SciShops.eu pe scurt
SciShops.eu a fost un proiect al Programului-Cadru Orizont 2020, al cărui scop a fost acela de a încuraja dezvoltarea
cercetării participative comunitare și a atelierelor științiﬁce în toată Europa. Proiectul a sondat felul în care diverse
tipuri de organizații de cercetare, cum ar ﬁ universitățile, institutele de cercetare, companiile și organizațiile non-proﬁt
pot înﬁința ateliere științiﬁce sustenabile. Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2017 – februarie 2020 și a
implicat 18 organizații-partenere din 13 țări europene.
Zece noi ateliere științiﬁce au fost înﬁințate pe parcursul proiectului și s-au creat, în același timp, resurse, instrumente și
cursuri de formare pentru sprijinirea noilor ateliere științiﬁce. Puteți găsi prezentarea atelierelor științiﬁce pe:
https://www.scishops.eu/about/new-scishops/

Ateliere științiﬁce nou-înﬁințate
ScienceShop.at, SYNYO (Austria)
KPMG Science Shop, KPMG (Cipru)
WatShop, Universitatea Brescia(Italia)
Oxford Pop-up Science Shop in Artiﬁcial Intelligence, Universitatea Oxford (Regatul Unit)
UC3M-INAECU Science Shop, Universitatea Carlos III din Madrid (Spania)
Science Shop Leiden, Universitatea din Leiden (Regatul Țărilor de Jos)
Science Shop Leuven, KU Leuven (Belgia)
Innovation Labs, Institutul Wuppertal (Germania)
Bay Zoltán Science Shop, Bay Zoltán Nonproﬁt Ltd (Ungaria)
Centrul pentru Cercetare Participativă, Institutul Josef Stefan (Slovenia)
INSTITUT DE CERCETARE

AFILIAT UNEI COMPANII

AFILIAT UNEI UNIVERSITĂȚI

Recursos para Science Shops
Pe www.scishops.eu, o platformă de socializare și schimb de cunoștințe, găsiți o gamă largă de resurse care sunt de folos la
înﬁințarea și dezvoltarea unui atelier științiﬁc:
Ghid de înﬁințare și administrare a unui atelier științiﬁc

Strategie și informații utile pentru

Studii de caz și bune practici

cercetare participativă

Instrumente pentru cercetare și inovare resposnsabile
(CIR) și implicarea părților interesate

cenzii ale literaturii de specialitate privind cercetarea
participativă comunitară
Valoriﬁcarea la maximum a activităților de înfrățire și mentorat
cele mai utile sfaturi
Rezultatele sondajelor în rândul părților interesate cu privire la
conștientizare, experiență și păreri despre cercetarea participativă
comunitară în 34 de țări

Ce este un atelier științiﬁc? Întrebări
frecvente
Module cursuri de formare online Culegere de scenarii
Foaie de parcurs și set de instrumente
metodologice pentru practicieni

SciShops Collaboration
SciShops Collaboration este un spațiu virtual de întâlnire pe www.scishops.eu pentru toate părțile interesate care
lucrează în domeniul cercetării participative comunitare sau sunt interesate șă colaboreze mai îndeaproape cu
comunitățile lor prin inițiative CPC.
Luați legătura cu experți locali și internaționali, practicieni CPC, administrații publice, companii și
organizații comunitare pentru a face schimb de cunoștințe și experiențe.
Căutați locuri de muncă în domeniul CPC, parteneriate, ﬁnanțare, schimb de personal,
posibilități de înfrățire și mentorat.
Inițiați conversații în diverse limbi, pe diverse teme.
Prezentați-vă inițiativa CPC în engleză sau în alte limbi.

Câteva din multele activități SciShops...

Summer schools
Espanha julho de 2018 /
Chipre julho de 2019

International Symposium
Italy January 2020

SciShops Pitch Challenge
video competition

Exchanges and virtual
Science Shop visit webinars

Participatory events
involving community
and research stakeholders

Establishment of
2 regional networks

Promotional activities
at international and
national events and conferences
www.scishops.eu
ofﬁce@scishops.eu

Dissemination through
social media and newsletters

SciShops H2020
@SciShops_eu
scishops

