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Întâlniri transnaționale:
iRemember, prima întâlnire transnațională (Kick off Meeting), Roma, Italia
22 - 23 ianuarie 2015
În perioada 22-23 ianuarie 2015 a avut loc la Roma, la sediul Universității La Sapienza, prima
Întâlnire Transnațională a partenerilor proiectului iRemember. Partenerul din Armenia,
Asociația A.E.L.L.L. a participat doar online prin intermediul Skype.
În această primă întâlnire partenerii au avut ocazia să se cunoască și să dezbată toate
instrucțiunile referitoare la proiectul nr. 2014-1-IT02-KA200-003613, un parteneriat
strategic KA2 în cadrul programului Erasmus+ și anume: procedurile de realizare a
activităților proiectului, rezultatele preconizate, deciziile necesare, factorii critici,
repartizarea sarcinilor și activitățile de monitorizare impuse, termenele de respectat și
activitatea de evaluare. În acest context, partenerii au luat cunoștință de modul de
gestionare și implementare a proiectului, de normele financiare și administrative, și-au creat
o imagine de ansamblu a obiectivelor, activităților și realizărilor proiectului, au aflat cum
trebuie întocmit raportul de diseminare, cum să stabilească o listă cu părțile interesate și o
bază de date pentru corespondență. După aceastea, partenerii au stabilit modul de susținere
a activităților de evaluare și de asigurare a calității și au discutat despre Metodologia
iRemember, respectiv: Modulele de Formare pentru profesori/tutori; Modulele de formare
pentru cursanți și Laboratorul de amintiri.
Partenerii au decis asupra activităților ce urmează să se desfășoare în următoarele luni, au
planificat Evenimentul comun de formare a personalului de la Madrid, au discutat cu privire
la implementarea Evenimentelor de multiplicare din fiecare țară și au decis datele
următoarelor întâlniri de proiect transnaționale. La final, au alcătuit planul de lucru cu
etapele implementării proiectul.
iRemember, a II-a întâlnire transnațională, Vidigueira, Portugalia
20 - 21 aprilie 2015
Cea de a II-a întâlnire transnațională a proiectului s-a desfășurat pe 20 și 21 aprilie, la sediul
partenerului din Portugalia, școala CEFAE/EPFA din municipiul Vidigueira. Luni, 20 aprilie, a
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avut loc recepția oficială de bun venit, la care au participat reprezentanții consiliului școlar:
Elisabete Rosa și Estêvão Pereira, reprezentantul municipalității Vidigueira Președintele
cultural și educațional, Luís Pestana, și reprezentanții partenerilor proiectului din Italia,
România, Spania și UK (Irlanda de Nord). Partenerul gazdă a a făcut o prezentare generală a
proiectului, concentrându-se pe obiectivele și activitățile ce vor fi realizate în cei doi ani de
implementare. De asemenea, a subliniat importanța acestui proiect, a activităților ce se vor
desfășura în fiecare țară parteneră, impactul proiectului și a acestui tip de parteneriat la
nivel local, regional, național și internațional. Coordonatorul proiectului, Andrea Cenderello,
a mulțumit tuturor participanților și a subliniat încă o dată importanța proiectului la nivel
local și european. Fiecare partener a vorbit despre tema laboratorului său de amintiri,
oferind o descriere a temei și a motivelelor pentru care a fost selectată respectiva temă.
Pentru aceste prezentări majoritatea partenerilor au folosit PowerPoint în timp ce CEFAE a
realizat un film.
A urmat descrierea metodelor aplicate și a rezultatelor obținute în cadrul focus
grupurilor/interviurilor realizate de fiecare partener. Referitor la Metodologia iRemember,
partenerii au discutat despre modul de îmbinare a elementelor-cheie a acesteia și despre
modul în care metodologia va fi prezentată și anume: Programul de instruire pentru
activitățile intergeneraționale; Tehnica Storytelling și Ghidul pentru utilizarea platformei The
Land. Reprezentanții Playhouse au prezentat și au împărtășit experiența lor cu privire la
formarea de facilitatori de teatru (au detaliat informațiile privind metodologia, scopurile și
obiectivele, modulele, durata, competențele dobândite, rezultatele învățării etc.). Partenerul
Ce.S.F.Or. a explicat tehnicile narative și utilizarea software-ului Celtx. Partenerul
Universitatea La Sapienza a explicat modul în care va funcționa platforma TheLand și a
precizat ca va fi elaborat un manual/ghid de utilizarea acesteia. În urma explicațiilor și
discuțiilor, partenerii au decis și planificat îmbinarea celor trei elemente ale Metodologiei
într-un proces de formare unic, după care fiecare partener va adapta metodologia la
contextul local.
