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2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 
projektas „Lietuvos biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-
ŠMM-05-K-01-022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši seminaro medţiaga yra autorinė VšĮ „Konsultus mokymai“ (mokymai@konsultus.lt, tel. (37) 
269799) medţiaga, naudojama seminare “Mokslo komunikacijos mokymai”. Šio leidinio platinimas, 
atgaminimas bet kokiomis priemonėmis, yra leidţiamas tik turint autorių raštišką leidimą. 

 

Seminaras “Mokslo komunikacijos mokymai” 

© VšĮ „Konsultus mokymai“, 2011 

 



 

MOKSLO KOMUNIKACIJOS MOKYMAI 
 

Neretai apie reikšmingus ir įdomius mūsų mokslininkų nuveiktus darbus ţino tik jie patys, 
jų kolegos bei keli artimesni draugai. O plačioji visuomenė, verslo atstovai, kurie galėtų 
susidomėti tolimesne jų veikla, atliekamais tyrimais ar jau pasiektų rezultatų 
įgyvendinimu, nėra nieko apie tai girdėję.  

Tam, kad ţmonės „tave išgirstų“ neuţtenka vien tik išvardinti savo laimėjimus. Siekiant 
pritraukti auditoriją, prikaustyti jos dėmesį, reikia apie savo pasiekimus kalbėti jiems 
suprantama kalba bei pateikti įdomius, kartais net kiek intriguojančius faktus / pavyzdţius, 
nušviesti Jūsų atradimo praktines panaudojimo galimybes. 

Šiame seminare kviečiame Jus pasimokinti kaip įtaigiai ir įdomiai kalbėti apie savo 
pasiekimus. Kalbėti taip, kad ţmonės išgirstų Jus, suprastų ką Jūs norite jiems pasakyti ir 
būtų paskatinti pasidomėti jūsų veikla detaliau. Juk toks ir yra Jūsų tikslas! Informuoti apie 
save ir pritraukti ne tik papildomą dėmesį, bet ir investicijas. 

Šio seminaro metu savo ţiniomis bei praktine patirtimi dalinsis Rolandas Maskoliūnas 
(Lietuvos televizija) bei Peter Rebernik („European Science Events Association“ (EUSCEA) 
generalinis sekretorius, Austrija), kurie mokslo komunikacijos srityje turi sukaupę tikrai 
nemaţą patirties bagaţą. 

Seminaras „Mokslo komunikacijos mokymai“ yra vykdomas pagal projektą „Lietuvos 
Biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-
01-022) ir yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bei VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę 
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. 

 

Trukmė: 1 diena, 8 valandos 

Seminaro pradţia 9.00 val. 

 

Seminaro data ir 
vieta: 

Kaunas 

2011 m. geguţės 17 d. (antradienis) 
Viešbutis „Daniela” 
Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

Vilnius 

2011 m. geguţės 18 d. (trečiadienis) 
Viešbutis „Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

 

Lektoriai: Rolandas Maskoliūnas, Lietuvos televizija 

Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA)  

 

Tikslinė grupė: Seminaras skirtas: 

 Mokslininkams ir kitiems tyrėjams. 

 



 

Seminaro tematika: Pagrindinės seminaro temos: 

 

 Mokslo komunikacijos svarba ir poreikis. 

 Mokslo komunikacijos veiklos ypatumai. 

 Mokslo komunikacijos formos. 

 Mokslo komunikacijos praktinės problemos. 

 Talking Science – eye-to-eye. 

 

 



 

MOKSLO KOMUNIKACIJOS MOKYMAI 
SEMINARO PROGRAMA 

 

8.30 – 9.00 Registracija 

 

9.00 – 10.30 Mokslo komunikacijos svarba ir poreikis  

Mokslo komunikacijos veiklos ypatumai 

Komunikacijos įgūdžių tobulinimas (raštu) 
 
Rolandas Maskoliūnas, Lietuvos televizija 

 

10.30 – 10.45 Kavos pertrauka 

 

10.45 – 12.15 Mokslo komunikacijos formos 

Mokslo komunikacijos praktinės problemos 

Komunikacijos įgūdžių tobulinimas (žodžiu) 
 
Rolandas Maskoliūnas, Lietuvos televizija 

 

12.15 – 13.00 Pietūs 

 

13.00 – 14.30 Talking Science eye-to-eye 

Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA) 

 

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka  

 

14.45 – 16.15 Talking Science eye-to-eye 

Peter Rebernik, „European Science Events Association“ (EUSCEA) 

 

16.15 Individualios konsultacijos 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

MOKSLO KOMUNIKACIJOS MOKYMAI 
SEMINARO VIETA 
 

Seminaro vieta: Viešbutis „Daniela“ 

Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas  

 

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme arba PC 
“Akropolis” aikštelėje bei Karaliaus Mindaugo prospekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

