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Szanowna/y Pani/e Dyrektor/ze,

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN pragnie poinformować, że prowadzi badania
eksperymentalne finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, których celem jest
poznanie korelatów behawioralnych, poznawczych i neuroanatomicznych dysleksji
rozwojowej oraz dysortografii.

Finalnym celem badań ma być głębsze rozpoznanie problemu dysortografii oraz
dostarczenie danych do opracowania skuteczniejszych metod terapii zaburzeń językowych
wśród dzieci. Ponadto pragniemy sprawdzić, jak model edukacji wprowadzony w czasie
pandemii wpływa na rozwój językowy dzieci z dysleksją i dysortografią.

Prosimy o pomoc w rekrutacji dzieci do badań. Poszukujemy dzieci z klas IV – VI z
diagnozą lub podejrzeniem dysleksji oraz z trudnościami w tworzeniu poprawnego zapisu
ortograficznego, a także ich równolatków bez zaburzeń językowych.

Każde dziecko zakwalifikowane do projektu weźmie udział w:
● badaniu umiejętności językowych i poznawczych wykonanym metodami testowymi

(papier i ołówek, zadania komputerowe – dwa spotkania w Instytucie Biologii
Doświadczalnej);

● badaniu struktury i czynności mózgu wykonanym za pomocą rezonansu
magnetycznego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
przy ul. Pasteura 3. Badanie to potrwa około półtorej godziny i odbędzie się z
zachowaniem zaostrzonych standardów BHP związanych z pandemią.

Rodzice będą mieli na każdym etapie badania zapewniony wgląd w wyniki zarówno
dotyczące testów, jak i innych użytych procedur np. badań MRI. Uczestnicy w każdej chwili
mogą także wycofać się z udziału w projekcie bez podania przyczyny. Badanie jest
anonimowe – dane osobowe nie będą nigdzie publikowane. Upowszechnione zostaną jedynie
wyniki analiz grupowych.

http://www.nencki.gov.pl


Wierzymy, że udział w badaniu będzie dla dzieci ciekawy i może przynieść im korzyść
dzięki informacji zwrotnej przekazanej na podstawie przeprowadzonych testów
oraz diagnostyki mózgu. Po każdym z trzech zaplanowanych spotkań dzieci otrzymają
nagrody rzeczowe. Za udział w badaniu przewidziana jest też gratyfikacja finansowa.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dostarczonych przez nas listów
rodzicom dzieci z klas IV-VI. Będziemy wdzięczni za opublikowanie powszechnej
wiadomości na platformie Librus lub w zbiorczym mailu skierowanym do rodziców.

Kierownikiem projektu jest prof. dr Agnieszka Dębska, psycholog i badacz dysleksji oraz
dysortografii z wieloletnim doświadczeniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem dr
Agnieszką Dębską pod adresem mailowym: a.debska@nencki.edu.pl lub z doktorantką w
projekcie mgr Martą Wójcik (ma.wojcik@nencki.edu.pl). Zapraszamy także na stronę
internetową poświęconą projektowi: https://orto.nencki.edu.pl.
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