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Στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις, οι συμμετέχοντες 
διαβάζουν και εκφράζουν τους προβληματισμούς τους πάνω σε 
επιστημονικές εργασίες και σχετικά άρθρα. Οι συναντήσεις αυτές 
στοχεύουν στη συλλογική μάθηση μέσω της χρήσης του διαλόγου.
Όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις διαλογικές συναντήσεις 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κουλτούρας. Βέβαια, ενθαρρύνεται 
ιδιαίτερα η συμμετοχή ενηλίκων που διαθέτουν χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς 
αποκλεισμούς.

Στη διάρκεια των συναθροίσεων, οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν 
τις επιστημονικές τους γνώσεις και παράλληλα θα μάθουν να 
συνδιαλέγονται με σεβασμό προς τους συνομιλητές τους.
Ο παρών οδηγός έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει όλους τους 
οργανισμούς που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν Επιστημονικές 
Διαλογικές Συναθροίσεις με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
αρχές υλοποίησης του έργου «ScienceLit: Scientific Literacy for all!»



Ενότητα 1:  
Λόγοι διεξαγωγής Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων

“Αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό γιατί αμφισβητεί την ιδέα 
ότι […] άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου δεν μπορούν 
να διαβάσουν αυτά τα άρθρα επειδή δε θα καταλάβουν τίποτα.”  

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

Οι Επιστημονικές Διαλογικές 
Συναθροίσεις είναι ένας τρόπος 
να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
ευρωπαϊκές προκλήσεις 
στην επιστήμη όσον αφορά 
οργανισμούς και προγράμματα 
της κοινωνίας των πολιτών και 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, που 
περιγράφονται εκτενέστερα 
παρακάτω.

Τέτοιου είδους προκλήσεις 
αποτυπώνονται στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» (Horizon 
2020), το οποίο είναι το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
καλύψει τη χρονική περίοδο 2014–
2020. Το εν λόγω πρόγραμμα 
είναι ένα από τα μεγαλύτερης 
κλίμακας προγράμματα Έρευνας 
και Καινοτομίας της ΕΕ, το 

οποίο επιχειρεί να διασυνδέσει 
τους τομείς της έρευνας 
και της καινοτομίας με την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων. Στο πλαίσιο των 
στόχων του προγράμματος 
προβλέπεται να γίνει η επιστήμη 
πιο ελκυστική για τα άτομα 
νεαρής ηλικίας και να ωθήσει 
τους πολίτες προς την έρευνα 
για την τυπική και την άτυπη 
επιστημονική εκπαίδευση. 

Επίσης, στο συλλογικό έργο 
«Η Επιστήμη στον 21ο αιώνα, 
μία νέα πρόκληση» (Science 
for the XXI century, a new 
challenge), που εκδόθηκε 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Συνεδρίου της UNESCO για την 
Επιστήμη, επισημαίνεται ότι 
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«είναι απαραίτητο περισσότερο 
από ποτέ να αναπτύξουμε και να 
διαδώσουμε την επιστημονική 
παιδεία σε όλους τους πολιτισμούς 
και σε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα» (Declaration about 
science and the use of scientific 
knowledge, 1999, Preamble 
3.34).

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση 
ενηλίκων, τα τελευταία χρόνια 
έχει παρατηρηθεί υψηλή 
ζήτηση για κατάλληλες τεχνικές 
εκδημοκρατισμού της γνώσης 
και επιστημονικής κατάρτισης. 
Η ανάγκη αυτή πηγάζει από ένα 
μέρος του πληθυσμού με χαμηλά 
ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο 
παραδοσιακά αποκλειόταν από 
τον χώρο της επιστήμης, αν και 
θα μπορούσε να ωφεληθεί από 
την επιστημονική γνώση στην 
καθημερινή του ζωή.
Επιπλέον, όπως τονίζεται στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «όλοι 
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα 

να συμμετέχουν ελεύθερα στην 
πνευματική ζωή της κοινότητας, 
να χαίρονται τις καλές τέχνες και 
να μετέχουν στην επιστημονική 
πρόοδο και στα αγαθά της» 
(Universal Declaration of Human 
Rights, 1948, Article 27).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
αλλά κατανοώντας παράλληλα 
την ανάγκη υλοποίησης ενός 
έργου που θα κάνει την επιστήμη 
πιο προσιτή και ελκυστική σε 
όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, 
υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε τις 
Διαλογικές Συναθροίσεις στον 
χώρο της επιστήμης.

Οι Διαλογικές Συναθροίσεις, οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
διάφορες χώρες και σε διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία, αποτελούν 
μία Επιτυχημένη Εκπαιδευτική 
Δράση (SEA), δηλαδή 
περιλαμβάνουν ένα σύνολο 
πρακτικών για εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως 
της πολιτισμικής προέλευσης 
και του κοινωνικοοικονομικού 
υποβάθρου των συμμετεχόντων 
καθώς και των κέντρων 
διεξαγωγής τους.