MOKSLO KOMUNIKACIJOS MOKYMAI 

SEMINARO VIETA 
 

Seminaro vieta: Viešbutis “Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

 

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme seminaro 
dalyviams nemokamas.  
 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 

PANORAMA 



MK svarba ir poreikis 

 
Mokslo populiarinimas: 

Svarba ir poreikis 

 

 
Žinios - jėga 

Egiptas, Asirija, Persija, Graikija 
(tą suprato jau Egipto žyniai) 

 
Romos imperijos intelektinis bankrotas 

 
Pipirai – pažanga 

Henris Navigatorius 1394 – 1460 
(būtinybė – išradingumo motina) 

 

 

 
Karai, krizės ir naujos galimybės 

 
protas padeda ekonomikos plėtrai (Royal Society) 

XVIII a. bestseleris „Gamtos istorija“ 
XIX a. Mokslas tampa mada (sistemingo MP pradžia) 
 

 

 
Francis Bacon paradigma 

 
mokslas – technologijos – gerovė 

plūgas – garo variklis – kompiuteris – genų inžinerija 
mėgėjai  išradėjai (mados praktinė nauda) 

 

 

 
XXI amžiaus specifika 

 
Naujos globalios problemos 

(klimato kaita, augantis energijos poreikis) 
Aštri konkurencija – klaidos kainuoja vis brangiau 

Ekonomika vis labiau priklauso nuo inovacijų 
 

Fundamentalizmas kaip atsakas į pokyčius 
Popsinė visuomenė (žaidimų ir žaidimų) 

Taikus civilizacijų konfliktas – kas lankstesnis ir ne 
toks baikštus 

 



 
XXI amžiaus specifika 2 
(Iššūkis mokslininkams) 

 
Infotvanas ir pseudomokslas 

Konkurencinė erdvė: mokslas/magija/religija 
 

 

 
 

Baimė 1 
 

pažangos ir mokslo demonai: 
atomas/ genas/ juodoji skylė 

 
 

 

 
Baimė 2 

 
rizikos neišvengiamumas (Fukushima) 

 
sociologas Charles Perrow 

„Normal accidents: living with high –risk 
technologies“ 

 
Nassim N. Taleb „Juodoji gulbė“: 

lavinti protą, įvertinti riziką, ieškoti sprendimų, 
o ne draudimų 

  

 

 
Baimė 3 

 
mokslo baimė – ne dėl žinių, bet dėl pasitikėjimo 

trūkumo 
 

Nesi/domėjimo/si mokslu mechanizmai 
„Civil inattention“ sistema – gatvėje mes iš principo 

pasitikime kitais žmonėmis. 
Naktį jau nebe. 

 
žmonės nelabai nori žinoti apie mokslą, jeigu juo 
pasitiki. Kai pasitikėjimas prarandamas, žmonės 

labai susidomi mokslu. 
 

 

 



 
Ką gali padaryti mokslininkas? 

 
Informuoti 

Išsklaidyti baimes 
Suteikti pramogą 

Įtraukti į bendrą veiklą 
Veikti visuomenės vystymosi eigą 

 

 

 
Mokslininkas anksčiau: 

elito/politikų tarnas - žynys 
mokslo mėgėjas – Ch. Darwin, H. Cavendish 

atsitiktinis išradėjas 
tiesiog mokslininkas 

 

 

 
Mokslininkas dabar: 

 
didelių kolektyvų narys 

profesionalas 
komunikatorius (šoumenas) 

multiinstrumentalistas 
 

 

 
Kam to reikia mokslininkui? 

 
konkurencinga aplinka – išgyvenimas 

savęs realizavimas - išgarsėjimas 
visuomenės švietimas - misija 

 
Kam to reikia visuomenei? 

 
Politinis užsakymas  – padėti formuoti pilnavertį 

pilietį 
Nuraminti ir šviesti visuomenę, kovoti dėl tiesos 

(interesų grupės - Greenpeace) 
 

Išvada: visuomenei ir mokslininkams žiniasklaida 
yra vienintelė sąsaja 

 

 

 

 



 
Ar įmanoma suprasti mokslą eiliniam piliečiui? 

 
Galima suvokti ir pajausti kas yra mokslas, pačiam 

tai pabandžius – todėl svarbu interaktyvumas ir 
hands-on eksperimentai 

 
Pasitikėjimas kaip alternatyva: nes suprasti mokslą 

nepasiruošusiam sunku 
 

 

 
Mokslo populiarinimas: 
specifika ir problemos 

 

 

 
Atsakykime į klausimus 

 
kodėl tai specifinė veikla, kas joje dalyvauja? 
kokiomis savybėmis turi pasižymėti mokslo 

populiarintojas? 
kodėl mokslą populiarinti sunku? 
Kodėl sunku paveikti politikus? 

