Odda vidaregåande skule har for 2. gong blitt valt ut til å delta i skuleundersøkinga; IKT i utdanning
Under finn du detaljar om undersøkinga og informasjon om gjennomføringa.
1. Undersøkelsens formål: Undersøkelsen tar sikte på å både innhente informasjon om bruk av IKT i skoler i Europa og å
identifisere nylige fremskritt på dette området ved å sammenligne utfallene fra skoleundersøkelsen om IKT og utdanning fra
2012. Spørreundersøkelsens resultater brukes til å definere minimumskravene for et effektivt "godt utstyrt og tilkoblet
klasserom" på grunnskolen og videregående skole, og til å anslå hvor mye det vil koste å utstyre og gi klasserommene i
grunnskolen og videregående skole forbindelse i landene undersøkelsen gjennomføres i.
2. Dekningsområde: Spørreundersøkelsen gjennomføres i 31 land (EU28, Island, Norge og Tyrkia).
3. Målgruppe: Målet er å intervjue 400 skoler i hvert land (100 skoler på hvert av følgende nivåer: grunnskolen, ungdomsskolen
og videregående skole). I hver av skolene intervjuer vi rektorer, klasseforstandere (mellom én og tre lærere per skole), elever
(alle elevene fra én vilkårlig utvalgt klasse per nivå i hver skole – med unntak av grunnskolen) og foreldre med barn som går i
de utvalgte klassene.
4. Metodologi: Undersøkelsen vil bli gjennomført på nett, og vil ikke vare mer enn 15 minutter.
5. Konfidensialitet: Vi forsikrer deg om at all informasjon du oppgir i løpet av denne undersøkelsen forblir anonym og
behandles strengt konfidensielt. Vi vil ikke ta vare på navn og adresser, og det vil ikke være mulig å identifisere
enkeltpersoner fra undersøkelsens resultater da forskerne kun bruker informasjonen til statistiske formål.
Bidraget vil gjøre det mulig for europeiske og nasjonale beslutningstakere å dele praksis og informasjon om å adoptere og bruke IKT i
skoler. Vi kan forsikre deg om at alle prosedyrer for datainnhenting i denne undersøkelsen skjer i overensstemmelse med
personvernloven i Norge.
Din hjelp med dette er essensielt for at vi skal lykkes med dette initiativet, som vil føre til en oppdatert og omfattende analyse av
forholdene og hindringene når det gjelder teknologi som hjelpemiddel i undervisning. Bidraget ditt vil gjøre det mulig for europeiske
og nasjonale beslutningstakere å dele praksis og informasjon om å adoptere og bruke IKT i skoler, samtidig som de kan få en
forståelse for nye nettbaserte fenomener som påvirker elever, blant annet falske nyheter, filterbobler eller farer på nett.
Som ein kan sjå så vil det berre gjelda ein klasse på vg1 og ein på vg2. Kven det blir, kjenner skulen ikkje til. Difor sender vi dette til
alle vg1 og vg2 elevar og sine føresette. Om du ønskjer meir informasjon om undersøkinga, er du hjarteleg velkomen til å kontakte
via e-post eller telefon. Med vennlig helsing Turid B. Hauso, assisterande rektor, Odda vidaregåande skule. E-post:
turid.hauso@hfk.no, Tlf. 57307425