“Ενδιαφέρομαι καθώς το 
αντικείμενο της επιστήμης δεν είναι 

ένα θέμα που συζητείται πολύ.”
Συμμετέχοντας ΕΔΣ



Ενότητα 2:  
Πώς να ξεκινήσετε μία Επιστημονική Διαλογική Συνάθροιση 
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Καταρχάς, είναι αναγκαίο να 
καταστεί σαφές ότι για να 
ξεκινήσει ή να συμμετάσχει 
κάποιος σε μία Επιστημονική 
Διαλογική Συνάθροιση δεν είναι 
απαραίτητο να έχει επιστημονικές 
ή ακαδημαϊκές γνώσεις. Απώτερος 
στόχος των συναντήσεων 
αυτών είναι να αποκτήσουν οι 
συμμετέχοντες εύκολη πρόσβαση 
στην επιστημονική γνώση μέσω 
σπουδαίων επιστημονικών 
και φιλοσοφικών κειμένων. 
Οι Επιστημονικές Διαλογικές 
Συναθροίσεις μας διδάσκουν πώς 
ο στόχος αυτός είναι εφικτός 
για όλους, ακόμη και σε όσους 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες.

Οι Επιστημονικές Διαλογικές 
Συναθροίσεις μπορούν να 
ξεκινήσουν με αφορμή το 
ενδιαφέρον (των ατόμων/των 

εκπαιδευόμενων) να ασχοληθούν 
με θέματα επιστημονικού 
ενδιαφέροντος ή να παρουσιαστούν 
(από έναν οργανισμό εκπαίδευσης 
ενηλίκων) ως μία διαφορετική 
προσέγγιση διδασκαλίας 
μαθημάτων, όπως η βιολογία, η 
χημεία και τα μαθηματικά. Βέβαια, 
η υλοποίηση των Επιστημονικών 
Διαλογικών Συναθροίσεων δεν 
περιορίζεται μόνο στις φυσικές 
επιστήμες αλλά είναι εφικτή σε 
όλα τα επιστημονικά πεδία (π.χ. 
μηχανολογία και τεχνολογία, 
επιστήμες της ζωής και της υγείας, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες κτλ.).

Οι συμμετέχοντες μπορούν με 
διάφορους τρόπους να έχουν 
πρόσβαση στα αποσπάσματα 
των κειμένων ή τα άρθρα που 
επεξεργάστηκαν στις συναντήσεις, 
όπως π.χ. να δανειστούν τα 

Για επιπλέον βοήθεια για το πώς να διοργανώσουν ΕΔΣ 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ηλεκτρονικό οδηγό στο:

https://www.die-bonn.de/sciencelit/
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Διοργάνωση μίας συνάθροισης
Πραγματοποιείται μία πρώτη συνάντηση των ατόμων ή των φορέων 
που ενδιαφέρονται να οργανώσουν Επιστημονικές Διαλογικές 
Συναθροίσεις στη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται οι ακόλουθες 
αποφάσεις:
• Αφού οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ή διοργανωτές συζητήσουν, 

θα επιλέξουν ένα απόσπασμα ή ένα άρθρο από ένα σπουδαίο, 
αυθεντικό επιστημονικό κείμενο που θα ήθελαν να αποτελέσει 
αντικείμενο συζήτησης στις εν λόγω συναθροίσεις. Όλοι μπορούν 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να επιχειρηματολογήσουν 
υπέρ του κειμένου που θωρούν ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί στις 
συναντήσεις αυτές.

• Στη συνέχεια, επιλέγονται τα κεφάλαια και οι σελίδες από το 
κείμενο που θα αναγνωσθεί στην πρώτη/επόμενη συνάθροιση.

• Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ή διοργανωτές αποφασίζουν 
τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνάθροισης.

σχετικά βιβλία από βιβλιοθήκες. 
Σε κάθε περίπτωση,  όποια και αν 
είναι η οικονομική κατάσταση των 
ενδιαφερόμενων, δεν θα πρέπει 

να τους εμποδίζει να δηλώσουν 
συμμετοχή στις Επιστημονικές 
Διαλογικές Συναθροίσεις. 
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Προετοιμασία πριν τη διεξαγωγή της συνάθροισης:
• Στο σπίτι, διαβάζουμε ξανά όσα έχουμε συμφωνήσει και αν 

επιθυμούμε, αναζητούμε συμπληρωματικό πληροφοριακό υλικό 
για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του κειμένου.

• Έπειτα, υπογραμμίζουμε τις παραγράφους που προσελκύουν το 
ενδιαφέρον μας ή που μας αρέσουν περισσότερο από πλευράς 
περιεχομένου. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να επισημάνουν 
τουλάχιστον μία παράγραφο που θεωρούν ενδιαφέρουσα, διότι το 
στοιχείο αυτό καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της συνάθροισης. 
Στη διάρκεια της συνάθροισης, ακολουθεί συζήτηση σχετικά με 
όσα διαβάσαμε πρωτύτερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάθροισης:
• Καταρχάς, επιλέγουμε έναν/μία συντονιστή/-τενίστρια.
• Στη συνέχεια, ο/η συντονιστής/-τενίστρια ανοίγει τη συζήτηση 

ρωτώντας ποιος/ποια θα ήθελε να εξηγήσει ενώπιον της ομάδας το 
περιεχόμενο της παραγράφου που επέλεξε. Έπειτα, γράφει σε μία 
λίστα τα ονόματα των ατόμων που θα ήθελαν να μιλήσουν ή να 
παρέμβουν στη συζήτηση και δίνει τον λόγο στον/στην πρώτο/-η 
που θα σηκώσει χέρι.

