Booklet

Introducere
Metodologia dezvoltată în parteneriatul proiectului SEM.BET își propune să
transmită memorii de la seniori la adulți și tineri adulți prin învățarea
intergenerațională.
Noi credem că redescoperirea memoriilor este facilitată într-un context de învățare
intergenerațională, orientat spre valorizarea memoriilor și experiențelor de viață
care riscă să ﬁe pierdute, pentru că nimeni nu le valoriﬁcă și nu le recunoaște ca ﬁind
un capital de cunoaștere de care ﬁecare comunitate ar trebui să beneﬁcieze.
Pornind de la memoria individuală, această metodologie contribuie la recuperarea
memoriei sociale. A construi și a împărtășii memoria socială corelată cu o anumită
perioadă de timp sau cu aspecte speciﬁce unei comunități, este o cale de a transmite
cunoștințe, atitudini și deprinderi, de la seniori spre tinerele generații. Metodologia
SEMBET oferă de asemenea sugestii pentru colectarea memoriilor ce au ca scop
construirea, menținerea și întărirea diferitelor grupuri. De fapt, unul dintre rezultatele acestei metodologii este să concretizeze aceste memorii în micro-monumente
ale vieții – să le împărtășească cu restul comunității locale pentru a construi
identități locale și a întării societatea civilă și locală.
Mai jos puteți găsi câteva sugestii practice care vă pot ajuta în înțelegerea și utilizarea metodologiei SEM.BET. Acestea pot ajuta orice tip de organizație să înceapă un
process de colectare a memoriilor locale și să-l utilizeze ca un instrument
educațional în procesul de educație a adulților. Pentru o descriere amănunțită a
metodologiei, caută și vizualizează Împărtășirea de Memorii Europene între
Generații: memoria istorică în activități de învățarea intergenerațională cu seniori
și adulți. Manual pentru implementare.

O metodologie ce poate ﬁ utilizată în următoarele scopuri
• stimularea seniorilor să devină activi în comunitate și valoriﬁcarea
experienței lor de viață,
• minimalizarea riscului de a date uitării valori și cunoștințe importante,
• reducerea distanței dintre generații,
• promovarea identității locale, sentimentului de aparteneță și întărirea memoriei sociale și coeziunii comunității locale.
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Prin
• Recuperarea și conservarea memoriilor seniorilor;
• transmiterea și împărtășirea lor în comunitate;
• accesibilizarea lor pentru o audiență mai vastă la nivel local, național și
European.

Realizată de
Cei care sunt interesați de salvarea memoriilor, cei care lucrează cu seniori sau
într-un context intergenerațional, cei care doresc să întărească identitatea socială
și sentimental de apartenență la comunitate.
Ex.: Instituții publice; Universități pentru Vârsta a Treia; Facilitatori pentru seniori;
Instituții culturale: muzee, biblioteci; Asociații și grupui care activează în diverse
domenii de activitate social-culturală.
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Cum? … în două etape

Etapă 1

Etapă 2

Recupero e conservazione della
memoria

Transmiterea și împărtășirea
memoriilor în comunitate
Activități

Organizarea unei întâlniri cu seniori
de peste 65 de ani și adulți și/sau
tineri adulți cu vârste cuprinse între
20-64 de ani, cu atenție pe memorii ce
riscă să se piardă, cum de exemplu
sunt memoriile despre viața de zi cu zi.

Crearea și prezentarea micromonumentelor întregului colectiv și
accesibilizarea lor populației.

Metodă și forma de organizare a procesului de transmitere
Activități de grup (ex. Spunere de
povești, interviuri, conferințe, jocuri
de rol, etc.)

Procesul participativ:
· Grupul decide memoriile pe baza
cărora se vor crea micromonumentele.
· Este important să se stabilească
împreună cu părțile interesate din
comunitate urmatoarele: tipul
micro-monumentelor, numărul și
locația micro-monumentelor, mai
ales dacă acestea sunt obiectie
ﬁzice.

Resurse Umane
Un facilitator/cordonator necesar
pentru a facilita dialogul și transmiterea de conținuturi.
Un expert pe conținutul științiﬁc al
subiectului abordat.

Un coordonator al activităților care
menține contactul cu grupul de
participanți, cu părțile implicate (alte
instituții din comunitate), artiștii,
tehnicienii responsabilizați cu
implementarea micro-monumentului.

