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Podsumowanie dla rodziców: Studium “Frühenglisch im Gehirn” 

Uczestnictwo jest dobrowolne. Jeżeli chcielibyście Państwo wziąć udział w projekcie 

prosimy pisać na adres: fruehenglisch@psychologie.uzh.ch lub dzwonić pod numer: 

Lea Jost: 077 490 2550; Aleksandra Mościcka: 079 377 1826 lub Urs Maurer (kierownik 

projektu): 044 635 7181.  

Naukowcy z Uniwersytetu Zurychskiego prowadzą studium “Frühenglisch im Gehirn” 

w celu zbadania: 

1) Jak umysł drugoklasisty uczy się języka angielskiego? 

2) Jak dzieci dwujęzyczne uczą się języka angielskiego?  

3) Jak dzieci z dysleksją uczą się języka angielskiego? 

4) Czy da się przewidzieć czynniki mające wpływ na łatwość uczenia się angielskiego? 

Jeżeli prześlecie Państwo zgodę na udział dziecka w badaniu (EEG), dwukrotnie 

przeanalizujemy fale mózgowe dziecka: przed rozpoczęciem nauki języka angielskiego 

oraz po rocznej nauce (początek trzeciej klasy).  

 

Badanie składa się z dwóch sesji (trzy oraz dwu -godzinna), podczas których dziecko 

rozwiązuje zadania językowe. Sesje odbywają się w Instytucie Psychologii (Jeżeli 

wyrazilibyście Państwo ochotę, istnieje także możliwość przeprowadzenia badania u 

Państwa w domu). 

 

Będziecie Państwo także poproszeni o wypełnienie formularza. 

EEG (Electroencefalogram) bada fale mózgowe. Na głowę Państwa dziecka zakładana 

jest siatka z miękkimi gąbkami umożliwiająca badanie. Metoda ta jest bezbolesna i 

bezinwazyjna. 

Studium opisane jest szczegółowo w «Informationsblatt» (dostępne w języku 

niemieckim). Chętnie odpowiemy na Państwa pytania (Lea Jost: 077 490 2550;  

Aleksandra Mościcka: 079 377 1826; Prowadzący Projekt, Urs Maurer: 044 635 7181).  

 

Co to jest? 

 

Kto może brać 

udział? 

 

Co powinienem/ 

powinnam 

zrobić? 

 

Co to jest EEG? 

Dalsze 

informacje? 

Dzieci, które są obecnie w pierwszej klasie i zaczną uczyć się języka angielskiego w 

nadchodzącym półroczu (Kanton Zurich). Dzieci nie powinny wcześniej uczyć się 

języka angielskiego. 
 

Szukamy: 

- Dzieci z dysleksją 

- Dzieci, których język ojczysty pochodzi z grupy języków Romańskich: Francuski, Włoski, 

Kataloński, Portugalski, Retoromański, Rumuński, Hiszpański)  

- Dzieci, których język ojczysty pochodzi z grupy języków Słowiańskich: (Bułgarski, 
Chorwacki, Macedoński, Polski, Rosyjski, Serbski, Słowacki, Słoweński, Czeski, Ukraiński) 

- Dzieci, których językiem ojczystym jest Albański. 

 

Co moje 

dziecko będzie 

robić podczas 

badania? 

Państwa dziecko otrzyma kupon o wartości 40 Franków Szwajcarskich. Może także 

wybrać dla siebie mały prezent ze „skrzynki skarbów”. Jeśli wyrazicie Państwo chęć, 

otrzymacie także raport z rezultatów badań dotyczących testów poprawności czytania 

i pisania. 

 

Co moje 

dziecko 

dostanie? 

Kto 

rekomenduje 

badanie? 

Studium ufundowane jest przez Swiss National Science Foundation oraz 

rekomendowane przez «Volksschulamt des Kanton Zürich» i «Leiter der 

Schulpsychologischen Dienste der Stadt Zürich». 