• Το άτομο που θα πάρει τον λόγο, διαβάζει δυνατά την παράγραφο 
που έχει επιλέξει, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ακούν 
προσεκτικά. Ύστερα, εξηγεί τον/τους λόγο/-ους για τον/τους 
οποίο/-ους επέλεξε τη συγκεκριμένη παράγραφο και μοιράζεται τις 
σκέψεις του με τα μέλη της ομάδας.

• Μετά από αυτό, ο/η συμμετέχων/-ούσα ρωτά αν κάποιος/-α θα 
ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο και δίνει τον λόγο σε όποιον/-α 
θέλει να μιλήσει, ούτως ώστε να ακουστούν διάφορες απόψεις/
εμπειρίες πάνω στο θέμα της παραγράφου. Μόλις ολοκληρωθούν οι 
παρεμβάσεις, ο/η συντονιστής/-τενίστρια ρωτά τους συμμετέχοντες 
αν συμφωνούν να προχωρήσουν σε άλλη παράγραφο.  

• Ο/Η συντονιστής/-τενίστρια ρωτά αν κάποιος έχει επιλέξει 
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Πρακτικά Ζητήματα:
Παρακάτω, θα διαβάσετε μερικές σύντομες και πρακτικές συμβουλές 
που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τις 
συναθροίσεις.
• Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις θα έχουν διάρκεια 1-2 

ώρες, κατόπιν συμφωνίας των συμμετεχόντων, και η συχνότητα 
με την οποία θα πραγματοποιούνται θα συν αποφασίζεται, επίσης, 
από τους συμμετέχοντες π.χ. 1 ή 2 φορές την εβδομάδα.

• Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε μία κανονική αίθουσα. Οι θέσεις μπορούν 
να τοποθετηθούν στον χώρο με τρόπο που οι συμμετέχοντες να 
κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλο.

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι διαφορετικός σε 
κάθε συνάθροιση, καθώς δεν επηρεάζει αρνητικά τη δυναμική της 
δραστηριότητας.

διαφορετική παράγραφο στην ίδια σελίδα και ακολουθεί την 
ίδια διαδικασία με όλες τις σελίδες στη σειρά, φροντίζοντας να 
συμμετάσχουν στη συζήτηση όλοι όσοι το επιθυμούν.

• Αν και κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είναι υποχρεωμένος 
παρέμβει στη συζήτηση, δεν θα πρέπει να παραμελούνται τα 
άτομα που συμμετέχουν λιγότερο σε αυτή. Γι’ αυτό, θα πρέπει 
να πραγματοποιείται ένας γύρος ομιλιών, στον οποίο όλοι οι 
συμμετέχοντες θα εκφράζουν με συντομία την άποψή τους για το 
κείμενο που διάβασαν. Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκείνους που 
συμμετείχαν λιγότερο στη συνάθροιση.

• Στο τέλος της συνάθροισης, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ως προς 
τα επόμενα κεφάλαια, άρθρα ή έργα που πρέπει να διαβάσουν 
για την επόμενη συνάντηση. Επομένως, η ίδια διαδικασία θα 
επαναληφθεί και στην επόμενη συνάθροιση.



Ενότητα 3:  
Ο ρόλος του Συντονιστή
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Ένα από τα άτομα που συμμετέχουν 
στη συνάθροιση θα αναλάβει 
τον ρόλο του/της συντονιστή/-
νίστριας. Το άτομο αυτό θα επιλεγεί 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 
θα είναι υπεύθυνο για την ισότιμη 
συμμετοχή όλων στη συνάθροιση. 
Δεν είναι απαραίτητο να είναι 
ειδικός σε ένα συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο για να δίνει 
διευκρινίσεις και συμπληρωματικές 
εξηγήσεις, όπως γίνεται σε μία 
τάξη. Κάτι τέτοιο  θα δημιουργούσε 
είτε έναν μονόπλευρο διάλογο της 
μορφής «ερώτηση-απάντηση», 
είτε μία άνιση σχέση  μεταξύ 
«αδαών-ειδημόνως» (Freire, 1970, 
σ. 63) . Ωστόσο, είναι απαραίτητο 
ο συντονιστής της συζήτησης 
να γνωρίζει τα κριτήρια που 
πρέπει να ισχύουν για την ορθή 
διεξαγωγή των Επιστημονικών 
Διαλογικών Συναθροίσεων, 
ούτως ώστε να συμβάλλει στη 
συλλογική δημιουργία νοήματος. 
Οι συμμετέχοντες στη διάρκεια 

της συνάθροισης συζητούν, 
ανταλλάσσουν απόψεις και 
εκφράζουν τυχόν απορίες. 

Επομένως, ο βασικός ρόλος του 
συντονιστή είναι να τηρεί τη 
σειρά των ομιλητών και, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς 
που έχουν λιγότερες ευκαιρίες 
να μιλήσουν δημοσίως. Ακόμη, ο 
συντονιστής είναι υπεύθυνος για 
την ίση και δίκαιη κατανομή του 
διαθέσιμου χρόνου της συζήτησης.
Άλλες παράμετροι που θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του ο/η 
συντονιστής/-νίστρια είναι οι 
εξής:
• Δεν θα πρέπει ποτέ να 

προσπαθεί να επιβάλλει την 
άποψή του.