 

 

 
 

Problemos  
 

būtini specifiniai įgūdžiai; 
neigiamas kolegų požiūris; 

ši veikla iš esmės neskatinama  
mokslo vertinimo sistemos; 

tikslinių grupių įvairovė; 
top – down modelis nebeveikia; 

 
kaip mokslininką mato kiti 

 
skirtingi media ir mokslininko lūkesčiai 
mokslininkas linkęs kalbėti sudėtingai 

mokslininkai irgi neobjektyvūs 
 

 

 

 



 

 

 
Privalumai 

 
išgarsėti ir uždirbti pinigų (ne visur) 

 
sustyguoti protą: T. H. Huxley: some experience of 

popular lecturing convinced me that the necessity of 
making things plain to uninstructed people was one 
of very best means of clearing up of obscure corners 

of one‘s own mind 
 

 

 
Just do it! 

 
Nuo ko pradėti? 

suprasti publiką  – tai yra aktyvių ir mąstančių 
piliečių grupės (moksleiviai, politikai, pensininkai...) 

 
suprasti žiniasklaidos specifiką, žurnalistus, jų 

poreikius 
 

 

 
Deja 

dauguma žmonių nelinkę pernelyg domėtis mokslu. 
Jiems reikia žinių, kurios reikalingos kokiam nors 
tikslui (pvz. įveikti ligą – apie kamienines ląsteles; 

GMO – domina daugiau, nes maistas visiems svarbu) 
 

 

 
Žiniasklaidos įvairovė 

 
čia egzistuoja mados; 

skirtingi komunikacijos būdai; 
vaizdai ir istorijos yra svarbiausia; 

viskas spartėja; 
didėja skandalų ir sensacijų koncentracija 

 

 

 
Kaip mokslą paversti žiniomis 

 



kodėl žurnalistai ignoruoja pranešimus spaudai? 
išvada: mokslo institucijai reikia PR specialisto 

 

 

 
Kada mokslas yra žinios? 

 
Žinių vertė (News values): 

 
1 threshold/mąstelis – dydis yra svarbu 

 
2 prasmingumas, aktualumas ir rezonansas  (PA) 

Istorija turi kažką reikšti skaitytojui 
 

3 sąsajos ir komponavimas 
susieti su panašia istorija – tai sustiprina efektą 

(karas Persų įlankoje + technologijų istorijos) 
 

4 periodiškumas, netikėtumas ir tęstinumas 
žurnalistai mėgsta periodiškumą – jie gali iš anksto 

paruošti tekstus ar reportažą. 
netikėti mokslo įvykiai – gerai, bet jie gali neatitikti 

pagal PA 
 

5 nedviprasmiškumas ir negatyvumas 
turi būti aišku, ar tai bloga, ar gera žinia 

 
6 faktai, šaltiniai ir jų patikimumas 

Naujienai reikia 6 faktų: kas, ką kada, kur, kodėl ir 
kaip. Mokslo naujienų nuoroda į pirminį šaltinį 

suteikia patikimumo. 
 

7 elitizmas ir suasmeninimas 
žurnalistai koncentruojasi į vieną mokslininką,  

nors atradimo autorių keliolika 
 

 

 
neGALIbūti ! 

 
mokslo naujiena, „pritvinkusi“ žinių, gali atsidurti 

pirmame dienraščio/TV žinių puslapyje. 
 

LNK žiniose – Huygens nusileidimas Titane ; 
„Time“ – God gene;  

„National Geographic“ – faraonų DNR 
 

 

 



 

 

 
 

Naujienų kalba: operatyvi, teigiama, aktyvi 
esmė pasakoma pirmu sakiniu; 

naudojami specifiniai ir konkretūs žodžiai  
(ne „gyvūnas“, o „kiaulė“) 

taip lengviau įsivaizduoti istoriją 
šiek tiek perdėti  – labai gerai 
akcentuoti galimus taikymus 

 
Mokslo kalba: santūri, aptaki, pasyvi 

naudojami bendriniai ar sudėtingi žodžiai 
 

Mokslo žurnalizmas iš esmės yra žurnalizmas 
 

 

 
Esmė, rašant apie mokslą: 

 
„seksualūs“ žodžiai 
geras pavadinimas 

kuo trumpiau/neišsiplėsti 
kuo paprasčiau 

vaizdingi palyginimai, humoras 
svarbiausi - pirmieji 25 žodžiai 

 

 

 
Išvada:  

svarbiausia – kurti istorijas  
skaitytojų/klausytojų galvose 

 

 



 

1 
 

 

INTERVIU SĖKMĖS PASLAPTYS 
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PRIEŠ POKALBĮ 
 
 
1. Kodėl jus kviečia interviu? 
 
Galimos priežastys: 
 
Pats „prisiprašėte“ - pranešimas spaudai apie jūsų mokslinį 
darbą (pateikta informacija jūsų instituto atstovui spaudai). 
Kviečia tuomet, jeigu tema aktuali. Geriau vidutiniškas 
interviu nedelsiant nei labai geras per vėlai. 
 
