


Jak zrobić pierwsze badanie 
1. Wydarzenie lub miejsce

2. Kto będzie? Co o nich wiemy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć?

3. Jak się tego dowiedzieć (przedstawiamy dwie koncepcje badań- ilościowe 

i jakościowe)

4. Przygotowujemy procedurę.

5. Przygotowujemy instrukcję.

6. Przygotowujemy zgodę na udział w badaniu.

7. Przygotowujemy podsumowanie badania dla uczestników po badaniu.

8. Przeprowadzamy badanie.

9. Analiza wyników.

10. 3-5 zdań, które można postawić po badaniu.

11. Przygotowanie raportu.

12. Publikacja raportu.

13. Wnioski z badania i raportu.

14. Stawiamy kolejny problem badawczy.


Umiejętności kształcone przez badanie 
Porównanie umiejętności, których można nauczyć się podczas badania 

z  Raportem "Future Work Skills 2020" Institute for the Future, Kalifornia dla Instytutu 
Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, 2011 za: Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju 
kluczowych kompetencji kariery dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa 
oraz podstawą programową.


Kluczowe umiejętności 2020 
• nadawanie znaczeń 

• inteligencja emocjonalna 

• sprawność adaptacyjna 

• kompetencje międzykulturowe 

• projektowanie pracy 

• praca z nowymi mediami

• interdyscyplinarność

• praca w szumie

• współpraca w przestrzeni wirtualnej 

Podstawa Programowa 2018/2019 
dla liceów 
3) r o z w i j a n i e o s o b i s t y c h 

zainteresowań ucznia i integrowanie 
wiedzy przedmiotowej z  różnych 
dyscyplin;


4) z d o b y w a n i e u m i e j ę t n o ś c i 
fo rmu łowania samodz ie lnych 
i  p r z e m y ś l a n y c h s ą d ó w , 
uzasadniania własnych i cudzych 
sądów w procesie dialogu we 
wspólnocie dociekającej;


5) łączenie zdolności krytycznego 
i  l o g i c z n e g o m y ś l e n i a 
z  umiejętnościami wyobrażeniowo-
twórczymi;


6) rozwijanie wrażliwości społecznej, 
moralnej i estetycznej; 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Badanie I 
Polecenie

Przypatrz się dokładnie liście 10 słów. Masz na to minutę. Po tym czasie poproszę 
cię o przepisanie tych słów w dokładnie tej samej kolejności. 

W trakcie patrzenia na listę nie wolno ci nic zapisywać, ani mówić nic na głos.


Zapamiętane słowa wpisz w ramkę w odpowiedniej kolejności


Badanie II 
Polecenie

Przypatrz się dokładnie liście 10 słów. Masz na to minutę. Po tym czasie poproszę 
cię o przepisanie tych słów w dokładnie tej samej kolejności.

W trakcie patrzenia na listę nie wolno ci nic zapisywać, ani mówić nic na głos.

Przygotuj telefon. Za chwilę możesz zostać poproszony, poproszona o użycie go.


Zapamiętane słowa wpisz w tabelę, w odpowiedniej kolejności
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Badanie III 
Informacja dla osoby badanej


Niniejsze badanie jest prowadzone w ramach warsztatów dotyczących roli badań 
społecznych w życiu młodych ludzi. Jego zadaniem jest przede wszystkim ilustrowanie 
procesu przygotowywania badań. Jednocześnie badanie jest replikacją badania Georga 
Sperlinga z 1960 roku dotyczącego pamięci sensorycznej. Ponadto chcemy sprawdzić 
jak specyficzne zmiany w tym eksperymencie wpłyną na pamięć w ogóle.


Wyniki tego badania nie będą publikowane. Poproszę Cię o podanie ilości 
zapamiętanych słów, jednak nie będę w żaden sposób utrwalał tego kto ile słów 
zapamiętał. To znaczy, że badanie to nie jest anonimowe. Jednocześnie zaznaczam, 
że wyniki tego badania nie będą utrwalane ani publikowane.


Informuję również, że udział w badaniu jest dobrowolny. Każdy uczestnik może 
zrezygnować z badania w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Aby 
zaprzestać udziału w eksperymencie można opuścić salę, poinformować prowadzącego 
przez podniesienie ręki (prosimy o nie zakłócanie pracy innych uczestników), zaprzestanie 
działania pozostając na miejscu lub nie podać wyniku (ilości zapamiętanych słów).


Zgoda na udział w badaniu

Ja niżej podpisana / podpisany wyrażam zgodę na udział w badaniu na warunkach 

określonych w „informacji dla osoby badanej”. Zostałam / Zostałem poinformowany 
o  tym, że udział w badaniu jest dobrowolny oraz w każdej chwili mogę zrezygnować 
z  udziału w tym badaniu bez żadnych konsekwencji oraz o tym co zrobić by 
zrezygnować.


Podpis
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Odprawa (debriefing)

Dziękuję za udział w badaniu. Psychologia jest nauką empiryczną, to znaczy, 

że wszystko co wiemy w tej dziedzinie pochodzi z rygorystycznych badań, takich ja to, 
które właśnie się zakończyło. Dzięki osobom, takim jak Ty, nasza dziedzina rozrasta się 
o nowe twierdzenia oraz utwierdza w już istniejących.


W niniejszym badaniu próbowaliśmy sprawdzić, do jakiego stopnia graficzny układ 
słów oraz ich przynależność do konkretnej kategorii wpływa na ilość zapamiętanych słów. 
Opieramy się na badaniach Sperlinga z 1960 roku dotyczących pamięci ikonicznej, 
to stąd pochodzi układ słów w „tabelce”. Zakładamy, że zapamiętujesz słowa nie tylko na 
podstawie ich znaczenia, ale też położenia. Ponadto sprawdzamy czy przynależność 
słowa do kategorii pomaga w zapamiętaniu go, to na podstawie badań Tulving 
i  Pearlstone z 1966. Żeby sprawdzić ten ostani warunek porównujemy wyniki 
badania II i III.


Zadania 2 i 3 na stronie internetowej, które wykonywały grupy pomiędzy 
zapamiętaniem słów a ich odtworzeniem miały służyć wypełnieniu czasu (3 minut). 
Ich wyniki nie są istotne dla badania. Treść zadań pochodzi z paradygmatów badania 
twórczości, które zakładają, że ilość skojarzeń, zastosowań przedmiotów codziennego 
użytku jest skorelowana pozytywnie z twórczością. 


W niniejszych badaniach nie ustalono norm, to znaczy, że na podstawie twoich 
wyników nie możemy powiedzieć, czy ludzie w twoim wieku zapamiętują podobnie jak Ty. 
Jednak z pewnością masz swoje wyobrażenie, to ile słów wydawało Ci się, że 
zapamiętasz i to ile faktycznie znalazło się na kartce przed Tobą. To badanie to może być 
punkt wyjścia do twojej refleksji nad twoją pamięcią. Jeśli czujesz, że zapamiętujesz 
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami to gratuluję! Jeśli uważasz, że chcesz poćwiczyć 
pamięć spróbuj dowiedzieć się o niej więcej. Polecam świetną książkę w tej dziedzinie: 
Schacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci: jak zapominamy i zapamiętujemy. 
(E. Haman & J. Rączaszek, Trans.). Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy. Jeśli chcesz 
porozmawiać o pamięci lub o badaniach zapraszam do kontaktu pod adresem: 
kontakt@maciejjonek.pl 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