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NEWSLETTER III
ARMENIA - Laboratorul de Memorie
Laboratorul de Memorie și implementarea
documentarului web au fost realizate în
colaborare cu Asociația profesională a Tinerilor
Istorici (ATI). Locul de desfășurare a Laboratorului
a fost asigurat de către Fundația pentru Tineret
din Armenia.
Alegerea de a implementa Laboartorul cu ATI a
fost făcută luând în considerare similitudinile între
misiunea și viziunea acestei organizații și
obiectivele rezultatelor intelectuale ale proiectului
iRemember.
Training-ul online pentru studenți a fost realizat
între două sesiuni principale ale Laboratorului de
Memorie, așa că elevii erau pregătiți, intraseră
deja în starea de spirit necesară, înainte de a
studia detaliile legate de storyboarding și
virtualizare.
Activitățile de proiectare a documentarului web au
urmat etapele metodologice realizate în cadrul
Laboratorului de Memorie: Activități de spargere a
gheții - pentru a se cunoaște unii pe alții și lucrul
în echipă; Cum se construiește o poveste: tehnici
narative, elementele de bază ale povestirii și
digitalizarea povestirii prin intermediul Celtx;
exerciții de interviuri; elementele de bază privind
platforma "The Land". Video-ul "Laboratorului de
Memorie din Armenia", arată cum a decurs
întregul proces descris și a fost încărcat pe
canalul
Youtube
al
proiectului.
Realizarea interviurilor, corectarea scenariilor
anterioare, proiectarea de infografice, alegerea
fotografiilor pentru procesul final de meta-dating acestea și alte activități, au fost realizate de către
participanții echipei Laboratorului de Memorie
imediat după laborator in sala de instruire. Cele
mai multe dintre ședințele foto s-au realizat în aer
liber.
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Ca rezultat al Laboratorului, toți participanții împreună au proiectat draft-ul de storyboarding
și scenariul pentru meta-datare a rezultatelor Laboratoarelor intergeneraționale. Echipa a
planificat cine, când, unde și cum va fi realizată calea de memorie virtuală pentru a fi
încărcate ulterior pe platforma "The Land", în august 2016.
Produsul final al ,,Laboratorului de Memorie” din Armenia este video - filmul numit "Dar m-am
născut". Filmul a fost
încărcat pe canalul YouTube al Proiectului iRemember
https://www.youtube.com/watch?v=ance3T1BWJs .

Evenimentul de Multiplicare
Pe 22 iulie 2016 la Erevan, Asociația pentru
Educația Adulților și de Invățare pe tot P
arcursul Vieții din Armenia (AELLL) , în
colaborare cu Asociația Tinerilor Istorici a
organizat evenimentul de multiplicare planificat în
cadrul
proiectului
Erasmus
+,
numit
,,iRemember”.
Scopul evenimentului a fost de a prezenta
proiectul în sine și rezultatele intelectuale ale
acestuia publicului și tuturor părților interesate
din Armenia.
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Au fost 17 participanți înregistrați, majoritatea studenți și cadre didactice de istorie din diferite
școli și universități din Armenia. De asemenea au
participat reprezentanți ai Ministerului Educației și
Științei (divizia de învățare pe tot parcursul vieții –
LLL și educație și formare profesională - VET), și
ai Centrului Național de Tehnologii Educaționale
precum și doi experți independenți din
învățământul din diaspora armeană (SUA).
Mulți dintre cei care erau cu adevărat interesați de
participarea la eveniment au fost însă plecați din
oraș, fiind sezonul vacanțelor de vară.
Dr.Arevik Sargsyan - Președintele AELLL, a
prezentat
proiectul,
obiectivele,
rezultatele
intelectuale și fazele deja dezvoltate de consortiul
internațional, format din parteneri din 6 țări.
