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Mi az INNOVATORY?
A fiatalokat (és főleg a középiskolásokat) 
nem az érdekli, hogy megtudják, mit 
kelle ne tenniük vagy gondolniuk. Ezt már 
tudják. Az viszont nagyon is érdekli őket, 
hogy megértsenek, megfigyeljenek, 
empa tizáljanak, kreatívan gondolkodja
nak, prototípust készítsenek és letesz
teljék az ötleteiket. Emellett elég bátrak 
ahhoz, hogy tömören és koherensen 
mutas sák be a megoldásaikat. Az INNO
VA TORY bebizonyította mindezt. 

Nekünk, a társadalomnak is meg kell 
értenünk a perspektíváikat és létre kell 
hoznunk erre kereteket, eszközöket, folya
matosan mentorálnunk kell. A romániai 
társadalom 20 év múlva az lesz, amivé a 
mai fiatalok formálják. 

A PONT Csoport egy 2009ben alakult szervezet, amely társadalmi 
innovációs és részvételi folyamatokat támogat elsősorban vállalkozás
fejlesz tés és kultúra területén, különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra és 
az információs technológiák hatékony felhasználására. A PONT Csoport 
keretprogramok és specifikus projektek lebonyolításával foglalkozik,    
mindezt interszektoriális és multidiszciplináris helyi, regionális, országos 
és európai szintű partneségekre alapozva. Székhelye Kolozsváron van, 
de szerteágazó tevékenységeit tekintve egész Erdélyben, Romániában és   
Európában is aktívan jelen van.

Kérdeznünk kell, nekik pedig válaszokat 
adniuk a szükségleteikről. És ezeket meg 
kell hallgatnunk, az ő kérdéseikre pedig 
nyitottan válaszolnunk. 

A 2018as INNOVATORY kísérleti 
kiadás volt nekünk, a PONT Csoport
nak. Köszönettel tartozunk Kolozsvár 
Önkormányzatának, amiért hittek egy 
inno vatív ötletben, ahogyan első pillanattól 
kezdve hittek Kolozsvár 2015ös Európa 
Ifjúsági Fővárosa pályázatában. 

Ahogyan a fiatalok, mi is megértettünk, 
megfigyeltünk, empatizáltunk, prototí
pust készítettünk, teszteltünk és validáltuk 
az INNOVATORYt. Ezután a növekedés 
és skálázás kezdődik. Tartsanak velünk 
ebben is!



INNOVATORY 2018
Azért beszélünk 2018as INNOVATORYról, 
mert nem zárul itt le. Az első kiadás 
a kolozsvári középiskolákat célozta 
meg, azokat a tanárokat, akik már 
tanórákon kívüli tevékenységekben 
vesznek részt, és azokat a diáko
kat, akik érdekesnek tartották ezt az 
újszerű formátumot, ahol facilitált 
folyamatban bonthatták ki innovatív 
ötleteiket. A jövőben szeretnénk új 
partnerségeket kötni további romániai 
és  európai önkormányzatokkal is. 

A 2018as INNOVATORY egy, a  Design 
Thinking módszerére alapozott mód
szertan kidolgozásával kezdődött.   
Ennek alapján 2018. szeptember 4én 
került sor a tanárok képzésére, ame
lyen elmélyítették ezt a módszert. 

A diákoknak szánt felhívást az iskolák
ban is közzétettük, valamint a tanárok 
is népszerűsítették az INNOVATORY 
programot. A csapatok kialakulása 
után elkezdődött a közös munka: a 
problémák beazonosítása, ötletelés 
a lehetséges megoldásokról, prototí
pusok megalkotása, tesztelése, és 
szükség szerint javítása, módosítása. 

A 119 résztvevő diák az INNOVATORY 
Gálán mutatta be az ötleteit és proto
típusait, egy Speak Out jellegű ese
ményen. Minden csapatnak 3 perc állt 
a rendelkezésére, a zsűri pontozása 
alapján pedig a legjobb 8 csapat díjban 
részesült.
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Az INNOVATORY módszertana a Design 
Think ing módszerén alapul, amely prak
tikus és kreatív problémamegoldást tanít, 
emberközpontú megközelítéssel. Az INNO
VATORY keretében a módszert kifejezetten 
tanárokra és diákokra alkalmaztuk, és 
oly módon gondoltuk el, hogy a 2018as 
kiadáson való tesztelés után tovább lehes
sen fejleszteni és hasonló programokban 
alkalmazni.

