
Jaką rolę w rozwoju zainteresowań dotyczących nauk przyrodniczych i ścisłych pełni 
edukacja nieformalna? Jaką rolę pełnią rodzice i opiekunowie, gdy towarzyszą dzieciom 
w zajęciach edukacyjnych? Które elementy gier i zabaw rozwijają motywację do uczenia się 
nauk przyrodniczych i ścisłych?

Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS zapraszają do udziału w międzynarodowej, 
multidyscyplinarnej konferencji naukowej „Przygody umysłu. Uczenie się”.

Dwa dni dyskusji inspirowanych przez wybitnych przedstawicieli świata nauki i edukacji ma zwiększyć wiedzę 
i rozumienie specyfiki uczenia się i oddziaływania edukacji nieformalnej w rozwoju kompetencji i aspiracji młodych 
ludzi w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych.

Goście specjalni konferencji:

• Prof. Dor Abrahamson, Uniwersytet Kalifornijski Berkeley

• Prof. Maartje Raijmakers, Uniwersytet w Lejdzie

• Prof. Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk

• Prof. Andrzej Nowak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wiodące tematy konferencji:

1. Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych

2. Kluczowe mechanizmy w procesach uczenia się STEM

3. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów korzystania z technologii 
a edukacja STEM

4. Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów, zestawów, programów, pomocy naukowych – 
w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych

5. Komunikacja a uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres
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Podczas konferencji odbędą się:

• Wykłady i sesje panelowe

• Warsztaty metodologiczne w przestrzeni wystaw CNK poprowadzone przez gości specjalnych konferencji

• BADNIGHT! – impreza, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących 
niepowodzeniach. Strój wieczorowy nieobowiązkowy w przeciwieństwie do uśmiechu i dystansu

Miejsce konferencji: 

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 26–27 października 2017 r.

Zamknięcie rejestracji na konferencję: 24 września 2017 r. – (Formularz zgłoszeniowy)

Opłaty:

Koszt rejestracji do 9 lipca 2017 
Wysokość opłaty – 420 PLN lub 100 EUR 
Doktoranci i studenci – 250 PLN lub 60 EURO

Koszt rejestracji po 9 lipca 2017 
Wysokość opłaty – 550 PLN lub 130 EUR 
Doktoranci i studenci – 380 PLN lub 90 EUR

Koszt obejmuje opłatę konferencyjną, udział w warsztatach, materiały konferencyjne, kawę w czasie przerw oraz 
obiad i kolację inauguracyjną.

Zapisy trwają do wyczerpania limitu dostępnych miejsc.

Więcej informacji na stronie www.przygody.kopernik.org.pl lub pod adresem: 
cognitive.adventures@kopernik.org.pl 

http://cnk.immergo.eu/run/formularz2017
http://przygody.kopernik.org.pl