Participanților la eveniment li s-au prezentat site-ul
proiectului, pagina de Facebook, platforma
Moodle, canalul YouTube etc. Draftul versiunii
finale a documentarului web a fost prezentat
pentru a explica modul în care au fost realizate
activitățile efectuate până la acel moment. În a
doua prezentare, Președintele AELLL a descris în
detaliu metodologia Laboratoarelor de Memorie.
Următorul vorbitor dr. Lilit Mkrtchyan - președintele
Asociației Tinerilor Istorici a vorbit despre activitățile realizate de elevi și profesori - membri ai
asociației pe parcursul ultimelor două luni, în cooperare cu AELLL. Ea a menționat training-ul
online pentru studenți, workshop-urile și discuțiile din cadrul Laboratorului de Memorie.
După cum a fost planificat în agendă, draft-ul final al documentarului web realizat ca urmare a
Laboratorului de Memorie din
Armenia, numit "Dar m-am
născut", a fost prezentat pe ecran.
20 de persoane au primit
certificate pentru participarea lor la
activitățile desfășurate în cadrul
Laboratorului de Memorie.
În partea finală a evenimentului
mai mult de 5 vorbitori din sală,
atât
dintre
participanții
Laboratoarelor de Memorui dar și
din rândul invitaților la eveniment
și-au prezentat impresiile și ideile
lor cu privire la metodologia și
posibilitatea punerii sale în
aplicare în procesul de învățare.
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IRLANDA DE NORD - un cântec original, o poezie și două filme de creație realizate în
cadrul Laboratorului de Memorie iRemember - Derry Playhouse
Rezultatele finale din cadrul proiectului iRemember ale North West Play Resource Centre
(Derry Playhouse) s-au concretizat într-un cântec original (muzică și versuri) și două scurte
filme de creație narative - toate acestea având la bază interviurile intergeneraționle între
seniori și tineri.
Temele cheie ale Northern Irish Derry Playhouse au condus ,,Laboratorul de Memorie" în
realitățile trecute, au trăit experiențele și moștenirile vremurilor tulburi ("problemelor") din
Irlanda de Nord. Scopul Laboratorului a fost de a prezenta tinerilor, un alt fel de proces de
învățare, mai puternic și o experiență interactivă - departe de textele sterile, reci din cărțile
lor, în predarea și învățarea istoriei lor recente - în special modul în care s-a desfășurat
conflictul nord-irlandez și cum a afectat regiunea Derry / Londonderry.
Metoda cheie folosită a fost facilitarea workshop-urilor de povestiri intergeneraționale, care
să permită întâlniri între tineri și cetățeni mai în vârstă. Principiul cel mai important a fost de a
permite celor care au trăit "Problemele" și care au fost afectați de acestea, să le poată
împărtăși - astfel poveștile lor ar putea aduce un realism tangibil asupra istoriei "Problemelor"
pentru tineri.
Pentru alegerea tinerilor din echipa de creație, facilitatorul Derry Playhouse iRemember,
Liam Campbell, a organizat evenimente de informare cu studenții interesați de povestiri,
teatru, film, interpretare și scenaristică la Universitatea Ulster și, de asemenea, la Colegiul
Local Regional de Nord-Vest. La acest proces de selecție au participat studenții interesați și
în final cinci tineri entuziasmați de concept au fost selectați. De asemenea, s-a negociat cu
aceste instituțiile de învățămînt, ca participarea la proiectul IRemember a studenților să
conteze în evaluarea modulară a acestora. După aceea, ei au fost îndrumați cum să
realizeze interviurile și cum să folosească aceste interviuri ca surse de creație pentru
scenarii, filme și cântece.
Ca atare, ei au devenit "Echipa de Creație iRemember’’ a Derry Playhouse - beneficiind de
statutul de a putea lua deciziile cu privire la creație și editare (bineînțeles sub îndrumarea
unui ghid), în scopul de a le oferi posibilitatea și dreptul de proprietate deplină asupra creației
lor.