Seara, după încheierea întâlnirii, partenerii au făcut două vizite de studiu; prima la barajul
Alqueva de pe râul Guadiana, infrastructură impresionantă căreia i se datorează schimbările
pozitive în domeniul agricol din regiunea Alentejo și a doua vizită la Herdade do Sobroso una dintre noile afaceri inovative din regiune.
iRemember, a III-a întâlnire transnațională, București, România
29 – 30 Octombrie 2015
Cea de a III-a întâlnire transnațională a proiectului iRemember a avut loc la București, în
perioada 29-30 octombrie 2015. Întâlnirea s-a desfășurat în sala de conferințe a hotelului
Capital Plaza din București și a început prin cuvântul de deschidere susținut de doamna
Mariana Matache, președinta Asociației 'EUROED' (partenerul gazdă), care, de asemenea a
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prezentat programul întâlnirii tuturor participanților din Italia, Spania, Irlanda de Nord și
Portugalia.
Coordonatorul proiectului, Andrea Cenderello, a prezentat progresul proiectul, importanța și
impactul iRemember apoi partenerii au prezentat și discutat despre activitățile desfășurate
în fiecare țară, despre viitorul proiectului, evenimentele și întâlnirile viitoare din cadru
proiectului, diseminarea acestuia etc.
La sfârșitul zilei, partenerii au avut parte de o vizită de studiu la Palatul Parlamentului din
România (Casa Poporului), structură construită în timpul regimului comunist, la cererea lui
Nicolae Ceaușescu, care găzduiește în prezent cea mai înaltă autoritate legislativă a țării
(Parlamentul).

Evenimentul comun de formare a personalului (Joint staff event), Madrid,
Spania - 9 - 14 decembrie 2015
Între 9 și 14 decembrie 2015, la Madrid, Spania, partenerul CECE a organizat în cadrul
proiectului iRemember, evenimentul comun de instruire a personalului. Partenerul gazdă și
coordonatorul proiectului au urat bun venit tuturor, după care au prezentat rezultatelor
proiectului.
Liam Campbell de la Playhouse, Irlanda de Nord, a început programul cu o prezentare
generală a metodologiilor care au fost deja dezvoltate și a modului în care acestea pot fi
folosite. El a explicat și a facut o demonstrație de tehnică de spargere a gheții pentru
introducerea participanții în Storytelling; numele activității a fost ''I Remember, I wish".
După prezentarea lui Liam Campbell, au urmat prezentările celorlalți parteneri:
CEFAE / EPFA, Portugalia, a prezentat activitatea ‘’Our Words, Our Story”( Cuvintele noastre,
Povestea noastră), tehnică ce promovează exerciții care te inspiră să povestești și face
legătura între generații. Această activitate a fost realizată de Elizabeth Rose și Nelson Filipe
Roque Jordao.
A urmat din nou Liam Campbell de la Playhouse cu activitatea ‘’Human Statues” (Statui
umane) în care a continuat să exploreze modul în care percepem temele universale cheie
întâlnite în povestiri și în conflictele din viața reală. A fost o activitate antrenantă, grupuri de
oameni au fost puși să sublinieze cuvinte, concepte, doar prin gesturi ca o statuie de grup.
Fiecare participant a fost implicat în această formă de sculptură vie.
Marian Villanueva de la CECE, Spania, a prezentat ‘’My environment: The Rural And The
City”'' (Mediul meu: Satul și Orașul) Participanții au fost rugați să discute despre aspectele
pozitive și negative ale vieții într-o zonă rurală sau urbană. Valoarea dialogului a fost
considerată ca un mijloc de empatie și respect reciproc. După o zi cu activitate fructuoasă, a
urmat cina unde am continuat să ne cunoaștem mai bine.
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Asociația EUROED a prezentat "Șezătoarea". Activitatea a început cu o scurtă prezentare
PowerPoint a acestui concept și a aspectelor sale tradiționale; după care, Mariana Matache,
președinta Asociației EUROED, a aranjat participanții de jur împrejurul încăperii, ca la
șezătorile autentice și în timp ce fiecare a fost servit cu o prăjitură și un pahar de ceai sau
cafea, echipa românească a început dezbaterea despre Comunism și tranziția spre
democrație, tema României din proiectul iRemember. Toată lumea a realizat că stând
împreună la același nivel, împărțind bucatele și băutura, se crează un anumit tip de legături
umane precum și acea atmosferă specifică ce predispune la povestiri.
După "Șezătoare", Liam Campbell a continuat expunerea sa din metodologia "Storytelling"
subliniind importanța ascultării active în timpul povestirilor, a mediului în care sunt
împărtășite amintirile și valoarea acestora în realizarea interviurilor: "ascultare activă și
interviuri".