Jūs atkreipėte dėmesį – jūsų kitas interviu buvo 
išspausdintas, dalyvavote konferencijoje ir pan. Būsite 
pastebėtas, jeigu kalbate ar rašote paprastais žodžiais, 
mokate naudoti vaizdingus palyginimus, turite įdomių 
pavyzdžių, iliustracijų. 
 
Pats pasisiūlėte – kažkas jus rekomendavo, kažkas atsisakė ir 
permetė ant jūsų. 
 
Jūs atitinkate žanrą – laidos ar informacinės laidos kūrėjams 
reikia pasikalbėti su tokiu asmeniu kaip jūs. 
 
Jūs turite gerą reputaciją – mokate kalbėti, esate 
nenuobodus, įžvalgus, išsisukate iš bet kokios situacijos, 
kalbate įdomiai, palyginus su kitais šios srities mokslininkais. 
 
 



 

3 
 

 
 
2. Kur aš esu? 
 
Ką būtina žinoti prieš interviu: 
 
Auditorija / klausytojai / žiūrovai – vienas interviu ar keli 
keliems kanalams, leidiniams, laiko pozicijoms; kokia 
auditorijos sudėtis (vyresnio amžiaus, jaunimas, specialistai). 
 
Interviu pozicija – kokia trukmė; ar tai programa, ar tik 
atskiras pokalbis; tiesioginis eteris ar įrašas; vietinis, šalies 
masto ar skirtas tarptautinei auditorijai; kalbėsitės vienas ar 
dalyvaus ir kiti pašnekovai; ar tai mokslo, ar pramoginė, ar kt. 
laida; ar laida skirta informuoti auditoriją, ar gąsdinti / 
pramogauti? 
 
Klausinėtojas – ar jam rūpi faktai ir argumentuota diskusija; 
ar jie ką nors išmano šioje srityje; ar jis gali netikėtai pakeisti 
pokalbio temą ir „nukeliauti į lankas“; ar klausinės bet kaip, 
ar sistemingai. 
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3. Kas man iš to? 
 
Sąnaudos ir nauda: 
 
Laikas – ar pokalbis įrašomas telefonu, ar studijoje, akis į akį; 
ar jie ateina pas jus, ar jūs einate pas juos; ar žurnalistas gali 
kalbėtis jums patogiu laiku; ar tai gali sugadinti jums visą 
darbo dieną; kiek tai užtruks ir kiek to pokalbio bus 
ištransliuota? 
 
Pinigai – ar jums tai kainuos; ar jie apmokės kelionės išlaidas 
ir padengs laiko sąnaudas; ar yra honoraras. 
 
Savigarba – ar teks vaidinti kokį nors vaidmenį (ypač TV); ar 
nepakliūsite į kvailą kontekstą šalia kokios nors skandalingos 
asmenybės? 
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4. Kodėl aš? 

Išsiaiškinkite pokalbio temą ir ar galite apie ją kalbėti: 

Ko jie nori iš jūsų – kur atsidurs jūsų pokalbio fragmentai; ko 
jie tikisi iš jūsų; ką jie gaus iš kitų; koks jūsų vaidmuo visoje 
programoje; jeigu įmanoma, prašykite klausimų iš anksto. 

Ko jie iš tiesų nori – turėti omenyje, kad jūsų pokalbio 
fragmentai gali būti iškirpti iš konteksto ir jūsų teiginių 
prasmės gali iš esmės pasikeisti. Turėti paruoštus atsakymus į 
klausimus: kokia šio darbo praktinė reikšmė? Ar verta tam 
leisti pinigus? 

Ar jiems tikrai reikia jūsų – ar jie iš tiesų surado tinkamą 
asmenį, o jeigu ne, ar sugebėsite jį pakeisti; siauros srities 
ekspertai ne visada gali kalbėti apie bendrus dalykus. 

Ar jums jų iš tiesų reikia? - dažniausiai verta pasirodyti 
viešumoje ir papasakoti apie mokslo naujienas, bet reikia 
įvertinti tokio pokalbio naudą jums ir jūsų mokslo institucijai. 
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Pokalbio metu 
 
1. Išlikite ramus 
 
Išsiaiškinus prieš pokalbį aukščiau minėtus faktus, nereikia 
nieko bijoti. Ypač jeigu: 
 
Tai jūsų sritis – jūs žinote kur kas daugiau, negu jūsų 
klausinėjantis žurnalistas. Problema – ne ką pasakyti, bet ko 
nesakyti. Tikėkite savo istorija, tuo, ką pasakojate. 
 
Tai jūsų aistra – net jeigu yra ne taip, neparodykite šito. 
Entuziazmas ir energija yra ne mažiau svarbūs už žinias. 
Geriau tegul būna šiek tiek netikslu, bet intriguoja, negu labai 
tikslu, bet nuobodu. 
 