În urma realizării interviurilor cu seniorii, tânăra echipă de creație a aplicat conceptele
creative de interpretare. Rezultatul final a inclus două filme artistice de scurt metraj,
interpretând momentele - cheie din interviurile sursă, o poezie precum și scrierea,
interpretarea și înregistrarea unui cântec intitulat: "Îmi amintesc - Zilele inocenței pierdute".
Cuvintele poeziei și versurile melodiei au fost create din expresiile originale ale celor care șiau împărtășit amintirile în interviuri. Un membru al echipei de creație, Aoibh Johnson, a
interpretat melodia, care a fost înregistrată într-un studiou profesional. Cântecul original
formează acum coloana sonoră a documentarului web iRemember și al filmului final. Acesta
poate fi accesat online pe https://www.youtube.com/watch?v=OMYSDN0K2Gs , iRemember
(Facebook) și Derry Playhouse.
Mai jos sunt poemul - și versurile cântecului:
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Îmi amintesc - Zilele inocenței pierdute (Poem)
Din zilele de nevinovăție
Am devenit conștienți de lucrurile care se schimbă:
Am fost prinși în focul încrucișat al conflictului.
Am devenit neliniștiți după străini, precauți în fața pericolului.
Am văzut cum dintr-o dată vieți au fost rupte departe.
Unii au venit cu un pistol într-o mână și o Biblie în cealaltă.
Apoi au venit focuri de armă, bombe, gaz, gloanțele Și lacrimile tragediei.
Am văzut tânără fața jos, în moarte
Și tot ce am putut auzi a fost plânsul.
Ce am mai fi putut face?
Am stat în durere aici, invadați de moarte
Cu neputința noastră de a opri crimele.
Cea mai mare tragedie a ,,problemelor’’ au fost ,,problemele’’
Ceva inuman s-a întâmplat aici ...
Acum ne luptăm pentru a scăpa de ură.
Pentru a nu uita niciodată inutilitatea fără sens a războiului,
Pentru a nu uita niciodată rândurile după rânduri de morminte.
Trebuie să ne luptăm pentru a schimba povestea noastră într-o poveste vie,
Căci nu există nici o ierarhie a tragediei
Totul a fost tragic.
Dacă putem schimba măcar o viață
În căutarea păcii și reconcilierii
Putem începe o poveste nouă
Ca generațiile viitoare să poată continua să scrie.

Îmi amintesc - Zilele inocenței pierdute (versurile cântecului)
Din zilele de nevinovăție
Am devenit conștienți de lucrurile care se schimbă:
Apoi au venit focurile de armă, bombele, gazele, gloanțele Și lacrimile tragediei.
Am văzut tânără fața jos, în moarte
Și tot ce am putut auzi a fost plânsul.
Am stat în durere aici, invadați de moarte
Cea mai mare tragedie a ,,problemelor’’ au fost ,,problemele’’
Ceva inuman s-a întâmplat aici ...
Noi trebuie să rescriem o nouă poveste ...
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ROMÂNIA - Laboratorul de Memorie și Documentarul Web
Tema principală a "Laboratorului de memorie" din România este tranziția de la dictatură
(regimul comunist) la democrație și la economia de piață. Prin metodologia iRemember elevii
au aprofundat tema, intervievând cinci seniori de la Drajna de Sus, județul Prahova.
Laboratorul a fost realizat printr-o interacțiune între tineri și persoanele în vârstă. Tinerii (14 18 ani) au dobândit cunoștințe specifice despre istoria recentă a teritoriului lor și au dobândit
abilități de povestitor pentru o narațiune eficientă. De asemenea, acest Laborator de
Memorie a fost un instrument foarte bun pentru crearea de legături între generații, între tineri
și seniori.
