTA
Opettajien valinta kyselyä varten riippuu koulun luokka-asteista.
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Valitse tähän se tai ne opettajat, jotka ovat päävastuussa kyselyyn valitun luokasta (sen
opettamisesta). Jos useammalla opettajalla on päävastuu, niin kaikki ko. opettajat
kirjataan opettajalomakkeeseen.
7. luokka (yläkoulutasolla)
Kolme opettajaa tullaan valitsemaan kyselyyn vastaamiseen: yksi matematiikan
opettaja, yksi luonnontieteiden opettaja ja yksi äidinkielen (maan virallisen kielen, L1)
opettaja.
Kaikki matematiikan, luonnontieteiden ja äidinkielen opettajat, jotka opettavat kyselyyn
vastaamiseen valitun oppilasryhmän ketä tahansa oppilasta, kirjataan tähän kohtaan.
Luonnontieteisiin kuuluvat kemia, fysiikka, biologia, maantieto – jos niitä opetetaan
erillisinä oppiaineina.
Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)
Kolme opettajaa tullaan valitsemaan kyselyyn vastaamiseen: yksi matematiikan
opettaja, yksi luonnontieteiden opettaja ja yksi äidinkielen (pääopetuskielen) opettaja.
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Kaikki matematiikan, luonnontieteiden ja äidinkielen opettajat, jotka opettavat kyselyyn
vastaamiseen valitun oppilasryhmän ketä tahansa oppilasta, kirjataan tähän kohtaan.
Luonnontieteisiin kuuluvat kemia, fysiikka, biologia, maantieto – jos niitä opetetaan
erillisinä oppiaineina.
Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)
Kyselyyn valitaan ne kolme opettajaa, jotka opettavat kyselyyn valittuja oppilaita
kaikkein eniten. Sen vuoksi ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa
oppilaitoksessa) ei tarvita järjestelmän tekemää automaattista valintaa, ja siksi emme
tarvitse opettajalomakkeen täyttämistä

b)

SOPIVIEN OPETTAJIEN VALINTA

Yksityisyyssuojan vuoksi älä kirjoita lomakkeeseen opettajien nimiä vaan vain kyselyyn valittujen
opettajien määrä.
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Tähän tulee yleensä yksi tai useampi (useampi, jos luokalla on osa-aikaisia tai avustavia)
opettajaa per luokka.
7. luokka (yläkoulutasolla)
Kaikkien kolmen aineen opettajien lukumäärä (äidinkieli/pääopetuskieli, matematiikka ja
luonnontieteet) kirjataan lomakkeeseen erikseen. Huomaa, että luonnontieteisiin
kuuluvat kemia, fysiikka, biologia ja maantieto.
Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)
Kaikkien kolmen aineen opettajien lukumäärä (äidinkieli/pääopetuskieli, matematiikka ja
luonnontieteet) kirjataan lomakkeeseen erikseen. Huomaa, että luonnontieteisiin
kuuluvat kemia, fysiikka, biologia ja maantieto.
Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)
Tähän valitaan ne kolme opettajaa, jotka opettavat kyselyyn valittua oppilasryhmää
eniten. Sen vuoksi opettajia ei tarvitse valita erikseen ammatillisen oppilaitoksen 1.
vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa). Siksi tällä asteella ei myöskään tarvitse
täyttää opettajalomaketta.