Az INNOVATORYban résztvevő tanárok is 
megkapták a módszertant, amelyet ezen 
a konkrét programon kívül is tudnak alkal
mazni. Olyan módszertant szerettünk volna 
kifejleszteni, amelyet igény szerint lehet alkal
mazni, egyegy adott programhoz igazí tani, 
hogy értékes eszköz legyen a pedagógusok 
számára. 

A Design Thinking módszerben a közös gon
dolkodás, az innovatív megoldások kidolgo
zásában való együttműködés, a prototí
pusok tesztelése, egy ötlet kidolgozásának 
folyamata is annyira fontos, mint a vége
redmény. A módszer az interdiszciplináris 
alkotást szorgalmazza és hozzájárul a 
kreativitás fejlesztéséhez. A Design Think
ing lépéseit a 2018as INNOVATORYban 
résztvevő diákok is végigjárták: empatizálás 
(Emphatize), definiálás (Define), ötletelés 
(Ideate), prototípus elkészítése (Prototype) 
és tesztelés (Test)
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Miért éppen Design Thinking?
A módszer, amelyben a folyamat is élmény
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A 2018-as 
INNOVATORY-ban 
résztvevő tanárok
Az első INNOVATORYhoz tíz tanár csat
la  kozott. A Design Thinking módszer szá
muk  ra is újdonság volt, egy egész napos 
tréningen ismerkedhettek meg vele  Dragoș 
Gavrilescu (Design Thinking Society) segít
sé gével. 

A tanárok

Carmen Dorina Bucur  George Barițiu Főgimnázium
Felicia Pălăcian   Nicolae Bălcescu Elméleti Líceum
Valentina Aurora Ancău  Napoca Technikai Kollégium
Emilia Alina Pop  Anghel Saligny Technikai Kollégium
Floarea Alexandrina Rusă  Tiberiu Popoviciu Informatikai Líceum
Felicia Boar  Onisifor Ghibu Elméleti Líceum
Monica Verdeș  Avram Iancu Elméleti Líceum
Antal Andrea  Kolozsvári Református Kollégium
Mădălina Dan-Pop  Inochentie Micu Görögkatolikus Líceum 
Módi Tímea  Báthory István Elméleti Líceum.
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„Az Avram Iancu Elméleti Líceumban egy 
osztályból választottam ki a résztvevő diáko
kat. Eleinte nem voltak annyira lelkesek, de a 
találkozások során egyre inkább azok lettek. A 
végén már azt mondták, hogy meg kell találni
uk a bomba ötletet  sokáig gondolkoztak, töp
rengtek rajta. Megszerették. 

A Design Thinking módszer kihívás volt szá
mom ra. Elsőre úgy tűnt, hogy nem uralom sem 
a módszert, sem az információt, de a végére 
nagyszerűnek, kimondottan zseniálisnak talál
tam. 

Az első kihívás az volt, hogy én megértsem, 
a második, hogy megértessem a diákokkal, 
hova is tartunk, a harmadik pedig, hogy a fi
gyelmüket az általános, minden kolozsvári által 
kibeszélt problémáktól valami konkrétabb felé 
irányítsam, hogy valódi változást tudjunk hozni. 

Az interjúk az elejétől kezdve nagyon jól működ
tek. Szerettek emberekkel dolgozni, empátiával 
viszonyulni hozzájuk, egy történetből kihámozni 
az adott ember problémáját és ezt a városra 
alkalmazni. 

Miért lenne jó, hogy még létezzenek hasonló 
projektek? A diákok szeretik, mert más, mint a 
formális oktatás. Szerették, hogy kötetlenebb, 
hogy közelebb áll hozzájuk. És azért is jó lenne, 
mert mások is vannak, akiknek nagyszerű 
ötleteik vannak Kolozsvár számára. Azt hiszem, 
Kolozsvárnak és a diákoknak is jó lenne. 

Verdeș Monica



Nemek közötti egyenlőség - Nemek közöt
ti egyenlőség létrehozása, és minden nő és 
lány felemelkedésének elősegítése.