Un asistent care să urmărescă bunul
mers al activității și să ofere suport
tehnic.
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Etapă 1

Etapă 2

Recupero e conservazione della
memoria

Transmiterea și împărtășirea
memoriilor în comunitate

Ce e de făcut?
1. Pregătirea contextului și crearea
grupurilor de lucru:
· identiﬁcarea sau formarea
grupului și colectarea nevoilor sale;
· identiﬁcarea temelor/problemelor
în concordanță cu interesele
grupului;
· implicarea anterioară a
persoanelor ;
· alegerea unei locații potrivite
(de preferat locații care evocă
amintiri despre care urmează să
discutați);
· ﬁxarea timpului activității (durata
și momentul zilei în concordanță cu
programul de lucru al grupului);
· programarea activităților (orice tip
de activități formale, non-formale,
ex.: interviuri, discuții de grup,
demonstrații, etc.);
· pregătirea materialului care poate
ﬁ util.
2. Realizarea activităților
intergeneraționale.
Amintește-ți de importanța realizării
de activități de spargere a gheții, la
începutul întâlnirii.
3. Colectarea de memorii
individuale.
Poze, înregistrări audio sau/ și video
a sesiunii; orice tip de material din
trecut aduse de participanții din grup.

Micro-monumentele pot avea forme
variate: artefacte artistice, un panel,
o piatră, o carte, o înregistrare video,
audio, etc. Crearea de obiecte
multimedia poate ajuta un schimb
intergenerațional mai eﬁcient.
Locația micro-monumentelor poate
deja să existe (un parc public,
bibliotecă, wesite, piață publică,
muzeu, etc.) sau să ﬁe în mod
artiﬁcial creată. Micro-monumentele,
indiferent de natura lor, trebuie să
ﬁe:
• corelate de memoriile colectate în
prima etapă,
• plasate în spații publice, vizibile
pentru majoritatea oamenilor (în
cazul obiectelor ﬁzice),
• prezentate public în cadrul unui
eveniment,
• realizată legătura lor cu proiectul
European SEM.BET, inserat logo-ul
SEM.BET, referire la sit-ul SEM.BET
(dacă este posibil, de asemenea prin
QR code) și dacă este posibil să ﬁe
legate de alte micro-monumente,
• dacă sunt materiale digitale, pot ﬁi
împărtășite online plasându-le:
· pe websit-ul proiectului SEM.BET:
www.sembet.eu
· pe jurnalul paginii de facebook a
proiectului SEM.BET
· pe canalul youtube a proiectului
SEM.BET
· pe paginile web a părților
interesate, marcând materialele cu
#sem.bet
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Etapă 1

Etapă 2

Recupero e conservazione della
memoria

Transmiterea și împărtășirea
memoriilor în comunitate

4. Categorizarea memoriilor
colectate.
Cu colaborarea participanților,
facilitatorul/ coordonatorul va arhiva
materialele colectate corespunzător
criteriilor următoare:
• Perioadă – intervalul de timp în
care memoria colectată este inclusă;
• Temele – principalele teme pe care
memoriile se concentrează (muzică,
jocuri sociale, viața de zi cu zi,
dezvoltarea tehnologiei, lumea
școlii, muncă, viața amoroasă,viața
religioasă cu practicile ei, etc.);
• Format – tipul de format pentru
memoriile colectate (poze, audio,
format scris - document, obiecte ﬁzice,
etc.).
5. Arhivarea – împărtășirea online a
meterialelor colectate.
Prin plasarea lor:
• pe site-ul proiectului SEM.BET
www.sembet.eu
• pe jurnalul paginii de facebook a
proiectului SEMBET
• pe canalul youtube a proiectului
SEM.BET
• pe paginile web a părților interesate, marcând materialul cu
#sem.bet
Rezultate
Materiale

Materiale

Catalogarea, arhivarea și
împărtășirea online a memoriilor
colectate.

