Centrum Nauki Kopernik to przestrzeń nieskrępowanego eksperymentowania. Inspiruje, budzi
ciekawość, uczy i pomaga odkrywać świat. Jak dzieci czują się w takim miejscu? Jak ilość wizyt
wpływa na ich sposób zwiedzania wystaw? Co z nich zapamiętują? Czego się uczą?
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie badawczym realizowanym wspólnie przez Wydział
Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Nauki Kopernik. Jeśli macie Państwo dziecko
w wieku przedszkolnym, które nigdy dotąd nie było w Koperniku – serdecznie zapraszamy do
udziału w badaniu!

Kogo szukamy?
Dzieci w wieku 5-6 lat, które nigdy nie były w Centrum Nauki Kopernik.
Kiedy będzie przeprowadzane badanie?
Badanie będzie się składać z cyklu 5 wizyt dziecka w Centrum Nauki Kopernik (1 wizyta w tygodniu
przez okres 5 tygodni). Ich dokładny termin będzie do ustalenia.

Gdzie będzie przeprowadzane badanie?
Na wystawach Centrum Nauki Kopernik.

Na czym polega badanie?
Podczas wizyt dziecko będzie swobodnie i bezpłatnie zwiedzać ekspozycję (uwaga: rodzice nie
zwiedzają wystaw wraz z dzieckiem). Długość wizyty będzie zależała od chęci dziecka (maksymalnie
do 3 godzin). Przez cały czas trwania badania dziecko będzie pod opieką doświadczonego animatora
Centrum Nauki Kopernik oraz obserwatora – studenta psychologii Uniwersytetu SWPS. Zostanie
również zarejestrowany zapis audio aktywności dziecka w trakcie badania. Nagrania dźwięku
będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów obserwacyjnych. Procedura całego badania została
odpowiednio dostosowana do wieku dziecka i zawiera następujące elementy:
•
•
•

uczestnictwo rodziców w wywiadzie kwalifikacyjnym
uczestnictwo dziecka w badaniu (5 bezpłatnych wizyt w CNK)
wypełnienie przez rodziców kwestionariuszy

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny.
Gwarantujemy, że wszystkie nasze działania będą się odbywać przy ścisłym zachowaniu zasady
poufności, obejmującej dane personalne dzieci i ich rodziców. Wyniki badań kwestionariuszowych
jak i obserwacji dziecka będą zaprezentowane, pod koniec cyklu, tylko rodzicowi danego dziecka.
Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla Państwa oraz dla dziecka.
Uzyskane dane będą użyte wyłącznie do celów naukowych, związanych z tematem programu
badawczego.
Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy
kopernik-badania@kopernik.org.pl lub
telefoniczny +48 508 624 095.

