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TÄISKASVANUD UURIMISSUBJEKT – INFORMEERITUD NÕUSOLEKU LEHT 

Õpetajaks õppijate arusaamad laste mängust ja selle olulisusest 
 

Juhtivuurija Ruslan Slutsky, professor, 419-530-4354 
 
Eesmärk: Olete kutsutud osalema uurimisprojektis ”Õpetajaks õppijate arusaamad laste mängust ja selle 
olulisusest”, mida korraldatakse professor Ruslan Slutsky juhtimisel Toledo Ülikoolis. Uuringu eesmärk on välja 
selgitada, kuidas õpetajaks õppijad defineerivad ja mõistavad laste mängu ja selle mõju õppimisele ja arengule.  
 
Uurimisprotseduuri kirjeldus: See uuring viiakse läbi teie valitud asukohas. Teil palutakse täita küsimustik, mis 
sisaldab küsimusi nii teie demograafiliste andmete kui ka teie arusaamade kohta laste mängust ja selle mõjust 
õppimisele ja arengule. Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 10 minutit. 
 
Võimalikud riskid: Uuringuga võib kaasneda ebamugavustunne, kuid mitte rohkem kui ükskõik millise teise 
küsimustiku täitmisel igapäevaelu osana. Konfidentsiaalsusnõuete rikkumise võimalus on väike, sest ei kasutata 
ühtegi pärisnime, seega ei tuvastata teid uurimistöö üheski etapis üksikisikuna. 
 
Võimalik kasu: Osaledes uuringus võib ainsaks otseseks kasuks teie jaoks olla see, et õpite, kuidas küsitlusi 
korraldatakse ja võib-olla õpite üht-teist ka laste mängu kohta. Õpetajakoolituse valdkond võib kasu saada läbi 
selle, kuidas me käsitleme ja rakendame mängu õppetöös. Teistele võib kasulik olla selle uuringu tulemustega 
tutvumine.  
 
Konfidentsiaalsus: Informeeritud nõusolek antakse veebiküsitluse osana. Juhtivuurijal ja tema kolleegidel on 
juurdepääs ainult teie anonüümsetele andmetele. Andmeid säilitatakse uurimistöö eesmärgil 5 aastat ja seejärel 
hävitatakse. Andmed salvestatakse võrgus ja kaitstakse parooliga. Tulemusi esitatakse üldistatuna, erandiks on 
mõned tsitaadid, mille esitamisel kasutatakse pseudonüüme. 
 
Vabatahtlik osalemine: Teie osalemine selles uuringus on vabatahtlik. Teie anonüümseid andmeid võidakse 
kasutada tulevaste uurimistööde eesmärgil. Teie keeldumine selles uuringus osalemisest ei too kaasa 
komplikatsioone ega hüvede kaotamist, millele teil muidu õigus on, ning see ei mõjuta teie suhteid ülikooli ega 
ühegi teie kursuse tasandil. Küsimustikule vastates võite vahele jätta kõik küsimused, millele vastamine võib teile 
ebamugav olla. Lisaks võite uuringus osalemise igal ajal katkestada selgitusi andmata ja ilma tagajärgedeta.  
 
Kontaktinformatsioon: Kui teil tekib enne uuringus osalemist, selle ajal või pärast osalemist uuringuga seotud 
küsimusi, võtke ühendust uurimisrühma liikmega (Ruslan Slutsky, 419-530-4354, ruslan.slutsky@utoledo.edu).  
 
Kui teil on küsimusi, millele uurimisrühma liikmed ei saa vastata, või mis on seotud teie õigustega 
uurimissubjektina või uuringuga seotud kahjudega, võite võtta ühendust SBE institutsionaalse 
järelevalvenõukogu (SBE Institutional Review Board) esimehega läbi inimuuringute kaitse programmi (Human 
Research Protection Program) telefonil (419) 530-6167. 

 
 

INFORMEERITUD NÕUSOLEK – Palun lugege hoolikalt läbi 
 

Järgnevalt otsustate, kas osaleda selles uuringus või mitte. Klõpsates "Aktsepteerin" kinnitate, et olete ülaltoodud 
teabega tutvunud, olete saanud vastused kõigile oma küsimustele ja olete otsustanud selles uuringus osaleda. 
Uuringus osalemise läbimõtlemiseks võite võtta nii palju aega kui vaja. 
 
Selles uuringus osaledes kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane. 

 


