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1. del: Predstavitev projekta ScienceLit in priročnika

Vse hitrejši razvoj nas je privedel do vsakodnevnega 
prizadevanja za široko paleto znanj z namenom, da razvijamo 
ustvarjalno in kritično razmišljanje, kjer učenje ni le kopičenje 
spoznanj, ampak premik obstoječih ciljev in stališč h kritičnemu 
razmišljanju. Prav gotovo so Metodologija Znanstvenih 
dialoških srečanj in Znanstvena dialoška srečanja, razvita v 
projektu Science literacy for all! (Znanstvena pismenost za 
vse), sooblikovalci procesa, ki omogočajo prilagodljivo obliko, 
predvsem pa posameznikovo (lastno) aktivno ter ustvarjalno 
delo, povezano z branjem znanstvenih tematik. Poudarek je 
na aktivnem učenju, kar naposled pomeni uspešno učenje. S 
pomočjo ponujene nove sodobne metode in različnih pristopov 
lahko udeleženci srečanj pridobijo različna znanja, sposobnosti 
in spretnosti.

Prav ob tem je še pomembnejše, da smo razvili Interaktivni 
vodnik po Znanstvenih dialoških srečanjih, kjer se vsebine 
interdisciplinarno in aplikativno dopolnjujejo. Na podlagi tega 
zapolnjujemo veliko vrzel med teorijo in prakso, hkrati pa z 
vodnikom podajamo celosten pregled, ki vključuje več učil, 
primerov, nalog za ponavljanje, in z videovsebinami nudi vsa 
temeljna praktična znanja. 
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Vodnik predstavlja dodatno vrednost pri uvajanju novosti in 
vrednotenju učinkovitosti ter uspešnosti delovanja Znanstvenih 
dialoških srečanj, saj so strokovne informacije, objavljene v 
vodniku, podkrepljene z nasveti, priporočili in primeri iz prakse. 
Uporabniki lahko z njim odkrivajo gradivo, ki ga morda drugače 
ne bi zasledili. 

Interaktivni vodnik po Znanstvenih dialoških srečanjih je drugi 
priročnik in rezultat dela projektnih partnerjev v okviru projekta 
Erasmus+ ‒ ScienceLit, financiranega s strani Evropske 
komisije. 

Poleg Interaktivnega vodnika smo v okviru projekta razvili tudi 
spletno stran http://www.sciencelit.eu/.

Spletna stran projekta Science literacy for all!
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Namen

Uporabniki vodnika

Namen vodnika je pripraviti uporabno in s primeri bogato 
opremljeno ter kakovostno gradivo, ki bo za začetnike in že 
izkušene izvajalce Znanstvenih dialoških srečanj koristen spletni 
pripomoček. Gre za brezplačno spletno podporo, kjer lahko vsi, 
ki jih zanima tovrstna metoda, prebirajo informacije o načelih in 
izvajanju Znanstvenih dialoških srečanj. Hkrati pa je mogoče z 
njim obogatiti znanje o sami metodologiji Znanstvenih dialoških 
srečanj.

Čeprav je priročnik v prvi vrsti namenjen začetnikom, je lahko 
koristen pripomoček tudi za že izkušene izvajalce Znanstvenih 
dialoških srečanj, predvsem pa za vse ponudnike izobraževanja 
odraslih, mentorje študijskih krožkov, učitelje, prostovoljce in 
druge strokovnjake ter vse zainteresirane ljudi, ki neposredno 
delajo z odraslimi iz različnih okolij, še posebej pa za tiste 
organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami odraslih.

Uporabniki ga lahko uporabljajo za različne namene, na primer 
kot hiter vodnik in uvod v temeljne koncepte ali kot orodje za 
(delno) usposabljanje.
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Vsebina vodnika

Prednosti vodnika

Vsebina priročnika se osredotoča na spoznavanje metodologije 
Znanstvenih dialoških srečanj in njihovih izvajanj. Sestavljen je 
iz šestih tem, in sicer:

1. Izvedba Znanstvenih dialoških srečanj;
2. Načela Znanstvenih dialoških srečanj;
3. Kako moderirati Znanstvena dialoška srečanja;
4. Nadaljevanje Znanstvenih dialoških srečanj;
5. Katero gradivo beremo na Znanstvenih dialoških srečanjih;
6. Priročnik Metodologija Znanstvenih dialoških srečanj.

Vodnik vsebuje tudi informacije o teoretičnem ozadju 
Znanstvenih dialoških srečanj in projektu Science literacy for 
all!.

Na tem mestu izpostavimo največje prednosti Interaktivnega 
vodnika, in sicer:

• Takojšen dostop do gradiv povsod, kjer imate internetno 
povezavo;

• Dopolnjevanje in posodabljanje vsebin;
• S pomočjo iskalnika lahko iščete vsebine po ključnih 

besedah;
• Vedno vam je na voljo napredni filter iskanja;
• Strokovnjakom lahko zastavite vprašanja; 
• Izrazite svoje mnenje in delite svoje izkušnje.
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Vodnik po Znanstvenih dialoških srečanjih

2. del: Vodnik po Znanstvenih dialoških Srečanjih

Prva rubrika predstavlja Interaktivni vodnik, namenjen vsem 
institucijam in posameznikom, ki se zanimajo za organizacijo 
Znanstvenih dialoških srečanj (ZDS). Z njim dobimo poglobljene 
informacije o načelih in izvajanju ZDS-a. Vodnik je ustvarjen kot 
del mednarodnega projekta ScienceLiteracy for all! (Znanstvena 
pismenost za vse), ki ga podpira Erasmus+.

