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INFORMIRANO SOGLASJE O SODELOVANJU V RAZISKAVI 
 

Raziskava: PROCEDURALNO UČENJE ZAČETNEGA DESETPRSTNEGA SLEPEGA TIPKANJA PRI 
UČENCIH Z DISLEKSIJO IN VRSTNIKIH BREZ DISLEKSIJE 
 
Spoštovani starši! 
 
1. Vaš mladostnik je povabljen k raziskavi, ki poteka pod vodstvom mag. Janje Košir, doktorske 

kandidatke na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Namen raziskave je spremljanje učenja 

začetnega učenja slepega tipkanja in preverjanje načinov za učinkovito spremljanje napredka 

učencev.    

 
2. Če boste vi in vaš mladostnik za sodelovanje odločili, bo naloga mladostnika, da dva tedna 

sodeluje v učenju slepega tipkanja, ki bo deloma potekalo na dogovorjeni lokaciji v Ljubljani 

(znana bo v tednu ali dveh), deloma pa na daljavo, od doma.  

V namene raziskave bomo zbrali naslednje podatke: 

- Nekatere osnovne osebne podatke o vašem otroku (spol, starost, odločba o usmeritvi, navade 

glede uporabe računalnika). 

- Pri učenju slepega tipkanja bodo učenci uporabljali računalniško aplikacijo, ki meri pritiske tipk 

ter ob vadbi tipkanja zajema tudi zvok in sliko učenca. Avdio in video se snema z namenom 

učinkovitega spremljanja učenja medtem ko učenec sedi za računalnikom in tipka. Z video 

posnetkom spremljamo pogled učenca v zaslon ali tipkovnico. Snemanje zvoka uporabimo pri 

nekaterih preizkusih. 

- Podatke opravljanja nekaterih dodatnih preizkusov (pozornost, branje, pisanje, spomin, hitrost 

besednega priklica…). 

 
3. Mladostniki bodo tipkanje vadili petkrat tedensko. Od tega trikrat tedensko na dogovorjeni 

lokaciji v Ljubljani, ostalo pa od doma, na daljavo, pod strokovnim vodstvom usposobljenega 

strokovnega sodelavca. Učenje v živo, skupaj z vsemi pripravami, navodili, učenjem tipkanja in 

preizkusi za spremljanje napredka bo skupaj z vsemi odmori trajal okvirno dve uri in pol (150 

minut), vmes bomo poskrbeli tudi za odmore. Vadba od doma bo vsakič trajala 70 minut. 

Učenje tipkanja bo tako v živo kot na daljavo potekalo v manjši skupini učencev (do šest učencev 

hkrati). Pri vadbi v živo bomo upoštevali vse aktualne ukrepe za preprečevanje okužb s COVID-

19.  

 
4. Koristi mladostnikovega sodelovanja v raziskavi:  

Mladostniki se bodo učili  principov učenja slepega tipkanja na osnovni vrstici tipkovnice. Po 

zaključenem sodelovanju bodo sodelujoči mladostniki prejeli priročnik z opisanimi osnovnimi 

smernicami za učenje slepega tipkanja ter enoleten prost dostop do spletne aplikacije za učenje 

slepega tipkanja.  

 

5. Sodelovanje vašega mladostnika v raziskavi je popolnoma prostovoljno in ga lahko kadarkoli 

brez posledic prekinete.  
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6. Podrobnosti glede uporaba zbranih podatkov: 

 
Uporaba in hramba podatkov 
Podatki se bodo shranjevali toliko časa, kot bo to potrebno za uresničitev namena raziskave ali pa do 
posameznikovega morebitnega preklica oziroma izbrisa podatkov, za katerega lahko kadarkoli 
zaprosite. Poskrbeli bomo, da bo Vaša zasebnost in zasebnost Vašega mladostnika zaščitena. Vsi zbrani 
podatki ter rezultati opravljenih preizkušenj bodo shranjeni pod šifro. Identiteta učencev v nobenem 
primeru ne bo razkrita.  
 

Varovanje podatkov in uporabniki podatkov 
Avtorica raziskave bo pridobljene podatke ščitila pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, 
uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali uničenjem. Dostop do podatkov bodo 
imeli avtorica raziskave, mentorica in somentorica raziskave ter strokovni sodelavci, ki pomagajo pri 
tehnični pripravi podatkov. 
 

Hranjenje podatkov 
Podatki, ki jih bomo med učenjem tipkanja zbrali s spletno aplikacijo za učenje tipkanja, se bodo hranili 
na strežniku Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Ostali osebni podatki se hranijo in so 
zavarovani v oblačni storitvi Dropbox in Google računa avtorice raziskave ter na osebnem računalniku 
avtorice. 
 
Izbris, popravek ali dostop do osebnih podatkov 
Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do 
popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do 
prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora zbiranja osebnih podatkov. Poleg tega ima sodelujoči tudi 
pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pri nadzornem organu oz. 
informacijskem pooblaščencu. 
Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic lahko posameznik posreduje avtorju na 
elektronski naslov janja.kosir@pef.uni-lj.si. Če avtor zahteve ne izvrši, se lahko obrnete tudi na 
nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v državi avtorja raziskave (seznam nadzornih organov po 
državah). 
 
S podpisom jamčim, da sem informirano soglasje prebral-a in da sem imela-a priložnost postaviti 
kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z raziskavo. Potrjujem, da se strinjam z udeležbo mojega 
otroka v raziskavi. 
 
 
 
_______________________________________                    
Podpis starša                                                                              Datum 
 
 
 
_______________________________________ 
Ime in priimek starša 
 
 
 
 
_______________________________________                 
Podpis izvajalca raziskave                                                         Datum 
 
 
mag. Janja Košir ____________________ 
Ime in priimek izvajalca raziskave 
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