Transmiterea amintirilor europene între generaţii: memoria
istorică în activităţile de învăţare intergeneraţională pentru
seniori şi adulţi.

Manual de implementare

Transmiterea amintirilor europene între generaţii: memoria istorică în activităţile de învăţare intergeneraţională pentru seniori şi adulţi. Manual de implementare

Structura şi cuprinsul
manualului

1. Introducere						p. 3
2. Context 							p. 5
3. Memoria în educaţia adulţilor			

p. 7

4. Obiective							p. 11
5. Beneficiari şi părțile interesate			

p. 12

6. Ipoteze metodologice				p. 13
7. Planul de lucru şi Orarul				

p. 16

a. Cine, De ce, Ce
b. Instrumente, activităţi şi modalităţi specifice
c. Rezultate/Produse
d. Evaluare

8. Valoare adăugată europeană			

2

p. 34

Transmiterea amintirilor europene între generaţii: memoria istorică în activităţile de învăţare intergeneraţională pentru seniori şi adulţi. Manual de implementare

1. Introducere

Acest manual prezintă metodologia elaborată în cadrul proiectului SEM.BET de către echipa de parteneri, ce are ca scop
trasmiterea amintirilor de la seniori la adulţi şi tineri prin
intermediul învăţării intergeneraţionale.
Metodologia SEM.BET a fost realizată pe baza rezultatelor
obţinute în urma studiului şi analizei contextului şi prin colectarea
exemplelor de bune practici oferite de fiecare ţară implicată în
proiect. Interviurile realizate cu un grup heterogen de vârstnici (cu
diferenţe de vârstă, gen şi statut social) au oferit o sumă a nevoilor
şi a aşteptărilor celor care vor fi beneficiarii finali ai metodologiei.
Acest manual are scopul de a oferi suport oricărui tip de organizaţie
pentru a începe un proces de recuperare a memoriei locale şi de
a-l utiliza ca instrument educaţional în educaţia adulţilor.
Considerăm că acest proces de redescoperire a memoriei ar putea
să aibă loc într-un context de schimb intergeneraţional. În acest
mod, amintirile recuperate vor avea un impact imediat asupra
părților interesate și asupra membrilor comunității.
Acest manual reprezintă un instrument ce facilitează un proces de învăţare intergeneraţională
orientat pe valorizarea amintirilor, ce riscă să fie pierdute, şi a experienţelor de viaţă, pe care
nimeni nu le apreciază, drept capital de cunoştinţe de care orice comunitate ar trebui să
beneficieze.
Acest document oferă indicaţii practice de aplicare a metodologiei SEM.BET şi defineşte
competenţele şi abilităţile pe care cei implicaţi le pot dobândi prin utilizarea Amintirilor ca
instrument pentru învăţarea intergeneraţională, în context public sau privat (inclusiv în
familie).
Începând cu memoria individuală, această metodologie contribuie la recuperarea unei
memorii sociale1, ajutând la urmărirea unei continuităţi ce se întinde din trecut până în
prezent. Construirea şi împărtăşirea memoriei sociale legată de o anumită perioadă de timp
sau de aspecte specifice ale comunităţii sunt moduri de transmitere a cunoştinţelor, atitudinilor şi a abilităţilor de la cei în vârstă la noile generaţii.
Metodologia SEM.BET oferă, de asemenea, indicaţii pentru reașezarea unei colecții de amintiri locale cu scopul de a construi, menţine şi întări identitatea diferitelor grupuri. De fapt,
unul dintre rezultatele acestei metodologii îl reprezintă nararea amintirilor într-un format
sustenabil - “micro-monumente de viaţă” - pentru a le împărtăşi cu restul comunităţii
locale pentru a contura identităţi locale şi de a întări societatea civilă şi locală.

1

Memoria socială, uneori cunoscută sub denumirea de memorie colectivă, este o reprezentare comună a trecutului acceptată şi împărtăşită de un grup mare de oameni, o comunitate sau o întreagă societate.
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2. Context

În deceniile ce vor veni, toate ţările UE se vor confrunta cu o creştere spectaculoasă a
numărului persoanelor în vârstă şi cu o descreştere seminificativă a numărului tinerilor şi a
celor cu vârsta propice angajării.2
Aceasta reprezintă o predicţie ce în multe ţări reprezintă deja o realitate, şi care, printre
multele efecte ale acestei schimbări, presupune şi riscul pierderii familiilor şi a memoriilor
locale. Motivele acestui risc sunt în acelaşi timp de ordin social, cultural şi istoric.
Cel mai evident îl reprezintă dezvoltarea tehnologiei şi viteza cu care aceasta se impune, fapt
ce a marcat o diferență majoră în modul de a învăţa, de a comunica, de a găsi şi de a utiliza
informaţia.
Noile generaţii au o relaţie nouă cu accesul la informaţie: cunoştinţele reprezintă rezultatul unei cercetări într-un cadru foarte larg, ce nu trebuie în mod necesar să treacă printr-un filtru personal. În trecut, cunoştinţele proveneau din poveştile şi experienţa vechilor
generaţii, şi erau transmise în special în familie, pe parcursul vieţii petrecute împreună.
În mod special, în mediul rural, unde nivelul de cultură şi de cunoştinţe era foarte limitat,
familiile se întâlneau seara, pentru treburi mărunte, cum ar fi torsul, şi împărtăşeau poveşti,
opinii, experienţe. Şi la nivelul familiei au existat modificări, trecându-se de la o familie în
care bunicii locuiau cu nepoţii, la familia de tip nucleu, în care momentele de transmitere a
cunoştinţelor între generaţii sunt rare şi niciodată obişnuite. Dacă observăm faptul că momentul procreării s-a prelungit constant, înţelegem cum această prăpastie între generaţii
s-a mărit şi, în consecinţă şi riscul de a pierde o moştenire valoroasă în ceea ce priveşte cultura orală. Această prăpastie este şi mai evidentă, iar riscul pierderii cunoştinţelor istorice
este mult mai periculos în ceea ce priveşte raportul dintre vechea generaţie şi cea adultă,
decât cel dintre cei în vârstă şi cei tineri. Tinerii sunt atât de departe de contextul în care au
trăit bunicii lor încât sunt curioşi şi interesaţi să asculte şi să le cunoască trecutul. Adulţii,
însă, au împărtăşit o parte din experienţă şi din cunoştinţe cu generaţia anterioară, iar acest
fapt le afectează curiozitatea şi interesul.
În plus, poveştile spuse de către bunici nepoţilor reprezintă încă un obicei acceptat, în timp
ce, compararea amintirilor celor în vârstă cu a celor adulţi nu este considerată utilă, şi astfel
nu se găseşte timp sau spaţiu în organizarea actuală a familiilor.
De fapt, mai există un element ce a avut un impact profund: pierderea rolului de lider al
vechilor generaţii în faţa noilor generaţii. În momentul în care experienţa nu mai reprezintă
o sursă de cunoştinţe şi înţelepciune, ci, din contră, este un motiv de a fi inadecvat datorită
contextului social şi tehnologic foarte diferit, şi în momentul în care valoarea predominantă
o reprezintă eficienţa economică, rolul social al tinerilor şi al celor în vârstă este inversat.
Dar prin înlocuirea vechiului cu noul întrerupem legătura cu rădăcinile noastre, cu cultura
ţării din care provenim, fiind afectaţi astfel de o pierdere a identităţii, la nivel individual dar şi
social. Compaţia dintre experienţele comune ale vârstnicilor şi ale adulţilor ar reprezenta un
mod de a menţine în viaţă o bogăţie de cunoştinţe şi de a o face cunoscută în toată splendoarea ei generaţiilor tinere.
Aceste observaţii reprezintă principiul pe care se bazează această metodologie.
2

ANI MAI MULȚI, VIEȚI MAI BUNE — Agenda de cercetare strategică asupra schimbărilor demografice (http://
www.jp-demographic.eu/about/documents/full-version-of-sra)
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Obiectivul principal este de a proteja cunoştinţele orale moştenite ce formează substratul identităţii noastre colective ce riscă să fie pierdute; modalitatea aleasă este de a
compara generaţia adulţilor cu cea a persoanelor în vârstă, în contexte potrivite astfel
încât să se realizeze transferul de cunoştinţe.
Transferul și păstrarea culturii exprimate de către cei în vârstă ne obligă să definim
următoarele:
• Tipul de cultură: ce cred persoanele în vârstă că au de dat noilor generaţii;
• În ce mod: cu ajutorul biografiei, a poveştilor despre ei înşişi, despre trecut, pentru că
amintirile au capacitatea de a reactiva:
• O recunoaştere reciprocă pozitivă: seniori-tineri.
• O conştientizare pozitivă (pentru seniori ar putea fi percepţia faptului că au un
rol, pentru adulţi ar putea fi conectarea cu trecutul lor, cu identitatea locală
căreia îi aparţin).
• Reconstruirea, recunoaşterea sau pur şi simplu „scoaterea la lumină” a unui
sentiment de identitate colectivă”.
• Tipul de contexte de transfer de cunoştinţe (cadrul şi condiţile în care poate fi evaluat
total).
Rezultatul reprezintă un model transferabil de transmitere culturală ce, bazându-se pe
memorie, devine un model de transfer al memoriei. Aşadar, memoria reprezintă, în acelaşi
timp, instrument şi conţinut al transferului de cunoştinţe.
Trebuie să reţinem că memoria nu reprezintă un conţinut sterilizat dar că are legături
strânse cu identitatea oamenilor şi a comunităţii, cu percepţia propriei identităţi, a propriei
vieţi şi a rolului nostru social.
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3. Memoria în educaţia
adulţilor: istorie,
reminiscenţe, identitate,
comunitate, cunoştinţe.

[Reminiscenţe]
Oamenii au capacitatea, probabil chiar şi nevoia de a descoperi, a relata şi de a împărtăşi
poveşti despre ei. Amintirile pot fi văzute ca fiind cărămizile din care se construiesc
aceste poveşti. Această predispoziţie este denumită reminiscenţă3.
Prin amintirea informaţiilor frapante, ne conectăm cu ceilalţi, avem un sentiment plăcut despre noi înşine, depăşim emoţii negative, suntem înţelegători faţă de problemele actuale, şi
ne consolidăm o poveste autobiografică în continuă dezvoltare şi un sentiment al identităţii,
toate acestea pe lângă o mulţime de alte scopuri.
Conform afirmaţiilor lui Habib Chaudhury4, “tendinţa generală este de a percepe reminiscenţa
ca fiind o calitate comună şi lumească a vârstei a treia (un fenomen de la sine acceptat) în loc
să explorăm această minunată multitudine de amintiri ca sursă de continuitate a dezvoltării
personale şi a identităţii persoanelor în vârstă”.
Pe lângă dimensiunea mai filozofică a reminiscenţei, ca mecanism de dobândire a unui sentiment al trecutului şi de împăcare cu acesta, acest fenomen are scopuri multiple, pentru
propria identitate odată cu înaintarea în vârsta adultă:
a) contribuind la menţinerea încrederii de sine în confruntarea cu declinul abilităţilor fizice
şi cognitive;
b) păstrând sentimentul propriei identităţi ca bază a siguranţei psihologice;
c) în contextul social – prin transmiterea culturii viitoarelor generaţii.
SFR ( Scala Funcţiilor Reminiscenţei5 – ce din punct de vedere al abordării cantitative,
este cea mai frecvent utilizată în acest moment - identifică opt tipuri de utilizări ale
reminiscenţei6:
3
4
5
6