• Δεν θα πρέπει να επεξηγεί το 
περιεχόμενο των απόψεων 
ή να κρίνει τις παρεμβάσεις 
των ομιλητών.

  «Αν ο εκπαιδευτής είναι ο ειδήμονας και ο μαθητής ο αδαής, τότε ο πρώτος θα πρέπει να μεταλαμπα-
δεύσει τις γνώσεις του στον δεύτερο». Η γνώση παύει να είναι η γνώση μιας «βιωμένης εμπειρίας» και 
μεταβάλλεται σε γνώση μίας αφηγούμενη και μεταβιβάσιμης εμπειρίας.



Ενότητα 4:  
Τι να διαβάσετε στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις
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Τα άτομα που συμμετέχουν στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις 
επιλέγουν μόνα τους τα κείμενα που πρόκειται να διαβάσουν αλλά από 
μία λίστα προτεινόμενων βιβλίων/άρθρων που πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια:
• Θα πρέπει να είναι κλασσικά επιστημονικά κείμενα ή αν είναι 

σύγχρονα, θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά που αναγνωρίζονται διεθνώς από την επιστημονική 
κοινότητα.

• Οι συγγραφείς των έργων/άρθρων θα πρέπει να είναι προσωπικότητες 
με σπουδαία συμβολή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

• Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης απήχησης ενός 
επιστημονικού περιοδικού.

• Τα αποσπάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
προέρχονται από την αυθεντική πηγή, δηλ. από το πρωτότυπο 
έργο του συγγραφέα/επιστήμονα.

• Τα έργα που θα επιλεχθούν προς επεξεργασία και συζήτηση θα 
πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια αριστείας.

• Θα πρέπει να επιλεχθούν επιστημονικά έργα με μεγάλη κοινωνική 
συνεισφορά.

• Σε περίπτωση που πρόκειται για μεταφρασμένο κείμενο, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί η ποιότητα της μετάφρασης.

• Δεν θα πρέπει να υποτιμάτε την ικανότητα των συμμετεχόντων να 
ασχοληθούν με ένα κείμενο συγκεκριμένου επιπέδου δυσκολίας, 
καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται περισσότερες ευκαιρίες 
για αμοιβαία κατανόηση και ομαδικό προβληματισμό γύρω από ένα 
θέμα.



ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ:
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• Darwin, C. On the Origin of 
Species.

• Galileo, G. Letter to Mrs. 
Cristina de

• Lorena, Grand Duchess of 
Tuscany.

• Galileo, G. Dialogue 
Concerning the Two Chief 
Ptolemaic and Copernican 
systems in the world.

• Galileo, G. The Gazette 
Sidereal (Contains 
Conversation with the Sidereal 
Messenger of Johannes 
Kepler).

• Copernicus, N. On the 
Revolutions of the Heavenly 
Spheres.

• Kepler, J. The secret of the 
universe.

• Levi Montalcini, Rita (2011). 
Praise of Imperfection. 
Barcelona: Tusquets. (Original 
published in 1987: Praising 
dell’imperfezione).

• Kandel, R. (2007). In Search 
of Memory: The emergence 
of a New Science of Mind. NY: 
Norton & Company.

• Hawkings, S. Great design.
• Hawkings, S. The theory of 

everything.
• Hawkings, S. The dreams that 

stuff is made of.
• Hawkings, S. A briefer History 

of Time.
• Hawkings, S. God created the 

integers.
• Ramon y Cajal, S. Rules 

and advices on scientific 
investigation.

• Ramon y Cajal, S. 
Recollections of my life.

• Ramon y Cajal, S. Histology of 
man and vertebrates nervous 
system.

• Descartes, R. Discourse on the 
Method.

• Lucretius, T. De Rerum Natura.
• Newton, I. Mathematical 

Principles



14
www.sciencelit.eu

Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
την ορθή διεξαγωγή των συναθροίσεων:

1. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις 
θα πρέπει να είναι έργα αναφοράς σε έναν συγκεκριμένο 
επιστημονικό κλάδο ή επιστημονικά άρθρα με θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία.

2. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στις συναθροίσεις θα πρέπει να 
μην έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές. Με αυτό τον τρόπο, 
θα δείξουμε πόσο μεγάλη είναι η επιστημονική συμβολή όλων 
των ανθρώπων στην ανθρωπότητα, αφού όλοι είναι σε θέση να 
κατανοήσουν και στη συνέχεια, να μοιραστούν την επιστημονική 
γνώση.

3. Οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων γίνονται σεβαστές και οι  
συμμετέχοντες απευθύνονται ισότιμα σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας. 

4. Όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές αρκεί να αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό τα ανθρώπινα δικαιώματα.

5. Εξίσου σημαντικός είναι ο συντονισμός της διάρκειας των 
παρεμβάσεων, ώστε να μην έχουν υπερβολικά μεγάλη διάρκεια 
και να μην μονοπωλούν ορισμένοι ομιλητές τη συζήτηση. 

6. Ο/H συντονιστής/-νίστρια είναι υπεύθυνος/-η για την τήρηση της 
σειράς των ομιλητών στη διάρκεια της συζήτησης.

