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HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242, Zagreb
Zagreb, veljača 2021. godine.
Poštovani roditelji!
O ČEMU SE RADI?
U sklopu uspostavno istraživačkog projekta D.E.C.I.D.E. provodi se istraživanje o tome
kako digitalna tehnologija oblikuje svakodnevni život djece, roditelja i obitelji. U istraživanju
sudjeluju roditelji i djeca u Hrvatskoj. Provedbu istraživanja odobrilo je Ministarstvo znanosti
i obrazovanja, pozitivno mišljenje o etičkim aspektima projekta dalo je Etičko povjerenstvo
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a provedbu projekta financira Hrvatska zaklada za znanost
i Hrvatsko katoličko sveučilište.
Ovim putem Vam se obraćamo s molbom da se Vi i Vaše dijete uključite u ovo istraživanje.
ŠTO SE OČEKUJE OD RODITELJA I DJECE U ISTRAŽIVANJU?
Djeca i roditelji koji se odluče na sudjelovanje u istraživanju bit će pozvani da
sudjeluju u razgovoru (intervju) s istraživačima o svojoj motivaciji, navikama i okolnostima
korištenja digitalne tehnologije, ometanju tehnologijom tijekom obiteljskih aktivnosti i
druženja roditelja i djece te o posljedicama korištenja digitalne tehnologije. Razgovor s
djetetom i jednim roditeljem odvijat će se na daljinu, putem platforme Zoom na način da će
istraživač postavljati unaprijed pripremljena pitanja. Detalji o razgovoru te terminu razgovora
dogovarat će se putem telefona i elektroničke pošte. Prvo se razgovafra s djetetom, a potom s
roditeljem, ali u jednom dogovorenom terminu (previđeno vrijeme razgovora je 60 minuta).
Razgovor će biti sniman radi kasnije lakše obrade podataka te će uvid u snimke imati samo
istraživači na projektu, a nakon što se razgovor transkribira snimka razgovora bit će uništena.
Od roditelja će se tražiti da zajedno s djetetom vodi dnevnik korištenja medija kroz tjedan
dana.
POVJERLJIVOST I SUDJELOVANJE
Svi prikupljeni podatci tijekom sudjelovanja u istraživanju su potpuno povjerljivi te se
neće davati na uvid drugim pojedincima ili organizacijama, a obrađivat će se i prikazivati
samo na grupnoj razini, bez navođenja imena i prezimena pojedine djece i roditelja.
Sudjelovanje Vas i Vašeg djeteta u ovom istraživanju je dobrovoljno te ste slobodni
sami odlučiti želite li sudjelovati. Roditelji i djeca koji pristanu sudjelovati u istraživanju mogu
u bilo kojem trenutku provedbe istraživanja odustati od daljnjeg sudjelovanja. Po završetku
istraživanja roditeljima i djeci bit će dostupni rezultati na razini cijele skupine djece i roditelja
koji su sudjelovali u istraživanju, koje ćemo objaviti na našim profilima društvenih medija i u
radovima.
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RIZICI I NAGRADE
Sudjelovanjem u ovom istraživanju ne izlažete se većem riziku od neugode od onog
koji biste mogli doživjeti u svakodnevnim životnim situacijama.
Svojim sudjelovanjem pridonosite boljem razumijevanju problema korištenja digitalne
tehnologije s kojima se obitelji, roditelja i djeca u Hrvatskoj suočavaju u današnje vrijeme.
Svako dijete i svaki roditelj kao znak zahvalnosti za sudjelovanje dobit će prigodan
poklon bon (u vrijednosti 50,00 kn) za posjet zoološkom vrtu.
KONTAKT I PITANJA
Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja o istraživanju, slobodno nam se obratite na
broj telefona + 385 (0) 1 370 66 47 ili e-mail decide@unicath.hr. Više informacija možete naći i
na sljedećim poveznicama:
FB: https://www.facebook.com/pages/category/Scientist/Digitalna-tehnologija-u-obitelji108873304104834/
IG: https://www.instagram.com/_decide2020/
Web: http://www.unicath.hr/d-e-c-i-d-e/o-projektu
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i zahvaljujemo na Vašoj pomoći u provedbi istraživanja!
Uz srdačne pozdrave,
u ime istraživačkog tima projekta
izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš
Primili smo primjerak ovog upita, pročitali smo i razumjeli navedene informacije te
PRISTAJEMO na sudjelovanje u istraživanju.
Ime i prezime djeteta:
Ime i prezime roditelja:
E-mail roditelja:
Škola i razred koji dijete
pohađa/dječji vrtić:
Potpis roditelja:
Potpis djeteta:
Datum:
Ako PRISTAJETE na sudjelovanje u istraživanju, molimo Vas da popunite ovu pisanu
suglasnost i ostavite podatak o svojoj e-mail adresi putem koje ćemo Vas kontaktirati s daljnjim
uputama. Popunjenu suglasnost dajte djetetu da ju u roku od dva dana vrati nazad u
školu/dječji vrtić, ili ako imate mogućnost skenirajte ju ili fotografirajte te pošaljite na našu
adresu decide@unicath.hr.
Ako NE PRISTAJETE na sudjelovanje u istraživanju, molimo Vas da materijal vratite po
djetetu nazad u školu/dječji vrtić.