Ne problema, jeigu kai ko dar niekas nežino – tai vienas iš 
žavingiausių mokslo aspektų; tai, kas dar neatrasta, dar 
nežinoma. Taip ir pasakykite. 
 
Ne bėda, jeigu jūs nežinote – klausiančiojo klaida, jeigu jis 
klausia to, ko negalite atsakyti; mandagiai pažymėkite, kad tai 
ne jūsų sritis. Jūs ne enciklopedija, atėjote čia sudominti 
publiką. 
 
Ne problema, jeigu neįmanoma atsakyti – kartais žurnalistai 
užduoda tokius kvailus klausimus kaip, pvz: „ar tai 100% 
saugu?“ Reikia to tikėtis ir mandagiai koreguoti tokius 
klausimus. 
 
Viskas įvyko labai greitai – džiaukitės tuo ir auditorijai bus 
malonu jūsų klausytis. 
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2. Būkite savimi 
 
Nebūtina sukurti naują asmenį, personą pokalbio metu. Tai 
reiškia, kad: 
 
Išlikite savimi – nereikia keisti savo kalbėjimo manieros, 
prisitaikyti. Charakteringa kalbėjimo maniera (greita) arba 
šioks toks irzlumas netrukdo tapti populiariu. 
 
Būkite asmeniškas – pasiremkite savo patirtimi, savo 
gyvenimo pavyzdžiais. 
 
Suvokite savo trūkumus – jeigu kalbate su akcentu, per 
greitai ar mikčiojate, pasistenkite kalbėti suprantamiau. 
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3. Laikykitės laiko limito 
 

Kokios trukmės bebūtų pokalbis, maksimaliai išnaudokite 
skirtą laiką: 

Sakykite, ką galvojate – nuspręskite, ką galima pasakyti ar 
paaiškinti per pokalbiui skirtą laiką ir kaip tą geriausiai 
padaryti. Jeigu reikia, naudokitės užrašais, bet neskaitykite. 

Pasakykite pakankamai, bet ne per daug – neapsiribokite tik 
atsakymu „taip“ arba „ne“. Pasinaudokite proga akcentuoti 
esminius to klausimo punktus. Esmę pasakykite iš karto, 
nedelsdami, jeigu pokalbis baigtųsi anksčiau, negu tikitės. Kita 
vertus, neišsiplėskite. Geriausia atsakyti į klausimą per 15 – 60 
sek. Ypač jeigu tai radijo ar TV interviu žinioms. Moksle svarbu 
tikslumas, žurnalistikoje - apibendrinimas. Geriau pernelyg 
supaprastinti, negu kalbėti pernelyg sudėtingai. Kritikuojant 
vengti pykčio. Verčiau pasinaudoti pašaipa ar humoru. 

Sakykite, ką žmonės nori išgirsti – pasiruoškite vaizdingų 
pavyzdžių, paprastų palyginimų, pokštų, kurie sužadintų 
susidomėjimą. Istoriją galite pasakoti kaip dramą ar trilerį, 
kurio herojus esate jūs. 

Sakykite, ką žmonės gali išgirsti – kalbėkite tiesiai į 
mikrofoną. Kalbant su žurnalistu prieš kamerą laboratorijoje, 
nesisukiokite, mėgindami tuo pat metu ką nors parodyti. 

Sakykite tai, ką žmonės sugebės suprasti –  venkite žargono 
arba detalių paaiškinimų. Vartokite paprastesnius žodžius, 
trumpus sakinius. 

Sakykite tai, kas turės poveikį – susitelkite į aspektus, su 
kuriais žmonės gali susitapatinti. Tai gali būti mokslinių tyrimų 
taikymai gyvenime, žmogiški darbo laboratorijose aspektai. 
Dramatiškos istorijos labiau veikia žmones, negu abstrakcijos. 

Pasakykite ką nors keisto – tai labiau įsimena ir gali būti 
cituojama. Panaudojus kokį nors išsiskiriantį žodį, pakeitus 
pokalbio ritmiką ir pan. 

Sakykite ką nors – jeigu reikia laiko apgalvoti atsakymą, 
venkite pauzių. Laimėkite laiko, sulėtindami tariamus žodžius, 
perfrazuodami klausimą. Pvz, „tai labai įdomus klausimas“, 
arba „Tai iš tiesų įdomus požiūris, bet...“ 

Sakykite tai, ką norite pasakyti – nebūkite įsitempęs, 
susikaustęs, susikaupkite ir būkite savimi. Jūsų tikslai gali 
skirtis nuo klausiančiojo. Esminius savo teksto punktus ar 
argumentus įpinkite į atsakymus. Net jeigu jie nesusiję su 
klausimu. 
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4. Nenukrypkite nuo kurso 
 
Nesileiskite išmušamas iš vėžių, nukreipiamas į lankas. 
Saugokitės: 
 
Gudraus klausinėjimo – nuspėkite galimą temą, bet būkite 
pasiruošę ir netikėtumams. Pavyzdžiui, jeigu žurnalistas ketina 
jūsų sąskaita linksminti auditoriją, o ne informuoti, kaip buvo 
sutarta. 
 