Înainte de realizarea Laboratorului de memorie, cinci elevi au participat la trainingul online
unde au învățat despre tehnica interviurilor și modul de utilizare al camerelor de luat vederi și
al celorlalte echipamente. Întâlnirile față în față cu trainerii, s-au desfășurat într-o sală a
liceului de la Drajna precum și în reședința unuia dintre traineri – dl. Gabriel Coman. În timpul
training-ului online început pe 27 februarie, elevii au studiat obiectivele proiectului, au
vizualizalizat toate materialele online și metodologia de realizare a laboratoarelor de
memorie. Apoi au avut loc câteva întâlniri față în față, când elevii și-au clarificat nelămuririle
despre viitoarele Laboratoare de Memorie și s-au familiarizat cu tehnica de filmare și
aparatele de fotografiat. În ceea ce priveste persoanele intervievate (seniorii), acestea au
fost alese pentru a acoperi o gamă largă de activități și sectoare publice, în scopul de a crea
o imagine completă a regimului comunist.
Laboratorul de Memorie și în special implementarea documentarului web au fost realizate de
către Artera - Global Media, o asociație culturală din Drajna, în special de dl. Gabriel Coman,
președintele asociației, care este un regizor de film pensionar, Ionuț Stama, cameraman, și
Alexandru Bratu, unul dintre elevii implicați în proiect iRemember în România, sub
coordonarea Asociației Euro Adult Education, partenerul român al proiectului.
Laboratoarele de Memorie au început pe 22 mai la reședința lui Gabriel Coman. Au fost
realizate patru interviuri. Din păcate, din cauza vântului, am avut unele probleme cu sunetul
la două dintre acestea, filmate afară. Ambele au fost filmate din nou la al doilea Laborator (5
iunie), la reședința lui Ion Popa. La Laborator au participat toți elevii. La primul dintre
acestea au fost intervievate patru persoane: Ion Popa, Eugenia Popa, Eugenia Coman și
Marin Vacarelu. La cel de-al doilea, elevii au intervievat trei persoane: Vasilica Antonescu, și
din nou, Ion Popa și Eugenia Popa, pentru că la filmare anterioară am avut unele probleme
de sunet.
În cadrul documentarul web au fost punctate etapele realizării Laboratorului de Memorie:
activități de spargere a gheții pentru a ne cunoaște mai bine unii pe alții și lucru de echipă,
cum se construiește o poveste: tehnici narative și povestiri digitale prin Celtx, exersarea
interviurilor, realizarea de interviuri. "Laboratorul de Memorie" a fost foarte important, atât
pentru tineri, cât și pentru seniori. Elevii au aflat mai multe lucruri despre comunismul
românesc și efectele sale și istoria locurilor lor de naștere; seniori au împărtășit propriile lor
povești și experiențe din acele timpuri, fiind astfel mai bine înțeleși de către tineri. Unul dintre
obiectivele proiectului iRemember, acela de a crea legături între generații, a fost realizat prin
intermediul acestui Laborator de Memorie.
Caracteristicile Laboratorului nostru care sunt cel mai bine evidențiate de produsul nostru
final au fost: plăcerea și interesul cu care tinerii au fost implicați în Laboratorul de Memorie,
transmiterea de istorii de viață de la seniori tinerilor, așa cum au fost experimentate de
aceștia.
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Toți participanții la Laboaratorul de Memorie au fost foarte mulțumiți de rezultatele finale.
Toate poveștile seniorilor și alte materiale relevante, împreună cu imaginile pentru procesul
de meta-dating au fost alese și publicate pe platforma online The Land. Interviurile au fost,
de asemenea, încărcate pe canalul oficial YouTube al proiectului iRemember, la fel ca și
documentarul web românesc https://www.youtube.com/watch?v=es6B1AP6cPc, produsul
final al Laboratorului de Memorie.
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SPANIA - evenimentul de multiplicare
Pe 3 martie 2016, ca parte a Săpămânii de Educație, Feria de Madrid AULA, CECE a
organizat evenimentul de multiplicare.
Participarea elevilor și a profesorilor a fost foarte mare, așa că am prezentat proiectele, în
primul rând profesorilor și apoi studenților.
Workshop-ul a fost un mare succes, deoarece profesorii s-au implicat în unele activități, în
scopul de a pune în practică unele dintre ele. Apoi au fost întrebați despre propriile lor
sentimente.