Jeffrey Dean Webster, Ernst T. Bohlmeijer, Gerben J. Westerhof, Realizarea unei hărți a reminiscenței:Un ghid
conceptual pentru cercetare și pentru aplicații, www.cs.cornell.edu/~danco/remchiwork/papers/webster_MappingTheFutureOfReminiscence.pdf (dicembre 2014)
Chaudhury, H (1999). Identitatea și reminiscența unui loc: Un studio conceptual în Jurnal al îmbătrânirii și al
Identității, vol. 4. N. 4, 1999.
Webster 1993, 1997, 2003; Webster și Gould 2007
Aceste utilizări sunt : 1) Reînsuflețirea amărăciunii – gândirea și mediatarea asupra amintirilor neplăcute, a
oportunităților pierdute și a necazurilor; 2) Reducerea plictiselii – utilizarea amintirilor pentru a umple o lipsă
de stimulare sau de interes; 3) Conversația –relatarea amintirilor personale ca formă de implicare socială; 4)
Pregătirea pentru moarte - utilizarea amintirilor pentru a face față gândurilor legate de sfârțitul vieții; 5) Identitate – utilizarea amintirilor personale în căutarea coerenṭei, valorii și sensului în viața cuiva, și pentru consolidarea propriei identități; 6) Menținerea intimității – păstrarea vie a amintirilor legate de relații sociale intime ce
nu mai fac parte din viața noastră; 7) Rezolvarea de probleme – utilizarea trecutului pentru a identifica puncte
forte din trecut și pentru a identifica modalități de a face față provocărilor din prezent; 8) Predarea/Informarea
– transmiterea amintirilor pentru a transmite o lecție de viață și pentru a transmite ideologii personale.
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Identitate

Predarea/Informarea

Soluţionarea de probleme

Conversaţie

Reînsufleţirea amărăciunii

Menţinerea intimităţii

Reducerea plictiselii

Pregătirea pentru moarte

personal

social

În ceea ce priveşte această argumentare, intenţia noastră se concentrează pe Reminiscenţa
Simplă: cea de tipul „Predare/informare” şi „Conversaţie”, ceea ce reprezintă, în schema de
mai sus, împărtăşirea amintirilor pentru a transmite o lecţie de viaţă şi nişte ideologii personale (cadranul 3: creştere socială – proactivă).
Acest tip, ce poate fi numit „reminiscenţă simplă”, reprezintă în mare parte povestirea
autobiografică nestructurată şi reminiscenţa spontană. Acestea au loc de obicei într-un context relaţional, de exemplu, la aniversări sau reuniuni între prieteni şi familie. Acest nivel de
reminiscenţă poate fi facilitat în intervenţii, sub forma grupurilor de reminiscenţă. Scopul
poate fi acela de a intensifica contactele sociale, punând accentul pe amintiri şi subiecte
specifice şi obţinând o stare de bine pe termen scurt.
Teoria selectivităţii socio-emoţionale7 poate fi considerată ca teorie caracteristică şi de suport, din moment de acest tip de reminiscenţă subliniază funcţionarea şi influenţabilitatea
emoţională a memoriei, cu scopul de a fi utilizate într-un mod pozitiv pentru dezvoltarea
(cunoştinţelor şi a conştientizării) persoanei.
Un exemplu îl constituie uitlizarea reminscenţei într-un grup pentru a facilita conectarea
intergeneraţională. De fapt, ideea reminiscenţei – adică procesul sau practicarea relatării
sau a rememorării experienţelor trecute – este importantă atât din punct de vedere al
individului cât şi al comunităţii.
Reminiscenţa reprezintă procesul normal şi automat de rememorare al amintirilor
legate de anumite momente ale vieţii sau de alte aspecte. Un proces similar poate
avea loc în cadrul comunităţilor, diferenţiindu-se prin tipul de evenimente sau de
amintiri rememorate.
După cum tocmai am văzut, mai multe studii identifică remniscenţa ca fiind un proces important ce are diferite funcţii pentru indivizi şi pentru comunitate.
Prima funcţie a reminiscenţei este una subiectivă: uitându-ne la propriile amintiri, în special
ca persoane în vârstă, putem să integrăm mai bine propria identitate.
Cea de a doua funcţie a reminiscenţei o reprezintă călăuzirea propriei persoane şi a altora
(prin transmiterea altor persoane a propriilor cunoştinţe şi competenţe)
Cea de a treia funcţie este interpersonală şi şi se referă în mod particular la aspectul narativ
şi la transmiterea informaţiilor către ceilalţi (transmiterea transgeneraţională a amintirilor).

7

Elaborat de Laura Carstensen, psiholog de la Stanford, din 1992..
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[Amintirea]
De fapt, dacă reminiscenţa reprezintă actul rememorării, amintirea este produsul.
La fel ca şi reminiscenţa, şi conceptul de amintire în ceea ce priveşte adulţii este plin de
însemnătate emoţională, cognitivă şi socială, în acelaşi timp.
Putem să ne imaginăm Istoria ca pe o deltă a unui fluviu, ce poate să adăpostească un număr
de afluenţi care, prin multe braţe secundare, se îndreaptă către un singur estuar. În această
deltă, trecutul şi prezentul nu se întâlnesc faţă în faţă. Trecutul nu curge în prezent ca un fluviu, ci prin mai multe râuri, unele ajung la noi, iar altele se pierd. Aceste râuri sunt amintirile.
Amintirea are o dimensiune dinamică, păstrând, recreând şi construind: păstrează trecutul,
dar în acelaşi timp dezvoltă şi garantează viitorul. Nu suntem nimic dacă nu ne aducem
aminte ceea ce am fost.
Amintirea reprezintă o funcţie fundamentală a identităţii, ce este esenţială în ceea ce ne
priveşte. Reprezintă funcţia ce ne face să spunem „Sunt ceea ce am fost” sau, mai bine spus,
„Sunt ceea ce îmi amintesc că am fost”. Dar acest proces este, la rândul lui, afectat de o
revizuire constantă, influenţată de schimbările perpetue ce au loc în viaţa unui individ8.
Putem distinge diferite tipuri de amintiri, cum ar fi:
• amintiri legate de viaţa de zi cu zi,
• amintiri mai profunde legate de evenimente importante ce sunt reţinute pentru o
perioadă lungă de timp,
• amintiri colective legate de trecutul comun al unui grup specific de oameni,
• amintirea personală legată de trecutul unui individ sau al unei familii.
Astfel că amintirea reprezintă un element crucial în crearea, menţinere şi dezvoltarea nu doar a identităţii personale ci şi a identităţii colective. Prin intermediul
experienţei şi a ceea ce este rememorat, se pun bazele identităţii unei persoane şi a unei
comunităţi.

[Identitatea]
Identitatea reprezintă cuvântul cheie pentru a explica importanţa memoriei. Identitatea are trei faţete:
Personală – reprezintă conştientizarea de sine ca individ;
Colectivă – reprezintă identitatea unei persoane prin intermediul grupului din care face
parte şi cu care se identifică;
Socială – percepţia individuală prin intermediul diferitelor roluri avute în contextul social.
Identitatea este o construcţie neîntreruptă, răsucită în mod variat ca o sfoară. Nu reprezintă
ceva dat, ci, din contră, este creată ca un element al procesului social.
Nevoia de a aparţine unui grup social este legată de idea de a avea parte de ajutor reciproc
din partea grupului, ce are aceleaşi rădăcini, aceeaşi limbă, acceaşi cultură şi aceleaşi amintiri. Amintirile fac parte şi ajută la întărirea mediului social. Chiar dacă memoria are un aspect subiectiv ce de multe ori nu coincide cu contextul sau cu evenimentele politic-istorice,
nuanţele sale ajută la crearea unei legături emoţionale care fac grupul şi mai conectat. De
asemenea, uitarea reprezintă un element important ce ajută la construirea memoriei sociale. O omisiune intenţionată şi/sau o neglijenţă legată de un eveniment din trecut poate
ţine de dorinţa de a evita anumite amintiri ce nu ne fac fericiţi, şi astfel să salvăm generaţiile
mai tinere.
Identitatea colectivă nu e niciodată simplă şi spontană, nu reprezintă un lucru de reţinut şi
de susţinut. Din această cauză memoria colectivă repezintă un tablou al asemănărilor, iar,
prin viaţa de zi cu zi, permite păstrarea identităţii acesteia. Seniorii reprezintă paznicii acestei identităţi colective, de vreme ce ei sunt cei care, prin intermediul amintirilor personale,
păstrează amintirile grupului din care au făcut sau din care încă fac parte.
8

Mara Tognetti Bordogna, I grandi anziani tra definizione sociale e salute, Franco Angeli, Milano, 2007.
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Într-o uniune continuă între dimensiunea personală şi cea colectivă, conceptele de
reminiscenţă, de amintire şi de identitate se referă unele la celelalte şi pornesc de
la premizele celorlalte, iar contribuţia legată de cunoştinţe trebuie să fie măsurată
pornind de la toate cele trei concepte.
Amintirea, realizată printr-un proces ghidat de reminiscenţă, repezintă ea însăşi un obiect al
cunoaşterii: împărtăşirea amintirilor reprezintă împărtăşirea cunoştinţelor.
Majoritatea oamenilor cred că memoria reprezintă abilitatea de a rememora lucruri personale sau utile cu un anumit scop. Dar reminiscenţa este capacitatea de a achiziţiona
informaţii pentru a le stoca în memorie, ştiind cum să le accesăm: memoria reprezintă,
mai presus de toate, un proces de învăţare.
Dar memoria, după cum am văzut mai sus, în momentul în care este pusă în funcţiune
printr-un proces de reminiscenţă, generează, de asemenea:
- identitate personală şi colectivă;
- sentimentul de apartenenţă la o comunitate;
- modele de relaţionare între generaţii;
elemente pun bazele unui nou proces de învăţare şi confirmă faptul că învăţarea şi memoria reprezintă concepte aflate într-o strânsă legătură.
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4. Obiective

Acest manual are ca obiectiv oferirea de instrumente operaţionale pentru recuperarea, depozitarea, transmiterea şi împărtăşirea memoriei istorice.
Metodologia SEM.BET va facilita colectarea amintirilor la nivel de individ şi de familie, ce s-ar
pierde, şi păstrarea şi transmiterea lor generaţiilor viitoare, reconstruind astfel o memorie
colectivă. Intenṭionează să realizeze un proces de învăţare intergeneraţională prin utilizarea
Memoriei ca modalitate de transmitere. De fapt, memoria poate constitui cheia începerii
unui dialog între diferite generaţii: adunarea amintirilor individuale poate deveni o ocazie de
a recupera o memorie colectivă, şi ca rezultat, o identitate colectivă.
Începând cu amintirile personale ale seniorilor, poate fi dezvoltată şi întărită memoria
socială a unei comunităţi. Seniorii devin profesorii, consilierii şi mentorii generaţiilor succesive, transmiţând amintiri legate de viaţa de zi cu zi, ce altfel s-ar pierde.
Astfel de amintiri legate de concepte ca familia, iubirea, munca, relaxarea, şcoala etc, pot
părea arbitrare, dar ele reprezintă, de fapt, cheia înţelegerii dezvoltării şi tranziţiei societăţilor
noastre, şi a construirii memoriei sociale: amintirile ce se pierd datorită unei discontinuităţi
generaţionale, ce de obicei nu se mai reţin sau sunt umbrite în cărţile de istorie, pentru că
nu sunt la fel de proeminente ca marile evenimente istorice, sau prea recente pentru a oferi
analiza obiectivă istoricilor.
Obiectivul principal al metodologiei SEM.BET este de a oferi instrumente şi sfaturi celor care
sunt interesaţi de activităţi ce pot să:
• ajute seniorii să se implice activ în comunităţile lor;
• consolideze contribuţia seniorilor la educaţia non-formală;
• valorifice şi să intensifice cunoştinţele şi experienţa persoanelor în vârstă în cadrul
comunităţii;
• îmbunătăţească cunoaştinţele legate de viaţa de zi cu zi din trecut şi a consecinţelor ei
în cadrul societăţii noastre;
• faciliteze procese de învăţare intergeneraţională de familie şi să reducă discrepanţele
intergeneraţionale;
• promoveze identitatea locală şi sentimentul apartenenţei;
• intensifice contactul dintre generaţii pentru a minimiza riscul ierderii unor seturi de
valori şi cunoştinţe caracteristice unei anumite comunităţi;
• răspundă provocărilor educaţionale ale unei populaţii în proces de îmbătrânire;
• schimbe percepţiile legate de procesul de învăţare intergeneraţională şi de îmbătrânire.
În cele din urmă, metodologia SEM.BET oferă şansa de a se împărtăşi amintiri la nivel european prin intermediul unui website şi a unei platforme la care vor fi adăugate materiale,
disponibile şi în limba engleză, realizate ca urmare a experimentării şi a laboratoarelor organizate în diferite ţări.
Posibilitatea de a compara amintirile din diferite ţări europene va creşte nivelul de cunoştinţe
şi de conştientizare a diferenţelor culturale dintre diferite ţări europene, la fel şi similarităţile
şi rădăcinile comune vor face posibilă o integrare reală a perspectivelor şi a conştientizării
unei memorii colective europene.
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5. Beneficiari şi
părți interesate