Naivių klausimų – nors jums tokie klausimai gali atrodyti 
kvaili, auditorija taip nemano ir tikisi atsakymų. 
 
Kvailų klausimų – gaišina jūsų ir auditorijos laiką, tad greitai 
su tuo susidorokite ir grįžkite prie pagrindinės temos. 
 
Savęs klausinėjimo – nemėginkite klausytis savęs ir 
neužsiimkite savikritika pokalbio metu. Sutelkite dėmesį į 
būsimus klausimus, o neanalizuokite to, ką jau pasakėte. 
Nebandykite savo plačias žinias įsprausti į siaurus interviu 
rėmus. Mokslo komunikacijos esmė – žinoti, kokias detales 
praleisti. 
 
Tolesnio klausinėjimo – gali būti, kad šis interviu sukels 
daugiau klausimų, negu buvo galima atsakyti. Pasiūlykite 
pasinaudoti internetu ar kitais šaltiniais, bet neduokite savo 
adreso ar telefono numerio, nebent gerai pažįstate žurnalistą 
ir pasitikite juo. 
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Po interviu 

 

1. Kodėl verta jaustis gerai? 

Jeigu tai buvo pokalbis tiesioginiame eteryje, viskas jau 
praėjo. Jeigu interviu įrašinėjamas, žurnalistas kontroliuoja 
montažą. Bet kuriuo atveju jūs nieko nepakeisite, tad 
atsipalaiduokite. Tačiau: 

Jūs tai padarėte – gera patirtis, nes jums reikėjo greitai 
reaguoti į klausimus, bendrauti su ne mokslininkais. Kitą kartą 
dar geriau pasiseks. 

Kiti žino, kad jūs tą padarėte – šis pokalbis pasieks 
tūkstančius žmonių ir jie sužinos apie jus ir jūsų instituto 
darbus. Tai atkreips dėmesį, padidins jūsų kaip mokslininko 
prestižą, galbūt šia sritimi sudomės būsimi mokslininkai (gali 
pritraukti daugiau moksleivių į šios specialybės studijas). 

Feedforward – žiniasklaidos susidomėjimas paprastai atspindi 
visuomenės susidomėjimą. Tai savo ruožtu gali padidinti 
finansinę paramą jūsų darbui. 

Feedback – proga nemokamai gauti darbo žurnalistikoje 
patirties. Žurnalistas jus greičiausiai pagirs, bet būtinai 
paklausykite, ką apie jūsų interviu mano artimieji, draugai ir 
kolegos. 

Honoraras – įsitikinkite, ar jie turi jūsų kontaktus ir kitą 
informaciją, kad galėtų pervesti honorarą, arba jeigu jūs 
norite gauti interviu kopiją. Padarykite foto, įamžinantį šį 
interviu, kuri papuoš jūsų interneto svetainę. 

Nuoroda/padėka – įsitikinkite, kad žurnalistas žino jūsų 
mokslo ar pedagoginį laipsnį, profesiją ir jeigu įmanoma, tegu 
pamini jūsų darbovietę. 

Šypsokitės – jeigu ketinate ir toliau dalyvauti tokiuose 
interviu, nesiskųskite blogu interviu, kvailais klausimais ar 
neišmanėliu žurnalistu. Žurnalistams irgi reikia padrąsinimo. 
Jeigu jus neteisingai pacitavo, paskambinkite ir ištaisykite 
klaidą. 

Ir dar – interviu yra gera proga, jam pasibaigus, užsiminti apie 
kitus įdomius jūsų atliekamus projektus. Gal jus vėl pakvies į 
studiją arba paprašys kito interviu. 
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SCIENCE 

COMMUNICATION

S E M I N A R
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What – in this European world – is science communication?
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SCIENCE COMMUNICATION

• Peter Rebernik, Vienna, Austria

• General Secretary of EUSCEA

• European Science Events Association

• 100 institutions from 36 countries

• Organising „science festivals“

• Communication with persons „eye-to-eye“

S E M I N A R
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Was Mozart a famous 

PAINTER?

A renowned 

particle physicist? 

Marylin Monroe?

And who is Tut-ench-Amon?
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Peter Rebernik

Is an electron bigger or smaller than an atom? 

When is the earth closer to the sun?

In summer or in winter?
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About what did you talk last Sunday with

your family, friends, relatives

Colleagues etc.?

About sports, fashion, cooking, cars…? 

Or did you talk about

sulphuric acid, protons, pharaohs, Darwin, carcharodon 
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Let’s talk about communication 
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(Science) [two-ways] Communication

Sender Transmission

Channel

Receiver

SenderReceiver

You Them
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Sender

Receiver

content – science

script – storyline

atmosphere

knowledge about…

material  (distribute, fill…)

personal disposition

open for discussion

What do you need for this communication? 

