
  

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej:  

 

www.eveningonderzoek.nl 

 

evening@uu.nl 

 

 06-38691498 

 

 

 

Weź udział  i otrzymaj 
15 euro ! 

 

WIĘCEJ INFORMACJI?  



 

W podziękowaniu za udział w badaniu, 

Państwa dziecko otrzyma podczas 

spotkania prezencik. Państwo zatem 

otrzymają  €15 gotówką. 

 

 

 

 

Weź udział w badaniu! 

W przedszkolu* Państwa dziecko uczy sie wielu nowych 

rzeczy. Dziecko na przykład uczy się nowych wyrazów, 

uczy się obcować z innymi dziećmi i czekać na swoją 

kolejność. Ilość godin które dzięcko spędza w 

przedszkolu różni się co do dziecka. 

* Mówiąc o przedszkolu, mamy na myśli także salę 

zabaw dla maluchów (nid. peuterspeelzaal), opieki 

dziennej (nid. kinder(dag)opvang), i tzw. „voorschool”. 

Uniwersytet w Utrechcie, wpółpracując z gminą i z 

grupami przedszkolnymi, chiałby się dowiedzieć czy 

przedszkole dobrze działa. Pytania to na przykład: czy 

lepiej jest dla dziecka by więcej czasu spędzać w 

przedszkolu? Czy przedszkole na niektóre dziecki działa 

lepiej niż na inne? 

Odpowiedzi na te pytania pomogą nam polepszyć 

działania przedszkoli, żeby wszystkie dzieci mogły się 

więcej uczyć. 
 

Jeżeli Państwo wezmą udział w badaniu, 

współpracownik Uniwersytetu w Utrechcie 

odwiedzi Państwa w (dla Państwa) korzystnej 

chwili. Ona przeprowadzi kilka krótkich gier z 

dzieckiem.  Dzieciom się te gry zazwyczaj bardzo 

podobają. Przez takie gry, my jesteśmy w stanie 

zobaczyć co Pańskie dziecko już potrafi. 

Chcielibyśmy również Wam jako rodzicom 

zadać kilka pytań dotyczących Was i Waszego 

dziecka.  

 

DLA KOGO? 

Przedszkole Waszego dziecka bierze udział w naszym 

badaniu. Chcielibyśmy zachęcic Państwa do 

współdziałania! Odwiedzimy Państwa kiedy dziecko 

będzie miało prawie 4 lata. 

 

J A K ?  

Spotkanie odbędzie się w obecności jednego rodzica w 

dla Państwa najbardziej korzystnej chwili. Gry z Państwa 

dzieckiem będą trwały około 45 minut. Poza tym 

odbędzie się rozmowa z Państwem trwająca około 30 

minut. Całe spotkanie zajmie około 1,5 godziny. 

Spotkanie także może odbyć się w innym miejscu niż u 

Państwa w domu, jeżeli to Państwu bardziej odpowiada 

(n.p. w domu kultury (nid. buurtcentrum)). 

 

Wszystkie dane Państwa zostaną objęte tajemnicą. 

Państwa nazwisko i dane osobiste pozostaną w badaniu 

anonimowe. Wszystkie dane zostaną przez dziesięć lat 

anonimowo przechowywane na zabespieczonym 

serwerze Uniwersytetu w Utrechcie. Żadne informacje 

osobiste nie będą dalej przekazywane.  

 

 

 

CHCIELIBY PAŃSTWO UCZESTNICZYĆ W 

BADANIU, ABY POMÓC NAM POLEPSZYĆ 

PRZEDSZKOLE W HOLANDI I?  

Jeżeli tak, to prosimy o wypełnienie poniższych danych, 

które można oddać grupie do której przynależą Państwa 

dzieci, lub możecie Państwo zeskanować poniższy kod 

QR. 

 

 

 

 

 

 

Wypełniając poniższe dane zgadzam się z 

uczestnictwem w badaniu i wyrażam zgodę by pracownik 

Uniwersytetu w Utrechcie skontaktował się ze mną. 

----------------------------------------------------------- 

 
Imię i nazwisko dziecka:  

Data urodzenia dziecka: 

Nazwa grupy przedszkola (nid. peutergroep): 

Imię i nazwisko rodzica: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

Ulica i numer domu: 

Pod pocztowy i miejsce zamieszkania: 

Podpis rodzica:  

 


