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Ce este INNOVATORY?
Tinerii (și mai ales liceenii) nu sunt
interesați în a afla ce ar trebui sa
facă sau să gândească. Ei știu deja.
Însă tinerii SUNT INTERESAȚI în
a înțelege, a observa și empatiza,
a gândi creativ, a prototipa și a
testa ideile lor. Și în plus au curajul
de a prezen
ta în mod succint și
coerent soluțiile lor. INNOVATORY a
demonstrat acest fapt.
Trebuie să înțelegem și noi, societatea
în general, perspectivele lor și la rândul
nostru să creăm cadre, instrumente, să
oferim mentorat într-un mod constant.
Societatea românească va fi în 20 de
ani ce vor crea tinerii de astăzi. Trebuie
să punem întrebări ca ei să ne dea

răspunsuri despre nevoile lor. Și trebuie
să ascultăm și să răspundem în mod
deschis și proactiv întrebările lor.
INNOVATORY, ediția 2018, ClujNapoca a fost o ediție pilot pentru noi,
Grupul PONT. Suntem recunoscători
pentru sprijinul Primăriei și Consiliului
Local Cluj-Napoca pentru că a crezut
într-o idee inovatoare așa cum a crezut
în primul moment și în candidatura
orașului pentru Capitala Europeană a
Tineretului 2015.
Și noi, ca și tinerii, am înțeles, observat,
empatizat, prototipat, testat și validat
INNOVATORY. Din acest moment
începem creșterea și scalarea. Vă
așteptăm să ne fiți alături.

Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea
socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un focus special pe
tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe
cadru și proiecte specifice realizate prin intermediul unor parteneriate
intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și
european. Grupul PONT este stabilit în Cluj-Napoca, Transilvania,
România, Europa.
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Proiectul INNOVATORY

2018

Vorbim despre INNOVATORY 2018
deoarece nu dorim ca acest proiect
să se oprească aici. Ediția pilot și-a
propus să se adreseze liceelor clujene,
profesorilor care deja sunt implicați în
activități extracurriculare și elevilor
care au considerat interesant să
participe într-un format nou, unde își
pot dezvolta ideile inovatoare întrun proces facilitat. În viitor dorim
să continuăm, să dezvoltăm noi
parteneriate cu municipalități din
România și din Europa.
Ediția pilot a proiectului INNOVATORY a
început cu elaborarea unei metodologii
bazate pe Design Thinking. Pe baza
acestei metodologii, în 4 septembrie
2018 a avut loc un training dedicat
profesorilor care au aprofundat
cunoștințele despre această metodă.
Apelul pentru participarea elevilor a
fost lansat în școli și de către profesori,
iar după formarea echipelor a început
munca comună în grup: identificarea
problemei, idei de soluții, crearea
de prototipuri, testarea acestora și
îmbunătățirea, adaptarea după caz.
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Cei 119 de liceeni și-au prezentat ideile
și prototipurile la evenimentul Gala
INNOVATORY, un eveniment de tip
Speak Out. Fiecare echipă a avut la
dispoziție 3 minute pentru prezentare.
Juriul a punctat prezentările, iar cele
mai bune opt echipe au fost premiate.

De ce Design Thinking? O metodă
în care și procesul este o experiență
Metodologia INNOVATORY se bazează
pe Design Thinking, o metodă practică
și creativă de rezolvare de probleme
printr-o abordare centrată pe om. În
cadrul INNOVATORY această metodă
a fost aplicată special pentru profesori
și elevi, și a fost gândită în așa fel încât,
după testarea în această ediție, să fie
îmbunătățită pe parcurs și folosită în
programe similare.

Profesoarele din cadrul INNOVATORY
au primit și ele această metodologie, pe
care o pot aplica și în afara programului
pilot INNOVATORY. Ne-am dorit să creăm
o metodologie care poate fi adaptată,
scalată după nevoie unui program și care
poate fi un instrument valoros în mâinile
pedagogilor care își doresc să se implice în
asemenea proiecte.

În metoda Design Thinking gândirea comună,
colaborarea pe soluții inovatoare, testarea
prototipurilor, tot procesul de conturare
a unei idei este la fel de important ca și
rezultatul final. Metoda încurajează creația
interdisciplinară, contribuie la dezvoltarea
competențelor
de
creativitate.
Pașii
metodei sunt Empatizează (Emphatize),
Descrie (Define), Proiectează idei (Ideate),
Creează prototipuri (Prototype) și Testează
(Test), pași care au fost parcurși de elevi și
în cadrul INNOVATORY.
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Îndrumătoarele
elevilor clujeni în
INNOVATORY 2018
Zece profesoare din liceele clujene s-au
alăturat programului pilot. Metoda Design
Thinking a fost nouă și pentru ele, de
aceea Dragoș Gavrilescu din partea Design
Thinking Society ne-a fost de ajutor pentru
o zi de training.