You



10

10

Receiver

Sender

Them

What do they need for this communication? 

presence, time (…)

common language, culture

Interest to ask questions

courage to ask questions

belief or disbelief

open for discussion

friendly….
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Transmission

Channel

What do WE need for this communication? 

Common language

Common culture

Common time

Common methods

suitable story

suitable atmosphere

suitable light

suitable material
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There is (science) communication

> in one way – you tell them the content

> in the other way – you listen, what their problems are

> in both ways – you discuss issues and learn from each other
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Lots of methods/means/organisations

for science communication

� media (TV, newspapers, magazines)

� publishers (film, books)

� museums, science centres

� science festivals, science weeks

� universities, schools

� families, friends
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Types of Presentations

workshops

stand presentations

science shows

science theatre

demonstrations dialogue

exhibitions

lectures

excursions

film presentations

competitions

mass experiments

guided tours

science parliaments
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Project Wonders

Exchange of festivals
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NOW comes a lot:

Observe, define, think, create, decide:

• define the science topic, which you want to tell

• define your target audience very narrow: age, knowledge, gender,
possible hobbies, interests, reading habits, geography, culture

• according to this target, develop a presentation idea on how and
where and for how long 

• define 3 simple sentences (and NOT more), which your audience 
should have learned and can repeat afterwards

• write a script/plot on how to present - and who are the presenters

• motivate and teach the presenters (for all kinds of questions)

• produce information material, gifts, hands-out (music, apple, drink)

• try it out with a sample audience – and improve it

• before the beginning, get in the best mood together
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How to design a science presentation or a hands-on activity?

Let’s start an example:

A Science Presentation
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Your Motivation vs. Their Motivation

scientists visitors

• What are your intentions and purposes?
• What kind of knowledge to tell?
• Encourage your people to become
scientist?

• Dialogue or teaching?
• Do you need a good image?
• Will they understand?

• Is this topic interesting for me?
• Is this knowledge useful for me?
• Can I have fun in this workshop?
• Is this topic related to my daily life?
• Who is that boy / girl?

Why do you present – why do they come?
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pupils

families

teachers politicians

scientists

adults

Target groups for this presentation

mothers

cyclists

Special hobbys
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Target groups

• Why is the selected target group important for me/us?

• What is their linguistic/knowledge/terminology level?

• Which are the best formats, types of presentation?

• How long do they have time, how long are they interested?

• What is their cultural background (polite, open, closed…)?
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Do you have any questions?
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Designing of a presentation or a stand

The design and composition 
of a stand determines,

if persons 
will be interested or not.
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How about 

this stand?
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Or this?
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Designing of a presentation or a stand

Different structures – different levels of communication?

- dialogue face to face
- experiments as mediators

- dialogue person to person
- open atmosphere - dialogue person to person

- visitors shroud the exhibits

- dialogue more distanced
- pres. could become a lecture

- good overview for staff 
(burglaries, damages, etc.)

- workshop
- limited communication

S E M I N A R
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Designing of a presentation or a stand

S E M I N A R
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Designing of a presentation or a stand

Clarify the internal structure of your stand:

S E M I N A R

• From which direction are the visitors coming to your stand (traffic space)? 

• Where can the visitors move around - where not? – WHERE ARE TOILETS??

• From where do you get water and electricity for your work? 

• Where can you store your materials (storage room is often neglected)?

• Where are your – similar - exhibits located (and can be recommended)?

• Where can you fix the screen, the posters, your belongings?

• What are the possible dangers / challenges / insecurities?
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Language used with the visitors:
scientific or… ?

• complicated language can create distance

• scientific language can create credibility

• consider the level of understanding of your target group(s)

• avoid technical terms or explain them

• simple analogies from daily life of your target group

• enrich your examples with humour

S E M I N A R
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“hands-on” as an effective way of learning

"Hands on" means a learning with all senses and learning by doing. 
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„Hands-on“ activities can be: 

• handling with interactive exhibits
• constructing (e.g. with construction kits)
• experimenting with prepared materials
• producing products
• games with different materials
• working together
• getting reactions on what you do
• etc.

“hands-on” is an effective way of learning
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Presenting experiments

• Show impressing experiments to 

surprise the visitors.

• Each experiment must be explained. 
Pure show effects fascinate only for a 
short time but they don’t cause a 
deep awareness of science.

• Use large experimental setups (e.g. 
not small tubes), so that many 

visitors can see the experiments

simultaneously.
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• The visitors should formulate 
hypotheses before the experiment 
starts. Pose questions.

• As often as possible you should 
involve visitors during the 
experiments.

Presenting experiments
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Presenting experiments

• The experimental setup 
should be simple and 
logical.

• Use a plain background, 
so that the different parts 
of the experiment are 
clearly visible.