Toți participanții, în principal, profesorii și studenții, au fost foarte interesați de proiectul
iRemember, au crezut că a fost un instrument incredibil, un mod creativ de a schimba modul
lor de a preda istoria și de alfabetizare, o nouă metodă care poate fi ușor combinată cu
modul obișnuit de predare, conectarea cu cei tineri pentru a rezolva conflictele.
Evaluarea Laboratorului de Memorie
Laboratorul a fost important pentru ambele părți: studenți și seniori. Pe de o parte, tinerii s-au
bucurat foarte mult vorbind cu seniorii, ascultând sfaturile lor și viziunea lor despre o istorie
pe care ei doar le-au citit în cărțile de istorie sau în mass-media. Pe de altă parte,
participanții (seniorii) au fost, de asemenea, într-adevăr fericiți să ia parte la Laborator. Au
fost foarte satisfăcuți pentru că au avut posibilitatea de a se exprima, de a vedea oameni
tineri interesați de ceea ce au de spus, să vorbească despre amintirile lor de viață cu alții.
Am ajuns la două concluzii principale după interviu:
•

•

În primul rând, toți au fost de acord că anii '40 a fost ultimul deceniu în care am avut un
război civil între anii 1936 și 1939, așa că ne-am fi așteptat ca ei să menționeze acești
ani, dar, așa cum au spus, perioada de după război, a fost cea mai rea din cauza faptului
că nu au avut aproape nimic de mâncare: doar o bucată de pâine, coji de portocală, în
cazul în care au avut noroc, linte.
În al doilea rând, toți sunt de acord că, copilăria din zilele noastre este mai bună decât a
lor (seniorilor). Potrivit acestora, copiii au mai multe oportunități acum și calitatea vieții s-a
îmbunătățit.

Referindu-ne la sugestiile pentru viitoarele Laboratoare, credem că este important:
•
•

•

Să nu înceapă în mod direct cu interviul, ci să înceapă cu exerciții de încălzire, cu scopul
de a ajuta participanții să-și amintească.
Să se planifice un interviu cu mult timp înainte de a participa la Laborator: nu știi
niciodată cum vor reacționa participanții; ei pot fi fie extrem de vorbăreți sau de tăcuți așa
că este mai bine să ai multe întrebări pentru a preveni al doilea caz.
Este interesant a încheia interviul cerându-se fiecăruia un sfat pentru tinerele generații și,
mai important, pentru a face o evaluare a sesiunii care a avut loc: cum le-a plăcut și
modul în care s-au simțit.
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Ultima Întâlnire Transnațională a partenerilor proiectului – Madrid, Spania, 14 – 15 iulie
2016
Ultima întâlnire transnațională a partenerilor proiectului iRemember a avut loc în perioada
14-15 iulie 2016 la sediul partenrului din Spania C.E.C .E. Deschiderea întâlnirii a fost făcută
de Marian De Villanueva, coordonatoarea locală a proiectului în țara gazdă. După cuvântul
de bun venit, a urmat managerul proiectului dl. Ernesto Russo - președintele Ce.S.F.Or. care a mulțumit gazdelor pentru orgamizarea întâlnirii și tuturor partenerilor prezenți pentru
eforturile făcute până la data actuală pentru implementarea cu succes a proiectului.
Gabriele Giampieri - noul asistent al managerului de proiect de la Ce.S.F.Or. - a prezentat
stadiul la care se află proiectul și rezultatele care au fost realizate până în prezent.
Au urmat pe parcursul celor două zile, discuții, prezentări, evaluări, termene finale etc.
Unul din rezultatele proiectului pe care dorim să vi-l prezentăm este platforma on-line "The
Land" unde până la sfârșitul lunii iulie veți găsi încărcate toate poveștile și materialele
realizate în Laboratoarele de memorie din fiecare țată parteneră și unde vă invităm și pew
dumneavoastră să vă logați și să împărtățiți cu noi povestiri interesante.
https://iremember.theland.me/

PORTUGALIA
Pe 23 iunie, Școala Profesională Fialho de Almeida, Vidigueira, CEFAE, Lda. a prezentat
public proiectul european ,,iRemember", elaborat în cadrul parteneriatului strategic
ERASMUS +, un program al UE, în Multifaceted Center for New Technologies din Vidigueira.