Beneficiarii direcţi ai acestei metodologii sunt atât seniorii cu vârsta începând de la 65 de
ani, cât şi adulţii sau tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.
Beneficiarii finali nu sunt doar indivizi ci şi comunitatea, la nivel local, naţional şi european.
Acest manual urmăreşte să deservească o varietate largă de instituţii educaţionale şi culturale ce, din diferite motive, doresc să îmbunătăţească dialogul şi învăţarea intergeneraţională,
să adune amintiri şi să le transforme în diferite tipuri de micro-monumente, să educe oamenii şi să întărească coeziunea comunităţii.
Din aceste motive, şi poate chiar mai multe, iată părțile interesate cărora le este adresat
acest manual:
• Corpuri publice ce pot fi interesate de aceste experienţe ca activităţi culturale pentru
teritoriu, recuperând prin proprii cetăţeni o memorie colectivă şi o identitate locală.
• Asociaţii şi diferite grupuri: culturale, pentru seniori, cu interes social, etc.
• Universităţi pentru vârsta a treia
• Servicii pentru oamenii în vârstă
• Instituţii culturale, teatre, opere, filamonici, muzee.
• Şcoli.
e fapt, părțile interesate de aceste activităţi pot fi multe, datorită faptului că activităţile
intergeneraţionale pot să aibă loc în diferite contexte, cu multe scopuri, pe lângă cel de
intensificare a procesului de învăţare şi a relaţiilor sociale.
Această metodologie a fost creată de diferite ţări ce prezintă diferite contexte locale. Se
poate observa că fiecare ţară s-a adresat în etapa de implementare unui tip diferit de părți
interesate. Unii parteneri au implementat proiectul adresându-se şcolilor şi asociaţiilor
educaţionale, în timp ce altele s-au referit la instituţii culturale, alţii au experimentat metodologia ce implică corpuri publice, dar şi asociaţii voluntare şi cooperative sociale.
Ideea din spatele acestei lucrări este de a găsi un cadru comun ce dă şansa aplicării
metodologiei în orice context, indiferent de specificul său, oferind şansa fiecăruia
de a-l replica.
Luând în considerare diferitele nevoi şi posibilităţi, metodologia implică seniorii şi persoanele adulte care locuiesc în contexte rurale şi urbane. Această metodologie poate fi
aplicată în diferite domenii sociale, în primul rând în familie, şi în centrele sociale, diferite
asociaţii, unde, pe parcursul diferitelor întâlniri bine pregătite, seniorii şi adulţii, dar şi tinerii
vor fi capabili să transforme amintirile personale în memorie socială colectivă.
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6. Ipoteze metodologice

Amintirile nu reprezintă singurul element de conţinut al acestei metodologii, dar ele
reprezintă şi un instrument metodologic, după cum este descris în Capitolul 2 şi 3.
Această metodologie reprezintă o formă de învăţare intergeneraţională şi de familie
caracterizată prin reciprocitate. Învăţarea intergeneraţională este recunoscută ca fiind una
dintre cele mai eficiente şi mai relevante abordări în educaţia seniorilor (Escuder-Mollon, P.,
Cabedo, S., 2013, Educaţia şi calitatea vieţii, Editura: Universitat Jaume I).
Au fost identificate relaţii pozitive intergeneraţionale, ca factor cheie în transmiterea şi
schimbul de capital uman, abilităţi de viaţă, cultură, valori şi cunoştinţe în cadrul societăţii.
Practica intergeneraţională are obiectivul de a aduce oamenii împreună în cadrul activităţilor
utile şi de beneficiu reciproc, ce au ca scop promovarea unei mai bune relaţionări între
generaţii şi contribuie la construirea unor comunităţi mai strânse. Activităţile ce au ca
rezultat învăţarea intergeneraţională sunt acelea care implica două sau mai multe generaţii
cu scopul de a genera benficii diferite sau în plus faţă de cele rezultate din activităţi ale unei
singure generaţii. Se poduce învăţare intergeneraţională de la unii la alţii şi/sau învăţarea
împreună cu un tutore sau facilitator (NIACE, 2009, Thomas, M. Comunitatea gândirii: o
explorare a legăturilor dintre practica intergeneraţională şi educaţia informală a adulţilor).
Învăţarea intergeneraţională reprezintă un proces ce implică influenţe educaţionale din
ambele părţi, atât din partea adulţilor cât şi a seniorilor. Întrebarea care se naşte se referă
la modalitatea de a încuraja şi de a facilita acest tip de învăţare într-un mod artificial. Dacă
până acum, învăţarea intergeneraţională era un proces normal ce avea loc la diferite niveluri
şi contexte diferite de viaţă, acum el este mai mult forţat să se întâmple în cadrul activităţilor
organizate intenţionat. De exemplu, în familie sau în comunitate, schimbul de practici şi de
valori de la seniori la generaţiile mai tinere se întâmpla în trecut într-un mod mai explicit,
iar sentimentele, tradiţiile şi regulile, nescrise erau date mai departe într-un mod natural.
Datorită mai multor factori, în stilul de viaţă contemporan, aceste schimburi au de suferit
datorită barierelor intergeneraţionale existente în anumite contexte.
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Pentru a dezvolta învăţarea intergeneraţională, această metodologie creează activităţi
proprii pe baza metodei de Învăţare prin Dialog, care dă şansa unei participări egale
din partea fiecărui interlocutor. Învăţarea prin dialog este rezultatul dialogului egalitar; cu
alte cuvinte, consecinţa unui dialog în care diferiţi oameni oferă argumente pronind de la
argumente valide şi nu de la cele de putere. Acest concept nu este unul nou. Învăţarea prin
dialog poate să existe în orice situaţie educaţională şi conţine un potenţial important de
transformare socială. Conceptul de învăţare prin dialog (Flecha, 2000), a luat naştere şi s-a
dezvoltat din cercetare şi observarea modului de a învăţa al oamenilor în cadrul şi înafara
şcolii, când li se permite să acţioneze şi să înveţe în mod liber.
Amintiri personale, memorie colectivă, memorie socială
În diferitele etape ale metodologiei noastre (descrise în capitolul următor) diferitele tipuri de
amintiri sunt formate şi consolidate la fiecare pas, de la prima întâlnire (amintirea personală
şi de familie) până la prezentarea oficială a micro-monumentelor în faţa comunităţii
(memoria colectivă). Amintirile personale devin sociale în momentul în care sunt activate
, citite, utilizate micro-monumentele ce reprezintă ancora amintirilor în cadrul comunităţii,
dar garanţia transmiterii între generaţii reprezintă prezenţa constantă a diferitelor generaţii
în cadrul activităţilor.
Amintirile colective sunt rezultatul activităţii relizate de către beneficiari cu o grijă: utilizarea
experţilor istorici pentru a contextualiza perioada istorică astfel încât să se verifice dacă
există unele lipsuri sau erori (lipsa amintirilor). Termenul de „memorie colectivă” a fost creat
de sociologul M. Halbwachs iar definiţia originală era: „baza şi, în acelaşi timp, expresia
identităţii unui grup/ a unei colectivităţi”.
Aceste reprezentări istorice sau legendare ies în evidenţă, fiind moştenirea culturală într-o
societate sau într-un sistem cultural. Apoi fiecare grup utilizează astfel de „memorie
colectivă” prin selectarea, analizarea şi rearanjarea evenimentelor propriului „trecut comun”
(istoria) potrivit intereselor şi a proiectelor majore în prezent.9
În plus, nu există „memorie colectivă” univocă într-un context socio-cultural, ci, după
cum a explicat Pierre Nora, combinaţia, şi mai presus de aceasta, interacţiunea dintre mai
multe „memorii colective” sunt baza de la care porneşte autorul când se referă la „memorie
socială”.10
Memoria colectivă este foarte importantă, din moment ce reprezintă unul din cei mai
importanţi factori ce influenţează „identitatea” fiecărui individ.
Identitatea este în strânsă legătură şi interdependenţă cu alte identităţi, aparţinând unei
anumite colectivităţi (conform abordării şcolii sociale şi antropologice Durkheimian, căreia
i-a aparţinut Halbwacks).
Un exemplu referitor la acest aspect se găseşte în teoria „interdependenţei memoriilor”,
potrivit căreia, nu poate exista o „memorie personală” clar diferită de „memoria colectivă”,
ce să poată aşadar fi abordată în mod individual cu ajutorul unei metode pur psihologice.
Fiecare individ îşi creează propria memorie pe baza unui „aparat” definit cultural, ce poate
să se refere la obiecte , locuri sau practici, în cadrul cărora societatea combinî amintirea
trecutului prin „codificare simbolică”:11
„Cadrele colective de memorie nu sunt formate prin combinarea memoriei personale, ele nu
sunt forme simple, goale în care se amestecă amintiri străine; din contră, ele reprezintă în
9 Maurice .Halbwachs, 1997, I Quadri sociali della memoria, Ipermedium Libri, Caserta.
10 Eviatar Zerubavel, 2005, Mappe del Tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passato, Il Mulino,
Bologna
11 http://www.fareantropologia.it/sitoweb/index.php?option=com_content&view=article&id=143:antro
pologia-e-memoria-prospettive-di-un-nuovo-rapporto-con-la-storia&catid=51:violenza-memoriatestimonianza&Itemid=65
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mod clar instrumentele utilizate de memoria colectivă pentru a construi o imagine a trecutului
ce este în acord cu gândirea dominantă a societăţii din fiecare perioadă.” (Halbwachs, p.3)
Aşadar, „memoria colectivă” preia rolul de „reprezentare colectivă”, ceea ce reprezintă o
categorie a gândirii ce precede procesarea individuală şi este foarte bine împământenită în
practicile instituţionale şi sociale. Cu alte cuvinte, actul rememorării reprezintă o practică
reprezentativă şi de interpretare; poate exprima şi subilinia solidaritatea dintre individ
şi grupul căruia îi aparţine, din moment ce, atunci când rememorează, individul începe
procesul „re-actualizării” memoriei fluctuante a grupului social.12
Nu există o trecere concretă de la memoria personală la cea colectivă, după cum, conform
abordării mai sus numitei şcoli, „memoria personală” este în strânsă legătură cu memoria
colectivă, într-o relaţie de dialog între cele două.
Relaţia dintre memoria personală şi cea colectivă poate fi împărţită şi echilibrată în
interacţiunea continuă dintre ele, în mod special prin păstrarea „locurilor de memorie”, dacă
acestea sunt deja prezente, sau prin realizarea unor locuri noi.
Acestea sunt locuri, nu neapărat permanente sau spaţii fizice (cum ar fi muzeele), ce păzesc
„obiectele semiotice”, adică acelea ce au un potenţial ridicat de a transmite sensuri relevante
identităţii lor culturale. Aceste obiective nu reprezintă simple produse, strict vorbind, din
moment ce şi limbile pot fi cel mai eficient „obiect al memoriei”.13
Prin „încorporarea” acestor obiecte, individul dă sens şi formă lumii ce îl înconjoară,
modelând-o cu sensuri specifice şi cu interpretări.
Conform afirmaţiilor lui Morin, limba, pe care autorul o numeşte „poetică”, reprezintă o stare
emoţională, o stare afectivă ce poate însemna mai mult decât ceea ce indică cuvintele, ea
putând să evoce, invoce şi să farmece14.
Iar acolo unde nu există limbă, este „estetica”. Referindu-se la originea cuvântului (aisthetikos
– sentiment, văzut ca percepţie prin toate cele cinci simţuri), autorul afirmă că estetica poate
creea aceleaşi stări emoţionale şi de evocare, iar în cazul „memoriei colective”, potenţialul
esteticii poate fi întâlnit în imagini, poze, clipuri video, sau în „lucrări de artă” în cele mai
diferite forme.15
Estetica reprezintă, de asemenea, o formă supremă narativă; iar precum toate formele
narative aparţinând fiecărei „memorii colective”, poate restaura legătura adâncă şi trainică
ce există, deşi în mod inconştient, între generaţia părinţilor/bunicilor noştri şi generaţia
noastră şi, prin noi, cu generaţia copiilor noştri.
12 Ibidem
13 Eviatar Zerubavel, 2005, Mappe del Tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passato, Il Mulino,
Bologna,pp-11-16
14 Edgar Morin, 2002, L’Identità Umana, Raffaello Cortina Editori, Milano, pp.120-125
15 Ibidem, pp. 117-120.
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7. Planul de lucru 					
şi programul

