«Набридлі кордони»: розвиток усвідомлення європейської
ідентичності
З 4 по 5 квітня у місті Віченца в Італії, відбувся заключний захід проекту «Набридлі
кордони»: ACHIEVE (Обізнаність про загальну історію для визначення та розширення
цінностей Європи). Зустріч, яку організував Інститут Реццара, відбулася в гібридному
режимі, що дозволило всім партнерам, 14 з 13 різних країн, приєднатися до заходу.
Радник Франческо Фаресін з муніципалітету Бреганце, лідер проекту, виступив із
вступною промовою, вітаючи партнерів заходу. Після обговорення фінансової звітності
проекту, партнери презентували фінальний «Локальний Шлях», проведений кожною
організацією, разом із досягнутими результатами та майбутніми цілями.
За словами партнерів, заходи, проведені під час проекту, дали можливість підвищити
обізнаність про європейську ідентичність, спостерігати та оцінювати поведінку
людей щодо євроскептицизму, а також надати інструменти для боротьби з його
широким поширенням.
Крім того, у другій половині дня відбувся публічний захід з презентацією проекту,
після чого кожен партнер ознайомився зі своєю діяльністю, цінностями та цілями. Далі,
Global Citizenship Map, яку запустила ALDA, зібрала всі матеріали (фото, відео, статті),
пов’язані з проектами, зафіксувавши впроваджені заходи.
"Набридлі кордони": an opportunity to confront and exchange ideas and perspectives
Перший день заходу завершив воркшоп під назвою «Рух людей. Перетин кордонів у
світлі недавньої кризи». Зокрема, семінар був зосереджений на міграції та
євроскептицизмі. Його координував професор Джузеппе Франко Песавенто, за участю
професора Вітторіо Понтелло та Христини Кварціани, спеціаліста з розвитку програм
ALDA, які поділилися своїми міркуваннями щодо поточної кризи.
Тому, семінар став великою можливістю для протистояння та обміну ідеями та
поглядами на поточну атаку Росії на Україну. Це було особливо важливим з огляду на
те, що учасники представляли різні країни, частина яких є членами Європи, а частина –
сусідами. Христина Кварціана поділилася своїми думками не лише зі свого
професійного досвіду, а й із особистого досвіду громадянки України.
Другий день був присвячений оцінюванню проекту. Партнери поділилися своїми
точками зору щодо розвитку проекту та його найсильніших і найслабкіших сторін.
День завершився візитом до центра міста Віченца. Партнери мали чудового гіда
Сільвію Де Морі з Istituto Rezzara, яка з ентузіазмом поділилася своїми знаннями з
історії мистецтва.
Тому, ALDA хотіла б подякувати Istituto Rezzara за гостинність.