Taulukosta 6 näet esimerkin opettajalomakkeesta lukion 1. vuosikurssi (lukiossa).
Taulukko 6. Esimerkki täytetystä opettajalomakkeesta
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Kun valmis opettajalomake on lähetetty kyselyyn vastaavan opettajan valintaa varten klikkaamalla
”Kyselyyn valittu opettaja” -solua, verkkojärjestelmämme lähettää sähköpostiviestinä kirjaimen.
Kyselyn vastaamiseen valittu opettaja on se, jonka sukunimen ensimmäinen kirjain on tuo kirjain tai
aakkosissa seuraava kirjain. Jos koulussa on kaksi opettajaa, joilla on samalla kirjaimella alkava
sukunimi, kyselyyn vastaava opettaja on se, jonka sukunimessä on seuraavana kirjaimena
ensimmäisenä aakkosissa tuleva kirjain.
3. luokka (päiväkoti- ja alakoulutasolla)
Lomakkeen lähettämisen jälkeen paluuviestinä tulee yksi kirjain.
7. luokka (yläkoulutasolla)
Lomakkeen lähettämisen jälkeen paluuviestinä tulee kolme kirjainta (yksi kutakin:
äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteiden opettajaa varten).
Lukion 1. vuosikurssi (lukiossa)
Lomakkeen lähettämisen jälkeen paluuviestinä tulee kolme kirjainta (yksi kutakin:
äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteitä varten).
Ammatillisen oppilaitoksen 1. vuosikurssi (ammatillisessa oppilaitoksessa)
Järjestelmä ei lähetä viestiä, koska olet jo valinnut ne kolme opettajaa, jotka opettavat
kyselyyn valittua ryhmää eniten.
Tässä on esimerkki (katso taulukkoa 6).
Jos ”class 3”-ryhmä (jokin maantiedon ryhmä) on valittu mukaan lukion 1. vuosikurssi (lukiossa), niin
opettajalomakkeeseen pitää kirjata äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteiden opettajien määrä
erikseen. Oletetaan, että ”class 3”-ryhmällä on vain yksi äidinkielen opettaja, kaksi matematiikan ja
kaksi luonnontieteiden opettajaa. Lomakkeen lähettämisen jälkeen vastauksena tulee kirjain
luonnontieteiden opettaja ja matematiikan opettaja varten, mutta ei äidinkielen opettajaa varten,
koska sitä ei tarvitse valita erikseen. Ainoa äidinkieltä opettava opettaja on valittu vastaamaan
opettajan opetuskyselyyn. Kyselyyn vastaava matematiikan opettaja on se, jonka sukunimi alkaa Mkirjaimella. Jos matematiikan opettajan nimi ei ala M-kirjaimella, kyselyyn vastaa opettaja, jonka
sukunimi alkaa N-kirjaimella jne. Jos kahden matematiikan opettajan sukunimet alkavat kirjaimella
M, kyselyyn vastaa se, jonka sukunimen seuraava kirjain tulee aakkosissa ensin (katso yllä). Vastaava
menettely pätee luonnontieteiden opettajan kohdalla.
Huomaa, että rehtorien kohdalla tällaista valintaprosessia ei tarvita, koska rehtoreita on yleensä vain
yksi per koulu.
Taulukko 7. Esimerkki täytetystä opettajalomakkeesta
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7. TEHTÄVÄ 3: KYSELYN HALLINNOINTI
Luokkien/ryhmien ja opettajien valinnan jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa ovat oppilaiden,
opettajien ja rehtorien käyttäjätunnukset ja salasanat kyselyyn vastaamista varten. Järjestelmä luo
automaattisesti omat käyttäjätunnukset ja salasanat kaikille kyselyyn osallistuville yksityisyyden
suojaamiseksi.
Verkkokyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 minuuttia.
Verkkokyselyn hallinnointipuolelle pääsee sisään neljän viikon ajan, mutta se sulkeutuu marraskuun
lopussa.

