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Kedves állatkertbe látogató pedagógusok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy megnyílt a Közép-európai Egyetem új kutatólaborja, a Gyermeklabor,
amelynek helyszínéül a Fővárosi Állat- és Növénykertet választottuk. Megtalálnak minket a Varázshegy
első emeletén, a Darwin terem mellett, a babatalpakat követve.
A Gyermeklaborban a gyerekek gondolkodását vizsgáljuk. Bemutatjuk Önöknek, hogyan zajlanak a
kognitív fejlődéslélektani kutatások, és ami a legjobb, hogy a gyerekek részt is vehetnek játékos
feladatainkban. A részvétel ingyenes, önkéntes és csak néhány percet igényel, de cserébe a gyerekek játékos
ismeretszerzésben valamint kis ajándékokban részesülnek.
A kutatásainkban való részvétel kettős célt szolgál: egyrészről a gyerekek számára tanulási lehetőséget
biztosít, másrészt nekünk adatokat szolgáltat arról, hogy hogyan látják a világot a kicsik. Főbb kutatási
területeink közé tartoznak az emlékezet, a problémamegoldás és tanulás folyamatai, de összehasonlító
vizsgálatokat is végzünk, ahol az ember és más főemlősök közötti hasonlóságokat és különbségeket
keressük. Mi nem az egyes gyerekek közötti különbségekre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy egy
bizonyos korban hogyan reagálnak a gyerekek különböző helyzetekre. Ebből adódóan, a vizsgálatainkban
nincs “helyes” vagy “helytelen válasz”, és nem tudunk értékelést adni az egyes gyerekek képességeiről.
Kutatásaink eredménye azonban hozzájárulhat olyan vizsgálómódszerek kifejlesztéséhez, amelyek a
tanárok munkáját is segíthetik.
Amennyiben a munkánk felkeltette a figyelmét, és úgy gondolja, hogy tanítványaival is megismertetné,
hogyan lehet a gondolkodásunkat vizsgálni, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot jóval azelőtt, hogy az
állatkertbe látogatnának. Erre azért van szükség, mert a vizsgálatokban való részvétel a szülők
beleegyezését igényli. Amennyiben úgy gondolják, hogy a gyerekek szülei nyitottak erre a lehetőségre, mi
elküldjük Önöknek (elektronikus vagy postai úton) a formanyomtatványokat, amiket az állatkertbe való
látogatás alkalmával hozzanak vissza nekünk a szülők aláírásával. A vizsgálatainkban részt vevő
gyerekeket egy néhány perces játékos feladat várja a Gyermeklaborban. Azokra a gyerekekre is
gondoltunk, akik nem szeretnének részt venni a kutatásban. Őket érdekes játékok és ismeretterjesztő
animációk várják a labor pihenőzugában.
Minden kutatásunk elvégzését a magyarországi Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság
engedélyezi. A vizsgálatokban való részvétel önkéntes, és nem jelent semmiféle kockázatot a gyermekek
egészségére és jólétére. A vizsgálatok végeztével csoportos visszajelzést küldünk minden szülőnek és
tanárnak, aki ezt kéri.
Reméljük, hogy a munkánk felkeltette érdeklődésüket. Ha kérdésük van, kérjük keressenek minket a
zoolab@ceu.edu elektronikus címen vagy a 0630/258 6657 telefonszámon.
Szeretettel várjuk Önöket és tanítványaikat az állatkerti Gyermeklaborba!
A Gyermeklabor munkatársai