Micro-monumente care reprezintă
niște ancore ale memorilor collective ale comunității.
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Etapă 1

Etapă 2

Recupero e conservazione della
memoria

Transmiterea și împărtășirea
memoriilor în comunitate

Nemateriale

Nemateriale

• reducerea distanței
intergeneraționale prin stimularea
contactului social dintre seniori și
generațiile succesive;

• întărirea coeziunii comunității prin
crearea de puncte de contact între
generații;

• sporirea sentimentului de
apartenență la comunitate la seniori
și adulți;
• creșterea capacității de empatizare
a adulților cu seniorilor;
• ajutorea seniorilor de a rămâne
activi mental, aproape de lumea
tehnologică;
• reducerea riscului de izolare,
abandon și depresie a seniorilor;
• sporirea sentimentului de putință
seniorilor, aducându-le aminte de
reușitele lor pe parcursul vieții, și
ajutându-i astfel să rămână lucizi și
activi;
• creșterea stării de bine a seniorilor,
făcându-I conștienți de utilitatea lor
pentru semeni și de nevoia tinerelor
generații de ei;
• adulți mai conștineți de deprinderile
seniorilor.

• consolidarea apartenenței locale, a
sentimentului de identiﬁcare prin
recuperarea memoriilor din teritoriu;
• transmiterea/promovarea identității
comunității;
• recunoașterea rădăcinilor prezentului în narațiunile despre evenimente
trecute și despre
valoarea/importanța cunoașterii
experiențelor trăite în deciziile
prezentului;
• descoperirea, recunoașterea și
consolidarea locurilor memoriale prin
completarea lor cu amintiri încă vii;
• depășirea barierelor
intergeneraționale, identiﬁcarea
similarităților și a diferențelor din
viața comunității în trecut și în
prezent;
• consolidarea cetățeniei Europene
prin recunoașterea valorilor comune.

Valutazione
Pentru evaluarea ﬁnală pot ﬁ utilizate
diferite instrumente, în concordnță cu
caracteristicile respondenților, timpul
disponibil, elementele ce urmează a ﬁ
evaluate.

Eﬁcacitatea micro-monumentelor
poate ﬁ evaluată, dacă este necesar,
printr-un chestionar administrat de
părțile interesate din comunitate.

În general, ar trebui să identiﬁci
aspectele pe care dorești să le
evaluezi cu privire la activitatea sau
programul propus de tine.
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Etapă 1

Recupero e conservazione della
memoria

Etapă 2

Transmiterea și împărtășirea
memoriilor în comunitate

Dacă sunt doar aspecte de ordin
emoțional care te interesează, poți
utiliza metode de evaluare
non-formale precum ﬂesh-light,
portofoliul, autoevaluarea, ș.a.
Un chestionar care evaluează atât
gradul de satisfacție cât și
cunoștințele accumulate, ideile și
valorile asimilate, poate ﬁ propus
participanților în acest sens.
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De ce?

1.

2.

3.

4.

pentru a
implica seniorii
în viața
comunității și a-i
deteremina să își
valorizeze
cunoașterea
acumulată și
experiența de
viață.

pentru a
minimaliza riscul
uitării anumitor
valori și cunoștințe

pentru a
reduce
distanța între
generații

pentru a promova
identitatea locală,
sentimentul de
aparteneță și
consolidarea
memoriei socialeși
coeziunii
comunității.

Pronind de la memorii individuale

Recuperarea și conservarea memoriilor
Colectarea memoriilor prin activitatea
intergenerațională de grup.

Transmiterea și împărtășirea de memorii în comunitate
Crearea de micro-monumente ale vieții pentru
comunitate ca mai apoi să fie împărtășite la nivel local,
național și European.

La tv èrrivata
a
nel ‘53...noi
l’avevamo
presa perrimi
p e quelli del
lazzo
pa
venivano con le loro seggiole. Di fronte
alla televisione pensa
vo: “ma come
fanno?” ...e i bambini piccoli andavano
dietro per
vedere se’era
c qualcuno!
In casa si par
lava tutti in dialetto e con
la tv si è cominciato a sentir
lare par
correttamente
l’italiano. I miei genito
ri
hanno impa
ratol’italiano anche
razie
ga

In viaggio di nozze a
Romaravamo
e
sempre
con una cugina di mia
suoce
ra.
Quando
rrivammo
a
a Roma andammo
a trovar
la, ci aveva
prenotato
l’albergo
e poi noi andammo
per conto nostro. La
mattina cominciò a
sgridare perchè non
ci alzavamo presto
perchè leivoleva
ci
farvedere
Roma.ra
E
sempre presente nelle

Mussolini decise che
gli scapoli, detti “zioni”,
dovevano pagare un
tassa di 50 scudi perchè
non davano unributo
coint
alla pat
ria.

perchè ci faceva da
cicerone ma
ra una
e
scocciatu
ra perchè non
ci abbandonava mai!

