
VICOVU DE SUS
8-9 FEBRUARIE 2023

ZIUA 2

Z
IU

A
 2

ZIUA 2

Prezentare în detaliu a soluțiilor inovative 

selectate în Ziua 1 a Ideathonului 13:00 - 13:30

Pauză de masă

11:30 - 12:00

Pauză de cafea

Prezentare Fișă de proiect; 

întrebări și răspunsuri

12:00 - 13:00

Completarea interactivă a cel puțin unei fișe de 

proiect, pornind de la soluțiile inovative 

prezentate la punctul I.

13:30 - 15:30

 

ZIUA 1

9:30 - 10:00

PRIMIREA 
PARTICIPANȚILOR

EXPLORARE

PUNCTE DE VEDERE

CONECTARE

VALIDARE 

SOCIALIZARE

APROFUNDARE

PUNCTE DE VEDERE

- Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor

- Ideathon - un sprijin pentru Specializarea Inteligentă 

a comunităților

- Prezentarea evenimentului și a modului de lucru 

“Acoperișuri verzi 
vs 

Panouri fotovoltaice” 

“Cum gestionăm apele 

meteorice? Soluții  

pentru reutilizarea lor.” 

Prezentarea Strategiei de dezvoltare locală 

a orasului Vicovu de Sus și a programului 

“Terapia verde în educație – 

Minte sănătoasă în corp sănătos”

Dezbatere 

avantaje și dezavantaje 

Ateliere de lucru interactive 
(2 sesiuni de lucru paralele), în scopul 

identificării de soluții tehnice inovative 

pentru provocările tematice propuse; 

soluțiile vor fi structurate sub forma de 

propuneri de proiect (cel putin o soluție 

pentru pentru fiecare temă).
Teme dezbătute 

Șezătoarea vicovenilor 

Dezbatere opinii din 

unghiuri diferite

Prezentarea unor bune practici internaționale 

din domeniul urbanismului sustenabil

#1 “Transformarea unei unități 

școlare într-o clădire eficientă energetic”

#2 “Arhitectura prin prisma 

eficienței energetice”

Prezentare a doua provocări tematice relevante 

pentru comunitatea din Vicovu de Sus, care 

urmează a fi analizate în vederea identificării de 

soluții în cadrul evenimentului.

10:00 - 11:30

12:00 - 13:00

14:30 - 16:30

18:30 - 20:00

17:00 - 18:00

13:30 - 14:30

11:30 - 12:00

16:30 - 17:00

13:00 - 13:30

Pauză de cafea

Pauză de cafea

Pauză de masă

Prezentarea soluțiilor 

dezvoltate în cadrul atelierelor de lucru

Jurizarea și prioritizarea soluțiilor identificate 

conform unor criterii agreate de 

comun acord de către organizatori

Eveniment realizat cu sprijinul partenerilor:

PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027

PERSPECTIVE

10:00 - 11:30

ATELIERE 
INTERACTIVE

CONCLUZII

3

sala de conferințe din Campusul Liceului Tehnologic "Ion Nistor" din Vicovu de Sus
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