
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynamy
nowe  badanie,  finansowane  przez  Narodowe  Centrum  Nauki.  Bez
współpracy z Państwem nie jesteśmy w stanie go zrealizować.  Dlatego
zapraszamy do uczestnictwa w projekcie dzieci z klas pierwszych,
w  których  uczą  się  uczniowie  z  orzeczeniem  o  potrzebie
kształcenia specjalnego oraz ich nauczycieli.  
Badanie  będzie  dotyczyć  przyjaźni  między  dziećmi  z  i  bez
niepełnosprawności oraz czynników na nie wpływających. Chcemy przede
wszystkim  analizować,  jakie  cechy  dzieci  bez  niepełnosprawności  mają
znaczenie  dla  nawiązywania  przyjaźni  z  dziećmi  z  niepełnosprawnością.
Zagadnienie to w badaniach naukowych właściwie nie było podejmowane,
a jest ono niezwykle ważne dla praktyki edukacyjnej.
Badanie  będzie  obejmowało  uczniów  klas  I-III  (badanie  podłużne  –
zaczynamy badanie, gdy dzieci są w I klasie, a kończymy, gdy są w klasie
III),  ich  nauczycieli  i  rodziców.  W  badaniu  wykorzystamy  testy,
kwestionariusze  i  obserwację  uczniów (która  będzie  dotyczyła  interakcji
między dziećmi). Planujemy rozpocząć badanie w drugim semestrze roku
szkolnego 2022/2023 i zakończyć w pierwszym semestrze roku szkolnego
2024/2025. 
Oferujemy:
- Szkolenie dotyczące badania – dla Państwa wygody prawdopodobnie w
formie on-line;
- Wszystkie potrzebne do badania materiały;
- Wynagrodzenie dla osób realizujących badanie: 120zł (brutto) za badanie
każdego dziecka, 50zł za każdą godzinę lekcyjną obserwacji (ok. 8 godzin).
Wynagrodzenie będzie wypłacane po każdym z trzech badań;
- Wynagrodzenie dla nauczyciela: 25 zł za wypełnienie kwestionariuszy dla
każdego dziecka w klasie. Wypłaty będą realizowane trzy razy, po każdym
z trzech badań;
-  Wynagrodzenie  dla  rodziców:  jednorazowy  bon  zakupowy  o  wartości
100zł  za  wypełnienie  kwestionariuszy  dotyczących  dziecka  w  trzech
pomiarach;



-  Wynagrodzenie dla każdej  klasy biorącej  udział  w badaniu:  1000zł  do
dowolnego  wykorzystania  w czasie  trwania  projektu  (np.  na  wycieczkę,
wyposażenie sali itp.);
-  Upominki-podziękowanie  (książki)  dla  dzieci,  uczestniczących  w
projekcie.  

Mamy  wielką  nadzieję,  że  nasze  zaproszenie  spotka  się  z
pozytywnym odzewem z Państwa strony. Jeżeli chcieliby Państwo podjąć z
nami współpracę, prosimy o wiadomość na podany niżej adres mailowy
wraz  z informacją  o  potencjalnej  liczbie  klas  i  liczbie  dzieci  z
niepełnosprawnością w tych klasach (wraz z rodzajem posiadanej
przez  nie  niepełnosprawności).  Prosimy  o  przesłanie  wstępnej
deklaracji  do  13  stycznia  2023  r.  na  dowolny  adres  e-mailowy
podany poniżej.  

W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: dr hab., prof.
uczelni  Joanna
Smogorzewska, j.smogorzewska@gmail.com, j.smogorzewsk2@uw.edu.pl,
609-309-433.

Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Smogorzewska
Grzegorz Szumski


