
 
 
 

 

 

Informacja o projekcie badawczym  

  

  Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie 

zgody na udział Państwa dziecka w projekcie naukowym. Celem projektu jest 

odpowiedź na pytanie jak dzieci w wieku przedszkolnym rozumieją 

przynależność do grupy społecznej i jak to rozumienie grupy wpływa na 

ich postrzeganie zachowań innych ludzi.   

 

   Tak jak wspomniano w ogłoszeniu badanie odbędzie się w formie 

online – w postaci wideokonferencji przeprowadzonej poprzez aplikację Zoom 

(czas trwania spotkania ok 0,5 godziny). Badanie rozpocznie tylko wtedy, jeśli 

wyrażą Państwo zgodę na udział dziecka i oczywiście jeśli dziecko będzie 

chciało wspólnie z nami posłuchać historyjek obrazkowych, obejrzeć krótkie 

animacje i odpowiedzieć na kilka pytań.  Zapewniamy, że najważniejszy jest 

dla nas komfort dziecka, a więc nasz spotkanie z dzieckiem przez aplikację 

Zoom będzie krótkie i atrakcyjne – będzie przypominało zabawę i rozpocznie 

się tylko wtedy, gdy dziecko po zapoznaniu się badaczem wyrazi ustną zgodę 

na udział w spotkaniu. W każdej chwili i Państwo i dziecko mogą przerwać 

spotkanie, odmówić udziału w projekcie bez podawania przyczyny.  

 Samo spotkanie on-line zostanie przeprowadzone przez przygotowane przez 

nas osoby: studentkę V roku psychologii – Panią Darię Kaźmierczyk i Panią 

mgr psychologii Klaudię Adamik.  

 

  Na początku spotkania badaczka będzie rozmawiała z rodzicem dziecka 

wyjaśniając przebieg badania.  Wtedy i wcześniej na etapie kontaktu 

mailowego będziemy odpowiadać na wszystkie Państwa pytania.  Będą 

Państwo obecni podczas całego spotkania z dzieckiem, ale poprosimy by usiąść 

za dzieckiem i nie ingerować w jego odpowiedzi.   

 

  Nasze badanie nie ma charakteru diagnostycznego, a jedynie naukowy. 

Wszystkie obrazki i historyjki zostały opracowane zgodnie z naszą wiedzą 

o rozwoju dzieci, a projekt badania został zaakceptowany przez Komisję ds. 

Etyki Badań Naukowych w Instytucie Psychologii UJ. Indywidualne wyniki 



 
 
 

 

dziecka (oznaczone kodem) będą służyć wyłącznie do analiz statystycznych, 

a tylko wyniki zbiorcze (w wszystkich badanych dzieci) będą prezentowane 

publicznie, np. w formie artykułu naukowego.   

 

   Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie udziałem Państwa dziecka 

w projekcie otrzymają Państwo na adres mailowy formularz wyrażenia zgody 

na udział w badaniu, a następnie informację z możliwymi terminami spotkania 

do wyboru (możliwe zarówno terminy w dni powszednie jak i w weekendy, 

w godzinach przed i popołudniowych) i wskazówki dotyczące pobrania 

aplikacji Zoom i samego przebiegu spotkania.  Przed spotkaniem także 

mailowo zostanie przesłane do Państwa zaproszenie na spotkanie w aplikacji 

Zoom.   

 

  W celach naukowych, czyli aby analizować odpowiedzi dziecka) 

konieczne jest rejestrowanie spotkania, ale tylko za Państwa zgodą będziemy 

wykorzystywać to nagranie albo  

1) wyłącznie do celów badawczych – czyli do nagrania z badania dostęp 

będziemy mieć dostęp tylko my – badacze, zobowiązani do postępowania 

zgodnie z kodeksem etyki zawodu psychologa (poziom konieczny 

i wystarczający do udziału w badaniu)   

2) albo w celach badawczych i dydaktycznych – wtedy zanonimizowane 

nagranie będzie mogło być wyświetlane podczas konferencji naukowych, zajęć 

ze uczącymi się psychologii studentami (poziom dodatkowy)  

3) albo w celach szkoleniowych, do użycia również on-line – wtedy 

zanonimizowane nagranie będzie mogło być udostępnione w Internecie 

(poziom dodatkowy)  

  Same nagrania badania będą w naszej bazie danych (w której są 

wyłącznie kody dziecka, czyli jest ona zanonimizowana), a gdy tylko zostaną 

wykonane transkrypcje i Państwo nie wyrazicie zgody na użycie nagrań na 

poziomie 2 lub 3 zostaną usunięte z bazy.   

 

  Jeżeli Państwo wyrażą zainteresowanie uzyskaniem informacji na temat 

wyników naszego badania chętnie zaprezentujemy uzyskane zbiorcze wyniki 



 
 
 

 

dla badanej grupy w formie nagranej prezentacji. Prześlemy ją wtedy drogą 

mailową, po zakończeniu badań całej grupy, czyli 180 dzieci.   

Po badaniu zostanie Państwu przesłany także dyplom – podziękowanie za 

udział w badaniu dla Państwa dziecka. W razie pytań lub wątpliwości 

dotyczących badania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.   
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