Metodologia este împărţită în 2 etape diferite:
1) Recuperarea şi păstrarea memoriei.
Prima etapă o reprezintă colectarea amintirilor prin intermediul activităţilor
intergeneraţionale de grup, ce se încheie cu catalogarea, arhivarea şi transmiterea online a materialului colectat (în formă brută).
2) Transmiterea şi împărtăşirea memoriei cu comunitatea.
Cel de-al doilea pas îl reprezintă trecerea de la memoria personală la cea colectivă şi
crearea de micro-monumente ce o fac accesibilă întregii populaţii, pe plan local, naţional
şi european, amintirile adunate, cu impact de lungă durată pentru coeziunea acestor
grupuri.
Ambele etape sunt descrise mai jos, în ceea ce priveşte:
a) Beneficiarii (cine)
b) Obiectivele specifice (de ce)
c) Conţinutul (ce)
d) Cine conduce activităţile (de către cine)
e) Instrumente, activităţi şi modalităţi specifice
f) Rezultate/produse
g) Modalităţi de evaluare

Etapa 1
A. CINE
Beneficiarii direcţi ai acestei etape îi reprezintă seniorii cu vârsta începând cu 65 de ani,
beneficiarii intermediari sunt adulţii şi tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.
B. DE CE/OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU GRUPURILE ŢINTĂ
Obiectivul general al acestei etape îl reprezintă recuperarea şi păstrarea memoriei, prin
intermediul dialogului intergeneraţional şi prin împărtăşirea de amintiri.
Acest proces de recuperare a amintirilor ce riscă să fie pierdute, realizat prin intermediul
învăţării intergeneraţionale, aduce multe beneficii pentru seniorii şi adulţii implicaţi. În
continuare vom prezenta multiplele urmări cu caracter pozitiv ce sunt previzionate în
cadrul acestui proces de învăţare. Ele pot deveni obiective specifice de învăţare în ceea
ce priveşte planul de învăţare pe care ar trebui să îl concepeţi. Analizaţi-le cu atenţie,
şi gândiţi-vă care se potriveşte mai bine sutaţiei/contextului în care va fi implementată.
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Beneficii/obiective de învăţare legate de calitatea relaţiilor dintre diferite generaţii
– seniori/ adulţi sau tineri
• de a creşte capacitatea de empatizare (abilitatea de a empatiza) a adulţilor şi a persoanelor în vârstă: pe parcursul activităţilor ei învaţă să se resepcte reciproc prin ascultarea şi
respectarea punctelor de vedere diferite de ale lor
• de a creşte capacitatea de descentralizare (metacunoaştere) a seniorilor şi adulţilor,
ajutându-i să înţeleagă faptul că există păreri diferite de ale mele (de exemplu, referitor la aceiaşi ani, există o comparare a diferitelor puncte de vedere, toate fiind la fel de
valide).
• de a reduce sentimentul distanţării prin intensificarea contactului dintre seniori şi
generaţiile ce le succed
• de a intensifica sentimentul de apartenenţă la comunitate al seniorilor şi al adulţilor,
adunând şi valorificând amintirile lor
Beneficii/obiective ale învăţării pentru indivizi
Beneficii/ obiective de învăţare care se referă la calitatea vieţii seniorilor
• de a depăşi barierele generaționale prin identificarea asemănărilor şi a diferenţelor în
viaţa comunităţii în trecut şi în prezent
• de a-i apropia pe seniori de lumea tehnologiei, în mod particular, de instrumentele tehnologice utilizate pentru a-şi aduna amintirile. De a dezvolta abilităţi şi cunoştinţe de
bază necesare vieţii contemporane de zi cu zi (de exemplu abilităţile TIC în utilizarea unui
bancomat, a e-mail-urilor, internetului, reţelelor de socializare, telefonului mobil...)
• de a dobândi abilităţi de relaţionare şi noi modalităţi de comunicare, prin implicarea seniorilor într-un proces de comunicare cu generaţiile mai tinere, prin solicitarea memoriei
• de a-i ajuta pe seniori să se menţină activi din punct de vedere mental
• să înveţe să coopereze în mod constructiv cu generaţiile ce se succed, împărtăşind
obiectivul comun al memoriei colective
• de a-i motiva pe seniori să se implice în dezvoltarea comunităţii
• de a-i ajuta pe seniori să se integreze în societatea actuală prin reducerea diferenţelor
intergeneraţionale.
• de a reduce riscul izolării, al singurătăţii, al depresiei persoanelor în vârstă, prin implicarea lor într-un grup
• de a-i ajuta pe seniori să devină mai conştienţi nu de ceea ce sunt în prezent, cu
slăbiciunile caracteristice unei vârste mai înaintate (câteodată datorită unor boli ce
creează dizabilităţi), ci să conștientizeze persoana care erau în trecut.
• de a le aminti persoanelor în vârstă ce puteau să facă în trecut, abilităţile lor, aducând
în prezent un sentiment general al abilităţilor lor şi ajutându-i să-şi recunoască şi să-şi
menţină integritatea.
• să facă seniorii mai conştienţi de valorile lor şi să îi ajute să aibă un mai mare sentiment
al competenţei, făcându-i să realizeze că ei îi învaţă pe ceilalţi, le transmit atitudini, comportamente şi cunoştinţe noilor generaţii
• să mărească bunăstarea seniorilor, prin facilitarea conştientizării că sunt utili celorlalţi şi
că noile generaţii sunt interesate să le asculte povestea
Beneficii/ obiective ale învăţării legate de interesele, cunoştinţele, abilităţile şi valorile
adulţilor sau tinerilor
• de a dobândi cunoştinţe specifice legate de diferitele subiecte ale amintirilor povestite
• de a înfrânge stereotipurile referitoare la persoanele în vârstă şi de a mări interesul
adulţilor şi al tinerilor faţă de aceştia
• de a mări numărul adulţilor şi al tinerilor interesaţi de organizarea activităţilor cu seniori
(de asemenea, în calitate de voluntari)
• de a-i face pe adulţi şi pe tineri conştienţi de abilităţile seniorilor, abilităţi nerecunoscute în trecut.
• de a recunoaşte rădăcinile prezentului în poveştile despre evenimente trecute, şi
importanţa experienţelor din trecut în luarea deciziilor din prezent
• de a învăţa metode specifice de comunicare pentru a relaţiona cu persoanele în vârstă
(ex: de a le acorda mai mult timp, de a face mai multe pauze, de vorbi mai tare şi mai răspicat).
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C. CE
În cuprinsul metodologiei se află amintirile de zi cu zi ce riscă să fie uitate: amintiri de viaţă
ce nu sunt de obicei reţinute, sau sunt umbrite în cărţile de istorie, având un impact
mai mic decât marile evenimente istorice.
Se poate acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte: relaţiilor de dragoste / căsătorie /
logodnă, a vieţii de zi cu zi din familie, a mijloacelor media, şcolii şi culturii, muncii, timpului
liber, spaţiului local şi mediului, obiceiurilor şi tradiţiilor,sărbătorilor naturale şi religioase, etc.
În fiecare comunitate utilizatorii ar trebui să identifice un subiect special pentru oameni: ar
putea fi viaţa de zi cu zi, dar, şi un eveniment specific sau o tradiţie culturală. Orice ajută la
construirea unei identităţi locale şi la crearea unei legături sociale.
Principalele elemente de conţinut ce au fost create în cadrul acţiunilor pilot sunt următoarele:
În Italia conţinutul a fost împărţit în următoarele macro-teme:
• Viața de cuplu / căsătoria / logodna
• viaţa de zi cu zi din familie
• Mijloacele media
• Şcoala şi cultura
• Munca
• Timpul liber
În Polonia, amintiri legate de anumite locuri:
• Transformarea spaţiului urban în cartierul Śródka din Poznañ
• viaţa de zi cu zi în această parte din Poznañ
• Istoria cartierului Śródka
• Clima specifică a locului prin intermediul poveştilor de viaţă
• Protejarea şi păstrarea spaţiului urban Śródka
În Romania conţinutul a fos legat de perioada copilăriei, pentru că nimeni nu vorbeşte
de această perioadă din perspectiva copilului, despre cum a fost percepută acea perioadă
istorică de copii. Acei ani sunt descrişi în cărţile de istorie, într-un mod obiectiv, dar s-au
pierdut importante informaţii legate de sentimente şi emoţii, datorită faptului că toate cărţile
de istorie conţin doar date concrete şi acţiuni.
În Slovenia:
• activităţi caritabile în timpul războiului
• împrumutul de carte din timpul războiului
• reprezentaţiile de teatru în tranşeele militare
• decoraţiile militare
• scrisori de pe front
• opere de artă ale soldaţilor
• viaţa familiilor a căror membri au plecat pe front
În Spania – Ţara Bască:
• Practicile de pescuit al ţiparilor: instrumente, tipuri de vapoare, roluri în cadrul
comunităţii, descrierea naturii în sezonul de pescuit.
• Aspecte legate de gen: rolul femeii, munca domestică, meserii din domeniul pescuitului
tipic masculine/feminine.
• Poveşti despre Războiul Civil din Spania: bombardamente, distrugerea clădirilor, executarea populaţiei etc.
• Descrierea faunei marine.
• Viaţa de zi cu zi în anii 50-60.
• Schimbări în arhitectura satelor.
• Educaţie şi creşterea copiilor.
D. CINE CONDUCE ACTIVITĂŢILE?
În contextul prezent în care cursanţii sunt adulţi mai în vârstă cu multă experienţă în spate,
capacitatea de a transfera cunoştinţe de la unii la alţii, şi capacitatea de a-i asculta pe ceilalţi
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ca ei, nu există un profesor ci un facilitator, un moderator al unei activităţi organizate între ei.
Este necesar ca metodologia să fie condusă de un facilitator/coordonator pentru a facilita
dialogul şi transmiterea elementelor de conţinut. Unde este posibil, este de preferat ca
facilitatorul să fie ales la propunerea părţilor interesate sau a altor părţi interesate cu care
se va colabora în timpul sau după terminarea activităţii.
Un expert extern ar fi util, cu speranţa că acesta lucrează în domeniul activităţii (ex. dacă
discuţia este despre actori şi piese celebre, expertul ar putea fi un actor cu pregătire în
domeniu). Acest parteneriat ar trebui să presupună nu transmiterea informaţiilor ci a
metodologiei, a teoriilor despre cum să faciliteze dialogul şi transmiterea.
Există trei identităţi ce ar putea elabora activităţile, ce pot fi combinate în diferite moduri, în
funcţie de competenţele fiecărei persoane, dar, oricum, nu pot fi mai puţin de două.
• Facilitator: Rolul facilitatorului reprezintă un rol cheie în atingerea succesului metodologiei, pentru că el/ea trebuie să conducă grupul, să prezinte participanţii, să crească
interesul oamenilor, să ducă discuţia şi relatarea experienţelor în diferite direcţii, să
aplaneze posibilele conflicte ce ar putea să se nască.
• Asistent: Asistentul are responsabilitatea de a înregistra munca realizată şi de a oferi
suport tehnic facilitatorului.
• Expert: Uneori poate fi util să fie implicat un expert în conţinutul istoric ce poate oferi o
perspectivă mai largă a experienţelor participanţilor şi un punct de vedere diferit.
Ne vom focusa în cele ce urmează pe identitatea facilitatorului:
A facilita înseamnă „a face uşor sau mai uşor”
Rolul facilitatorului este de a se asigura că grupul lucrează ca o unitate constructivă şi
închegată. Această sarcină are trei părţi:
1. Leadership
FOCUS
de a oferi focusul grupului atunci când liderul nu îşi îndeplineşte rolul.
STIMULARE
de a încuraja o dezbatere constructivă între membrii grupului.
SUPORT
de a extrage informaţiile de la mebmbrii introverţi, şi de a da şansa de a se aduce noi puncte de
vedere.
PARTICIPARE
În momentul în care grupul nu este foarte participativ, sau când s-a luat o direcţie greşită,
facilitatorul trebuie să fie dispus să propună noi discuţii.
TEAM BUILDING
de a forma o echipă închegată, interactivă şi productivă.
2. Arbitrare
REGLEMENTARE
De a menţine ordinea în discuţiile grupului, încurajând participanţii să nu vorbească în acelaşi
timp sau să domine discuţia.
PROTECŢIA MEMBRILOR
De a asigura modul egal în care este tratată fiecare contribuţie la discuţie, şi faptul că nimeni nu
este apostrofat pentru inputul oferit.
CLARITATE.
Să se asigure că toţi participanţii pot urmări discuţia, cerând să se vorbească rar şi răspicat (în
mod special adulţilor), şi ajutând la înţelegerea expresiilor colocviale, a elementelor de argou şi
a dialectelor.
A FACE FAŢĂ PROBLEMELOR
De a controla problemele din cadrul grupului oferind şansa fiecăruia de a participa liber.
CRONOMETRU
De a respecta programul întâlnirii, asigurând o parcurgere a întregii agende de lucru.
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3. Neutru
PRAGMATIC
De a avea o perspectivă detaşată asupra discuţiei, luând în considerare fiecare punct de vedere,
pe baza valorii acestuia.
ÎNCURAJAREA FEEDBACK –ULUI
de a promova ideea de a discuta fiecare subiect deschis, de către toţi membrii grupului.
INTERES
De a respecta contribuţia fiecăruia şi de a asculta cu interes.
Pentru o bună eficienţă, rolul facilitatorului are nevoie de anumite abilităţi şi calităţi:
Comunicarea: Abilitatea de a prezenta idei utilizând toate mijloacele tehnologice disponibile,
atât verbal cât şi nonverbal, ascultarea receptivă este de asemenea, un instrument important.
Planificare: de a pregăti locul de desfăşurare al întâlnirii în aşa fel încât să nu mai existe
nicio barieră între facilitator şi public. Timpul alocat întâlnirii trebuie să includă timp pentru
discuţii şi feedback.
Leadership: a forma o echipă dintr-un grup de indivizi prin motivarea şi valorizarea
indivizilor. Delegarea sarcinilor este esenţială pentru un lider bun, de asemenea, să ştii când
să intervii şi când să stai pe margine şi să laşi echipa să se descurce.
Training: Pe baza nevoilor echipei, să se asigure că aceasta devine o unitate eficientă şi
eficace. Acest lucru se realizează prin evaluarea punctelor forte şi a celor slabe ale indivizilor.
Identificarea problemei: conştientizarea existenţei unei probleme nu e de ajuns, trebuie
să se ajungă la cauzele ei, de ordin uman sau mecanic. Ambele pot fi analizate cu ajutorul
brainstorming-ului şi al sesiunilor de analiză în cadrul echipei sau în mod individual.
Consultare: Facilitatorul trebuie să implice publicul şi să le prezinte agenda de lucru. Pentru
a încuraja participarea publicului el/ea trebuie să funcţioneze ca un catalizator al discuţiilor,
iar unde este necesar să reformuleze ideile prezentate şi să le ofere publicului pentru a fi
analizate.
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Probleme cu care s-ar putea confrunta un facilitator
Problemă