Vodnik je dostopen na spletni povezavi   
https://www.die-bonn.de/sciencelit/

Spletna stran vodnika je izdelava projektnega partnerja German 
Institute for Adult Education, Leibniz Centre for Lifelong Learning 
(DIE), ki jo tudi koordinira.
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Videoposnetek priprave besedila za srečanje

2.1 Izvedba Znanstvenih dialoških srečanj

Več o ZDS-u si lahko preberete v priročniku 
Metodologija Znanstvenih dialoških srečanj.

Druga rubrika obravnava korake za izvedbo ZDS-a. Vsebina je 
obogatena z videovsebinami, ki prikazujejo postopke priprave 
na ZDS, primer dobre prakse že izvedenega srečanja, kot tudi 
možnosti nadaljevanja že izvedenih ZDS-ov.

Priporočilo. Preden pričnete z Znanstvenimi dialoškimi 
srečanji, si preberite namen in cilje projekta.
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Teoretično ozadje – načela Znanstvenih dialoških srečanj

2.2 Teoretično ozadje 

Pod tretjo rubriko je moč zaslediti zapisa Teoretično ozadje, kjer 
se seznanimo s sedmimi načeli ZDS-a. Načela so pomembna za 
nemoteno izvajanje srečanj. 

Ta načela so:
• Egalitarni dialog;
• Kulturna inteligenca;
• Transformacija;
• Instrumentalna dimenzija;
• Ustvarjanje pomena;
• Solidarnost;
• Enakost razlik.
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Sedem načel Znanstvenih dialoških srečanj

Seznam priporočene literature o metodologiji Znanstvenih dialoških srečanj

Priporočilo. V podzavihku Reference najdete seznam 
priporočene znanstvene literature o metodologiji Znanstvenih 
dialoških srečanj, ki jih lahko preberete na ZDS-u.
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2.3 Preverite svoje znanje 

Preverimo svoje znanje s pomočjo kratke vaje

Četrta rubrika omogoča vajo, s katero lahko naše znanje 
predhodno preverimo, ter s pomočjo samoocene ugotovimo, 
ali smo razumeli vsa načela ZDS-a, ter si hkrati odgovorimo, 
ali smo pripravljeni za samostojno izvajanje le-teh. Z rešitvijo 
vaj se lahko primerno pripravimo in se izognemo morebitnim 
nepredvidenim situacijam, ki nas lahko presenetijo med izvedbo 
ZDS-a. 
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Priporočilo. Predlagamo, da pred izvedbo ZDS-a preverite 
svoje znanje s kratko vajo. S pomočjo samoocene lažje 
ugotovimo, ali smo razumeli vsa načela ZDS-a.



2.4 Izkušnje

Delimo naše izkušnje

Posebnost Interaktivnega vodnika je tudi rubrika, kjer lahko 
delimo naše izkušnje. S klikom na zavihek Delite svoje izkušnje 
si lahko preberete izkušnje drugih izvajalcev ZDS-a in si na ta 
način pomagate pri pripravi na izvedbo ZDS-a. Omogoča tudi 
zastavljanje vprašanj strokovnjakom, od katerih nato pridobite 
strokovni odgovor v pisni obliki.

Opis izkušenj in mnenj lahko prinese veliko znanja ali 
koristno izmenjavanje mnenj, saj bodo zagotovo tudi 
drugi vaše prispevke z zanimanjem prebrali in dodali 

kakšen komentar. 
Izmenjajte vaše izkušnje, mnenja in fotografije ter nam 

pišite na info@ric-nm.si ali specht@die-bonn.de.
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Projekt je izvedlo pet partnerjev:

AGORA – Asociacion de personas participantes Agora, Španija
215, Selva Mar st., 5. nadstropje, 08020 Barcelona (Španija)
Telefon: +34 93 256 57 79
Fax: +34 93 266 07 81
E-naslov: escola@edaverneda.org

RIC Novo mesto – Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
Slovenija
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto (Slovenija)
Telefon: +386 (0)7 393 45 50
Fax: +386 (0)7 393 45 67
E-naslov: info@ric-nm.si

KMOP – Kentro merimnas oikogeneias kai paidiou, Grčija
75, Skoufa str., 10680 Athens (Grčija)
Telefon: +30 210 363 75 47
Fax: +30 210 363 97 58
E-naslov: kmop@kmop.eu

FACEPA – Federacio d’Associacions Culturals i Educatives de 
Persones Adultes, Španija
C/ Claramunt 4, local 2, 08030 Barcelona (Španija)
Telefon: +34 93 315 29 69
E-naslov: facepa@facepa.org

DIE – Deutsches Institut fuer Erwachsenenbildung - 
Leibniz-Zentrum fuer Lebenslanges Lernen e. V.
Heinemannstraße 12-14, 53175 Bonn (Nemčija)
Telefon: +49 (0)228 3294 0
Fax: +49 (0)228 3294 399
E-naslov: info@die-bonn.de
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