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Proiectul REMEDY -  “Vocea trecutului - Rememorare in diversitate” 
finantat cu sprijinul Uniunii Europene in cadrul  Programului “Europa 

pentru cetateni” 

 

 

Componenta 1: “Memorie europeana” 

 
In cadrul proiectului REMEDY au fost organizate 4 vizite de studiu, dupa cum urmeaza: 
 
Vizita de studiu 1 
 
Participanti: Evenimentul a reunit 76 cetateni: 50 participanti din comuna Geraci Siculo/Italia, 2 participanti din 
orasul Cracovia (Polonia), 2 participanti din orasul Murcia (Spania), 2 participanti din orasul Bremen (Germania), 
4 participanti din orasul Tirana (Albania), 2 participanti din orasul Fernao Ferro (Portugalia), 4 participanti din 
orasul Sofia (Bulgaria), 2 participanti din orasul Tartu (Estonia), 4 participanti din orasul Istiea-Aedipsos (Grecia), 
4 participanti din orasul Braila (Romania). 
Locatia/Perioada: Evenimentul a avut loc in comuna Geraci Siculo (Italia), in perioada 3/11/2016 - 06/11/2016. 
Scurta descriere: In cadrul evenimentului avand ca tema “rememorarea”, au fost prezentate organizatiile partenere 
in cadrul proiectului. A fost discutat, de asemenea, calendarul activitatilor pentru perioada celor 18 luni de 
implementare stabilindu-se structura evenimentelor locale prevazute a fi organizate de catre fiecare partener. Un 
moment important al evenimentului a fost celebrarea zilei de 4 noiembrie 1918 – comemorarea victoriei obtinute in 
cadrul primului razboi mondial. Evenimentul s-a incheiat prin rememorarea de catre parteneri a experientelor traite 
in perioada regimului totalitar. 
 
Vizita de studiu 2 
 
Participanti: Evenimentul a reunit 116 cetateni: 77 participanti din orasul Cracovia (Polonia), 23 participanti din 
comuna Geraci Siculo (Italia), 2 participanti din orasul Murcia (Spania), 1 participant din orasul Bremen 
(Germania), 2 participanti din orasul Tirana (Albania), 2 participanti din orasul Fernao Ferro (Portugalia), 2 
participanti din orasul Sofia (Bulgaria), 2 participanti din orasul Tartu (Estonia), 2 participanti din orasul Istiea-
Aedipsos (Grecia), 3 participanti din orasul Braila (Romania). 
Locatia/Perioada: Evenimentul a avut loc in orasul Cracovia (Polonia) in perioada 26/01/2017 - 28/01/2017. 
Scurta descriere: In cadrul evenimentul avand ca tema “reflectarea” asupra evenimentelor petrecute in perioada 
regimului totalitar a fost promovat dialogul inter-cultural. Elevii au prezentat activitatea lor de cercetare cu privire la 
ostracizare. Astfel, tinerii si-au impartasit reflectiile cu privire la evenimentele istorice ale perioadei si au raspuns la 
un chestionar pentru a demonstra cunostintele dobandite pe tema regimului totalitar. 
 
Vizita de studiu 3 
 
Participanti: Evenimentul a reunit 59 cetateni: 34 participanti din orasul Tartu/Estonia, 8 participanti din comuna 
Geraci Siculo (Italia), 4 participanti din orasul Murcia (Spania), 2 participanti din orasul Bremen (Germania), 2 
participanti din orasul Tirana (Albania), 2 participanti din orasul Fernao Ferro (Portugalia), 2 participanti din orasul 
Sofia (Bulgaria), 2 participanti din orasul Cracovia (Polonia), 2 participanti din orasul Istiea-Aedipsos (Grecia), 
1 participant din orasul Braila (Romania). 
Locatia/Perioada: Evenimentul a avut loc in Tartu (Estonia), in perioada 06/09/2017 - 08/09/2017. 
Scurta descriere: In cadrul evenimentului avand ca tema “reconcilierea”, a fost organizat seminarul “Reconciliere 
si Istorie: Cazul Soldatului de Bronz. Cum ne afecteaza azi interpretarile asupra evenimentelor istorice”. Partenerii 
au format grupuri de lucru in cadrul carora au discutat solutii pentru o mai buna ințelegere a modului de abordare a 
reconcilierii. De asemenea, a fost organizata o vizita la fosta baza aeriana sovietica Raadi. Pentru mai bine de 50 
de ani, aceasta a fost considerata cea mai mare baza militara aeriana din zona Baltica, accesul cetatenilor fiind 
interzis. 
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Vizita de studiu 4 
 
Participanti: Evenimentul a reunit  77  cetateni: 45  participanti din orasul Bremen (Germania), 12 participanti din 
comuna Geraci Siculo (Italia), 2 participanti din orasul Murcia (Spania), 2 participanti din orasul Tartu (Estonia), 
2 participanti din orasul Tirana (Albania), 4 participanti din orasul Fernao Ferro (Portugalia), 2 participanti din 
orasul Sofia (Bulgaria), 2 participanti din orasul Cracovia (Polonia), 4 participanti din orasul Istiea-Aedipsos 
(Grecia), 2 participanti din orasul Braila (Romania). 
Locatie/Perioada: Evenimentul a avut loc in Bremen (Germania), in perioada 27/11/2017 - 28/11/2017 
Scurta descriere:  In cadrul evenimentul avand ca tema “reflectarea” a fost vizitat Buncarul “Valentin”, al doilea cel 
mai mare buncar de suprafata din Europa, unde erau construite navele nemtesti din perioada celui de-al doilea 
razboi mondial. De asemenea, Digital Urban Impact Lab din Bremen a organizat o expozitie artistica pentru a 
prezenta noi modalitati de expresie a artei si culturii printr-o perceptie moderna a evenimentelor istorice. Au fost 
prezentate diverse modalitati de expresie inclusiv arta auditiva digitala, arta comica, arta fotografica digitala, 
materiale colectate de catre partenerii proiectului. Expozitia a vizat o reinterpretare a momentelor, situatiilor, 
atmosferei, locurilor din perioada regimului totalitar. 
 
  