Cauză posibilă

Soluţie

Participant tăcut/timid – un
membru al grupului nu
participă după cum crede
facilitatorul că ar trebui să
se întâmple

Participantul ar putea să:
• Fie timid, retras sau
nesigur
• Fie indiferent legat de
subiectul discutat
• Fie plictisit
• Se simtă superior
• Fie distras din cauza
problemelor
avute
înafara întâlnirii
• Nu înţeleagă subiectul
discutat
• Să fie în conflict cu alţi
membri ai grupului

• Realizarea contactului vizual cu participantul şi
punerea unei întrebări simple
• Să implice participantul într-o discuţie a unui
grup mai mic şi apoi să le ceară un rezumat al
discuţiei
• Să-i recunoască contribuţia imediat,în mod sicer
şi să îl/o încurajeze
• Să întrebe într-o pauză sau în privat despre
motivul tăcerii lui/ei.
• Sugereze ca fiecare să îşi prezinte opinia pe rând.

Un participant prea vorbăreţ • Aibă o nevoie naturală de
– un membru al grupului
a atenţie
vorbeşte prea mult, se • Să fie foarte bine/prost
repretă şi domină discuţia.
pregătit pentru întâlnire
• Să
dorească
să
impresioneze cu un
vocabular sau cunoştinţe
vaste.
• Să fie cel mai autoritar

• O privire aruncată ceasului în momentul în care
acesta vorbeşte
• În cadrul unei pauze de respiraţie, să
mulţumească participantului şi să prezinte din
nou agenda de lucru.
• Să sublinieze ideile relevante şi limita de timp
• Să întrebe participantul despre valoare adăugată
adusă subiectului de către observaţiile acestuia
• Direcţioneze comentarile acestuia grupului
pentru a fi analizate
• Reamintească tuturor care este limita de timp

Conversaţiile în paralel – Participantul:
un membru al grupului • Simte nevoia de a
deranjează întâlnirea pentru
introduce un subiect ce
că este implicat în mai multe
nu este pe agenda de
discuţii în paralel.
lucru
• Este plictisit
• Are o părere ce simte că
ar fi mai importantă decât
alte puncte de pe agendă
• Discută ceva legat de
subiect dar nu este auzit
• Vrea să fie în centrul
atenţiei

• Să ceară participantului să împărtăşească ideea
grupului
• Să se ridice şi să se plimbe pe lângă grupul
persoanelor implicate în aceste discuţii paralele
• Să strige participantul pe nume şi să îl întrebe
dacă acesta doreşte să adauge subiectul discutat
pe ageda de lucru.
• Reformuleze o părere exprimată recent şi să
ceară părerile participanţilor

Un
membru
foarte
dezagreabil - un membru
al grupului ce este foarte
combativ sau potrivnic

• Să parafrazeze comentariile participantului,
iar după răspunsul oferit de acesta/aceasta
să reformuleze poziţia lui/ei utilizând termeni
obiectivi
• Să sublinieze valoarea sugestiilor participantului,
să îşi exprime acordul şi apoi să treacă mai
departe
• Să răspundă la comentariile participantului nu la
atacul acestuia
• Să deschidă discuţia în cadrul grupului legată
de comentariile participantului
• Să menționeze că datorită constrângerilor de
timp, comentarile pot fi puse pe agenda de lucru
a săptămânii următoare.

Aceşti participanţi ar putea
• Avea o personalitate
combativă
• Să se supere foarte
uşor datorită părerilor
celorlaţi sau dacă sunt
abordate anumite teme
• Aibă o natură mai
fandosită
• Nu poată să facă sugestii
constructive
• Să se simtă ignoraţi
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E. INSTRUMENTE, ACTIVITĂŢI ŞI MODALITĂŢI SPCIFICE
Pregătirea contextului și crearea grupuluri de lucru (seniori, adulți și tineri)
• Identificarea beneficiarilor: persoane în vârstă, adulți, tineri ce vor fi implicați în activitate.
• Dacă grupul există deja, adică cel care a hotărât deja o întâlnire, activitatea poate avea
loc în cadrul unei astfel de întâlniri. Dacă grupul nu există deja, este necesar să se facă
acest lucru împreună cu părțile interesate (reprezentanți ai muicipalității, asociații de
voluntari sau servicii de ajutor..).
• Cercetați contextul și realizați o analiză de nevoi a grupului.
• Informarea și invitarea în avans și în mod potrivit beneficiarii
• Identificarea locației/cadrului. Locul în care se va desfășura activitatea are importanța
cuvenită, trebuie ales cu grijă, unde este posibil, ar trebui să răspundă anumitor
cerințe. Amintirea unui loc oferă o structură și o ancorare a amintirilor unei perosane
legate de un trecut personal. Un spațiu în care colcăie emoțiile are șanse mai mari de
fi reținut decât un spațiu “neutru”. Reminiscențe despre trecut legate de un loc oferă un
mod de a accesa amintiri legate de niște eperiențe. De aceea, e mai bine să fie alese
locuri ce provoacă anumite amintiri, de asemenea, leagate de tematica ce se dorește a
fi propusă grupului.
• Identificarea pe cât posibil a duratei activității. Alegeți un interval al zilei ce poate implica activ seniorii dar oferă, în același timp, șansa participării adulților și a tinerilor, pentru a implica cele două generații într-un dialog intergenerațional și pentru a-i stimula
să lucreze împreună.
• Identificarea tematicii/a subiectului principal pe care se va pune accentul în cadrul
activității (subiecte specifice, perioade specifice..), potrivit intereselor grupului, sau cel
puțin o urmă a acestora. Este posibil să se realizeze interviuri sau să se aplice diferite
metode pentru a conștientiza conținutul și temele de interes ale grupului. Acestea pot
să fie propuse și de organizația în care se realizează activitatea.
• Identificarea tematicii poate fi văzută ca un proces de căutare. Se poate începe de la
amintirile ce știți că prezintă riscul de a fi pierdute, sau să căutați astfel de amintiri
printre oameni sau în cadrul comunității. Pentru a identifica amintirile valoroase cu
risc de a dispărea, ar trebui realizate activități de cercetare, cum ar fi: realizarea interviurilor, focus grupuri, muncă de cercetare la birou, ș.a.m.d Astfel că abordarea
poate fi una de “sus în jos”, pornind identificarea de la propriile opinii de la care s-a
pornit munca de cercetare, sau, de“jos în sus”, pornind de la interesele oamenilor, ale
comunității (prin utilizarea interviurilor, focus grupurilor)
• Definire numărului întâlnirilor/sesunilor programate și durata fiecăreia, potrivit contextului și nevoilor grupului de lucru.
• Alegerea formei de organizare a activității de învățare IG – activitate de grup, activitate frontală sau individuală.
• Pregătirea resurselor materiale.