Felelős fogyasztás és termelés - Fen n
tartható fogyasztási és termelési szokások 
kialakítása, az erőforrások felelősségteljes 
felhasználása. Ez akkor valósul meg, amikor 
az erőforrásokat és az energiát észszerűen 
használják, fenntartható infrastruktúrában, 
ungyanakkor minőségi életet biztosítva.  

Fenntartható földhasználat  A Föld 
ökoszisz témáinak fenntartható használata, 
fenntarthatóan erdőgazdálkodás, az elsi
vatagosodás leküzdése, valamint a talaj 
deg radációjának visszafordítása, valamint 
a biodiverzitás csökkenésének megállítása.
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Témakörök:
a lokálistól a globális felé
Az INNOVATORY módszertana meghatáro
zott néhány témakört, amelyekben dolgozni 
lehetett. A felsorolt prioritások az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai közül kerültek 
ki, ezáltal a helyi projekt globális kitekintést 
is nyer. 

A nemzetközi folyamatokhoz való csatla
kozás nagyon fontos mind az INNOVATORY, 
mind más hasonló projekt esetében, amely 
a fiatalokat szeretné bevonni a közös
ségek problémáinak megoldásába. A helyi 
szükségletek, hiányosságok tágabb, glo
bá lis keretben is értelmezhetők, ennek a 
kon  tex tusnak a megértése pedig elősegíti 
az empátiát és azt, hogy minél szélesebb 
rálátásuk legyen a lehetséges megol dá
sokra.

Oktatás  Minőségi, átfogó és méltányos 
oktatáshoz való hozzáférés lehetősége, és 
az élethosszig tartó tanulás szorgalmazása.

Egészség és jóllét  Egészséges élet biz
to  sítása és jólét megteremtése minden 
korosz tályban élő minden egyes ember 
számára.

Fenntartható gazdaság  Inkluzív és fen n
tartható gazdasági növekedés, amely fenn
tartható, a társadalmi inklúziót elősegítő 
gazdasághoz vezet. A fenntartható gazda
sági növekedés teljes és eredményes fog
lalkoztatást, valamint méltó munkát biz to sít 
mindenki számára.



Hat hét hat lépésben: 
a csoportmunka  
folya mata
A diákok hat héten át dolgoztak együtt, 
a módszertanban meghatározott lépések 
alapján. A lépések a Design Thinking 
módszerre épülnek, együtt pedig olyan prob
lémamegoldási folyamatot alkotnak, amely 
ugyanolyan fontos, mint az eredmény.

Az első héten megismerkednek a projekt
tel és ötletbörzét tartanak a lehetségesen 
beazonosítható problémákról. A résztvevők 
jobban elmélyednek ezután ezekben kuta
tások, interjúk segítségével, de bármilyen 
más módszer is alkalmazható, amely a jobb 
megértést segíti. 

Érezd/fedezd fel/fogalmazd újra a második 
hét témája, Ezen a találkozón a résztvevők 
megosztják egymással a szempontjaikat, 
meghallgatják egymást és új nézőpontokat 
alakítanak ki. 

A harmadik héten kezdődik a megoldások 
megfogalmazása, mind egyénileg, mind 
csoportban. A tevékenységet vezetők olyan 
kérdéseket tesznek fel, amelyek ezt elősegí
tik, az ötletelés és megbeszélés után pedig 
kiválasztják a „döntős” elképzeléseket. 

A negyedik találkozó a prototípusok kifejlesz
téséről szól, amelyet egymás között tesz
telnek is. A résztvevők konkrét modelleket, 
maketteket alkotnak meg csoportosan, és 
kikérik a kollégáik véleményét. 

Az ötödik héten a tesztelés már szélesebb 
körben zajlik. A résztvevők osztálytársaik, 
barátaik véleményét kérik ki, illetve bárkiét, 
akit relevánsnak tartanak. A tesztek alapján 
a prototípusokat javítják, módosítják, alkal
mazzák. 

A hatodik héten a prototípus közönség előtti 
bemutatására készülnek fel.
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„Nekem segített ez a folyamat, mert 
nagyon sok mindenre rávilágított, például 
Kolozsvár problémáira, hogy melyek azok 
a dolgok, amelyekkel nem foglalkozzunk.”