a) OPPILAIDEN KYSELY (EI ALAKOULUISSA - 3. LUOKKA (PÄIVÄKOTI- JA ALAKOULUTASOLLA))
Ennen verkkohallinnoinnin järjestämistä saatat haluta jakaa kaikille kyselyyn osallistuville oppilaille
paria viikkoa etukäteen lupakirjeen ja –lomakkeen vanhemmille (katso Liite A) tai ’Kirje vanhemmille’
(katso Liite B). Monissa maissa on kohteliasta tai jopa pakollista tiedottaa vanhempia tällaisista
kyselyistä ja/tai saada lupa osallistumiseen. Jos teidän maassanne on lain mukaan pakollista kysyä
vanhemmilta/huoltajilta lupa kyselyyn osallistumiseen, jaa oppilaille vanhempien lupa- ja
lomakekirje. Jos teidän maassanne on kohteliasta tai lain mukaan pakollista kysyä
vanhemmilta/huoltajilta lupa kyselyyn osallistumiseen, jaa oppilaille ’Kirje vanhemmille’.
Esimerkkiversiot lomakkeesta ja kirjeistä löytyvät näiden ohjeiden lopusta. Voit tietenkin muokata
niitä.
Kannattaa järjestää kyselyyn vastaaville oppilaille erillinen vastaamisaika, jotta opetusaikaa ei mene
hukkaan. Vastaamisaikoja tarvitaan kuitenkin useampia, jos koululla on vähemmän tietokoneita
internetyhteydellä kuin on kyselyyn vastaavia oppilaita. Toinen syy useampaan vastaamisaikaan voi
olla se, että kaikki oppilaat eivät ole paikalla vastaamisaikana sairauden tai eri opetusaikataulujen
vuoksi, etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa.
Ajankäytön tehostamiseksi kannattaa kirjautua sisään oppilastietokoneille oppilastunnuksin jo ennen
kuin oppilaat tulevat vastaamaan kyselyyn. Älä jaa kyselyn tunnuksia ja salasanoja oppilaille
mahdollisten väärinkäytösten takia. Oppilaat eivät saa vastata kyselyyn kotoa tai missään muualla
kuin koulukoordinaattorin valvonnassa.
Kyselyyn vastaamisen aikana kannattaa olla oppilaiden apuna, jos heillä sattuu olemaan kysymyksiä
mistään kyselyyn liittyvästä – tämä kysely ei ole koe! – tai jos tulee teknisiä ongelmia. Oppilaiden
pitäisi vastata kyselyyn kokonaisuudessaan kerralla, koska vastauksia ei voi tallentaa ja jatkaa toisella
kertaa. Koska tämä ei ole millään tavalla ‘mitattava suoritus’, eri oppilaat tarvitsevat eri tavalla aikaa.
Kyselyn suorittamiseen on yhteensä neljä viikkoa aikaa.
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Kyselyyn vastaamisen kannalta on tärkeää motivoida oppilaita mahdollisimman paljon. Voit aloittaa
esimerkiksi kertomalla kyselyn tavoitteista ja selittämällä miten tärkeää on, että he vastaavat
rehellisesti ja tosissaan kaikkiin kysymyksiin, sekä sanomalla että mitään varsinaisia oikeita tai vääriä
vastauksiin näihin kysymyksiin ei ole. Vakuuta myös, että jos heillä on minkäänlaisia kysymyksiä tai
jos heille tulee ongelmia, olet paikalla auttamassa.

b) OPETTAJIEN JA REHTORIN KYSELY
Opettajille voi ensin kertoa kyselyn tavoitteista sekä painottaa, että tämä kysely on hyvin lyhyt.
Esimerkkikirje opettajille löytyy liitteestä C.
Tämän jälkeen voit jakaa käyttäjätunnukset ja salasanat rehtorille ja kyselyyn valituille opettajille. He
voivat vastata kyselyyn kotona, jos se on helpompaa. Päinvastoin kuin oppilaat, rehtori ja opettajat
voivat tallentaa vastauksensa ja jatkaa kyselyyn vastaamista toisella kertaa tai muuttaa vastauksiaan
halutessaan.

8. TEHTÄVÄ 4: KYSELYN JATKOSEURANTA
Kyselyyn pitää vastata ennen marraskuun loppua.
Kansallinen koordinaattori voi valvoa oppilaiden vastaamien kyselyiden määrää kussakin koulussa.
Kansallisen koordinaattorin tehtäviin kuuluu olla apuna, joten ole häneen yhteydessä, jos tulee
kysyttävää.
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LIITE A: LUPAKIRJE JA –LOMAKE VANHEMMILLE
Koulun osoite
Päivämäärä

Hyvä vanhempi tai huoltaja
Euroopan laajuinen koulukysely: TVT ja opetus
Lapsenne luokka/ryhmä on valittu osallistumaan kyselyyn, jonka järjestää European Schoolnet
Euroopan komission toimesta. European Schoolnet on opetusministeriöiden verkosto, joka pyrkii
parantamaan opetusta ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa Euroopassa.
Verkkokyselyn tavoitteena on kerätä ajan tasalla oleva tietoa nuorten teknologian käytöstä
oppimiseen; kyselyyn vastataan koulussa syksyllä ja siihen vastaamiseen menee noin 15 minuuttia
per oppilas. Yksittäisiä henkilöitä tai kouluja ei voida tunnistaa vastauksista eikä mitään
arkaluonteista tietoa kysytä. (TVT = tieto- ja viestintäteknologia)
Vastauksien avulla koulut, opetusministeriöt ympäri Eurooppaa sekä Euroopan komissio pystyvät
tarjoamaan paremmin korkealaatuista koulutusta, opetusta ja oppimista 2000-luvun nuorille.
Lapsenne koulu on suostunut osallistumaan kyselyyn, sillä uskomme tuloksista olevan hyötyä
oppilaillemme. Siksi olisin kiitollinen, jos voisitte täyttää ja palauttaa lupalomakkeen PÄIVÄMÄÄRÄ
mennessä.
Jos teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä kouluun.
Kiitos tuestanne jo etukäteen.
Teidän,