Le donne più giovani
vevano
a
la veletta chia
ra e quelle più
circa gli annila70,
donna
quando rava
ent in chiesa si
doveva mettere qualcosa in
testa mentre
l’uomo, se
veva
a
il cappello, loveva
do togliere.

avevamo un buco
la nel
siepe.

ww
w.studiokiro.it

Io gli butta
vo giù i bigliettini
e ci mettevamo
’accordo.
d
Poi c’era un’amica che ci
copriva e una signo
ra che ci
prendeva in casa. E poi ci si

SPAGNA
ITALIA
SLOVENIA
POLONIA
ROMANIA

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere
una memoria storica europea attraverso la testimonianza di
anziani, che divengono formatori delle successi ve generazioni,
trasmettendo memorie di vita quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale
caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme
ad altri “micromonumenti di vita” sparsi nella provincia di Bologna e negli altri Paesi eu ropei coinvolti.
Si ringraziano gli ospiti e i familiari del Centro Diurno “Vita Insieme” del Comune di Medicina e gli operatori della Cooperativa
Sociale Ida Poli, per i frammenti di memoria condivisi durante

RISULTATI

DEL PROGET
TO

FOTO

DEI LABOR
ATORI

Il progetto 527479-LLP-1-2012-1-I
T-GRUNDTVIG-GMP è finanziato con il sostegno
ropea. della Commissione
eu
la sperimentazione
della metodologia.

www.sembet.eu

VIDEO

INTERVISTE

Ajungem la a memoria colectivă
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Experiențele Pilot

ITALIA
În Italia metodologia a fost testată în diferite municipalități din regiunea Bologna,
implicând grupuri deja parțial structurate. O confruntare preliminară a fost făcută cu
reprezentanții structurii gazdă, asociații și cooperative pentru a analiza contextul,
obiectivele și așteptările grupului. Gruprurile au fost conduse de către un facilitator
care a dirijat conversația fără un interviu structurat rigid. Metodologia crează un
schimb intergenerațional prin memoria anilor 50-70. Cu anumite ocazii memoriile
despre război au ieșit la suprafață, dar grupurile au apreciat că perioada ce trebuie
rememorată este cea de după război și, în particular, cea dintre anii 50-70. Vârstnicii
mai puțin trecuți, au evidențiat că în general atenția se concentrează pe perioada
războiului, în care ei erau prea tineri pentru a păstra amintiri.

Abia următoarea perioadă i-a transformat în protagoniști. Pentru a facilita schimbul,
recuperarea memoriei și curiozitatea am folosit itemi ca fotograﬁi, scrisori și jurnale.
Principalele teme care au reieșit au fost media, ca radioul și televiziunea, și contextul din jurul lor. Amintirile emergente au fost legate de modul de viață în și cu comunitatea respectivă. Altă temă a fost viața amoroasă: logodna și căsătoria. Acest
subiect a fost tratat în spiritul jocului iar implicarea a fost puternică din partea vârstnicilor, adulților și tinerilor, care doreau să povestească și să își împărtășească
aventurile. În ﬁnal am colectat imaginile, materialele video și scrise care împreună
formează micro monumentele de memorie. Pentru ﬁecare municipalitate implicată
au fost create panele care prezintă imagini și materiale despre populația locală.
Panelele, prezentate comunității, sunt plasate în locuri publice și au un cod QR legat
de website-ul SEMBET și baza de date în care sunt adunate toate materialele video
de la întâlniri și micromonumentele făcute în alte tari europene. Totul este împărțit
în macro teme pentru ca memoriile să poată ﬁ comparate la nivel European.
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ROMANIA
Pasul 1. Identiﬁcarea contextului local, reﬂecție și planiﬁcare.
În România, activitățile intergeneraționale sunt destul de legate de programele
educaționale concepute de școli sau alte instituții de învățământ, ﬁind dezvoltate de
cele mai multe ori, într-un mod organizat, între două generații aﬂate la două frumoase perioade de dezvoltare – perioada copilăriei și a adolescenței și perioada vârstei
a treia. Deși, nu într-un mod explicit, învățarea intergenerațională se întâmplă,
având ca obiective explicite transmiterea de cunoștințe și comportamente diverse.
Cercetarea efectuată în România în cadrul proiectului SEMBET, a arătat că în timp ce
în mediul rural învățărea intergenerațională se întâmplă de la sine (în primul rând
datorită faptului că bunicii reprezintă încă o sursă de cunoaștere și un ajutor de
nădejde în creșterea nepoților, iar în al doilea rând este ceva obișnuit ca la treburile
casnice copiii să-și ajute părinții sau bunicii, și astfel, în acest context, valori și
aptitudini diverse să se transmită mai departe). În zona urbană învățarea
intergenerațională se întâmplă din ce în ce mai mult într-un mod formal, artiﬁcial;
este organizată de cele mai multe ori de instituții educaționale și are obiective de
învățare speciﬁce. Tinerii au preocupările lor speciﬁce, care tind să se intersecteze
din ce în ce mai puțin cu cele ale seniorilor. Lipsa de preocupări comune, duce la
distanțarea celor două generații și pierderea multor cunoștințe care în mod normal
erau transmise printr-un simplu dialog.
Plecând de la această realitate am creat un context favorabil realizării unor activități
de învățare intergenerațională, aducând împreună două grupuri de persoane din
două organizații din Timișoara. Am implicat seniori de la Asociația Seniorilor din
Municipiul Timișoara(ASMT) și tineri adulți de la Asociația Studenților de la Psihologie și Sociologie din Timișoara (ASPST). Facilitatorul a fost un formator caliﬁcat care
a avut curiozitatea de a încerca să lucreze după metodologia pe care noi am
propus-o spre testare.
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Am lansat invitația de participare către cele două grupe de adulți, iar apoi am organizat întâlniri și prin metoda discuților de grup, am ajuns să îi cunoaștem și să le aﬂăm
interesele comune. Paralel cu formarea grupelor și cunoașterea lor, am organizat trei
întâlniri cu facilitatorul și asistentul pentru a dezbate metodologia și maniera în
care ea poate ﬁ aplicată astfel încât să răspundă contextului local și intereselor
grupurilor implicate.
Activitățile au fost organizate sub îndrumarea acestei metodologii, iar pașii au fost
analizați și planiﬁcați.