Ενότητα 5:  
Κριτήρια για την ορθή διεξαγωγή των 

Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων

“Συνήθιζα να διακόπτω ανθρώπους, ξέρετε, στη μέση της πρότασης 
και να είμαι διαλεκτικός. Τώρα ακούω τι λένε οι άνθρωποι, περιμένω 

τη σειρά μου…αυτό με βοηθάει με τις σχέσεις μου.”
Συμμετέχοντας ΕΔΣ
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7. Οι συζητήσεις μεταξύ δύο μόνο συμμετεχόντων θα πρέπει να 
αποφεύγονται. Όλες οι συζητήσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτές 
προς όλους τους συμμετέχοντες. Αν, παρόλα αυτά δύο άτομα 
ξεκινήσουν μία παράλληλη συζήτηση με αυτή της ομάδας, τότε 
ο συντονιστής θα πρέπει να τα παροτρύνει να επιστρέψουν στην 
ομαδική συζήτηση και να μοιραστούν τις ιδέες τους με τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας.



Ενότητα 6:  
Θεωρητικό Υπόβαθρο: Διαλογική Μάθηση

“Στις διαλέξεις, δεν κρίνουμε ποιος μιλάει, […] και επειδή δεν 
κρίνεσαι για αυτά που λες, είσαι ελεύθερος.”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις βασίζονται στη θεωρία της 
Διαλογικής Μάθησης που στηρίζεται σε 7 αρχές (Flecha, 1997; Aubert 
et al., 2008) και σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω 
της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου με τους άλλους. Με αυτό τον 
τρόπο, η κατάκτηση της γνώσης είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής 
προσπάθειας όλων όσοι συμμετέχουν στη συνάθροιση. Οι 7 αρχές που 
διέπουν τις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις είναι οι ακόλουθες:

“Διαβάζουμε πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά τα άρθρα και τα θέματα 
για μας […] που δεν έχουμε πανεπιστημιακές σπουδές. […] έχεις την 
εντύπωση ότι δεν θα καταλάβουμε. […] ότι αυτό είναι ένα λάθος.”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ 
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1. Διάλογος Επί Ίσοις Όροις. Όλοι όσοι συμμετέχουν στον 
διάλογο θεωρούνται ως ισότιμα μέλη. Η συμβολή του καθενός 
αξιολογείται σύμφωνα με την εγκυρότητα των επιχειρημάτων 
που χρησιμοποιεί και όχι με βάση ποιος εκφράζει τη συγκεκριμένη 
άποψη. Έτσι, τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται θεωρούνται 
έγκυρα ανεξαρτήτως αν διατυπώνονται από έναν/μία 
συμμετέχοντα/-ουσα χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα ή από έναν/
μία επιστήμονα που παρευρίσκεται στη συνάθροιση.



“Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταλάβεις ένα άρθρο. […] δεν 
προσδοκούμε να καταλάβουμε ένα άρθρο όπως οι επιστήμονες, […] 

αλλά το καταλαβαίνουμε σε ένα δικό μας επίπεδο καθώς μπορούμε να 
το συνδέσουμε με δικές μας εμπειρίες.”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Στην αρχή, φοβόμουν να συμμετάσχω στις επιστημονικές διαλέξεις 
καθώς δεν έχω πλούσιο λεξιλόγιο με επιστημονικές λέξεις, […] και 

είπα ότι δεν θα ξέρω τίποτα. […] Όταν το διαβάζουμε, με τη γλωσσική 
μου ικανότητα, το ερμηνεύω με το δικό μου τρόπο. […] Όταν το 

συζητάμε, μαθαίνεις πράγματα που δεν είχες αναρωτηθεί.”
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, το πώς διαφορετικοί άνθρωποι 
εξηγούν το ίδιο κείμενο διαφορετικά. Και κάθε άποψη είναι έγκυρη. 

Το αγαπώ αυτό.” 
Συμμετέχοντας ΕΔΣ
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2. Πολιτισμική Νοημοσύνη. Οι άνθρωποι έχουν ποικίλες γνώσεις, 
τις οποίες έχουν αποκτήσει στο ακαδημαϊκό περιβάλλον ή σε 
πρακτικό επίπεδο ή σε συνεργατικό περιβάλλον: όλοι διαθέτουν 
ικανότητα μάθησης χάρη στην πολιτισμική νοημοσύνη. Η 
συμβολή όλων των ανθρώπων κρίνεται επί ίσοις όροις και 
με δεδομένο τη διαφορετικότητα των απόψεων και των 
γνώσεών τους λόγω εθνικής καταγωγής. Ενδέχεται ορισμένοι 
συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο λόγω 
των σπουδών και της ειδικότητάς τους (π.χ. φυσική, χημεία), 
παρά το γεγονός ότι δεν ασκούν το επάγγελμα που σπούδασαν.



“Το γράμμα του Νεύτωνα ήταν το πιο δύσκολο κείμενο. […] Ήταν μια 
πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση καθώς νομίζαμε ότι κανένας δε θα 
μιλήσει, και μετά δεν σταματήσαμε να μιλάμε κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. […] Ήταν ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά συνεισφέραμε 
με πολλές ιδέες.” 