La această inițiativă au participat următoarele persoane:




Dl. Luís Pestana - consilier pe probleme de Educație, care a felicitat școala pentru
participarea la proiecte europene și dezvoltarea unor activități care să permită să
abordeze probleme relevante în regiunea noastră și să angajeze segmente de public
diferite, pentru că acest proiect a reușit să aducă împreună studenții și comunitatea
EPFA din diferite zone ale municipalității Vidigueira (mai puțin oameni tineri);
Președintele Consiliului de Conducere al EPFA - Dr. Estevão Pereira, care a subliniat
importanța acestui proiect în EPFA, schimbul de experiențe între partenerii europeni
(CEFAE / EPFA de Vidigueira, Portugalia, Italia, două organizații partenere, CESFOR și
Universitatea de Studii din Roma - La Sapienza, România - Asociatia EURO ADULT
EDUCATION București, Irlanda de Nord the North West Play Resource Centre Londonderry, Armenia - Adult Education and Long Life Learning, Yerevan și Spania Spanish Confederation of Teaching Centres, Madrid), precum și în rândul cadrelor
didactice, personal nedidactic, studenții EPFA și populația județului, precum și valoarea
adăugată creată în ceea ce privește educația și formarea profesională;
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Elisabete Rosa, profesor și
coordonator
al
proiectului
iRemember, care a explicat
alegerea temei (în Portugalia, și
mai
precis
în
municipiul
Vidigueira, unde EPFA / CEFAE
dorește sa creeze un Laborator
de Memorie, un memoriu asupra
sectorului
economic,
predominant în Baixo Alentejo agricultura, cu impactul acesteia
asupra nivelului istoric, social și
cultural punând în contact seniori
și tineri, EPFA / CEFAE a făcut
un studiu comparativ asupra
agriculturii înainte de 1974,
perioada dictaturii lui Salazar și
după 1974, când Portugalia a
devenit democrație și efectele
intrării
sale
în
Uniunea
Europeană în 1986, până în
prezent. În acest sens, țările
partenere au creat o platformă
virtuală prin care EPFA / CEFAE
se adresează tuturor activelor
legate de agricultură, cu scopul
de a le face publice și a păstra
faptele, experiențe, tradițiile și
cultura
prin
schimbul
de
informații între seniori și tineri), obiectivele stabilite și atinse, a descris activitatea de
cercetare și interviurile realizate;
Nelson Roque, profesor care a dezvoltat proiectul iRemember în EPFA. La această
prezentare publică a explicat metodologia creată: proiectarea a 3 ghiduri, inclusiv un
program de formare pentru profesori / formatori / facilitatori; program de instruire online
pentru studenți; virtualizarea Laboratoarelor de Memorie, prin intermediul platformei "The
Land" printr-un documentar web, interviuri, media - foto, video și o platformă virtuală;
15 cursanți / participanți care sunt persoanele în vârstă implicate în proiect;
25 de elevi care frecventează cursurile EPFA de Audiovizual - Tehnician (1 an) și
Tehnician în turism (anul 3) cursuri profesionale, dintre care 7 au fost implicate în acest
proiect;
1 participant din Spania, Insulele Canare, asistent de operare și 1 participant din
România - student la Institutul Politehnic din Leiria;
Cadrele didactice și personalul EPFA;
Dr. Margarida Silveira și Dr. Maria do Céu Andre, profesori ai Institutului Politehnic din
Beja, Beja School of Education;
4 tehnicieni din orașul Vidigueira (departamentele: Școala, Muzeul Vidigueira, Turism,
Finanțe);
2 studenți de la Vidigueira’s School Grouping.
