
Etyka - pierwsza rzecz przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań!

Wymaga się od nas uzyskania zgody rodziców na wykorzystanie danych ich dzieci w celach 
badawczych. Prosimy o wysłanie e-mailem lub wydrukowanie i wysłanie na adres domowy 
tego dokumentu do rodziców wszystkich dzieci, które wypełniły ankietę. Dane dzieci, których 
rodzice nie wyrażą zgody na wykorzystywanie danych do badań, zostaną usunięte z naszej 
bazy danych. 
Ten protokół powinien zostać sporządzony dodatkowo, poza obowiązującymi w szkole 
procedurami chroniącymi dzieci. 

Złote zasady zbierania dobrych danych 

• Należy upewnić się, że dane są zawsze zbieranie zgodnie z poniższymi złotymi zasadami: 

• Należy działać wyrywkowo. Jeśli mają Państwo jedynie czas na zebranie kilku odpowiedzi, 
należy upewnić się, że ankietowani wybierani są wyrywkowo. Na przykład, można wybrać 
pierwszego, ostatniego i środkowego ucznia czy nauczyciela na ułożonej alfabetycznie 
liście. 

• Nie należy nakierowywać na odpowiedzi. Można pomagać ankietowanym w zrozumieniu 
pytania, ale należy uważać, żeby nie nakierowywać ich na właściwe odpowiedzi. 

• Należy upewnić się, że każdy wypełnia ankietę samodzielnie, a nie w grupie. Chcemy 
wiedzieć, co myślą poszczególne osoby. 

• Należy umożliwić zachowanie odpowiedzi w tajemnicy. Dzięki temu ankietowani wiedzą, 
że mogą udzielać szczerych odpowiedzi, bez obawy o to, że będą osądzani. 

• Należy zebrać jak najwięcej danych. Im więcej danych zgromadzimy, tym pewniejsi 
możemy być sukcesu i tym więcej możemy wszyscy nauczyć się dzięki temu 
doświadczeniu. 

Ankieta dla uczniów 

Należy poprosić badaczy wody o uzupełnienie ankiety dla uczniów. Należy zebrać jak 
największą liczbę uczniów z tych trzech kategorii, aby uzupełnili ankietę anonimowo i 
samodzielnie. Jako absolutne minimum, prosimy o wybranie wyrywkowo trzech badaczy 
wody.  
Można otworzyć jednocześnie dowolną liczbę ankiet na tylu komputerach, ile jest 
dostępnych. W przypadku braku dostępu do wielu komputerów, można pobrać ankietę w 
formacie PDF tutaj. Następnie można ją wydrukować i rozdać uczniom. Lepiej jednak tego 
unikać, ponieważ dane muszą i tak zostać wprowadzone online, więc oznacza to więcej 
pracy. 

Ankietę dla uczniów można znaleźć tutaj. 
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