„Gondoltam, hogy kipróbálom én is, hogy 
milyen ez a dolog, meg kíváncsi is voltam, 
hogy mennyire jó a képzelőerőm meg a 
kreativitásom.”

„Elején azt hittem, hogy ruhatervezés lesz, 
aztán megtetszett így az ötlet, hogy a 
problémákon próbálunk segíteni.”

„Kolozsvárnak szüksége van új ötletekre, 
hogy mindenkinek megmutathassa a törté
netét. Sokan látogatják, de nem tudnak 
sokat róla, csak annyit, hogy fontos város, 
de semmit arról, hogy mi volt a múltban, mi 
most, és mi lehetne a jövőben.”

„Azért vágtam bele, hogy megmutassam 
a város potenciálját és azokat a helyeket, 
amelyek nagy tömegeket vonzhatnának, 
például a Fellegvár vagy a Hója.” 

„Szeretném, hogy Kolozsvár még több 
turis  tát tudjon vonzani. Nagyon szép vá
ros, de a lehetőségei nincsenek egészen 
kiak názva.” 
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INNOVATORY
Gála
A folyamat nagyon fontos lépése az ötletek 
és prototípusok közönség előtti bemutatá
sa. A 119 résztvevő diák 2018. november 
24én az INNOVATORY Gálán mutatta 
be, amin dolgozott, és a közönséget le is 
nyűgözték a rengeteg értékes ötlettel. 

Minden bemutatóból az tűnt ki, hogy 
ezek a fiatalok szeretik Kolozsvárt, hozzá 
akarnak járulni a város, az iskoláik, a 
közösségeik fejlődéséhez. Újragondolt 
parkok és épületek, kulturális séták, tudo
mányos központok, generációk közötti 
együttműködés, diákoknak szánt alkal
mazások és programok szerepeltek ezek 
az ötletek között – szinte alig van olyan 
terület, amit nem fedtek le.

A közös gondolkodás, az innovatív megol
dások együttes kidolgozása, a prototípu
sok tesztelése áll az INNOVATORY pro
jekt középpontjában. Minden egyes diák, 
aki részt vett ebben, tanulhatott belőle a 
facili tátorok  tanárok segítségével, akik a 
tanórákon kívül foglalkoztak velük.

Az INNOVATORY gálán a legjobb 8 ötlet 
díjat is nyert. A díjazott csapatok: Sine Qua 
Non, The Dreamers (Napoca Technikai 
Kollégium), TAT, Kjellberg, Exanto (Avram 
Iancu Elméleti Líceum), The Generation 
Changers (Anghel Saligny Technikai 
Kollégium), Green Team (Onisifor Ghibu 
Elméleti Líceum) és Aesthetic Cluj (Nicolae 
Bălcescu Elméleti Líceum). 
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Az Aurel Vlaicu park jelenleg 
elhanyagolt állapotban van. 
Az Avram Iancu Elméleti Líce
um Exanto csapatának az az 
álma, hogy olyan okospark
ká alakítsák, amely megter
meli a világításához szükség
es elektro mos energiát, erre 
alkal  mas játszótér, edzőgé
pek, és akár az ösvények által.

Ami számunkra normalitás, mint 
például a tisztálkodá si lehe tő ség 
magától értetődése, az so     
k ak számára elérhetet len. Az 
Avram Iancu Elméleti Líceum 
TAT csapata o lyan é pü  lete ket 
álmodott meg min den kolozs
vári negyedbe, amelyek tisz
tálkodásra, ruhá ik kimo sá sára 
adnának lehetőséget az erre 
rászoru lóknak. A zuhany zók 
és mosógépek mel lett olyan 
automatákat is elképzel tek, 
ahonnan fogkrémhez, szap
pan hoz juthat  nának.

A diákok motivációjának hi
á nya az a probléma, amelyet 
a Napoca Technikai Kollégium 
Sine Qua Non csapata a fo lya
matban megnevezett. Meg ol
dásuk erre egy olyan alkalma 
zás, amely a gyakorlás és az 
ismeretek felmérése mellett 
azzal motivál, hogy az ered
mények hozzáadódnak az 
osztályzatokhoz, és színház 
és mozi  jegyekkel, vagy éppen 
kirándulással jutalmazza a 
külön böző nehézségi szintek 
tel jesí tését.