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Dupa explicația proiectului, am început să prezentăm Laboratorul de Memorii, în care neam imaginat Platforma "The Land", care reunește un set de amintiri comune ale
populației mai în vârstă a municipiului, unde, prin texte scurte, fotografii și videoclipuri
istorice; a fost prezentat contextul revoluției; declarații ale realității politice și de muncă în
regiunea noastră; culturi agricole (vechi / moderne); echipamente de lucru vechi și
moderne; viața personală, întâlniri și costume, mărturii și declarații ale populației în vârstă
a municipiului; poezii; activitățile și veselia în rândul bărbaților după muncă (cântece
tradiționale din Alentejo), printre altele. Acest lucru a implicat, de asemenea, vizionarea
de clipuri video scurte, unde participanții și-au împărtășit amintirile.
După aceea a fost vizualizat documentarul web, care își propune să adune toate
procedurile efectuate într-un singur documentar, de la început până la încheierea
proiectului https://www.youtube.com/watch?v=g4KE-wkeMTI
În cele din urmă toți participanții au participat la o gustare, unde au putut să reflecteze
asupra proiectului și să împărtășească impresii.
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ITALIA - eveniment de multiplicare Roma
Pe 17 iunie 2016, Centro Studi Formazione Orientamento (Ce.S.F.Or.) în colaborare cu
partenerul
de
proiect
Digilab
(Università Sapienza di Roma) a
realizat evenimentul de multiplicare
(E6), cu scopul de a disemina și de a
exploata toate rezultatele intelectuale
ale proiectului: cele trei părți ale
metodologiei finale și platforma The
Land.
Evenimentul a avut loc în I.P.S. Marco
Gavio Apicio în Anzio.
Locul de desfășurare a fost selectat
deoarece este același loc în care a fost
realizat
Laboratorul de Memorie.
Obiectivul a fost acela de a da înapoi comunității locale o valoare adăugată oferită de
confruntarea cu o realitate mai largă. Acest eveniment de diseminare a oferit produsele finite
comunităților locale și utilizatorilor finali, într-o mișcare dialectică care a oferit comunităților o
conștientizare reînnoită a posibilităților sale tot mai mari. Tineri, adulți și vârstnici sunt în cele
din urmă capabili să utilizeze
platforma The Land, explorarea
spațiilor virtuale și învățând din
activitatea colectivă a parteneriatului
poveștile lor și conflictele altor teritorii
din lume.
Conferința a debutat la ora 10, cu un
discurs de deschidere al Prof. Dr.
Maurizio Cesari – Apicio, subliniind
marea oportunitate pe care tinerii
studenți o au prin implicarea în acest
proiect european, precum și cadrele
didactice, pentru a îmbunătăți
cunoștințele digitale cele mai recente ale școlii, ce vor fi exploatate în următorii ani, ca
instrument
de
învățare.
Imediat după aceea, Ernesto Russo - președintele Ce.S.F.Or. - a prezentat obiectivele
generale ale proiectului, produsele, activitățile și grupurile țintă atinse. O scurtă prezentare a
partenerilor a fost efectuată în scopul de a prezenta stadiul european învățare și domeniul
educațional.
Suzana Zlatkovic, formator al Laboratorului de Memorie, a prezentat experiența ei ca
participant al Joint Staff Training Event (C1) pentru realizarea "modului de formare pentru
tutori și profesori" (O2), subliniind rolul artei și a povestirii ca instrument important pentru
cunoaștere și predare.
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Prof. Emilia De Santis a vorbit despre experiența ei în calitate de profesor implicat în mai
multe faze ale proiectului. Ea a asistat elevii în timpul trainingului online pentru studenți (O3)
și a participat activ la implementarea Laboratorului de Memorie. Isabella a furnizat
juxtapunerea corespunzătoare care prezintă aceleași faze de proiect din partea studenților.
