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Ανοικτή καινοτομία, 
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και Άνοιγμα στον 

κόσμο. Carlos Moedas, 2015
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Ανοικτή επιστήμη 
– Επιστήμη των 

πολιτών
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“
Eπιστήμη των πολιτών : η συμμετοχική 
έρευνα oπου επαγγελματίες επιστήμονες 
συνεργάζονται με μη επαγγελματίες σε 
διάφορα στάδια των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων: από τον προσδιορισμό 
των ερευνητικών ερωτημάτων έως τη 
δημιουργία και συλλογή επιστημονικών 
δεδομένων και την ανάλυσή τους
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Είναι καινούργια 
έννοια;
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H πρόσβαση των πολιτών στις τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας - νέες ευκαιρίες για τη συλλογή δεδομένων, 
την κοινή χρήση

Μέχρι τον 19ο αιώνα δεν υπήρχαν επαγγελματίες 
επιστήμονες

ο κομήτης Hale-Bopp (ο Alan Hale και ο Thomas J. Bopp)



Είναι κάτι για
όλους;
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Κάνουμε πολλά πράγματα καθημερινά
χωρίς να έχουμε στόχο να γίνουμε

επαγγελματίες
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Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων -
φτώχεια, ισότητα, ευημερία, αειφορία -

προβλήματα και προκλήσεις για τις οποίες 
δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις εξαιτίας 
ελλιπών ή αντιφατικών γνώσεων και 

ασυμβίβαστων ή αντικρουόμενων 
προοπτικών ή θέσεων αξίας
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Η επίλυση ή η βελτίωση των προκλήσεων δεν μπορεί να συμβεί 
χωρίς να αναρωτηθούμε τι είναι σημαντικό, τι συνιστά την γνώση, 

ποιος την χειρίζεται και λαμβάνει αποφάσεις ; 

Στόχος δεν είναι τόσο να κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε 
καλύτερα. 

Αντίθετα, εστιάζουμε στο να κάνουμε καλύτερα πράγματα συνολικά 
με τη μετάβαση σε νέες μορφές επιστήμης και εμπλοκής των 
πολιτών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες 

προκλήσεις όπως αυτή της αειφορίας. 
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Κοινές αρχές της 
επιστήμης των 

πολιτών
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Επιστήμη των πολιτών 
σήμερα

Προκλήσεις
- Μέτρηση επιπτώσεων (impact)

- Δράσεις όχι μόνο για αυτούς που ήδη ενδιαφέρονται

- Πέρα από την απλή συλλογή δεδομένων

- Δεν υπάρχει αναζήτηση γνώσεων που δεν επιδιώκει να επηρεάσει τον κόσμο. Η επιστήμη 
γίνεται από ανθρώπους με ενδιαφέροντα, προθέσεις και φιλοδοξίες. Η επιστημονική εξέλιξη 
υπόκειται στις προσδοκίες για τα αποτελέσματα και στις κοινωνικές δυνάμεις και τους 
θεσμούς που διαμορφώνουν την έρευνα
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Από την Επιστήμη των πολιτών στην 
Επιστήμη της κοινωνίας ( Dillon, 2016)

Η επιστήμη των πολιτών ως μηχανισμός που επιτρέπει τη σύγκλιση της 
επιστήμης και της κοινωνίας και τελικά με πιο αποτελεσματικές 
διαδικασίες δημόσιας δέσμευσης και μάθησης που μπορούν να 

οδηγήσουν σε σοβαρές κοινωνικοοικονομικές εκβάσεις.
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Κάποια 
παραδείγματα;
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CitieS-Health πολίτες και
περιβαλλοντική
επιδημιολογία. 

Πολίτες σε 5 πόλεις στην
Ευρώπη σχεδιάζουν
πειράματα για να

ανακαλύψουν πως η ρύπανση
επηρεάζει την υγεία τους.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα
interactive toolkit με

εργαλεία και καλές πρακτικές

Street Colours στοχεύει στη
συμμετοχή των σχολείων. 
Χρησιμοποιώντας ένα
φασματικό αισθητήρα

χαμηλού κόστους και ένα
Arduino MCU, οι μαθητές
κατασκευάζουν τη δική τους

συσκευή μέτρησης και
μετρούν τον φωτισμό δρόμου
για να καθορίσουν την ένταση
του φωτός. Τα smartphones

τους συνδέονται με το
φωτομέτρο χρησιμοποιώντας

ενα app. τα δεδομένα
συλλέγονται
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Loss of the Night πολίτες
συμμετέχουν σε ένα ερευνητικό έργο

που μετρά τη φωτορύπανση
χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο

μάτι ως μετρητή φωτός. Οι
συμμετέχοντες αναζητούν

συγκεκριμένα αστέρια και να
αναφέρουν εάν μπορούν να τα
δουν από την τοποθεσία τους. Οι

παρατηρήσεις αποστέλλονται στο
Globe at Night. Οι συμμετέχοντες

μπορούν να δουν τα δεδομένα
http://www.myskyatnight.com.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=lpRKx7i9kwc
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Citizen Science Revolution

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=lpRKx7i9kwc


Oργανισμοί: 
European Citizen Science Association (ESCA)

European science centres and museums 
(Ecsite)

Citizen Science Association (CSA – in USA)
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(ESCA)
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Ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε ή να
ξεκινήσετε το δικό σας έργο;

! Δείτε τι υπάρχει ήδη (μεταφράστε, 
τροποποιήστε, επικοινωνήστε)!

!Ρωτήστε τους πολίτες , τι τους ενδιαφέρει, 
τι τους απασχολεί!

! Σχεδιάστε και ενημερώστε, (σκοπός, 
χρηματοδότηση, διάρκεια)!

24



Citizen Science –
Theory and Practice
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Ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, peer-reviewed που εκδίδεται από τον οργανισμό 
Citizen Science Association. 

https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/



ds

absorb large amounts of data quickly.
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Σας ευχαριστώ!
agiannakopoulou@acg.edu


