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JSTE odbyło się wirtualnie, ze względu na wzrost liczby przypadków COVID-19. Trening został
zorganizowany przez dwóch partnerów: Interacting (Hiszpania) jako prowadzący, Logos NGO
(Polska) jako współprowadzący i był zaplanowany na 24, 25 oraz 31 stycznia. Co więcej, wzięło w
nim udział 3 pracowników z każdej partnerującej organizacji.

Dowiedz się więcej na temat treningu –>

Joint Staff Training Event (JSTE)
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Kurs został zaprojektowany dla pracowników
każdej organizacji, którzy spełnili następujące
kryteria:
• Badacze i Technicy zaangażowani w
działania projektowe
• Eksperci teatralni
• Trenerzy 
• Facylitatorzy
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Pierwszy dzień obejmował następujące:
• Przedstawienie
• Przegląd kursu
• Lodołamacze
• Dźwięk i Wizja
• Model interakcyjny
• Duchy Carabanchel
• Łączenie historii z trasami
• Narratorzy i postacie
• Przegląd i informacje zwrotne
 

Drugi dzień kursu obejmował
następujące tematy:
• Przegląd dnia i rozgrzewka
• Zasady i praktyka teatru Promenade
• Praktyczne przygotowanie
• Przestrzeń
• Widoczność
• Bezpieczeństwo
• Dźwięk
• Planowanie trasy i przystanki
• Rozpoczynanie i kończenie, czas
• Przegląd i informacje zwrotne
• Zamknięcie i zajęcia na przyszły tydzień

Ostatni dzień kursu ma
poruszył następujące tematy
• Przegląd dnia i rozgrzewka
• Interakcje
• Dziedzictwo kulturowe, zabytki, środowisko lokalne,
    społeczność
• Grupa
• Rekonstrukcje i animacje spaceru.

Wszystkie prezentowane zajęcia zostały połączone z interaktywnymi zajęciami z 
wykorzystaniem Zoom.
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Certyfikat Youthpass został wręczony wszystkim
uczestnikom po wydarzeniu przez współprowadzącą
organizację pozarządową Logos.
Mamy nadzieję, że wszyscy partnerzy, Find An Internship,
Interacting, Predict, Logos NGO i Youth Europe Service,
zdobyli ważną wiedzę na omawiane tematy i stosują tę
wiedzę i metody w swoich kontekstach organizacyjnych!
Wspólne szkolenie personelu było bardzo przyjemnym i
pouczającym doświadczeniem, a wszyscy partnerzy
przyczynili się do jego pomyślnej realizacji!

Certyfikat uczestnictwa ->
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Cele i zadania szkolenia–>

Rozwinięcie umiejętności niezbędnych do zaprojektowania teatru
promenadowego
Danie technicznego i teatralnego uznania dla działań wykonawców na żywo
Podanie technicznych ustawień tworzenia scenariusza i dialogu
artystycznego
Pokazanie technik komunikacji językiem ciała
Podzielenie się metodami pedagogicznymi w dziedzinie teatru i
opowiadania historii, szczególnie przydatne przy realizacji wycieczek
teatralnych, jeden z głównych produktów intelektualnych projektu.



Postęp w opracowywaniu tekstów i scenariuszy, zestawu narzędzi online i
przewodnika drukowanego.
Zaktualizowanie zmian poprzednich pakietów roboczych
Tłumaczenie na wszystkie języki tekstów i pism oraz "księga legend”
Praca na internetowych trasach turystycznych
Pracua nad animowanymi wideo narracjami postaci historycznych
Promocja konferencji prasowej 
Sprawdzenie skuteczności JSTE
Omówienie drugiego biuletynu
Monitorowanie działań
Ocena wyników pierwszego roku działalności

Celem tego trzeciego wirtualnego modułu TPM było:
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III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Rumunii

Predict CSD był gospodarzem trzeciego ponadnarodowego spotkania projektu
INTERACT "Innowacyjne dziedzictwo kulturowe korzeniem tożsamości europejskiej”. TPM
został zorganizowany wirtualnie w środę 23 lutego 2022 r. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele każdej organizacji partnerskiej: Find An Internship Lead partner (Wielka
Brytania), Youth Europe Service (Włochy), Predict CSD (Rumunia), Interacting SL
(Hiszpania) i Logos Polska (Polska)

IV Międzynarodowe Spotkanie Projektu w Madrycie
Następne spotkanie odbędzie się w Madrycie (HISZPANIA) we wrześniu 2022 r., a
jego gospodarzem będzie partner Interacting SL.