Cele zece profesoare participante în proiect:
Carmen Dorina Bucur - Colegiul Național ”George Barițiu”
Felicia Pălăcian - Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”
Valentina Aurora Ancău - Colegiul Tehnic ”Napoca”
Emilia Alina Pop - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”
Floarea Alexandrina Rusă - Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”
Felicia Boar - Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”
Monica Verdeș - Liceul Teoretic ”Avram Iancu”
Antal Andrea - Liceul Teologic Reformat,
Mădălina Dan-Pop - Liceul Greco-catolic ”Inochentie Micu”
Módi Tímea - Liceul Teoretic “Báthory István”.
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„Pe elevii din Liceul Teoretic Avram Iancu
i-am ales dintr-o singură clasă. La început
nu au fost așa de entuziasmați, dar în
măsură ce s-au desfășurat întâlnirile, au
devenit tot mai entuziasmați. La sfârșit
ziceau că trebuie să le vină ideea beton stăteau, se gândeau, se frământau… Le-a
plăcut.
Metoda de Desing Thinking
provocare. La început mi se
nu stăpânesc nici metoda în
informația, însă la sfârșit mi
extraordinar, chiar e genială.

a fost o
părea că
sine, nici
s-a părut

Prima provocare a fost să înțeleg eu,
a doua să îi fac să înțeleagă unde să
mergem, a treia să îi scot de la problemele
generale pe care le discutăm toți clujenii la
probleme specifice - haideți să schimbăm
ceva!
Ceea ce a mers foarte bine de la început au
fost interviurile. Le-a plăcut să lucreze cu
oameni, să empatizeze, să scoată dintr-o
poveste o nevoie a omului respectiv și apoi
să aplice pe oraș.
De ce ar fi bine să mai existe asemenea
proiecte? Elevilor le place fiindcă îi scoate
din orele formale. Le-a plăcut că era mai
nonformal, mai apropiat de ei. Pentru
ca sunt și alți elevi care ar avea idei
extraordinare pentru Cluj, Cred că ar fi
bine și pentru Cluj, și pentru elevi.”
Monica Verdeș
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Arii tematice:
de la local la global
Metodologia INNOVATORY a definit și
anumite domenii pe care au putut lucra
echipele. Prioritățile prezentate sunt alese
din cele 17 de Obiective de Dezvoltare
Durabilă definite de ONU, și prin acesta,
proiectul local primește dimensiuni globale.
Afilierea la procesele internaționale sunt
importante și necesare atât pentru proiectul
INNOVATORY, cât și pentru orice proiect
similar care dorește implicarea tinerilor
în rezolvarea problemelor comunităților.
Nevoile și lipsurile locale pot fi definite întrun context mai larg, global, iar înțelegerea
acestui context îi ajută pe tineri să
empatizeze și să aibă o perspectivă largă
asupra problemelor și a posibilelor soluții.
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Educație - Acces la o educație de calitate,
cuprinzătoare și echitabilă și promovează
oportunitățile de învățare pe tot parcursul
vieții pentru toți.
Sănătate - Acces la sănătate bună, astfel
încât să trăim în comunități de oameni cu
vieți sănătoase la toate vârstele.
Economie sustenabilă - Promovarea
unei creșteri economice incluzive și
sustenabile, care conduc spre o economie
durabilă și favorabilă incluziunii sociale.
Creșterea economică sustenabilă va
conduce societatea spre a crea condițiile
necesare, pentru ca membrii lor, să aibă
locuri de muncă adecvate, care generează
creștere economică și sunt în același timp
prietenoase cu mediul înconjurător.

Egalitate de gen - acceptarea diferențelor
de gen, a egalității de gen și abilitarea
tuturor femeilor și fetelor.
Responsabilitate - Utilizarea responsabilă
a resurselor, care să asigure modele de
consum și producție durabile. Consumul și
producția sustenabile se ating atunci când
resursele și energia sunt utilizate rațional,
printr-o infrastructură durabilă, oferind în
același timp acces la o viață de calitate.
Ecologie
Protejarea,
restaurarea
și promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor
terestre,
gestionarea
durabilă a pădurilor, oprirea și inversarea
degradării terenurilor și oprirea pierderii
biodiversității.

