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Badania rozwoju językowego dzieci polsko-norweskich 

Otrzymują Państwo ten list w związku z badaniami dotyczącymi rozwoju językowego dzieci polsko-

norweskich. Badania prowadzone są przez Wydział Lingwistyki i Skandynawistyki Uniwersytetu w 

Oslo we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone badania 

są częścią projektu współpracy europejskiej dotyczącego dwujęzyczności u dzieci. W projekt ten 

(COST Action IS0804 Bi-SLI) zaangażowani są przedstawiciele ponad dwudziestu krajów. 

Pragniemy skierować do Państwa prośbę o pomoc w prowadzonych badaniach. 

Mamy zamiar badać przyswajanie słownictwa przez dzieci dwujęzyczne polsko-norweskie za 

pomocą dwóch zadań obrazkowych (przygotowanych dla każdego języka). W pierwszym z zadań 

dzieci oglądają różne obrazki i proszone są o nazwanie zilustrowanych obiektów lub czynności. W 

drugim zadaniu dzieci oglądają plansze złożone z czterech obrazków i słyszą słowo odpowiadające 

jednemu z obrazków. Zadaniem dzieci jest wskazanie palcem obrazka odpowiadającego 

usłyszanemu słowu. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udział Państwa dziecka w tych badaniach. 

Dodatkowo prosimy o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego podstawowych informacji na 

temat dziecka i rodziny. 

Dzięki opisywanym badaniom zdobędziemy nową wiedzę na temat prawidłowości wczesnego 

rozwoju językowego dwujęzycznych dzieci polsko-norweskich. Wiedza ta będzie w przyszłości 

podstawą do diagnozowania i pomagania dzieciom o nietypowym rozwoju językowym. 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział Państwa dziecka w badaniach, prosimy o wypełnienie 

dołączonego do listu formularza zgody i zwrócenie go do organizatorów badań. 

Niestety, nie mamy możliwości opłacenia Państwa udziału w projekcie, tym niemniej mogą 

otrzymać Państwo informacje nt. ogólnych wyników badania po zakończeniu projektu. Ponieważ 

jest to projekt badawczy, nie będzie możliwe udostępnianie wyników indywidualnych. Jeśli są 

Państwo zainteresowani otrzymaniem informacji o ogólnych wynikach badań, prosimy o 

zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgody. 
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Jakiego rodzaju dane zbierane są podczas badania i co się z nimi dzieje? 
W trakcie badań zbierane są informacje na temat kompetencji językowych dzieci. Dodatkowo 

rodzice badanych dzieci proszeni są o podanie podstawowych informacji na temat dziecka i jego 

rodziny (matki, ojca, rodzeństwa). Hipotetycznie dane te mogą pośrednio umożliwić identyfikację 

osób badanych, jednak dostęp do nich będą mieli jedynie naukowcy zaangażowani w projekt. 

Wszystkie dane traktowane będą zgodnie z zasadami najwyższej poufności. 

Projekt zakończy się w 2014 roku. Po zakończeniu badań wszystkie dane zostaną zanonimizowane, 

a dane osobowe przekodowane tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie osób badanych. W pracach 

prezentujących wyniki badania nie będą podawane ani imiona/nazwiska, ani inne dane osobowe. 

Wszystkie publikowane dane będą miały charakter anonimowy. 

Planowane są także dalsze badania na temat rozwoju językowego dzieci polsko-norweskich. Jeśli 

wyrażą Państwo zgodę abyśmy kontaktowali się z Państwem w sprawie kolejnych badań, prosimy o 

umożliwienie nam zachowania Państwa danych kontaktowych oraz kodu, który umożliwi 

porównanie wyników Państwa dziecka z obecnego badania z wynikami, które ewentualnie uzyska 

ono w przyszłości. Dane kontaktowe przechowywane będą osobno od wyników dziecka, przez 

maksymalnie cztery lata, ale jedynie, o ile wyrażą Państwo zgodę na ich przechowywanie. 

Projekt został zatwierdzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 

Norwegii (Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS). 

Uczestnictwo w badaniach jest dobrowolne. W razie wyrażenia zgody, mają Państwo możliwość 

zrezygnowania z dalszego udziału w badaniach w trakcie ich trwania bez podawania przyczyny. 

Rezygnację należy przesłać e-mailem do Kierownika Projektu. W przypadku takiej rezygnacji 

wszystkie dane dotyczące Państwa dziecka zostaną usunięte z naszej bazy. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Prof. Hanne Gram Simonsen 

Kierownik Projektu 

 

Wydział Lingwistyki i Skandynawistyki 

Uniwersytet w Oslo 

E-mail: h.g.simonsen@iln.uio.no 

  

mailto:h.g.simonsen@iln.uio.no
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Formularz zgody 

Otrzymałem/łam na piśmie informacje dotyczące badań nt. rozwoju językowego dzieci polsko-

norweskich i wyrażam zgodę na udział w nich mojego dziecka. 

 

Imię dziecka: ______________________________ 

 

 

Podpis:______________________________ Numer telefonu: ______________ 

 

□ TAK, chcę otrzymać e-mail z informacjami o wynikach badania po zakończeniu projektu.  

Adres e-mail:  ____________________________________________________ 

 

W związku z kolejnymi badaniami:  

□ TAK, wyrażam zgodę, aby Kierownik Projektu zatrzymała moje dane kontaktowe i dane 

pozwalające na identyfikację mojego dziecka, w celu kontaktowania się ze mną w przyszłości i 

porównywania wyników uzyskiwanych przez moje dziecko w kolejnych badaniach.  

Jeśli nie wybiorą Państwo tej opcji, wszystkie wyżej wymienione informacje zostaną 

usunięte w momencie zakończenia projektu. 

 

Kierownik Projektu: 
 
Prof. Hanne Gram Simonsen 
Wydział Lingwistyki i Skandynawistyki 
Uniwersytet w Oslo 
h.g.simonsen@iln.uio.no 
22 85 41 82 / 901 28 109 