Realizarea unei activități intergeneraționale pentru realizarea unei colecții de
amintiri
Facilitatorul poate utiliza diferite metode non-formale pentru a ghida și ajuta participanții să
atingă unul sau mai multe obiective ale cursului, cum ar fi acela de a împărtăși amintiri. Pe
parcursul unei singure întâlniri se folosesc de obicei mai multe metode. În timp ce mai multe
metode pot fi utilizate pentru atingerea aceluiași scop, facilitatorii pricepuți știu în mod
intuitiv să aleagă metodele potrivite pentru situații diferite. Factorii ce influențează alegerea
unei metode: rezultatul final urmărit, mărimea grupului, sala de întâlire, constrângerile de
timp, personalitatea participanților, nivelul lor de expertiză, cerințele legate de documentare
și intuiția facilitatorului.
Luând în considerare cele scrise în capitolul anterior legate de procesul de învățare dintre
generații diferite, trebuie să alegeți metode ce vor ajuta să spargă gheața și să încurajeze
comunicarea.
Pentru acest tip de învățare nu există o anumită rețetă. Dar putem să vă oferim câteva sfaturi
și instrumente utile ce pot fi utilizate pentru a adapta contextul de învățare pe care îl creați.
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Pasul 1:
Gândiți-vă la metode de spargere a gheții, și alegeți-le pe cele mai potrivite activității și
grupului. Acestea încurajează prietenia, colaborarea, participarea și ajută membrii grupului
să se cunoască. Se pot folosi orice jocuri de energizare, puteți citi despre ele sau să le creați
singuri.
EU ȘI EXERCIȚIILE DE TIP ICEBREAKER – A SE BIFA ÎN 10 SECUNDE
• Sunt entuziasmat, orice s-ar întâmpla, sunt entuziasmat
• Aleg voluntarii cu grijă și nu provoc momente jenante
• Dacă ceva nu funcționează trec rapid la următoarea activitate
• Încadrarea în timp e importantă. Nu mă lungesc cu explicațiile
• Folosesc doar 2-3 exerciții tip icebreaker, ca o introducere de 20-30 de minute a programului
• Finalizez fiecare exercițiu tip icebreaker când lumea încă e entuziasmată
• Aleg exerciții de tip icebreaker potrivite grupului
• Niciun grup nu e la fel, iar faptul că îmi dau seam ce va funcționa și ce nu, e foarte important în lucrul cu tinerii
Pasul 2:
Analizați obiectivele de învățare și selectați cea mai bună metodă de învățare care vă ajută
la atingerea acestor obiective.
Aceste metode pot fi unele tradiționale, cum ar fi, dicuția, observarea, învățarea prin acțiune.
Sau puteți să luați în considerare diferite metode non-formale. Nu există anumite metode
non-formale pe care le recomandăm, dar în acest manual vă arătăm câteva situații specifice
de învățare intergenerațională facilitate prin utilizarea metodelor non-formale cum ar fi:
Biblioteca vie, plimbarea sentimentală, și altele.
Mai jos, găsiți câteva sfaturi generale ce pot ajuta facilitatorul să coordoneze o activitate
într-un mod eficient:
Un facilitator trebuie să facă următoarele în cadrul unei întâlniri:
• Să asculte activ
• Să pună întrebări
• Să parafrazeze
• Să verifice înțelegerea termenilor și a definițiilor
• Să sintetizeze idei
• Să urmărească discuții
• Să ofere rezumate clare
• Să utilizeze limbaj adecvat
• Să gândească întâlniri și activități
• Rolul facilitatorului este de a conduce o întâlnire de succes și include următoarele:
• Să înceapă și să termine la timp
• Să invite doar persoanele care trebuie să fie de față
• Să aibă un scop clar și important
• Să aibă o agendă realistică
• Persoanele de față să înțeleagă și să fie de acord cu rolurile și responsabilitățile
• Să aibă o expresie sinceră și respectabilă
• Să stabilească reguli de bază de interacțiune și de proces
• Să aibă abilități de leadership
Cum să înceapă întâlnirile
Există mai mulți factori decisivi în ceea ce privește demararea unei întâlniri. Câteva sfaturi
utile sunt oferite mai jos:
• Realizați o agendă a întâlnirii și comunicați-o participanțior
• Anticipați modul în care va trebui să lucrați cu cei din sală în funcție de natura materialului discutat sau facilitat
• Ajungeți mai devreme
• Aranjați sala astfel încât să obțineți cel mai potrivit decor pentru grupul de participanți
• Oferiți o rezumare a obiectivului grupului
• Oferiți șansa fiecăruia de a se prezenta, și oferiți o modalitate în care fiecare să
povestească ceva perosnal
• Faceți o legătură dintre interesele fiecărui membru cu obiectivul grupului

23

Transmiterea amintirilor europene între generaţii: memoria istorică în activităţile de învăţare intergeneraţională pentru seniori şi adulţi. Manual de implementare

•
•
•

Definiți obiectivul grupului
Clarificați rolurile și responsabilitățile
Stabiliți linii directoare despre cum se colaborează

Crearea unui sentiment de participare
Pentru a câștiga interesul și energia participanților este impotant să începeți întâlnirea
astfel încât să primiți atenție totală. Facilitatorii trebuie să cunoască faptul că participanții
pot aduce cu ei următoarele bariere:
• Confuzia legată de subiect
• O adversitate față de subiect sau față de natura discuțiilor
• Sentimente de nesiguranță datorită inabilității sau a celor din sală
• Sentimente de superioritate față de cei din sală sau față de facilitator
• Frica de a auzi sau a vedea reacțiile celorlați din grup
• Frica de a avea de-a face cu ceilalți, datorită unor relaționări defectuoase
• Teama de vorbi sau de a împărtăși idei în fața celorlați, mai ales dacă se află și un supraveghetor în cameră
• Nivel scăzut de încredere în grup, în proces sau în facilitator
• Venind de la o altă întâlnire, încă cu gândul la aceea, în loc să fie atenți la subiectul
împărtășit sau facilitat
• Un trecut în care nu a împărtășit idei și nu a ascultat concepte noi – cu alte cuvinte,
un trecut plin de negativism legat de implementarea proiectelor sau discuții despre
subiectele dezbătute.
Toate aceste dinamici trebuie luate în considerare atât la începutul unei întâlniri cât și pe
parcursul acesteia.
Colectarea amintirilor personale
Activitatea ar trebui să fie documentată prin:
• Poze din cadrul sesiunii
• Înregistrări audio şi/sau video
• Adunarea diferitelor materiale legate de trecut şi aduse de către participanţi,
• fotografii
• materiale scrise (jurnale, scrisori, ...)
• cărţi
• obiecte fizice reprezentative pentru subiectul discutat
• …
Catalogarea amintirilor colective
Cu ajutorul participanţilor, facilitatorul/coordonatorul va cataloga toate materialele adunate
conform următoarelor criterii:
• Perioadă – perioada în care se plasează amintirile colectate
• Tematici – tematica principală în jurul căreia este construită amintirea (muzică, jocuri
de societate, viaţa de zi cu zi, revoluţionarea tehnologiei, lumea academică, serviciul,
viața de cuplu, practicile religioase...), Amintirile colectate vor reprezenta materia
brută a rezultatelor, conţinutul lor.
• Format- tipul de format ales pentru colectarea amintirilor (poze, documente scrise,
audio, video, obiecte...)
Arhivare-Transmiterea online a materialului colectat
Materialele colectate în prima fază, nu sunt încă transformate pentru a fi utilizate în crearea
micro-monumentelor, ele sunt încă în forma de bază, dar este important să le păstrăm şi să
le arhivăm pentru a nu fi pierdute. Luând în considerare legile naţionale privind securitatea,
după obţinerea acordului părţilor implicate, materialele colectate vor fi transmise online prin
postarea lor pe:
• Site-ul proiectului SEM.BET www.sembet.eu
• În jurnalul pagini facebook SEM.BET
• Pe canalul youtube SEM.BET
• Pe site-urile părţilor implicate, etichetând materialul astfel : #sem.bet
• …
Exemple din cadrul activităţilor de pilotare
În cazul specific al activităţilor intergeneraţionale ce au ca obiectiv recuperarea şi transmiterea
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de amintiri, descriem în cele ce urmează activităţile realizate în cadrul pilotării acţiunilor
parteneriatului. Aceste exemple pot să ofere o mai bună înţelegere a metodologiei şi pot să
inspire noi activităţi, cu aceleaşi obiective, dar adaptate situaţiilor specifice în care trebuie să
fie implementate. Se poate, de asemenea, consulta raportul complet al activităţilor pilot sau
accesa secţiunea de pe site dedicată acestora (http://sembet.eu/pilot-experience/ ).

Activităţile din Italia
Activitate

Descriere/metode utilizate

Pregătirea
activităţilor

În Italia, activităţile au fost organizate în mai multe locuri în colaborare cu diferite
organizaţii. Pentru a facilita organizarea şi participarea, au fost implicate grupuri de
seniori deja existente şi/sau active în acel spaţiu şi apoi au fost aduşi adulţi şi tineri.
Aşadar, în multe cazuri, a fost implicată Cafeneaua Alzheimer la care au participat şi
rude sau voluntari.
În alte cazuri am decis să împletim activităţile SEM.BET cu proiecte locale, de exemplu,
în Municipiul Monzuno se demara un proiect asemănător, în timp ce în alt context am
fost contactaţi de o Comunitate în care persoanele cu dizabilităţi trăiesc împreună cu
voluntarii şi asistentele. Aceştia primiseră articolele tip newsletter ale proiectului şi
erau interesaţi să testeze metodologia, prin realizarea activităţilor legate de memorie
şi amintiri.

Activităţi
de învăţare
intergeneraţională
în grup

Metoda
Principala metodă aplicată a fost ce a Învăţării prin Dialog.
Activităţile au avut ca scop transformarea amintirilor despre anii 40-70 în memorie
colectivă.
Fiecare întâlnire a fost coordonată de către un facilitator ce a avut sarcina de a menţine
atenţia grupului asupra tematicii dinainte stabilite.
Uneori, discuţia a fost ajutată de utilizarea fotografiilor, a scrisorilor, a jurnalelor, a
obiectelor (ex. rochii de mireasă), aduse de către participanţi.
Nu au existat interviuri structurate, pentru că riscau să pună persoanele în vârstă în
rolul de „profesori”, astfel, riscând ca adulţii şi tinerii să nu fie destul de implicaţi.
Toate întâlnirile grupului au fost înregistrate (audio şi/sau video)
Grupuri ţintă specifice
Pe lângă grupurile ţintă identificate în proiect metodologia a mai fost utilizată şi în cazul
următoarelor grupuril ţintă specifice :
• Seniori suferind de demenţă sau de Alzheimer (în stadiul incipient)
• Persoane cu dizabilităţi mentale
În ambele cazuri, abordarea nu a suferit modificări iar persoanele cu dificultăţi au fost
implicate în activităţi împreună cu alte grupuri ţintă.
În acest caz, facilitatorul a avut sarcina de a avea grijă de nevoile persoanelor cu dificultăţi
(de exemplu, alocarea unui timp mai mare pentru a răspunde) pentru ca acestea să
poată participa la discuţii.
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Activităţile din România
Activitate

Descriere/metode utilizate

Cercetarea
iniţială- reflecţii
asupra contextului
local

În România, activităţile intergeneraţionale se află într-o destul de mare legătură cu
programele educaţionale oferite în cadrul şcolilor, sau al altor instituţii educaţionale, astfel
că ele se dezvoltă într-un mod organizat, în majoritatea cazurilor, între două extreme
generaţionale – copii şi seniori. Cu toate acestea, persoanele aparţinând diferitelor generaţii
învaţă unele de la altele în contextul cultural oferit de muzee, filarmonici, teatre, nu însă
într-un mod explicit.
Cercetarea realizată în România în cadrul proiectului SEM.BET a demonstrat că, în timp ce
în zonele rurale, învăţarea intergeneraţională are loc în mod natural, (în primul rând datorită
faptului că bunicii încă îi ajută pe copiii lor şi îi cresc pe nepoţi, păstrând astfel contactul
îndeaproape cu membrii mai tineri ai familiei, în al doilea rând, în cazul ajutorului dat în
casă, copiii îşi ajută părinţii sau bunicii, astfel că se transmit valorile ce ţin de întreţinerea
casei), în zonele urbane, învăţarea intergeneraţională se întâmplă într-un mod mai formal,
fiind mult mai organizată de către insituţiile educaţionale şi poate avea obiective specifice
de învăţare.
Aşadar, pornind de la această realitate, am creat un context favorabil implementării prin
alăturarea a două grupuri de oameni, provenind din două organizaţii diferite. Am chemat
seniorii din cadrul Asociaţiei seniorilor din Timişoara şi studenţi de la Asociaţia Studenţilor
Facultăţii de psihologie şi sociologie din Timişoara.Facilitatorul a fost un trainer calificat ce a
avut curiozitatea şi deschiderea de a încerca să pună în practică această metodologie.
Am lansat invitaţia de aparticipa la această activitate, atât seniorilor cât şi tinerilor. După
invitaţie, am organizat întâlniri şi focus grupuri cu cele două grupuri pentru a-i cunoaşte mai
bine şi pentru a identifica interese comune.
Metodologia a reprezentat baza de la care s-a pornit în implementarea activităţii şi au fost
necesare mai multe întâlniri cu facilitatorul şi cu asistentul acestuia pentru a organiza
etapele implementării şi pentru a reflecta asupra calităţii metodologiei.