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Τώρα μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο και λίγο ή πολύ να το 
καταλάβω. […] Τώρα δε νομίζω ότι δεν μπορώ να το διαβάσω.” 

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Οι συναντήσεις ήταν πολύ καλύτερες απ’ ό,τι περίμενα. Σήμερα 
μιλήσαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που είχε μεγάλο 

αντίκτυπο σε μένα. Θα προσπαθήσω να αλλάξω κάποια από τα κακά 
συνήθεια που έχω, όπως το να αφήνω τα φώτα ανοιχτά, και θα 

προσπαθήσω να ανακυκλώνω πιο πολύ από δω και πέρα.” 
Συμμετέχοντας ΕΔΣ
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3. Μεταμόρφωση/Μεταστροφή. Μέσω της εμπλοκής τους, οι 
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν μόνοι τους 
τον κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό 
και στην ουσία να προκαλέσουν οι ίδιοι την προσωπική τους 
μεταστροφή. Στην περίπτωση των Επιστημονικών Διαλογικών 
Συναθροίσεων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνήθη 
δυσκολία πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και κατά 
συνέπεια, την απόδοση και την εξέλιξη των συμμετεχόντων 
στην παρούσα διαδικασία.



“Με αυτό το μοντέλο συναντήσεων που έχουμε εδώ, […] 
καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, και έχουμε όραμα […και] αρκετό 

ενδιαφέρον ώστε να ψάξουμε πληροφορίες στο ίντερνετ ή σε κάποια 
εγκυκλοπαίδεια.”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Άρχισα να ψάχνω στις ρίζες επιστημονικών ανακαλύψεων. Έμαθα 
τόσα πολλά και τώρα μπορώ να μιλάω στους φίλους μου και να τους 

εξηγώ πράγματα.”
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Από τότε που πήρα μέρος σε αυτό το εγχείρημα, κοιτάω για 
επιστημονικά θέματα πιο πολύ στο διαδίκτυο και ιδιαιτέρως για την 

επεξήγηση συγκεκριμένων λέξεων, με αποτέλεσμα την επέκταση της 
κατανόησής μου και του λεξιλογίου μου.”  

Συμμετέχοντας ΕΔΣ 
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4. Επιστημονική (Εργαλειακή) Διάσταση. PΟι άνθρωποι 
αποφασίζουν διαλογικά τι θέλουν να μάθουν, γεγονός που τους 
επιτρέπει να αποκτούν επιστημονικές (εργαλειακές) γνώσεις. 
Για παράδειγμα, συχνά ο κόσμος ενδιαφέρεται να κατανοήσει 
τις τρέχουσες ειδήσεις και τα επιστημονικά ζητήματα που 
επηρεάζουν τη ζωή του, όπως για παράδειγμα, οι επιστημονικές 
εξελίξεις που υπόσχονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
του ανθρώπου. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες 
να επιλέξουν το περιεχόμενο των Επιστημονικών Διαλογικών 
Συναθροίσεων.



“Όταν μιλάς, πάνω απ’ όλα, βλέπεις ότι σε ακούνε και ότι κάποιος 
μπορεί και να σου δείξει με κάποιο σημάδι ότι έχεις δίκιο. […] Αυτό σε 

κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, ειδικά αν είσαι γυναίκα.” 
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Την τελευταία φορά μιλήσαμε για ψυχολογία και δεν έχει περάσει 
μία μέρα που να μην έχω διαβάσει έστω και λίγο γι’ αυτήν. Πάντα 

με ενδιέφερε η ψυχολογία αλλά ποτέ δεν ένιωσα έτοιμη να κάνω το 
πρώτο βήμα. Τώρα νιώθω λες και η συνάντηση μου έδωσε την ώθηση 

που χρειαζόμουν για να γίνω πιο ενεργή.” 
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Μερικές φορές στο σπίτι, γελάνε επειδή, φυσικά, έχω κείμενα που 
είναι πολύπλοκα, οπότε λένε, ‘’Ουάου, καταλαβαίνεις τίποτα?’’ […] 

‘’Που το διαβάζεις αυτό’’ […]. Ο άντρας μου τα διαβάζει κάποιες φορές 
[…] και τα συζητάμε […]. Είναι ακόμα μία αφορμή για συζήτηση.” 

Συμμετέχοντας ΕΔΣ
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5. Δημιουργία Νοήματος. Μέσω της συμμετοχής, οι 
παρευρισκόμενοι εντοπίζουν ένα σημείο επαφής και μία 
ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και προσωπική συμβολή στην 
παρούσα διαδικασία. Οι συμμετέχοντες που στο παρελθόν 
είχαν αποκλειστεί από τον επιστημονικό κόσμο ενδεχομένως 
να αισθανθούν ότι γεννιούνται μέσα τους νέα ενδιαφέροντα, 
καθώς αποκτούν βαθύτερες γνώσεις πάνω σε νέα επιστημονικά 
θέματα.



“Πίστευα ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μένανε πίσω, δε συμβάδιζαν με 
τους καιρούς – ειδικά την επιστήμη. Πόσο λάθος έκανα!”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Μου αρέσει ειδικά επειδή προσπαθείς να ελέγχεις τον τρόπο που 
μιλάς. […] Στη συνάντηση μαθαίνουμε να σεβόμαστε τη σειρά του 

άλλου. Αυτό φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι.”
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

“Όταν έλεγα την άποψή μου, ήμουν πολύ ντροπαλή επειδή φοβόμουν 
μην γελοιοποιηθώ. Αλλά μετά μαθαίνεις ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να 
πει κάτι και κανείς δε γίνεται ρεζίλι. […] Επιτέλους, όλα μοιράζονται.”