A urmat partenerul din Armenia, Arevik Sargsyan cu prezentarea metodei "Ball-bearing" Au
fost aranjate un număr de scaune într-un cerc și fiecare scaun de a avut un anumit subiect
de discuție scris pe un card; participanții s-au așezat pe rând pe aceste scaune, la fiecare tur,
îmbogățind subiectul principal al atelierului.
A venit din nou rândul Asociatiei EUROED, să prezinte metoda "Expoziția ". Această metodă
exploatează puterea imaginii, care prin ea însăși, spune o poveste.
Partenerul din Irlanda de Nord a continuat prezentarea metodologiei cu partea ‘’Narrative
Voice”. În povestiri vocea povestitorului trebuie să urmeze regulile artei cuvântului.
Expresivitatea limbajului, vocea caldă sunt lucruri care trebuie luate în considerare pentru a
stârni interesul publicului.
Toată dimineața zilei de sâmbătă (12 decembrie), a fost dedicată activităților Playhouse
"Creative Writing Life". A doua activitate a avut o abordare diferită. Fiecare persoană a fost
rugată să vină în față, pentru a aduce un obiect foarte personal și a spune povestea din
spatele acestuia. Interesant a fost că acest exercițiu a ridicat nivelul de încredere și prietenie
între participanți; "Rezolvarea conflictelor prin comunicare".
Duminica a fost ziua de evaluare a proiectului iRemember. Activitatea a fost condusă de
către managerul proiectului, Andrea Cenderello, dar fiecare participant a avut posibilitatea
de a vorbi și de a-și exprima opinia. Temele principale ale discuției au fost: training-ul,
calitatea metodologiei, etapele viitoare pornind din acest punct și calendarul activităților. La
final, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări la care au primit răspunsuri.
Toți partenerii au fost de acord că metodele prezentate trebuie să fie adaptate la contextul
local și la experiențele conflictuale locale.
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Luni, Andrea Cenderello (CESFOR), a prezentat conceptul de storyboarding, ca un puternic
instrument de ilustrare a acțiunii narațiunii. De asemenea prezentat și aplicația Celtx, ca
mijloc de storyboard.
După-amiază, Carlo Brunelleschi (Universitatea La Sapienza) a făcut o prezentare și un
exercițiu de utilizare a platformei on-line ''The Land''. Platforma va fi folosită pentru a
publica poveștile, interviurile și rezultatele proiectului iRemember. Toți participanții au
exersat, au încărcat câteva povestiri și imagini pentru a se obișnui cu platforma. În cele din
urmă au fost completate chestionarele de feedback.
Ziua s-a încheiat cu gândurile finale ale participanților în ceea ce privește modul de formare
pentru profesori și tutori și instruirea on-line pentru cursanți.
Evenimentul comun de instruire a personalului a fost o experiență foarte interesantă și plină
de înțelesuri, toată lumea a avut ceva de învățat, am învățat unii de la alții și ne-am
împărtășit gândurile și experiențele.

Metodologia iRemember - contextul general și local:
După cateva întâlniri de proiect transnaționale, parteneriatul proiectului iRemember, poate
disemina următoarele rezultate:
 Rezultatul intelectual 1 – Metodologia;
 Rezultatul intellectual 2 – Modulul pentru Profesori și Formatori, format din 3 părți:
 Secțiunea 1 – “Storytelling & Narrative” – 20 ore de training;
 Secțiunea 2 – “Story, Storyboarding, & CeltX – 13 ore de training și
 Secțiunea 3 – “The Land” – 2 ore de training, în total of 35 ore de training.
Partenerii au posibilitatea de a adapta metodologia la contextul local, în funcție de tema
fiecărui laborator. De asemenea, profesorii/formatorii au implementat un Training online
pentru cursanți, pentru a îi ajuta pe cursanți să obțină abilitățile esențiale pentru realizarea
laboratoarelor.

Laboratoarele de amintiri – începutul:
Pe parcursul lunilor februarie, martie și aprilie, toți partenerii au început realizarea
laboratoarelor de amintiri, în care persoanele în vârstă și tinerii împreună, au experimentat
împărtășirea amintirilor. Procesul a început cu mai multe activități de icebreaking și conform
training-ului on-line pentru cursanți, tinerii a început ia interviuri, să realizeze înregistrări
video și fotografii. Persoanele în vârstă au avut ocazia de a împărtăși poveștile lor de viață.
Cursanții care au urmat training-ul Tehnici Storytelling, Ascultarea Activă, și Abilități de
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intervievare și Storyboarding au fost îndrumați de facilitatori (membrii echipei proiectului /
profesorii sau formatorii implicați în acest proiect). În Laboratoarele de amintiri au participat
6 seniori și 6 elevi, în fiecare țară.