Șase săptămâni,
șase pași: procesul de
activități în grup
Cele șase sesiuni de lucru au urmat un
șir de pași definit în metodologie. Acești
pași reflectă metoda Design Thinking și
construiesc un proces de creare a soluțiilor
în care procesul este la fel de important ca
și rezultatul.

Simte/descoperă/reformulează problema
este tematica săptâmânii a doua. La
această întâlnire se prezintă punctele de
vedere, se ascultă unul pe celălalt și se
formulează noi puncte de vedere din cele
auzite.

În prima săptămână se realizează
introducerea în proiect și un brainstorming
despre problemele care pot fi identificare.
Participanții lucrează mai departe la
înțelegerea acestora, prin cercetare,
interviuri sau orice altă metodă prin care
pot aprofunda cele discutate la workshop.

În săptămâna a treia se începe crearea
soluțiilor, atât individual, cât și în grup. Sunt
introduse întrebări stimulatoare care ajută
la conturarea mai bună a soluțiilor, iar
după brainstorming și discuție, sunt alese
conceptele „finaliste”.

În săptămâna a cincea testarea este
extinsă și în afara grupurilor. Participanții
caută feedbackul colegilor de clasă, de
școală, prietenilor, sau oricărei persoane pe
care o consider relevantă. Pe baza testelor
realizate, prototipurile sunt îmbunătățite,
adaptate, modificate.
Săptămâna a șasea este dedicată pregătirii
pentru prezentarea prototipului în fața unui
public.

A patra săptămână este dedicată
dezvoltării prototipurilor și testării acestora
între ei. Participanții realizează machete
concrete pentru soluții în echipe și cer
observațiile colegilor despre prototipuri.
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„Acest proces m-a ajutat mult, pentru
că am aflat despre problemele Cluju
lui - atunci când am început să analizăm,
ne-am dat seama că sunt unele la care
nici nu m-am gândit.”
„M-am gândit să încerc cum va fi, cât
de bună este imaginația și creativitatea
mea.”
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„Prima dată m-am gândit că va fi design
de îmbrăcăminte, dar mi-a plăcut ideea
că lucrăm la soluții la probleme existente.”
„Clujul are nevoie de idei noi pentru a
arăta tuturor istoria. Există mulți oameni
care vin în vizită și nu știu mult, doar că
este un oraș important, dar nimic despre
ce a fost în trecut, ce este recent și ce ar
putea fi.”

„M-am implicat pentru a arăta potențialul
orașelor și locuri unde multă lume poate
veni, de exemplu Cetățuia sau pădurea
Hoia.”
„M-am implicat pentru ca să facem din
Cluj un oraș mult mai populat de turiști.
E un oraș foarte frumos dar trebuie
exploatat mai mult.”

GALA
INNOVATORY
Un pas foarte important în acest proces
este prezentarea ideilor și prototipurilor în
fața publicului. Cei 119 de elevi participanți
în INNOVATORY au prezentat munca lor
la Gala INNOVATORY din 24 noiembrie
2018 și publicul chiar a rămas uimit în fața
mulțimilor de idei valoroase.
Din toate prezentările a reieșit că acești
tineri iubesc Clujul, își doresc să contribuie
la dezvoltarea orașului, a liceelor unde
învață și a întregii comunități. Parcuri și
clădiri revitalizate, trasee culturale, centre
științifice, comunicarea și cooperarea între
generații, motivarea elevilor prin aplicații
și programe – de-abia există arii la care
nu s-au gândit acești liceeni în conturarea
ideilor.

La gala INNOVATORY au fost premiate
cele 8 idei care au primit punctajele cele
mai mari din partea juriului. Echipele
premiate au fost Sine Qua Non, The
Dreamers (Colegiul Tehnic Napoca),
TAT, Kjellberg, Exanto (Liceul Teoretic
Avram Iancu), The Generation Changers
(Colegiul Tehnic Anghel Saligny), Green
Team (Liceul Teoretic Onisifor Ghibu) și
Aesthetic Cluj (Liceul Teoretic Nicolae
Bălcescu).

Gândirea comună, colaborarea pe soluții
inovatoare, testarea prototipurilor sunt
esența proiectului INNOVATORY. Fiecare
elev în parte, care a participat în proiect,
a avut de învățat din el, cu ajutorul
facilitatorilor - profesoarelor care s-au
implicat și au lucrat împreună cu ei în
afara orelor de curs.
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Ideile și echipele premiate la
Gala INNOVATORY

SINE QUA NON

The Dreamers

Lipsa de motivație a elevilor
este problema pe care echipa
Sine Qua Non din Colegiul
Tehnic Napoca au identificat-o
în proces. Iar soluția propusă
de ei este o aplicație care,
pe lângă faptul că ajută
la exersarea și testarea
cunoștințelor, motivează prin
adunarea scorurilor la note,
bilete de teatru sau chiar
excursii
internaționale,
la
trecerea nivelelor cele mai
grele.