Milyen lenne az iskolai büfé
ben egy szendvicsért vagy más 
enni és innivalókért két tízes
sel és egy kilencessel fizetni? 
Nem, ez nem 29 lejt jelent, ha
nem két tízes és egy kilences 
osztály zatot. A Napoca Tech
nikai Kollégium The Dreamers 
csapata az, aki ezt megálm
odta, és úgy gondolják, ez is 
sarkallhatná a diákokat a jobb 
jegyek megszerzésére.

SINE QUA NON The Dreamers TAT Exanto

Az INNOVATORY Gálán díjazott 
ötletek és csapatok
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Kolozsvár egyik legnépszerűbb 
helye a Fellegvár, de még min
dig nincs teljesen kiaknázva a 
turisztikai lehetősége  véli a 
Kjellberg csapat (Avram Ian
cu Elméleti Líceum). Például 
a Belvedere hotel mögötti, ki 
nem használt zöld területet 
graffittifallal és pavilonokkal 
dobnák fel, és a létező turisz
tikai információs táblákat is 
felújítanák.

Az Onisifor Ghibu Elméleti 
Líce um Green Team csapa 
ta szó szerint mélységeiben 
tanulmányozta az Erzsébet 
parkot. A talajelemzéstől a 
környékbeli lakosok megkér
dezéséig mindent bevetettek, 
hogy utána  konkrét növények 
ültetését tudják javasolni a 
park helyreállításához.

Az egyes nemzedékek néha 
párhuzamosan élnek egymás 
mellett, pedig sokat tanulhat
nának egymástól. Az Anghel 
Saligny Technikai Kollégium 
The Generation Changers 
csapata hidat szeretne építe
ni a generációk között egy 
olyan központ segítségével, 
ahol az idősek és a fiata
lok közös tevékenységeket és 
eszmecseréket folytathatnak.

A Széchenyi (Mihai Viteazul) 
tér 2018 őszén éppen felújí
táson esik át. A Nicolae Bălces
cu Elméleti Líceum Aesthe
tic Cluj csapata még tovább 
zöldítené: függőleges kerte
ket, futónövényekkel befutta
tott épületeket képzelnek el. 
Terveikben egy hagyományos 
ízeket kínáló étterem és egy 
üveghomlokzatú épület is he
lyet kapott a téren.

Kjellberg The Generation 
Changers Green Team Aesthetic Cluj
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A résztvevő csapatok

Science Minds  George Barițiu Főgimnázium
ERT Creations  George Barițiu Főgimnázium
No limits  George Barițiu Főgimnázium
Sine-Qua-Non  Napoca Technikai Kollégium
Cercetașele  Napoca Technikai Kollégium
The Dreamers  Napoca Technikai Kollégium
Drag & Pop  Tiberiu Popoviciu Informatikai Líceum
The Carmeleons  Tiberiu Popoviciu Informatikai Líceum
Visătorii  Tiberiu Popoviciu Informatikai Líceum
Flyers  Inochentie Micu Görögkatolikus Líceum
Campionii  Inochentie Micu Görögkatolikus Líceum
OBREMA  Inochentie Micu Görögkatolikus Líceum
Az evolúció fiai  Kolozsvári Református Kollégium
G.O.A.T.  Kolozsvári Református Kollégium
Refinnovátorok  Kolozsvári Református Kollégium
A Báthory István Elméleti Líceum csapata
Exanto  Avram Iancu Elméleti Líceum
TAT   Avram Iancu Elméleti Líceum
KJELLBERG  Avram Iancu Elméleti Líceum
Cavalerii urbani  Anghel Saligny Technikai Kollégium
The Generation Changers  Anghel Saligny Technikai Kollégium
The Dream of Teenagers  Anghel Saligny Technikai Kollégium
Green Team  Onisifor Ghibu Elméleti Líceum
AESTHETIC CLUJ  Nicolae Bălcescu Elméleti Líceum
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Kiadó: PONT Csoport
Fotó: Szabó Tamás

Megjelenés időpontja: 2018. december

PARTENER:
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www.innovatory.ro