2. Pregătirea activităților
• elaborarea obiectivelor de învățare,
• stabilirea conținutului,
• identiﬁcarea metodelor de transmitere a conținutului,
• de identiﬁcarea resurselor (timp, oameni, materiale),
• planiﬁcarea activităților, organizarea si cunoasterea grupurilor,
• elaborarea strategiei pe intreg parcursul activității de diseminare și
valoriﬁcare activităților.
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Pe parcursul acestei testări, au fost organizate două sesiuni de învățare
intergenerațională. Tema activităților a fost “Jocuri și jucării – O călătorie în
trecut!”.

3. Desfășurarea activităților de învățare intergenerațională.
Această primă reuniune a fost pentru tineri primul pas spre o călătorie în trecut. În
vara anului 2014, tinerii adulți de la Asociația Studenților de la Psihologie și Sociologie din Timișoara s-au întâlnit într-un mediu prietenos cu seniorii plini de energie
și entuziasm din ASMT. Jucării și povești emoționante au ieșit la suprafață și au prins
din nou viață prin împărtășirea amintirilor și a experiențelor lor.
Dar ceea ce a fost cu adevărat impresionant au fost emoțiile și legăturile pe care
ambele grupuri le-au dezvoltat în timpul și după această sesiune. Procesul de
învățare și curiozitatea de a ști mai multe despre trecut au condus la exprimarea
dorinței de a continua activitatea cu o a doua reuniune a cărei scop să ﬁe acela de a
materializa amintirile lor într-o broșură. Astfel poveștiile culese pe parcursul acestor
activități să nu se piardă, ci să rămână spre a ﬁ transmise mai departe generaților de
seniori și tineri.
Metodele de facilitare a dialogului intergenerațional, au fost:

1. Jocul “Ghici cine ești?”, o metodă de spargere a gheții, ce a servit pentru

energizarea participanților și antrenarea lor într-un prim dialog de cunoaștere
reciprocă. Jocul cunoaște multe variante. Varianta folosită a fost următoarea: pe
spatele participanților a fost lipit un personaj faimos, cu care ei se identiﬁcau pe
parcursul jocului. Neștiind ce personaj sunt, participanții trebuiau să aﬂe migrând
de la un coleg la altul. Regula jocului a fost: cel în căutarea identității, putea să
pună ﬁecărui coleg doar trei întrebări care să-l ajute să deducă ce personaj este, iar
colegul respondent avea voie să-i răspundă doar cu “da” sau “nu”. Schimbul de
parteneri de conversație se realizează până ce toată lumea ghicește cu cine se
identiﬁcă.
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2. Conversația, forma de organizare: grupuri de discuție.

