PODZIEL SIĘ WRAŻENIAMI I WYSTAW OCENĘ!
Chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat pracy naukowej i Nocy Naukowców. Prosimy zatem
o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Skąd dowiedziałeś/aś się o Nocy Naukowców?
a) Środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa)
b) Internet
c) Znajomi, rodzina
d) Nauczyciele
2. Dlaczego uczestniczysz w Nocy Naukowców (zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi)?
a) Zachęciły mnie inne osoby
b) Chciałem/chciałam się czegoś nowego dowiedzieć
c) Jest to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu
d) Udział w nocy naukowców zorganizowany został przez szkołę
e) Z innego powodu (jakiego?) ………………………………………………………………………………….
3. Czy brałeś/aś udział w Nocy Naukowców w poprzednich latach?
a) Nie
b) Tak; wpisz, ile razy ……………..
4. Czy uczestnictwo w Nocy Naukowców zwiększyło Twoje zainteresowanie nauką?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
5. Czy uważasz, że takie akcje jak Noc Naukowców są potrzebne?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
6. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie podczas spotkań z naukowcami zaangażowanymi
w Noc Naukowców (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)?
a) Różnorodność dziedzin nauki, jakimi się zajmują
b) Ich zamiłowanie do nauki
c) Ich wiedza
d) Ich przyjazne nastawienie
e) Coś innego – co?………………………………………………………..………………………………………………
7. Jaką rolę pełnią naukowcy w społeczeństwie(zaznacz maksymalnie 3 najważniejsze dla Ciebie
odpowiedzi)?
a) Znaczącą
b) Przyczyniają się do postępu technologicznego, dokonują odkryć
c) Uczą innych
d) Pomagają zrozumieć świat
e) Doradzają politykom
f) Niewielką
g) Nie wiem
h) Inną – jaką?………………………………………………………………………………………………………..
Verte →

8. Czy wydarzenia związane z Nocą Naukowców zachęciły Cię do zajęcia się nauką w przyszłości?
a) Tak
b) Nie wiem
c) Nie
d) Nie dotyczy
9. Z jakiego powodu warto się zająć nauką (zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi)?
a) To ciekawa i rozwijająca praca
b) To przydatna praca, która ma wpływ na otaczający nas świat
c) To prestiżowe zajęcie
d) Zarobki są wysokie
e) Można dokonywać przełomowych odkryć
f) Inne – jakie?………………………………………………………………………………………………………………..
10. Dlaczego nie warto zajmować się pracą naukową (zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi)?
a) To nudna praca
b) To praca oderwana od rzeczywistości
c) To zbyt mało poważana praca
d) Zarobki są zbyt niskie
e) Brak nowoczesnego sprzętu
f) Inne – jakie?………………………………………………………………………………………………………………
11. Jak ogólnie oceniasz tegoroczną Noc Naukowców? (zaznacz znakiem X)
BARDZO MI SIĘ NIE PODOBAŁA

BARDZO MI SIĘ PODOBAŁA

12. Jakie atrakcje proponowane podczas Nocy Naukowców najbardziej Cię zainspirowały (zaznacz
1 odpowiedź)?
Wykłady/pokazy
Warsztaty
Eksperymenty
13. Czy polecił(a)byś przyjaciołom i znajomym udział w zajęciach, w których uczestniczyłeś/aś
(zaznacz znakiem X)?
ZDECYDOWANIE NIE

ZDECYDOWANIE TAK

14. Jak oceniasz nowy system rejestracyjny na wydarzenie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Co należałoby zmienić/poprawić w następnej Nocy Naukowców?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Czy w przyszłym roku zamierzasz uczestniczyć w Nocy Naukowców lub innej akcji
popularyzującej naukę (zaznacz znakiem X)?
ZDECYDOWANIE NIE

KILKA SŁÓW O TOBIE
1. Wiek………………………………………………..
2. Płeć (zaznacz kółkiem)
K/M
3. Miejscowość…………………………………….
4. Województwo………………………………….

ZDECYDOWANIE TAK