Pregătirea
activităţilor

Identificarea tematicii, elaborarea obiectivelor de învăţare, metodele utilizate, analizarea
resurselor (de timp, umane, materiale), planificarea activităţilor, organizarea grupurilor,
reflectarea asupra rezultatelor şi a modalităţilor de valorificare a rezultatelor, a planului de
diseminare.
Au fost organizate două sesiuni de învăţare intergeneraţională. Tematica a fost: „Jucării şi
jocuri – o călătorie în trecut!”
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Activităţi
de învăţare
intergeneraţională

Această primă întâlnire a reprezentat o primă oprire în călătoria în trecut a tinerilor care
s-au înscris în această activitate.
Pe parcursul verii anului 29014, tinerii din cadrul Asociaţiei studenţilor Facultăţii de
psihologie şi sociologie s-au întâlnit cu mai mulţi seniori într-un cadru prietenesc. Au ieşit
la iveală minunate jucării şi poveşti desprinse din amintirile lor şi din experienţa de viaţă.
Dar ceea ce a fost cel mai impresionant, au fost emoţiile împărtășite şi legăturile create în
ambele grupuri în timpul sesiunii şi după terminarea acesteia.
S-a subliniat importanţa procesului de învăţare şi a curiozităţii de a şti mai mult despre
trecut, astfel că, grupurile au solicitat o a doua întâlnire pentru a transforma şi de a-şi
materializa amintirile într-un grad mai mare, pentru a putea fi transmise mai departe,
generaţiilor viitoare.Un exemplu clasic l-a reprezentat realizarea unei cărţi.
Metode utilizate
Exerciţiile de tip Icebreaker:
Jocul: Ghiceşte cine sunt? Un joc în cadrul căruia pe spatele fiecărui participant se lipeşte
numele unui personaj celebru. Fără a cunoaşte numele personajului, fiecare mebru are voie
să pună 3 întrebări altui membru pentru a ghici cine este. Dacă cele 3 întrebări nu sunt de
ajuns, acesta poate schimba partenerul şi poate întreba din nou 3 întrebări pentru a afla
identitatea personajului.
Discuţii de grup
S-au format apoi grupuri de discuţie, pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a facilita
transmiterea de amintiri de la seniori la tineri. După această incursiune a grupurilor în
trecut, s-a dat startul celei de-a doua etape a activităţii. După ce au relatat poveşti despre
copilăria lor, şi după ce şi-au împărtăşit bucuria de a fi copil, grupurile au trecut la mesele
pe care se aflau materiale şi au exersat realizarea jucăriilor, amintindu-şi cum este să fii din
nou copil. Aceste activităţi au adus împreună cele două generaţii, apropiindu-le.
“Învăţăm făcând”
Cea de a treia metodă a fost aceea de a “învăţa făcând”, tinerii au învăţat despre modul
în care se jucau copiii înainte, şi au descoperit bucuria de a te juca cu jucării simple, prin
realizarea împreună cu seniorii a diferitelor jucării şi prin împărtășirea diferitelor momente
din acestă perioadă minunată a vieţii. În cea de a doua sesiune, obiectivul principal a fost
descoperirea mai multor lucruri depre seniori şi aşternerea împreună pe hârtie a amintirilor
despre bucuriile copilăriei, şi trăsăturile specifice copilăriei în perioada respectivă. Cu toţii
şi-au dorit foarte mult să aibă o cărticică în care să se regăsească amintiri importante
păstrate în siguranţă şi care să-i ajute pe alţii să nu uite trecutul aşa cum îl vedeau ei.
Activitatea a fost găzduită de către Asociaţia seniorilor din Timişoara, iar studenţii provenind
din diferite medii şi-au adus contribuţia la această activitate.
“Biblioteca Vie”
• Realizarea coperţii „cărţii”: Prima parte a acestei activităţi a fost facilitată prin utilizarea
metodei Bibliotecii Vii. Seniorii au avut de realizat o copertă ce să conţină amintirile ce
doreau să fie împărtăşite tinerilor, şi să dea cărţii un titlu sugestiv.
• Turul Bibliotecii. Tinerii studenţi au ales câte o „carte” după copertă, necunoscând identitatea seniorului din spatele titlului. Ei au ales cartea vie preferată şi apoi au ascultat
întreaga poveste.
Scrierea instrucţiunilor pentru a obţine o jucărie realizată manual. În această etapă,seniorii
au fost ajutaţi de către tineri pentru a scrie instrucţiuni pentru realizarea jucăriilor construite
împreună în cadrul primei activităţi.
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Activităţile din Spania
Activitate

Descriere/metode utilizate

Exercițiu de tip
Ice-breaker

Fiecare participant se prezintă și spune celorlalți o întâmplare fericită legată de viața
comunității și încearcă să facă legături între rude și ceilalți participanți.
Metodă
Un proces bazat pe dialog, Grupuri în cerc

Spune și arată

Facilitatorul roagă participanții să aducă la următoarea întâlnire obiecte sau instrumente
ce le aduc mai bine aminte de un anume subiect (mersul la pescuit, de exemplu). Apoi,
fiecare explică semnificația obiectului, iar dacă este posibil îl și învață pe celălalt cum să
îl folosească. E o idee bună să se pună în perechi câte un senior cu câte un tânăr și să se
încerce numirea acestor obiecte ce pot fi necunoscute publicului larg.
Metodă
Dialog în perechi, expoziția, jocul de rol (profesor- elev)

Interviuri

Înafara activităților din cadrul atelierului, facilitatorul poate să petreacă o anumită perioadă
de timp cu unii participanți, profitând de aceste momente pentru a lua scurte interviuri.
Metodă
Interviuri

Explicațiile
expertului cu
privire la anumite
tematici

Implicarea unui expert care să explice în detaliu aspectele subiectului ales reprezintă
o activitate ce poate inspira procesul IG. În Țara Bască un inginer naval a prezentat
o experiență colectivă dintr-un oraș ce se afla în proximitatea comunității în care se
implementa proiectul SEM.BET. Această experiență consta în restaurarea unei nave vechi
de lemn și stransformarea ei într-un monument și un simbol al comunității, fapt ce a
inspirat beneficiarii noștri să realizeze un astfel de proiect în satul lor. NETWORKING
Metodă
Conferință, Întrebări și răspunsuri

Storytelling și
harta amintirilor:

Această activitate începe ca o conversație despre diferite subiecte din viața cotidiană
,fiind necesară o hartă a implementării și piuneze colorate. În timp ce se prezintă amintiri
interesante și importante, facilitatorul cere participanților să pună aceste amintiri pe hartă.
La sfârșitul activității, având o hartă plină de evenimente frumoase și povești cotidiene ale
participanților, se vor face legături între ele cu ajutorul unui fir colorat, creându-se astfel o
rețea.

Method
Storytelling, jocul de rol, jocuri artistice
Reprezentație
artistică:

Se poate realiza o reprezentație artistică cu ajutorul artiștilor locali (incluzând muzică, dans,
artă conceptuală etc). În cadrul implementării din Țara Bască, s-a realizat o reprezentație pe
o câmpie la malul mării. Amestecând participanții, materialele realizate în timpul activității
‚spune și arată’ și o propunere de Arta transformării mediului înconjurător (Land Art) a unui
artist local, am creat un râu de nisip creat de participanți, în care fiecare unduire sau deviere
a cursului reprezenta o amintire, toate laolaltă realizând cursul unei istorii comune.
Metodă
Reprezentație artistică
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Activităţile din Polonia
Activitate

Descriere/metode utilizate

Selectarea
grupului

Au fost trimise invitații participanților mai în vârstă. Acest lucru a fost organizat de către
moderator, care, datorită colaborării cu organizațiile de cercetași, (seniorii făceau parte din
echipa de cercetași seniori “Wiarusów”), cunoștea potențiali participanți. Au fost invitați și
participanți mai tineri în mod direct de către organizator – fiind aleși pe baza interesului
prezentat față de istoria comunității locale.
Întâlnirile din toamnă au fost, cu toate acestea, organizate într-un mod mai diferit. Pe
măsură ce deveneau din ce în ce mai cunoscute, mulți oameni își exprimau interesul de a
participa. Astfel că, grupul a devenit din ce în ce mai mare.

Întâlniri

Primele întâlniri au avut loc în luna iunie timp de trei zile în mod consecutiv, seara, astfel ca
tinerii să poată să participe după orele de lucru. Temperatura mai scăzută seara a facilitat o
bună participare și pentru persoanele în vârstă. În cea de a doua zi, atelierele s-au împărțit
în două secțiuni, cu o pauză de cafea.
Întâlnirile au fost continuate în toamnă. Ele nu au pus accentul doar pe transformarea
spațiului urban din Śródka, dar au au adus în discuție și viața de zi cu zi în această parte
a localității Poznañ. Atât seniorii cât și juniorii au participat la mai multe activități în grup,
cum ar fi pregătirea Cabanei de Crăciun.
Metode
Principala metodă de lucru pe parcursul întâlnirilor a fost discuția. Ceea ce este
important, este faptul că acestea au fost precedate de integrarea participanților în grup.
Cele mai importante modalități de transmitere a amintirilor le-au reprezentat plimbările.
Seniorii și-au adus aminte mai ușor atunci când au văzut anumite locuri, iar tinerii au
putu mai bine să înțeleagă ceea ce însemna pentru seniori “suflul specific” al locului. S-a
realizat și un fel de “călătorie în timp” prin descoperirea împreună a unor fotografii – astfel
s-au adăugat noi personaje povestirilor, dat fiind faptul că seniorii au recunoscut anumite
persoane în aceste fotografii. Elementul final, rezumatul și concluzionarea întâlnirilor,
l-a reprezentat o prezentare a uilizării creative a memoriei comunității. Prezentarea
a provocat o discuție despre diferitele etape ale istoriei comunității din Śródka prin
realizarea unei legături între noile mijloace media și conținutul tradițional. În total, au fost
organizate 11 întâlniri cu seniori începând cu luna iunie 2014.
Documentare
Pentru a documenta istoria povestită de către participanții seniori, interviurile relizate cu
aceștia au fost înregistrate atât cu o cameră video (un element îndreptat către participanții
tineri) cât și cu două reportofoane audio ținute de către participanții tineri.
Înregistrările audio au fost apoi transcrise și salvate pentru utilizări viitoare. Înregistrările
au intrat în categoria materialului de cercetare, nu pentru a fi diseminate înafara grupului.
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Activitățile din Slovenian
Activitate

Descriere/metode utilizate

Exercițiu de tip Ice Fiecare pertener se prezintă și spune motivul pentru care a ales să își prezinte amintirile
breaker
Story telling

Fiecare partener spune povestea obiectului său, arată obiectul grupului și îl descrie

Dezbatere

Întrebări legate de povești, transmiterea amintirilor similare legate de poveste,
împărtășirea diferitelor puncte de vedere...

Predarea
abilităților
organizatorice
participanților

Participanții trebuie să organizeze întâlnirea, să se gândească la ce vor realiza, cum
vor face asta (printr-o expoziție) ei trebuie să colaboreze și să asculte diferitele opinii; o
activitate minunată ce prezintă caracteristicile fiecărui participant.

Ateliere

Diferite ateliere pentru a pregăti produsul final (realizarea poveștilor în format electronic,
încărcarea lor pe internet, crearea indicațiilor pentru expoziție, realizarea unei expoziții,
pregătirea materialelor pentru a fi printate, și multe altele...)