Prin această formă de organizare generațiile s-au putut cunoaște mai bine,
poveștile despre copilărie au început să decurgă pornind de la obiecte vechi aduse,
fotograﬁi, sau simple cuvinte cheie care pentru seniori aveau o mare însemnătate.

3. Learning by doing – învățarea prin activitate practică

După împărtășirea de memorii din perioada copilăriei, și a bucuriei de a ﬁ copil,
grupurile au retrăit împreună perioada copilăriei prin joc. Împreună au realizat
jucării diverse și s-au bucurat de rezultatele muncii lor. Seniorii le-au arătat tinerilor jucăriile pe care ei obișnuiau să le coanceapă cu mult entuziasm când erau copii,
și bucuria pe care o simțeau la ﬁnal când jucăria era gata, numai bună pentru ați
petrece timpul jucându-te cu ea laolaltă cu alți copii.
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În a doua reuniune, metoda de facilitare a dialogului intergenerațional, a fost:

1.“Biblioteca vie“
A doua sesiune de învățare a avut ca obiective principale descoperirea a mai multor
lucruri despre viața seniorilor și consemnarea acestor amintiri despre perioada
copilăriei, împreună cu aceștia, într-o broșură.
Activitatea a fost găzduită de ASMT, iar tinerii adulți au adus o contribuție esențială
în realizarea acestui micro-monument pe care broșura îl reprezintă. Prima parte a
activității a fost facilitată prin metoda “biblioteca vie”. Seniorii, care reprezentau
cărțile ce urmau a ﬁi descoperite, au realizat o copertă care purta titlul amintirii pe
care aceștia o considerau extrem de prețioasă. Tinerii au avut de ales cartea care li
s-a părut a ﬁi cea mai interesantă, judecând acest lucru după coperta ei. Alegerea
cărții s-a realizat prin procedeul turul bibliotecii. Pașii în implementarea metodei:
• Construirea coperții de către seniori.
• Turul bibliotecii – fără a cunoaște omul din spatele coperții, tinerii au ales
cartea după titlu și reprezentarea pe care seniorii au improvizat-o pe coperta
realizată.
• Consemnarea modalităților prin care au realizat jucăriile în etapa anterioară, și
de asemenea despre poveștile de viață pe care le-au descoperit în această a
doua întâlnire cu seniorii.
Metoda de evaluare: Flesh Light – exprimarea spontană a feedbakului printr-un
cuvânt/maxim o propoziție.
Instrumente de evaluare: chestionare cu privire la plusul de valoare pe care
participanții consideră că l-au găsit participând la aceste activități.
Modalități de valorizare a micro-monumentelor: publicarea pe rețele sociale a rezultatelor activității, inserarea micro-monumentelor în rețeaua SEMBET, communicate
de presă, expoziții la sediul ASMT, articole.

CEHIA
Il progetto SEMBET ha lavorato coinvolgendo un gruppo di scout anziani che vivevano
nel quartiere Środka a Poznań. I signori più anziani hanno condiviso il loro attaccamento sentimentale al territorio attraverso storie della loro giovinezza lì. Sono stati
proprio questi racconti orali che hanno dato l’ispirazione per le sessioni “Gli Incontri
di Śródka".
Gli incontri, raccogliendo insieme anziani e giovani, sono iniziati con una discussione
degli sforzi di rivitalizzazione e le possibilità di sviluppo del paesaggio culturale
urbano senza cancellare memorie locali del passato. I nostri due generali obiettivi di
progetto sono stati 1) trovare un modo eﬃcace di trasmettere memorie da una gene14

razione a quella successiva, e 2) preservare e consolidare racconti orali degli anziani.
Il più importante elemento dei nostri incontri è stata la passeggiata attorno Śródka,
dove gli anziani hanno avuto la possibilità di parlare delle loro memorie connesse
con il luogo. Mentre parlavano, hanno ricreato il clima speciﬁco del luogo attraverso
le loro storie accattivanti.
Gli incontri con gli anziani hanno avuto luogo da Giugno ﬁno a settembre (con la
possibilità di estendere il periodo di progetto). Al momento stiamo lavorando sulla
creazione di una Guida dei dintorni di Śródka, che sta andando a introdurre i lettori,
in un viaggio attraverso il tempo, conducendoli attraverso i ricordi degli anziani. I
giovani partecipanti sono stati responsabili dell’annotazione dei ricordi e la creazione del progetto graﬁco, mentre gli anziani hanno recensito e corretto il lavoro. La
guida sarà disponibile per il download online gratuitamente dal nostro sito web.
http://www.srodeckiespotkania.pl/