Συμμετέχοντας ΕΔΣ 
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6. Αλληλεγγύη. Κατά τη διάρκεια των συναθροίσεων, οι 
συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βοηθούν 
ο ένας τον άλλο, αφήνοντας στην άκρη τον ατομικισμό. Η 
αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευόμενων είναι βασικό 
στοιχείο για να κατανοήσουμε ότι η επιστήμη είναι προσβάσιμη 
σε όλους. Παράλληλα, αποτελεί έναν καλό τρόπο ώστε τα 
μέλη της ομάδας να κατανοήσουν ευκολότερα περιεχόμενο 
που πιθανότατα θα ήταν δύσκολο να κατανοήσουν σε ατομικό 
επίπεδο.
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7. Ισότητα μέσα στη Διαφορετικότητα. Η ποικιλομορφία των 
συμμετεχόντων εκτιμάται ιδιαιτέρως, καθώς η διαφορετικότητα 
θεωρείται θετικό στοιχείο σύμφωνα με την αξία της ισότητας. 
Επίσης, ο πλουραλισμός απόψεων θεωρείται θετικός, διότι η 
ποικιλομορφία προηγούμενων εμπειριών και επιστημονικών 
γνώσεων συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των 
συναθροίσεων και στην εξουδετέρωση τυχόν προκαταλήψεων 
και στερεοτύπων.



Παρέκβαση 1 (Ενότητα 6.1):  
Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις, 
μία Επιτυχημένη Εκπαιδευτική Δράση

Το μεγαλύτερης κλίμακας ερευνητικό έργο στον τομέα των 
ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών που υλοποιήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Στρατηγικές για Ενσωμάτωση 
και Κοινωνική Συνοχή στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα» 
(2006-2011), ανέδειξε Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών. 
Οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις διαφέρουν από τις καλές ή τις 
ορθές πρακτικές, διότι έχουν καθολικό χαρακτήρα και μπορούν να 
εφαρμοστούν σε διάφορους χώρους και βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, 
παράγουν παρόμοια αποτελέσματα και παράλληλα ενισχύουν τη 
μάθηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο 
του έργου ScienceLit, οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις 
αναγνωρίστηκαν ως μία Επιτυχημένη Εκπαιδευτική Δράση λόγω της 
συλλογικής δημιουργίας της γνώσης που βασίζεται στη διαλογική 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως η 
λογοτεχνία, η μουσική, η τέχνη και τα μαθηματικά. Ο κύριος στόχος 
αυτής της δράσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διδακτορικής 
διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Harvard (Soler, 2001), είναι να δώσει 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διαβάσουν, να προβληματιστούν 
και να αποτελέσουν μέρος μίας διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας 
αναπτύσσεται η συλλογική μάθηση μέσω του διαλόγου. Με αυτό τον 
τρόπο, ευνοείται η συμμετοχή των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου ή κουλτούρας, με αποτέλεσμα η διατύπωση ποικίλων απόψεων 
και εμπειριών να συμβάλλει στη δημιουργία νοήματος σε επίπεδο 
ομάδας. Ακόμη, η συγκεκριμένη δράση βοηθά τους συμμετέχοντες 
όχι μόνο να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω της αλληλεπίδρασης με 
τους υπολοίπους, αλλά επίσης να αναπτύξουν εξαιρετικές ικανότητες 
επιχειρηματολογίας. Επιπλέον, η εν λόγω δραστηριότητα προωθεί τη 
συνύπαρξη, καθώς άνθρωποι με διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά 
σχηματίζουν ομάδες και μοιράζονται έναν κοινό χώρο σε κλίμα 
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Παρέκβαση 2 (Ενότητα 6.2):  
Τι είναι και τι δεν είναι οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις

αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 
Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις φιλοδοξούν να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή ενηλίκων που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, 
οι οποίοι συχνά παραγκωνίζονται από ανάλογες δραστηριότητες, με 
στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
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TI EINAI ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

Μία δραστηριότητα στη 
διάρκεια της οποίας 

διαβάζονται αποσπάσματα 
από διάφορα επιστημονικά 
έργα ή άρθρα, εκφράζονται 
προβληματισμοί και μέσω 

του διαλόγου επιτυγχάνεται 
συλλογική μάθηση.

Μία εκπαιδευτική συνάντηση 
με θέμα συγκεκριμένα 
επιστημονικά έργα και 

άρθρα.

Συναντήσεις στις οποίες 
χρησιμοποιούνται κείμενα 
συγγραφέων με αντίκτυπο 
στη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα

Συναθροίσεις στις οποίες 
αναλύεται κάθε είδους 
επιστημονικό κείμενο.

Συναντήσεις στις οποίες γίνεται 
διάλογος επί ίσοις όροις, δηλ. 