• Keep it simple: Use simple 
materials only and not too 
much equipment. 

• Each experiment should 
only represent one 
phenomenon, if possible. 
Otherwise the visitor might 
loose the overview.
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Why is this so bad as a presentation?
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The place should be cleared. 
Put only the materials on the table you really need.

Take table mats to define the experimental area.

Presenting experiments



40

40



41

41

More involvement of visitors

What can you do that the visitors stay 
on your place longer

and are more interested?

Develop a show-jumping 
course with different 

stations (not too much).

(Young) visitors are pleased, if 
they get a certificate or a small 

present after successful 
completing of the tasks.

If you offer a competition 
which is connected with your 
topic, there is a challenge to 

be involved.

With a quiz the visitors will 
stay longer at the stand.

Let them talk about their 
ideas and discuss it with you 

and with others. Treat the visitors, even the 
younger ones, always with 

respect
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More involvement of visitors

Offer some activities for 
smaller children. Then parents 
will stay longer at the stand.

Offer a voting possibility, e.g. 
to vote, which 

presentation/stand was the 
best, the most fund, the most 

to learn…

Is it possible for your visitors 
to produce something by 

themselves?
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More involvement of visitors

Create a pleasant atmosphere. 
´Arrange homelike conditions 
with plants and a pleasant light.

Or create a different atmosphere, 
maybe new or wild atmosphere.

But, don’t forget that people like 
to drink and to eat and to have a break.

In festivals, people want to have other people 
around, some, but not too much noise, but not 

complete silence, maybe even 
music and sounds 
(waterfall, birds, 

sound of – hidden - machines).

Let the people dress as scientists, different 
clothes, gloves, goggles, hats etc.
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Storytelling

Visitors not only want 

to be informed or want to learn something, 

but also to be amused and entertained; 

it is not only the contents that attracts them. 

Usually they want 

to have also a social experience 

with their group or family,

something to tell their families.
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Feel the reality.

Embedding contents in an interesting story

Storytelling
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Storytelling

One can interpret „storytelling“ also in another way: 

• Don’t stay only on the purely scientific level, 

• but also tell something about your person! 

• How did you become a scientist/presenter? 

• What is fascinating in your job? 

• Be a person!
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Safety first
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Safe
ty fir

st

fragile parts

avoid health hazard  (by laser light, 
glass break, sharp edges, chemical 
burn, burns, etc..)?

energy source (gas, electricity, chemicals..)

gas cartridges fixed ?
magnetic field, radiation?

plastic gloves and 
glasses provided
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Safety first
fixed cables?

a first aid kit or even a doctor/paramedics on the site?

fire extinguisher
Wh
at 
ca
n h
ap
pe
n!!
!!
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Now to a dialogue: Science Parliaments!
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Parliaments tasks (among others):
•Have ideas about topics
•Get experts to inform you

•Discuss solutions
•Vote on solutions

Science Parliaments!
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• Get 50 to 100 persons (pupils, students, adults, bicyclers)

• About a certain topic – “life sciences”

• Define sub-topics – “who knows about my DNA?”

• Form committees about each sub-topoc

• Formulate resolutions

• Vote on these resolutions

• convene in plenary assembly and discuss the resolutions

• final vote on the resolutions

• Hand over the resolutions to policy makers (and media)

Science Parliaments!
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What do you need for that?

Science Parliaments!

• a clear concept/programme

• persons ready to use their time (school, families)

• space, room, safety, time, coffee

• moderators, guards, chaperons, secretaries

• voting facilities

• documentation, pictures, films

• - and scientists, policy makers, who listen…
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2WAYS

Two Ways 

for Communicating 

European 

Research in 

Life Sciences

in Science Festivals & 

Science 

Centres/Museums,

Science Parliaments 

and Impact Survey 

under the Topic:

“Life Sciences –

Opportunities and 

Threats”

30 Partners, 

each 2 develop presentation for their festival 

about  modern research in life sciences 

each one local „science parliament“, 

each one „impact study“ – then 

FINALS in Brussels, European Parliament, 

Natural History Museum
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European European European European 

Science Events Science Events Science Events Science Events 

AssociationAssociationAssociationAssociation

[EUSCEA pronounced as “you see”]

Peter Rebernik, General Secretary

Vienna, Austria

office@euscea.org
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We talk science with the citizens!
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Types of Presentations

workshops

stand presentations

science shows

science theatre

demonstrations dialogue

exhibitions

lectures

excursions

film presentations

competitions

mass experiments

guided tours

Science parliaments
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Any other, new ideas 

on how to communicate 

science (technology, humanities)

to the public?

And more reasons 

why we should do that?
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S E M I N A R

TASK:



61

61

Thanks, for working together – and how do I feel now?

THEN
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Peter RebernikPeter RebernikPeter RebernikPeter Rebernik

office@euscea.orgoffice@euscea.orgoffice@euscea.orgoffice@euscea.org
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