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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Projekt: Aktywny Mały Uniwersytet Latający  

 

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na udział Państwa dziecka w badaniach, jakie 

pod moim kierunkiem prowadzą od tego roku szkolnego studenci IV i V roku z 

Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na terenie 

przedszkoli i szkół podstawowych w Wielkopolsce. 

Badania dotyczą rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku 6 lat z przedszkola oraz 

z klas I-III szkoły podstawowej. Na podstawie uzyskanych wyników chcemy opracować 

wskazówki dla rodziców i nauczycieli, dotyczące rozwijania u dzieci różnych umiejętności 

emocjonalnych i społecznych czyli tzw. kompetencji miękkich, tak dzisiaj potrzebnych w 

codziennym życiu.  

Badanie jest jednorazowe, trwa ok 30 minut, prowadzi je dwoje studentów – jeden rozmawia z 

dzieckiem, drugi prowadzi obserwację i nagrywa wypowiedzi dziecka i badacza na dyktafon.  

W pierwszej części dziecko układa trzy historyjki obrazkowe i opowiada ich treść. W drugiej 

części badacz pokazuje dziecku zdjęcia twarzy wyrażających różne emocje i rozmawia z nim na 

temat tych emocji.   

Wyniki żadnego badanego dziecka nie zostaną ujawnione, a posłużą jedynie do grupowych 

analiz statystycznych. Na podstawie tych zbiorczych analiz opracujemy poradniki dla rodziców 

i nauczycieli oraz przygotujemy publikacje naukowe. 

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział swojego dziecka w badaniach - proszę o wypełnienie  

i podpisanie formularza zgody i zwrot do wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły. 

Prosiłabym także o wypełnienie ankiety on-line,  dotyczącej aktywności dzieci i adresowanej 

do wszystkich rodziców uczniów klas I-III, jaka znajdzie się na na stronie Szkoły.  

Zebrane z pomocą tej ankiety informacje pozwolą nam na dokonanie dokładniejszych analiz 

zebranych wyników i porównanie różnych grup dzieci między sobą. Na tej podstawie będę mogła 

lepiej przygotować się do spotkań z Państwem oraz pracownikami Szkoły poświęconych pracy 

z dziećmi. 

 

      Z poważaniem, 

 
……………..……………………….. 

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska 

             aibrzez@amu.edu.pl  

   Opiekun naukowy projektu AMUL 
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