Rehtori
Euroopan laajuinen koulukysely: TVT ja opetus
Lupalomake vanhemmille
Annan lapselleni luvan osallistua Euroopan laajuiseen koulukyselyyn TVT:n käytöstä opetuksessa.
Lapsen nimi:.................
Vanhemman allekirjoitus:...............
Päivämäärä: ..................................
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LIITE B: KIRJE VANHEMMILLE
Koulun osoite
Päivämäärä

Hyvä vanhempi tai huoltaja,
Euroopan laajuinen koulukysely: TVT ja opetus
Lapsenne luokka/ryhmä on valittu osallistumaan kyselyyn, jonka järjestää European Schoolnet
Euroopan komission toimesta. European Schoolnet on opetusministeriöiden verkosto, joka pyrkii
parantamaan opetusta ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa.
Verkkokyselyn tavoitteena on kerätä ajan tasalla oleva tietoa nuorten teknologian käytöstä
oppimiseen; kyselyyn vastataan koulussa syksyllä ja siihen vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.
Yksittäisiä henkilöitä tai kouluja ei voida tunnistaa vastauksista eikä mitään arkaluonteista tietoa
kysytä. (TVT = tieto- ja viestintäteknologia)
Vastauksien avulla koulut, opetusministeriöt ympäri Eurooppaa sekä Euroopan komissio pystyvät
tarjoamaan paremmin korkealaatuista koulutusta, opetusta ja oppimista 2000-luvun nuorille.
Jos teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä kouluun.
Kiitos tuestanne jo etukäteen.
Teidän,

Rehtori
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LIITE C: KIRJE OPETTAJILLE
Opettajille, jotka on valittu vastaamaan koulukyselyyn TVT:n (tieto- ja viestintäteknologia) käytöstä
opetuksessa

Hyvä kollega,

Ensi kertaa kouluilta ympäri Eurooppaa kysytään miten tieto- ja viestintäteknologian (TVT) saatavuus,
käyttö ja vaikutukset näkyvät opetuksessa ja oppimisessa. Teidät on valittu vastaamaan kyselyyn ja
kiitämmekin yhteistyöstä.
Koulukysely: TVT ja opetus on Euroopan komission tietoteknologian ja viestimien pääosaston
rahoittama ja sitä tukevat eri Euroopan maiden opetusministeriöt. Kyselyn toteuttaa European
Schoolnet ja Liègen yliopisto. Sen tavoitteena on selvittää TVT-laitteiden saatavilla olo (pääsy
laitteille) sekä käyttö 31 Euroopan maassa. Kysely on vastattavissa verkossa syyskuusta
marraskuuhun 2011 ja siihen vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.
Antamianne tietoja käytetään vain tätä kyselyä varten ja yksityisyytenne sekä tietojen salassapito
ovat turvassa. Yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa antamienne tietojen perusteella. Kyselyn tulosten
pohjalta koulut ja opetusministeriöt pystyvät suunnittelemaan ja tekemään päätöksiä teknologisista
ratkaisuista ja niiden hallinnoinnista. Maakohtaisia ja kansainvälisiä raportteja saadaan vuonna 2012.
Kyselyä varten valittu koulukoordinaattorinne voi antaa lisätietoa tai voitte myös käydä kyselyn
verkkosivuilla: http://essie.eun.org.
Kouluissa on usein kiire ja teemme kaikkemme, jotta kyselyyn vastaamisesta koituisi mahdollisimman
vähän häiriötä.
Olemme kiitollisia tuestanne kyselyn kanssa.

[[[ALLEKIRJOITUS]]]
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