În cele din urmă, Luca Reitano de la Digilab a prezentat platforma The Land, deja
implementată cu materialele încărcate de parteneri. După un scurt timp dedicat Q & A,
documentarul web realizat de Ce.S.F.Or. a fost proiectat în aula școlii ca activitatea finală a
zilei.
La eveniment au participat profesori, studenți și personalul Marco
care provin de la Sapienza și oameni care reprezintă diferite
educațional. Mai mult, la eveniment au participat și persoane
Ambasadei Republicii Croația și doi membri ai Ebi și

Gavio Apicio, doctoranzi
organizații ale mediului
străine: trei membri ai
Ph No din Austria.
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Laboratorul de Memorie
Principalele teme ale ,,Laboratorul de Memorie" din Italia sunt:



migrația și impactul pe care un astfel de fenomen l-a avut în dezvoltarea comunității și a
teritoriului;
interacțiunea dintre generații care implică cetățenii în vârstă, cu rădăcini istorice și modul
în care această interacțiune afectează prezentul.

Laboratorul a fost realizat printr-o interacțiune între studenți și persoanele în vârstă. Elevii au
dobândit cunoștințe specifice despre istoria teritoriului și au dobândit abilități de povestitor
pentru o narațiune eficientă.
Laboratorul de Memorie a fost realizat în Instituția Publică I.P.S.S.E.O.A Marco Gavio Apicio
situată în Anzio, în sudul Romei.
Scopul Institutului este acela de a asigura dezvoltarea educațională și profesională a elevilor
care oferă experiențe în medii reale de lucru, în special în sectorul turistic. Alegerea de a
pune în aplicare Laboratorul în cadrul instituției a fost făcută luând în considerare rata mare
de elevi migranți de generația a doua și a treia. Această caracteristică a influențat o parte
semnificativă a activităților de succes ale proiectului, deoarece acestea au deblocat
posibilitatea de a implica persoanele în vârstă provenite din familii de migranți, precum și
experți locali în istoria Anzio. Ambele tipuri de indivizi au sporit conținutul Laboratorului și au
activat o interacțiune autentică între generații.
În timpul primei zile, elevii au învățat obiectivele proiectului în detaliu. Apoi, activități de
spargere a gheții și jocuri de rol au fost stabilite pentru a ajunge să se cunoască reciproc și
de a construi un grup puternic de muncă.
În a doua zi multe activități s-au axat pe modul de a construi o poveste și pe a învăța diferite
moduri de narare. În acest cadru elevii au învățat cum să utilizeze instrumentele digitale
pentru a dezvolta o poveste (Celtx) prin interacțiuni inovatoare între scriere și instrumentele
vizuale.
Toată ziua a treia a fost dedicată pentru a învăța cum se face un interviu pentru ca elevii să
fie pregătiți pentru ultima zi. Elevii au pregătit întrebări cu privire la diferite teme care va
conduce interviul la schimbarea rolurilor reciproce (intervievator / intervievat).
În cele din urmă, elevii au avut posibilitatea de a vedea îndeaproape problemele pe care
migrația le atrage după sine, prin punctul de vedere al unui om care a migrat în 1981 din
Tunisia. Schimbarea orașului a fost relatată într-o perspectivă particulară, a unui om care
aparține unei alte culturi care arată modul în care comunitatea poate să găzduiască și să
integreze respectând tradițiile tuturor.
Migrația nu poate fi înțeleasă doar din afara granițelor naționale, ci și din interior. A doua
persoană intervievată a explicat modul în care Anzio a fost întotdeauna un teritoriu al
migrației, încă înainte de unificarea Italiei. Acest lucru arată modul în care un teritoriu este
compus dintr-un drum lung de integrare de persoane diferite, privit dintr-un punct de vedere
istoric. Ultimul intervievat a dezvoltat o poveste care leagă împreună migrația și problemele
între generații. Elevii au aprofundat modul în care fenomenul istoric al migrației poate afecta
relația dintre părinți și fii.
https://www.youtube.com/watch?v=RCO2GRIYVOY&feature=youtu.be
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