SPANIA - ȚARA BASCILOR
Aranzadi ha sperimentato SEMBET in Orio, città costiera basca molto conosciuta per
la sue tradizionali pratiche di pesca delle giovani anguille. Focalizzandosi sulla
tradizione di pesca e la trasformazione sociale, e prendendo i pescatori del mondo
come principali soggetti, quattro anziani e quattro adulti hanno preso parte a quattro
workshop durante due settimane. Insieme, hanno analizzato i cambiamenti aﬀrontati
da questa tradizionale professione, inserendo le proprie esperienze in una storia,
generando memorie individuali. Un insieme di diverse attività sono state proposte
per collegare queste memorie individuali e costruire una memoria comunitaria:
Mappa dei ricordi e narrazione (Eventi felici e storie di vita di tutti i giorni dei partecipanti sono stati collocati in una mappa); Mostrare e Raccontare (spiegazioni e storie
intorno antico oggetti legati alla pesca delle giovani anguille) o progetti
d’ispirazione (un'esperienza collettiva in una città vicina: il restauro di una vecchia
nave di legno e la sua trasformazione in un simbolo e un monumento per la comunità).
Alla ﬁne, è stata svolta vicino al mare una performance artistica: un ﬁume di sabbia
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fatta dai partecipanti locali, dove ogni curva e ogni deviazione dal suo ﬂusso ha
rappresentato ogni memoria, tutti insieme immersi nel percorso di una storia condivisa. Come risultato, i partecipanti hanno mostrato un atteggiamento positivo e ha
visto l'importanza di portare il passato al presente, come un modo per preservare la
capacità di pesca e le conoscenze. Sono state costruite nuove relazioni, e il contatto
tra le generazioni ha portato ad una riﬂessione sullo sviluppo della comunità locale
e progetti per il futuro per preservare il patrimonio culturale.

SLOVENIA
Subiectul abordat a fost Primul Razboi Mondial. Activitățile s-au adresat în primul
rând oamenilor în vârstă care au ceva amintiri ( povesti, obiecte, fotograﬁi) legate de
primul razboi mondial, dar nu de armament. În al doilea rând, am implicat organizații
și persoane care aveau computer și priceperi organizatorice și care doreau să învețe
puțină istorie din povestiri la prima mână, respectiv adulți tineri. Am pus la cale
diferite tipuri de întâlniri cu ambele generații și am desfășurat activități constând în
primul rând în istorisirea unor povești, aducerea unor obiecte din timpul respective,
și (în procesul de învățare a seniorilor să utilizeze noi tehnologii) punerea lor
laolaltă pentru expoziția ﬁnală și publicarea pe portalul on-line:
(http://www.kamra.si/).
Portalul regional Kamra a acumulat conținuturi digitale cu caracter cultural din
biblioteci și alte instituții culturale. Astfel, conținutul digital este disponibil într-un
singur loc și este creat de către cele mai competente organizații în domeniul respectiv de experiență. Conținutul depozitat în Kamra este prezentat sub formă de povestiri, sprijinit de narațiuni, corespunzător obiectelor digitalizate și meta datelor
acumulate.
Toate acțiunile noastre au devenit cunoscute la nivel local și alte organizații au
devenit interesate să ne însoțească. Si astfel evenimentul ﬁnal al acestei aplicații
experimentale în țara noastră a devenit cunoscut în comunitate. În afară de prezentarea rezultatelor noastre, au fost de asemenea organizate trei expoziții cu aceiasi
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temă (una în biblioteca noastră, una în muzeul regional și una de pictură în casa de
cultură locală), prezentarea unor autori care au scris în timpul primului război
mondial, prezentarea unor ﬁlme de epocă, precum și ateliere pentru copii (pentru că
a fost inclusă întreaga comunitate a trebuit să creem ceva și pentru ei deși nu erau
un grup țintă al proiectului). Am stabilit, de asemenea, să ﬁlmăm toate acestea, să
avem ﬁlme de prezentare pentru unele povestiri și obiecte chiar și după încheierea
proiectului.
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