Evenimentele de multiplicare:
București, 12.01.2016
În data de 12.01.2016 Asociația 'EUROED' în colaborare cu Centrul Cultural Drajna și Școala
Gimnazială "Platon Mocanu" Drajna din județul Prahova, au organizat la sediul Școlii
Gimnaziale "Platon Mocanu", seminarul de multiplicare și diseminare al proiectului
iRemember.
După primirea invitaților, doamna Mariana Matache, președinta Asociației 'EUROED' a
adresat un cuvânt de bun venit celor prezenți, iar apoi a prezentat proiectul.
Domnul Gabriel Coman - regizor, membru al Grupului de Inițiativă Locală (GIL)Drajna, a
proiectat filmul "A fost odată...comunismul" film regizat de domnia sa și realizat în anul
2009 de elevii clasei a VII-a de la Școala din Drajna de Sus. Acest film a trezit interesul celor
prezenți care au remarcat faptul că se pliază foarte bine pe ceea ce-și propune proiectul.
A urmat un atelier de lucru cu tema "Comunismul si tranzitia la democratie" desfășurat cu
metoda World Cafe. Cei prezenti au fost împărțiți în șase grupe și a fost desemnată pentru
fiecare masă de lucru câte o gazdă iar ceilalti au fost numiți ambasadori. Din cele 12
întrebări propuse au fost alese 6, fiecare gazdă primind câte una, iar echipele de
ambasadori, prin rotație, au răspuns la toate aceste întrebări. Au avut loc discuții
interesante, interactive, opinii diferite între generații, cei tineri au avut ocazia să afle lucruri
noi. Gazdele au făcut apoi o prezentare a ceea ce s-a întamplat la cele șase mese de lucru,
fiecare având câte o prezentare diferită și originală. Au urmat unele concluzii și aprecieri,
atât din partea celor prezenți cât si din partea moderatorilor.
Partea a doua a seminarului a debutat cu vernisajul expoziției de fotografie intitulată
"Civilizația ochiului - semne de schimbare" în care autorul acesteia tratează tema depopularii
satului românesc la Drajna. Participanții au avut ocazia să vadă imagini sugestive a modului
cum acest fenomen se întamplă și în comuna lor.
"Un cuvânt pe plai de dor" a fost numele șezatorii propuse de domnul Marin Văcărelu directorul Centrului Cultural Drajna și facilitator local al GIL Drajna, Ioana Dan - profesor de
muzică și Danut Secuiu - coregraf, cei care se ocupă de pregătirea Ansamblului Folcloric
"Poienița" din Drajna. Prin această șezătoare au dorit să demonstreze că tradițiile și
obiceiurile populare au fost păstrate indiferent de regimul politic aflat la putere.
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De asemenea, ‘’Șezătoarea’’ a reprezentat o bună oportunitate de a discuta despre modul în
care obiceiurile și tradițiile populare s-au păstrat, indiferent de regimurile politice.
Concluzia cu carea toată lumea a fost de acord, a fost că tradițiile reprezintă cele mai
neprețuite bogății pe care le avem și care definesc identitatea noastră ca popor.
La eveniment au participat 50 de persoane de diferite vârste și profesii, 31 dintre ele
din comuna Drajna, 11 din alte Grupuri de Inițiativă Locale din regiune, care se ocupă cu
Educația Adulților: din Plopeni (4 persoane), Bertea (2 persoane), Cocorăștii Mislii (1
persoanp), Izvoarele (2 persoane) și Măneciu (2 persoane), 7 persoane de la
Asociația EUROED și 1 persoană din SUA.
Derry, Irlanda de Nord/ Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord
02.10.2015
Evenimentul de multiplicare de mare importanță iRemember Storytelling, s-a desfășurat la
sediul Playhouse în Derry (Londonderry) Irlanda de Nord. Conceptul proiectului iRemember
de a sublinia puterea povestirilor intergeneraționale pentru explorarea istoriei
contemporane în regiunile aflate în perioade de conflict sau post conflict, a făcut un prim pas
uriaș înainte, în orașul Derry din Irlanda de Nord, în ziua de 2 octombrie a acestui an.
Evenimentul iRemember Storytelling, a prezentat unei săli de teatru pline, recomandări
privind Storytelling, un spectacol de păpuși cu personaje devenite legende, cântece în care
se regasesc anumite povești, piese de teatru și ateliere de teatru interactive. Evenimentul
care a reunit reprezentanți ai școlilor din toate curentele religioase din Irlanda de Nord, elevi
și studenți, lectori, facilitatori și public larg a fost și deconectant dar și concentrat asupra
unor noi abordări de predare, învățare și de păstrare a povestirilor pentru documentarea
istoriei ascunse.
La evenimentul de multiplicare au fost prezenți participanți de 8 naționalități diferite, iar
partenerii europeni din proiectul iRemember din Armenia, Italia, Portugalia, România și
Spania au putut urmări evenimentul care a fost transmis în direct on-line.
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