F. REZULTATE/PRODUSE
Rezultatele/produsele materiale în această etapă sunt reprezentate de colecția de amintiri (încă într-o formă brută),
în diferite formate, după cum este descris mai sus.
G. EVALUARE
La sfârșitul activității, participanților li se poate sugera să completeze un chestionar ce include atât întrebări legate
de gradul de satisfacție legate de activitate, cât și o autoevaluare a rezultatelor învățării. Această ultimă etapă poate fi
realizată cu îndrumarea facilitatorului pentru a ajuta participanții să conștientizeze procesul de învățare ce a avut loc.
Pentru evaluarea finală se pot utiliza și alte instrumente diferite, în funcție de tipul celor evaluați, timpul disponibil
și de elementele specifice ce trebuie să fie evaluate (definite și de către părțile interesate). În mod particular, ar trebu
să fie identificate aspectele ce se doresc a fi evaluate în ceea ce privește activitatea sau programul. Dacă sunteți
interesați doar de aspectul emoțional, puteți utiliza metode non-formale de evaluare, cum ar fi metoda flash-light, a
portofoliului, autoevaluarea, ș.a.m.d. Sau puteți utiliza un joc, invitând grupul să folosească diferite fețe zâmbitoare:
trist, fericit, entuziasmat ș.a.m.d.
Dacă sunteți interesanți de rezultatele soft, atunci puteți să vă utilizați imaginația pentru a crea sau adapta metoda de
evaluare potrivită, ceea ce nu trebuie să fie una tradițională, utilizată la școală, creând astfel un moment inconfortabil
în care participanțlor le este teamă să acorde feedback. Faceți acest moment unul plăcut, în care persoanele implicate
se simt confortabil și pot să fie sincere. Dacă vă interesează mai multe aspecte ale programului, cum ar fi coerența,
relevanța rezultatelor obținute, și multe altele, vă invităm să utilizați instrumentele de evaluare pe care le-am utilizat
în etapa de implementare (vezi anexa 1, ca exemplu, chestionarul utilizat în cadrul acțiunilor pilot), sau doar ca sursă
de inspirație, pentru a crea câteva fișe de evaluare pornind de la cele oferite de la cele oferite de acest manual. Cel
mai important element ce trebuie luat în considerare în cazul evaluării este definirea cât mai exactă a ceea ce se
dorește a fi evaluat.
• Cunoștințe
• Emoții și sentimente
• Coerența procesului/activității
• Relevanța rezultatelor
• Accessibilitate
• …

Etapa 2
A. CINE
Împreună cu principalii beneficiari ai metodologiei, această a doua etapă este dedicată, în mare parte, întregii
populații, la nivel local, național și european, în mod special, țărilor implicate.
B. DE CE/ OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul specific al acestei etape este acela de a transmite și de a împărtăși colecția de amintiri cu comunitatea,
punând-o la dispoziția unui public mai larg la nivel local, național dar și european.
• De a ridica nivelul amintirilor unei întregi comunități, pornind de la amintirile personale.
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•
•
•
•
•
•
•
•

De a trasa continuitatea amintirilor ca sursă a dezvoltării comunității, din trecut până în
zilele noastre.
De a crea puncte de legătură între generații pentru a impacta pozitiv coeziunea comunității.
De a consolida sentimentul apartenenței locale și al identității prin recuperarea amintirilor legate de un anumit spațiu.
De a consolida sentimentul de cetățenie europeană prin recunoașterea unor valori comune.
De a identifica și de a transmite sentimentul de identitate al comunității într-un mod
atractiv și inovator
De a dezvolta siturile memoriale existente în diferite locuri, adăugând noi amintiri ce nu
au fost încă pierdute.
De a descoperi și de a recunoaște situri memoriale și de a reflecta asupra importanței
acestora.
De a identifica asemănările și diferențele vieții comunității, în trecut și în prezent, cu
scopul de a depăși barierele generaționale.

C. CE
Produsele realizate în etapa 1 sunt reprezentate de colecția de amintiri, catalogată și
arhivată, încă sub formă brută, iar acestea devin subiecte spre a fi revizuite și prelucrate în
etapa 2, pentru realizarea micro-monumenteor.
D. CINE COORDONEAZĂ ACTIVITĂȚILE?
Un coordonator al activităților ce menține contactul cu grupurile de participanți, cu părțile
interesate și cu artiștii sau tehnicienii responsabili de realizarea micro-monumentelor.
E. INSTRUMENTE, ACTIVITĂȚI ȘI MODALITĂȚI SPECIFICE
Activitățile realizate de către grupul de lucru au ca rezultat micro-monumente ce reprezintă
ancore ale memoriei pentru comunitate: prin intermediul acestor amintiri personale și
individuale, amintirile devin colective.
Micro-monumentele ce vor fi realizate trebuie să se alinieze obiectivului principal al acestei
etape.
Amintirile pe baza cărora se construiesc micro-monumentele vor fi transmise și decise
în cadrul aceluiași grup. În această etapă este să se fie transmise și părților interesate
pentru a decide împreună tipul și numărul acestor monumente (mai ales dacă ele sunt
obiecte fizice). Așadar ar fi util să fie implicate părțile interesate identificate mai sus.
Caracteristicile importante ce trebuie luate în considerare la realizarea micro-monumentelor,
oricare ar fi natura acestora, sunt următoarele:
• Să fie în strânsă legătură cu colecția de amintiri realizată în etapa 1.
• În cazul obiectelor fizice, acestea să fie expuse în spații publice, vizibile majorității
oamenilor, care ar putea fi interesați.
• Să fie prezentate în mod public printr-un eveniment, prin organizarea unuia ad hoc
sau prin includerea acestuia într-un eveniment deja existent.
• Pentru materialele digitale: să fie transmise online, după cum este descris în etapa 1
în cazul colecției amintirilor, prin postarea acestora pe:
• site-ulproiectului SEM.BET www.sembet.eu
• jurnalul paginii facebook SEM.BET
• canalul youtube SEM.BET
• site-urile părților interesate , etichetând materialul utilizând #sem.bet
• …
• Să aparțină și să fie legat de proiectul european SEM.BET, utilizând logo-ul, făcând
referire la site, (dacă este posibil și printr-un cod QR) și, pe cât posibil, să fie legat și de
alte micro-monumente.
F. REZULTATE/PRODUSE
Rezultatele/produsele materiale ale acestei etape sunt reprezentate de către micromonumente.
Micro-monumentele pot avea diferite forme: obiecte de artă, un panou, o piatră, o
înregistrare sau un clip video... Crearea obiectelor multimedia ar putea ajuta la un mai bun
schimb intergenerațional.
Contextul în care este plasat micro-monumentul (într-un parc public, într-o bibliotecă, pe
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un site, într-o piață...) poate fi creat pentru micro-monument sau poate fi unul deja existent
ce este legat și de alte proiecte. În următorul tabel găsiți o listă de exmple posibile de format
împreună cu sugestii legate de modul de a le face vizibile unui public cât mai larg.
REZULTATE
Format

Diseminare

Cărți

Pot fi plasate în biblioteci, muzee, spații publice de
citit...

Clipuri video

Muzee, prezentări în cadrul festivalelor locale, pe
internet...

Obiecte și artefacte

Parcuri, muzee- eco, structuri publice, școli,
structuri sociale...

Expoziții

Zone publice în sate, festivale locale, biblioteci,
muzee...

Panouri de informare

Școli, birouri publice, zone culturale, parcuri...

Exemple de micro-monumente din cadrul acțiunilor pilot:
Italia
Am început prin a selecta o parte din amintirile colecționate în prima etapă în diferite formate
(incluzând: înregistrări audio, video, texte scrise legate de amintirile povestite, colecții de
fotografii). Amintirile selectate au fost apoi catalogate conform micro-temelor alese (Viața
de cuplu/căsătoria/ logodna; Viața cotidiană în familie; Mijloacele media, Școala și cultura,
Serviciul, Timpul liber).
Pornind de la această selecție, cu ajutorul procesului creativ s-a ajuns la două tipuri de
produse:
• Clipuri video tematice, create prin asamblarea mai multor amintiri în jurul aceleeași
macro-teme, având subtitrare în limba engleză și fiind disponibilă pe site.
• Panouri (1 sau 2 pentru fiecare spațiu implicat), ce conțin diferite poze colecționate,
împreună cu povești. Panoul are un cod QR ce este atașat site-ului proiectului.

Polonia
•
•
•

Canale: site-uri pe internet; un DVD cu filmul înregistrat; promovarea proiectului în
cadrul comunității cercetașilor prin intermediului comunicării interne și articole în
cadrul cercetașilor și în presa locală.
Impact: diseminarea informațiilor despre proiect în cadrul comunității cercetașilor
oferă speranța unor inițiative viitoare similare, și a unei participări mai mari în cadrul
activităților din toamnă. Moderatorul dorește să realizeze o serie de interviuri mai lungi cu seniorii pentru a le utiliza într-un alt proiect local legat de amintiri: „Na tropie
lokalnych tajemnic” (“În căutarea misterelor locale”). Filmul ce a fost realizat în timpul
întâlnirilor va fi arătat participanților ca material promoțional. Va fi, de asemenea, disponibil pe YouTube. Ghidul creat împreună de către participanți va putea fi descărcat pe
gratis de pe internet. În viitor, se va putea urmări statistica referitoare la numărul de
descărcări al ghidului și numărul vizualizatorilor filmului.

România
În cadrul sesiunilor au fost realizate jucării handmade, o carte cu amintiri și instrucțiunile
referitoare la construirea jucăriilor. Ceea ce este important este identificarea și transmiterea
perioadei copilăriei, pentru că nimeni nu mai vorbește despre această perioadă din
perspectiva copilului. Modul în care a fost percepută acea perioadă istorică. Acei ani sunt
descriși în cărțile de istorie , într-un mod obiectiv, dar se pierd informații importante legate
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de sentimente și emoții, datorită faptului că aceste cărți de istorie conțin doar date și acțiuni
concrete.

Slovenia
Pentru crearea micro-monumentelor:
• Au fost scrise poveștile, s-au realizat fotografii ale obiectelor, s-a creat articolul pentru
site
• Toate obiectele și indicațiile au fost puse împreună în cazul unei expoziții
• S-a realizat un film ce conține toate activitățile și poveștile
• Micro-monumentele create sunt:
• Expoziția
• Articolul de pe site-ul portalului istoric
• Filmul

Spania
Obiectele de pescuit au fost solicitate de către facilitator și au constitut ele însele micromonumente. Aceste micro-monumente au fost reutilizate pentru a crea o reprezentație
artistică la sfârșit. Un asistent a înregistrat întreg procesul, pentru a crea un scurt documentar.
Harta locală a amintirilor a fost creată pentru a aduna toate poveștile personale într-un mod
grafic. Participanții au pus pe panou locuri concrete pe măsură ce își reaminteau, creând
astfel o rețea.
Micro-monumentele finale sunt:
•

•
•
•

O hartă locală a amintirilor. Un desen reprezentând municipalitatea, unde participanții
au pus locuri concrete pe măsură ce își reaminteau. În cele din urmă, amintiri
asemănătoare au fost conectate utilizând un fir de ață galbenă sau verde, dând naștere
astfel unei “rețele ale memoriei“.
Obiecte vechi reprezentând persoane. Fiecare participant a adus un obiect relevant legat
de pescuit pe care l-a legat de o experiență personală.
O reprezentație artistică, realizată printr-o poză de grup.
Un scurt documentar ce prezintă întreaga experiență.

G. EVALUAREA
Eficacitatea micro-monumentelor poate fi evaluată, dacă este necesar, prin intermediul
chestionarelor adresate părților interesate.
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8. Valoarea adăugată
europeană

Unul dintre obiectivele metodologiei este acela de a permite compararea rezultatelor și al
strategiilor aplicate în diferitele țări europene în ceea ce privește activitățile realizate în
cadrul proiectului și/sau acelea realizate ex novo de către alte entități. Punctele de reflecție
înaintea, în timpul sau după terminarea noilor activități ce rezultă din punerea în aplicare a
metodologiei pot include:
• Asemănări și deosebiri legate de activitățile și abordările utilizate;
• Percepția și reprezentarea trecutului de către seniori;
• Percepția și reprezentarea trecutului de către adulți și tineri;
• Cunoștințele transmise;
• Emoțiile și sentimentele legate de trecut;
• Coeziunea și legăturile dintre generații prin inițiativa lor de a se implica în viața comunității;
• Hotărârile și/sau acțiunile cu privire la viitor.
Atrageți atenția oamenilor, grupului și comunității asupra asemănărilor și diferențelor dintre
activitățile realizate în diferite țări, pentru a se pune accentul pe o înțelegere conștientă a
amintirilor naționale și europene, astfel reflectând îndeaproape la legăturile dintre memoria
locală și cea globală. Întrebarea la care dorim să găsim răspuns este: De ce este util acest
lucru în zilele noastre? Există un singur răspuns: Pentru a menține comunitatea, sentimentul
apartenenței și al speranței pentru viitor, pentru a înțelege esența ueni cetățenii europene
active, conștientă de conotațiile multiple ale expresiei „diversitate în unitate”.
Activitățile pilot au demonstrat că această metodologie este eficientă și aplicabilă în diferite
contexte europene, subliniind faptul că, în ciuda diferențelor culturale, amintirile pot sta la
baza creării unei cetățenii europene.
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