οι απόψεις που διατυπώνονται, 
αξιολογούνται με βάση την 

εγκυρότητα των επιχειρημάτων 
και όχι με βάση τον ομιλητή

Οι απόψεις των 
συμμετεχόντων 

αξιολογούνται σύμφωνα με 
το επίπεδο των σπουδών 

τους.
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TI EINAI ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

Συναθροίσεις στις οποίες 
προωθούνται η αλληλεγγύη 
και η συλλογική μάθηση. 
Κύριος στόχος είναι κάθε 

συμμετέχων-ούσα να 
αποκομίσει όσες το δυνατόν 
περισσότερες γνώσεις μπορεί 

στο πλαίσιο της ομάδας

Κάθε συμμετέχων/-ούσα 
προσπαθεί σε ατομικό 

επίπεδο να αποκομίσει όσες 
το δυνατόν περισσότερες 

γνώσεις μπορεί.

Συναθροίσεις στις οποίες οι 
συμμετέχοντες λαμβάνουν 

αποφάσεις από κοινού 
πάνω σε διάφορα ζητήματα 
στο πλαίσιο διαλόγου (π.χ. 

επιλογή επιστημονικών 
έργων και άρθρων, διάρκεια 

συναντήσεων, επιλογή 
συντονιστή κά.).

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν 
λόγο στη λήψη αποφάσεων 

σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή 
των συναθροίσεων.

Ο/H συντονιστής/-τενίστρια των 
συναθροίσεων δεν χρειάζεται 

να είναι ειδικός σε κάποιο 
συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο. Είναι απαραίτητο, όμως, 
να γνωρίζει τα κριτήρια που 

πρέπει να ισχύουν για την ορθή 
διεξαγωγή των Επιστημονικών 
Διαλογικών Συναθροίσεων και 
συγχρόνως να τηρεί τη σειρά 
των ομιλητών και τον χρόνο 

ομιλίας τους.

Ο/H συντονιστής/-νίστρια 
των συναθροίσεων είναι 

ειδικός σε ένα συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο και 

κάνει επεξηγήσεις στους 
συμμετέχοντες.



Ενότητα 7:  
Το έργο ScienceLit: ScienceLit Literacy for all!

Το έργο «ScienceLit: Scientific Literacy for all!», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, δημιουργήθηκε με σκοπό να 
ανταποκριθεί σε μία τρέχουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: 
την προώθηση και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης σε όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως κουλτούρας και κοινωνικής τάξης. 
Επομένως, φιλοδοξεί να κάνει την επιστήμη πιο ελκυστική στους 
ενήλικες, και κυρίως σε αυτούς που διατρεχουν κίνδυνο  αποκλεισμού. 
Απευθύνεται σε ανέργους, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 55 ετών καθώς 
και σε νέους 18–34 ετών.
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2 «Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, εν συντομία AROPE, αναφέρεται στην 
κατάσταση των ανθρώπων που είτε αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, είτε πλήττονται από σοβαρή υλική 
στέρηση ή διαβούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. Ο δείκτης AROPE, δηλ. το ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, είναι ο βασικός δείκτης για την 
παρακολούθηση του στόχου της Στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη φτώχεια.» ’ (Eurostat, http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)).
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Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

Να διευκολύνει την πρόσβαση των ενηλίκων, και ιδιαίτερα όσων 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, στην επιστημονική γνώση, 
μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων που χρειάζονται 
για να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν την 
επιστημονική γνώση με τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Να αναπτυχθεί η Μεθοδολογία ScienceLit με σκοπό τη μετάδοση 
επιστημονικών γνώσεων σε ενήλικες.

Να φέρει σε επαφή τα Ευρωπαϊκά Επιστημονικά Ινστιτούτα με 
τους Ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο αποβλέποντας στην 
προσέγγιση της επιστήμης με την κοινωνία.

Να αναπτύξει τις βασικές ικανότητες των ενδιαφερόμενων μέσω 
της συμμετοχής τους σε Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, 
όπως, για παράδειγμα, οι Επιστημονικές Συναντήσεις.



Η μεθοδολογία ScienceLit, που αναπτύχθηκε για λογαριασμό 
του έργου, βασίστηκε στη Μεθοδολογία της Επικοινωνίας και τη 
Διαλογική Μάθηση (Flecha, 1997, Aubert et al., 2008). Οι  Διαλογικές 
Συναθροίσεις αποτελούν μία Επιτυχημένη Εκπαιδευτική Δράση στον 
τομέα των φυσικών επιστημών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια του έργου 
ScienceLit και της αντίστοιχης μεθοδολογίας, κατάφεραν να πετύχουν 
τους παρακάτω στόχους):
• Απέκτησαν στοιχειώδεις επιστημονικές γνώσεις.
• Έμαθαν πώς να διαβάζουν και να ερμηνεύουν την επιστημονική 

γλώσσα.
• Αντιλήφθηκαν διάφορα επιστημονικά προβλήματα και 

εξοικειώθηκαν με την επιστημονική γλώσσα

“Μετά τις συναντήσεις η αυτοπεποίθησή μου μεγάλωσε. Διεύρυνα το 
λεξιλόγιό μου και πλέον μπορώ να περάσω το μήνυμά μου καλύτερα 

στη δουλειά.” 
Συμμετέχοντας ΕΔΣ

28
www.sciencelit.eu



Ενότητα 8:  
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