Elevii din România și Norvegia propun idei de aplicații pentru
monitorizarea impactului asupra mediului generat de operațiunile
companiilor
București, 4 aprilie 2016 – O echipă de 5 elevi din România și Norvegia a propus o idee de aplicație
inteligentă în cadrul unei competiții de proiecte de sustenabilitate, care ajută companiile să își
îmbunătățească produsele prin feedback-ul obținut direct de la consumatori, folosind sistemul de coduri
QR accesibil pe toate smartphone-urile, precum și să verifice dacă produsele oferite sunt prietenoase cu
mediul înconjurător.
Elevii s-au gândit ca principala funcționalitate a aplicației să le permită companiilor să primească un
feedback personalizat din partea consumatorilor, în funcție de domeniul de activitate și produsele
oferite și, apoi, pe baza acestor informații, reprezentanții companiilor să poată contacta specialiști
pentru a vedea cum își pot îmbunătăți produsele pentru a proteja mediul înconjurător și a reduce
cantitatea de deșeuri rezultate în urma operațiunilor derulate.
Ideea echipei, Feedback for the Future, care ajută companiile să monitorizeze impactul generat asupra
mediului, a fost declarată câștigătoare în cadrul evenimentul educațional bilateral Greenovation Camp,
organizat în perioada 30 martie – 1 aprilie la București, la care au participat 32 de liceeni români și
norvegieni.
Timp de 3 zile, tinerii au participat la sesiuni în care consultanți voluntari le-au prezentat studii de caz și
exemple de bune practici care să îi inspire pentru rezolvarea temei de lucru a competiției, au fost
implicați în traininguri pe diverse teme, care să le îmbunătățească cunoștințele despre legătura dintre
resurse, mediu și sustenabilitate și să le dezvolte abilitățile de leadership, creativitate, lucru în echipă,
comunicare și prezentare și au lucrat la proiecte, primind feedback și recomandări de îmbunătățire.
De asemenea, aceștia au realizat, cu ajutorul consultanților voluntari prezenți și strategii de comunicare
prin care să promoveze aplicația pentru a atrage un număr mare de utilizatori și prin care să îi determine
pe managerii de companii să investească în implementarea de acțiuni și proiecte cu impact pozitiv
pentru mediul înconjurător și comunitate.
În final, cele 6 echipe participante și-au prezentat propunerile de aplicații în fața unui juriu format din
reprezentanți ai organizațiilor partenere în proiect – Junior Achievement România, Ungt
Entreprenørskap și Asociația Romontana și din voluntari experți pe teme de dezvoltare durabilă.
”Proiectul Greenovation Challenge m-a ajutat să îmi dau seama că putem găsi soluții pentru problemele
din societate chiar dacă nu suntem adulți și că succesul se obține prin muncă, prin implicare activă și prin
combinarea și îmbunătățirea ideilor membrilor echipei. Participarea la Greenovation Camp a fost o
experiență unică, care mi-a îmbunătățit abilitățile de lider, comunicare, prezentare, lucru în echipă și pe
care sper să am ocazia să o repet în viitor.” – ne-a mărturisit Corina Micu, elevă la Colegiul Național de
Informatică din Piatra-Neamț, membră a echipei câștigătoare.

Evenimentul educațional bilateral Greenovation Camp este parte componentă a proiectului de educație
ecologică Greenovation Challenge: dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea
durabilă, derulat de JA România, în parteneriat cu Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane (Norvegia)
și Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană Romontana.
”Principalele coordonate pe care s-a desfășurat proiectul Greenovation Challenge sunt reprezentate de o
gândire proactivă pentru identificarea unor soluții sustenabile la diverse probleme identificate în zonele
de munte și de inițiative concrete, logice și simple care să fie transpuse în practică de elevi din liceele
participante, devenind astfel mai mult decât soluții la rezolvarea unor nevoi, căpătând valoare de simbol.
Tot acest proces a fost facilitat prin networking, dovedind încă o dată rolul determinant al dialogului ca
facilitator pentru conturarea unor comunități durabile. Suntem bucuroși că am putut contribui la
succesul acestui proiect și la formarea unor atitudini durabile în rândul tinerei generații.” – a spus Andrei
Coca, consultant voluntar din partea Asociației Romontana, partener al proiectului.
Proiectul Greenovation Challenge a implicat, în perioada 2014-2016, peste 950 de elevi și 50 de
profesori de liceu din zone montane din România și Norvegia, care au luat parte la activități
educaționale privind managementul inteligent și sustenabil al resurselor, au învățat cum se pot implica
în comunitate pentru rezolvarea problemelor de mediu și cum pot dobândi cunoștințe și abilități pentru
o viitoare carieră în domeniul protecției mediului.
De asemenea, elevii s-au implicat în competiția pentru inovație în domeniul sustenabilității de mediu,
gândind 100 de propuneri de proiecte de dezvoltare sustenabilă și derulând campanii de comunicare
pentru a mobiliza membrii comunității și a convinge autoritățile locale să sprijine sau să pună în aplicare
ideile lor.
Proiectul Greenovation Challenge a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 140.890 Euro
prin granturile SEE (Spațiul Economic European) 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și
www.fondong.fdsc.ro.
Informații pentru editori
La evenimentul Greenovation Camp de la București, România a fost reprezentată de elevi și profesori de
la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea și Liceul Teoretic
O.C. Tăslăuanu Topliţa, care au fost selectați în urma unor interviuri în limba engleză din echipele clasate
pe primele locuri în cadrul competiției naționale pentru inovație în domeniul sustenabilității de mediu.
Aflați detalii despre proiectele gândite de ei în etapa națională.
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