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Επιστήμη και
Δημοσιογραφία
«Η επιστήμη εκτιμά την
λεπτομέρεια, την ακρίβεια, το
απρόσωπο, τη τεχνική, τη διάρκεια,
τα γεγονότα, τους αριθμούς και
πρέπει να έχει σωστό αποτέλεσμα. Η
δημοσιογραφία εκτιμά τη
συντομία, την προσέγγιση, την
προσωπική άποψη, την
καθομιλουμένη, την αμεσότητα, τις
ιστορίες, τις λέξεις και να είναι
σωστή, αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να
δημιουργεί εντάσεις».
Quentin Cooper, BBC, εκπομπή “4’s Material World”.

Επιστήμη και
Δημοσιογραφία
 Πόσο η δημοσιογραφία

αποτυπώνει την επιστημονική
έρευνα και τα αποτελέσματα
αυτής;
 Μπορούν να αποτυπωθούν

δημοσιογραφικά τα
αποτελέσματα της επιστήμης;
 Και τι χρειάζεται για αυτό;

Δημοσιογραφία Επιστήμης
και Επικοινώνηση της
Επιστήμης
Η αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό είναι όλο
και περισσότερο αναγκαία για την επιστημονική
κοινότητα, αλλά χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης η
υποστήριξη αυτού του στόχου διαφαίνεται αρκετά
δύσκολη.
Σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί και
δημοσιεύθηκε στο European Research in the Media: the Researchers’ point of
view (Δεκέμβριος 2007), υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για
τους οποίους οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η επιστήμη
δεν επικοινωνείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:
Η έλλειψη ειδικών χρηματοδοτήσεων για την

επικοινωνία, η έλλειψη χρόνου και οι δυσκολίες
εξεύρεσης πιο απλής γλώσσας και ορολογίας για να
επικοινωνεί με σαφήνεια και αποτελεσματικά με το
ευρύτερο κοινό.
Η έλλειψη εξειδικευμένων δημοσιογράφων επιστήμης

στα μέσα ενημέρωσης, επαγγελματικών οδηγών,
εκδοτικών πολιτικών.

Οι επιστήμονες να είναι πιο ανοιχτοί απέναντι

στους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης εν γένει.

I think the classroom can help. It is up to schools, and to all initiatives that
can educate, including reliable Internet sites, to ensure that young
people gradually acquire the correct understanding of scientific procedure. A
most difficult task, because even knowledge transmitted by schools is often
deposited in the memory like a sequence of miraculous episodes: Madame
Curie who come home one evening and discovers radioactivity thanks to a
mark on a sheet of paper, …, Galileo who sees a lamp swaying and
suddenly discovers everything, even that the world rotates. .... It is the
duty of a man of learning not only to do scrupulous research but also to
present his knowledge effectively. Scientists sometimes still feel it’s not
dignified to take an interest in popularization, although masters in the field
include Einstein and Heisenberg and the late Stephen Jay Gloud.
But if we are to teach a non‐magical
view of science, we cannot expect it to
come from the mass media. The
scientific community itself must construct
it bit by bit in the collective awareness,
starting with the young.
Umberto Eco, Turning Back the Clock
(September, 2008)

Δημοσιογραφία Επιστήμης
και Επικοινώνηση της
Επιστήμης
Στην ανάλυση του λόγου εμπλέκονται
προσεγγίσεις για τη χρήση της γλώσσας, της
ορολογίας και των εννοιών οι οποίες με
ακρίβεια θα πρέπει να αποτυπώνουν τον
τρόπο με τον οποίο η επιστημονική γνώση
φτάνει στο ευρύ κοινό.
Ο τρόπος με τον οποίο τα κομμάτια της
επιστημονικής γνώσης επιλέγονται και
μετατρέπονται ώστε να παρουσιαστούν και
εξηγηθούν σε μη ειδικούς μπορεί να είναι ένα
πολύ δύσκολο έργο, δεδομένου ότι απαιτεί μια
αυστηρή διαδικασία μετατροπής (recontextualization)
του επιστημονικού λόγου κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν να κάνουν
κυρίως με το χρόνο και τον τόπο στον οποίο
γίνεται.

Δημοσιογραφία Επιστήμης
και Επικοινώνηση της
Επιστήμης

Η διάκριση μεταξύ
απλούστευσης και
ευτελισμού στην
επικοινώνηση ή/και
εκλαΐκευση της επιστήμης
δεν είναι εύκολο να
οριοθετηθεί.

5 στοιχεία της
επικοινώνησης επιστήμης
(1) Επιστημονικό
Περιεχόμενο
(2) Γλώσσα και το ύφος της
παρουσίασης
(3) Το «πως» και το «γιατί»
(4) Επαρκής Ανάλυση
(5) Διασκέδαση / Χιούμορ

(1) Επιστημονικό
Περιεχόμενο
Οι άνθρωποι τείνουν να μιλούν
«για την επιστήμη» και δεν
μιλάνε «σχετικά με την
επιστήμη».
Αναφέρουν κάποιους
επιστημονικούς όρους, κατά την
προσπάθεια να επικοινωνήσουν
ένα επιστημονικό ζήτημα, αλλά
δεν είναι σε θέση να το
εξηγήσουν στο επίπεδο ενός
ανθρώπου μη ειδικού στο
συγκεκριμένο ζήτημα.

(1) Επιστημονικό
Περιεχόμενο
Για να θεωρηθεί το
περιεχόμενο ενός
νέου/κειμένου/video, θα πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον τα πιο
κάτω:
πληροφορίες σχετικά με το

ερευνητικό έργο που επιτελεί
η ομάδα,

τις επιπτώσεις της έρευνας

στο μέλλον μας,

τη φύση της έρευνας,
τις εφαρμογές της

(2) Γλώσσα και το ύφος
της παρουσίασης
Η γλώσσα (και οι όροι που θα
χρησιμοποιηθούν) θα πρέπει να
είναι απλή και σαφής. Κοινή
ομιλούμενη γλώσσα είναι ένας
καλός τρόπος για να γίνει αυτό. Αυτό
καθιστά εύκολο για την ομάδα‐
στόχο να αντιληφθεί με σαφήνεια
τι είναι επιθυμητό να
επικοινωνηθεί και να το
απολαύνουν όσοι το διαβάζουν,
ακούνε ή/και βλέπουν, από την
κατανόησή του.

Ελλάδα, δημοσιογραφία
επιστήμης, και εκπαίδευση


Στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμένος αριθμός
«διαπιστευμένων» δημοσιογράφων επιστήμης.



Στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι και γενικότερα οι
άνθρωποι που ασχολούνται με την επικοινώνηση της
επιστήμης δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο όσον αφορά
στην κατάρτιση πάνω σε θέματα επικοινωνίας της
επιστήμης.



Yπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού (συνήθως οι
δημοσιογράφοι που ασχολούνται προέρχονται από
άλλο τομέα της δημοσιογραφίας), αγνοούν τις
κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές προσεγγίσεις,
και με αυτή την έννοια οι προσπάθειές τους δεν είναι
αρκετά επιτυχείς.



Τα Πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα Τμήματα Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν προσφέρουν
ειδικά μαθήματα σχετικά με την δημοσιογραφίας της
επιστήμης.

Έκθεση για την
δημοσιογραφία επιστήμης
στην Ελλάδα
http://www.scienceview.gr/news/15
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