Cum ar fi să cumperi sandvișuri
sau alte mâncăruri și băuturi
de la chioșcul școlii cu doi de
10 și un 9? Nu, nu 29 de lei, ci
două note de zece și una de
nouă. Echipa The Dreamers
din Colegiul Tehnic Napoca
este cea care s-a gândit la
acesta, și au căzut de acord
că ar fi un plus de motivație
pentru a învăța mai bine.
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TAT
Ceea ce e normalitate pentru
noi, cum ar fi accesul de sine
înțeles la igiena personală,
este intangibil pentru mulți.
Echipa TAT din Liceul Teoretic
Avram Iancu a conturat clădiri
în fiecare cartier clujean cu
spații pentru igiena personală
pentru
persoanele
fără
adăpost sau nevoiași, care
ar cuprinde dușuri, mașini de
spălat, dar și automate pentru
pastă de dinți, săpun, etc.

Exanto
Parcul Aurel Vlaicu este în
acest moment în paragină.
Visul echipei Exanto din Liceul
Teoretic Avram Iancu este
ca acesta să se transforme
într-un parc smart, care
generează energia electrică
necesară
pentru
iluminat
prin echipamente de fitness,
echipamentele de joacă pentru
copii și chiar prin aleile smart!

Kjellberg
Cetățuia este un loc frecventat
de mulți în Cluj-Napoca,
însă are și mai mult potențial
turistic – consideră echipa
Kjellberg din Liceul Teoretic
Avram Iancu. Spre exemplu,
spațiul nefolosit din spatele
hotelului Belvedere ar putea fi
revitalizat prin instalarea unui
zid pentru graffitti, foișoare,
iar panoul pentru turiști ar
putea primi un facelift.

The Generation
Changers
Generațiile diferite câteodată
trăiesc în lumi paralele, chiar
dacă ar avea multe de învățat
una de la alta. Echipa The
Generation Changers din Liceul
Tehnologic Anghel Saligny
dorește să construiască un
pod între generații printr-un
centru, unde seniorii și tinerii
se pot întâlni pentru activități
comune și schimb de idei.

Green Team
Echipa Green Team din Liceul
Teoretic Onisifor Ghibu a
studiat în adâncimi – la propriu
– Parcul Elisabeta pentru
proiectul lor. De la analiza
solului până la intervievarea
localnicilor, ei au adunat toate
informațiile necesare pentru
a propune soiuri concrete de
plante care ar putea fi plantate
în zonă pentru reabilitarea
parcului.

Aesthetic Cluj
Piața Mihai Viteazul este
reamenajată chiar în toamna
2018. Echipa Aesthetic Cluj
din Liceul Teoretic Nicolae
Bălcescu a venit însă cu idei și
mai verzi, cu grădini verticale,
clădiri cu plante cățărătoare,
artă în natură și trafic eco. Un
restaurat tradițional și clădire
cu fațadă din sticlă au primit
și ei un loc în planurile echipei.
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Echipele liceenilor
Science Minds - Colegiul National George Barițiu
ERT Creations - Colegiul National George Barițiu
No limits - Colegiul Național George Barițiu
Sine-Qua-Non - Colegiul Tehnic Napoca
Cercetașele - Colegiul Tehnic Napoca
The Dreamers - Colegiul Tehnic Napoca
Drag & Pop - Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu
The Carmeleons - Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu
Visătorii - Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu
Flyers - Liceul Greco-catolic Inochentie Micu
Campionii - Liceul Greco-catolic Inochentie Micu
OBREMA - Liceul Greco-catolic Inochentie Micu
Az evolúció fiai - Liceul Teologic Reformat
G.O.A.T. - Liceul Teologic Reformat
Refinnovátorok - Liceul Teologic Reformat
Echipa Liceului Teoretic Báthory István
Exanto - Liceul Teoretic Avram Iancu
TAT - Liceul Teoretic Avram Iancu
KJELLBERG - Liceul Teoretic Avram Iancu
Cavalerii urbani - Colegiul Tehnic Anghel Saligny
The Generation Changers - Colegiul Tehnic Anghel Saligny
The Dream of Teenagers - Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Green Team - Liceul Teoretic Onisifor Ghibu
AESTHETIC CLUJ - Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
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www.innovatory.ro
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