
 
 
 
 
 

Depășind Frontiere: dezvoltarea conștientizării identității europene  
 
“Depășind Frontiere”: evenimentul final al proiectului ACHIEVE (Conștientizarea Istoriei 
Comune pentru Identificarea și Extinderea Valorilor Europei)  a avut loc între 4 și 5 aprilie în 
Vicenza, Italia. Organizată de Istituto Rezzara, întâlnirea a avut loc în format hibrid, permițând 
tuturor celor 14 parteneri din 13 țări, să se alăture evenimentului. 
Consilierul Francesco Faresin din municipalitatea Breganze, managerul proiectului, în 
discursul de deschidere, a salutat partenerii participanți la eveniment. Acesta din urmă, după 
ce a prezentat detalii despre raportarea financiară a proiectului, a prezentat Planul Local 
realizat de fiecare organizație, împreună cu rezultatele obținute și obiectivele viitoare. 
După cum au afirmat partenerii, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au reprezentat o 
oportunitate de a crește gradul de conștientizare cu privire la identitatea europeană, de 
a observa și evalua comportamentul oamenilor față de euroscepticism și de a oferi 
instrumentele necesare pentru a combate răspândirea acestui fenomen pe scară largă. 
În plus, după amiază a avut loc un eveniment public cu prezentarea proiectului urmată de 
exprimarea de către fiecare partener a viziunilor, activităților, valorilor și scopurilor sale. 
Apoi, pentru Harta Globală a Cetățeniei, lansată de ALDA, au fost colectate toate materialele 
(fotografii, videoclipuri, articole) legate de proiect, înregistrând toate activitățile 
implementate. 

 
"Depășind Frontiere": oportunitate de dezbatere, schimb de idei și viziuni 

 
Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu atelierul intitulat „Mișcarea oamenilor. Trecerea 
frontierelor în contextul crizei recente”. Mai exact, seminarul sa concentrat pe aspecte ce țin 
de migrație și euroscepticism, coordonat fiind de profesorul Giuseppe Franco Pesavento, în 
prezența profesorului Vittorio Pontello și a Khrystynei Kvartsiana - ofițer de Dezvoltare de 
Programe ALDA, care și-au prezentat reflecțiile asupra crizei actuale. 
În acest context, atelierul a reprezentat o oportunitate considerabilă de a dezbate și de a face 
schimb de idei și viziuni asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Acest aspect a fost 
deosebit de semnificativ, dat fiind faptul că participanții sunt din țări diferite, atât membre ale 
Uniunii Europene, cât și din vecinătatea Blocului Comunitar. Khrystyna Kvartsiana și-a 
împărtășit cunoștințele nu numai din experiența ei profesională, ci și din experiența ei 
personală în calitate de cetățeană a Ucrainei. 
A doua zi activitățile s-au concentrat pe evaluarea proiectului. Partenerii și-au împărtășit 
punctele de vedere asupra dezvoltării proiectului, dar și asupra aspectelor sale tari și slabe. 
Ziua s-a încheiat cu o vizită în centrul orașului Vicenza, unde partenerii au avut un ghid 
excelent, Silvia De Mori, de la Istituto Rezzara, care a împărtășit cu entuziasm cunoștințele 
sale despre istoria artei. 
Totodată, ALDA dorește să mulțumească Istituto Rezzara pentru ospitalitate.+ 
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