
Cursul a fost conceput pentru personalul
fiecărei organizații care a îndeplinit
următoarele criterii: 
• Cercetători și tehnicieni implicați în
activitățile proiectului
• Experți în teatru
• Formatori
• Facilitatori

 Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului “INTERACT” în contextul programului european Erasmus Plus,
Parteneriate Strategice în domeniul Educației Adulților - KA2. Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau ANPCDEFP nu pot să fie

considerate responsabile pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în aceasta. 
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 Realizată în cadrul programului Erasmus Plus, Parteneriate Strategice în domeniul

Educației Adulților - KA2

           “Innovative Cultural Heritage the Root of European Identity”
                                 Buletin informativ nr. 2 - INTERACT 

Evenimentul comun de formare a personalului (JSTE) a avut loc virtual, din cauza creșterii
cazurilor de COVID-19. Training-ul a fost organizat de doi parteneri: Interacting SL (Spania) în
calitate de lider, respectiv ONG Logos (Polonia) în calitate de co-lider și a fost programat pentru
24, 25 și 31 ianuarie. Mai mult, la el au participat 3 membri ai personalului fiecărei organizații
partenere.

www.interactproject.eu

Eveniment comun de formare a personalului
(Joint Staff Training Event - JSTE)

 Aflați mai multe despre curs –>
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Prima zi a inclus următoarele:

• Introduceri;
• Jocuri de spargere a gheții;
• O privire de ansamblu asupra cursului;
• Sunetul și viziunea;
• Un model interactiv;
• Spiritele din Carabanchel;
• Conectarea poveștilor la rute;
• Naratori și personaje;
• Revizuire și feedback.

 
A doua zi a inclus următoarele:
 

• Prezentarea generală a zilei și încălzire;
• Principiile și practica teatrului de promenadă;
• Pregătire practică;
• Spațiul;
• Vizibilitate;
• Siguranță;
• Sunet;
• Planificarea traseului și opririlor;
• Început și sfârșit, cronometrare;
• Revizuire și feedback;
• Închidere și sarcină pentru săptămâna viitoare.

Ultima zi a inclus următoarele:
 
• Prezentarea generală a zilei și încălzire;
• Interacțiuni;
• Patrimoniul cultural, monumente, mediul local;
• Comunitate;
• Grupul;
• Recreații și animarea plimbării.

Toate sarcinile prezentate au fost combinate cu activități interactive folosind
sălile de lucru Zoom.

www.interactproject.eu



Un certificat Youthpass a fost eliberat după
eveniment tuturor participanților de către ONG-ul
co-lider Logos.
Sperăm că toți partenerii, Find An internship,
Interacting SL, Predict CSD Consulting, ONG Logos și
Youth Europe Service, au dobândit câteva cunoștințe
importante cu privire la subiectele discutate și că vor
aplica aceste cunoștințe și metode în contextele lor
organizaționale! Evenimentul de formare comună a
personalului a fost o experiență foarte plăcută și
edificatoare și toți partenerii au contribuit la
finalizarea cu succes a acestuia!
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Scopul și obiectivele cursului de formare –>

Dezvoltarea abilităților necesare pentru a proiecta un teatru de promenadă;
Oferirea de cunoștințe tehnice și teatrale activităților live desfășurate de
interpreți;
Oferirea de setări tehnice cu privire la modul în care este dezvoltat un
scenariu și un dialog artistic;
Prezentarea de tehnici de comunicare non-verbală (limbajul corpului);
Împărtășirea metodelor pedagogice specifice ramurii teatrului și povestirii,
deosebit de utile în realizarea de turnee teatrale, unul dintre principalele
produse intelectuale ale proiectului.

www.interactproject.eu

Certificat de participare –>



Scopul acestei a treia întâlniri transnaționale virtuale de proiect a fost:

· Verificarea progresului în dezvoltarea textelor și a scenariului, a setului de
instrumente online și a ghidului pe suport hârtie;
· Actualizarea pachetele de lucru cu dezvoltările recente;
· Traducerea în toate limbile a textelor și a scenariului și a „cărții de legende”;
· Lucrul pe trasee turistice online;
· Lucrul la narațiuni video animate ale personajelor istorice;
·Promovarea unei conferințe de presă de diseminare;
· Discuții despre al doilea buletin informativ;
· Verificarea eficienței evenimentului comun de 
formare a personalului (JSTE);
· Monitorizarea activităților;
· Evaluarea rezultatelor primului an de activitate.

Următoarea întâlnire va avea loc la Madrid (SPANIA) în septembrie 2022 și va fi
găzduită de partenerul Interacting SL.

Predict CSD Consulting a găzduit cea de-a treia întâlnire transnațională a proiectului
INTERACT “Innovative Cultural Heritage the Root of European Identity”. Întâlnirea
Transnațională de Proiect a fost organizată virtual miercuri, 23 februarie 2022. La
întâlnire au participat reprezentanți ai fiecărei organizații partenere: Partener Lider - 
 Find An Internship (Marea Britanie), Youth Europe Service (Italia), Predict CSD
Consulting (România), Interacting SL (Spania) și Logos Polska (Polonia).
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 A 4-a Întâlnire Transnațională de Proiect în Madrid 

 A 3-a Întâlnire Transnațională de Proiect în România 
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