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Partners of the project

The TPM took place in person it was organised at the
Escuela Oficial de Idiomas Tribuna EOI in Madrid, Spain.
Two members from each partner organisation attended the
scheduled meetings on the 12th and 13th of September
2022.

Fourth Transnational Partners Meeting

Întâlnirea TPM a avut loc față în față, fiind organizată la
Escuela Oficial de Idiomas Tribuna EOI în Madrid, Spania.
Câte doi membri reprezentând fiecare dintre organizațiile
partenere au participat la întâlnirile programate pe 12 și 13
septembrie 2022. 

Cea de-a patra întâlnire transnațională

Partenerii din cadrul proiectului

https://www.findaninternship.co.uk/
https://predictconsulting.ro/
https://yespotenza.wordpress.com/about/
https://logos.ngo/
https://www.interacting.info/


On this day we covered the following: Travel from meeting
venue to Carabanchel, Connecting animation to CH
content, Discovering Carabanchel, The Interacting model of
character led exploration of cultural heritage performed
and connected to digital aspects of project, Creation of
app, programming the third newsletter, Dissemination and
other targets.
Agreeing on working targets and next project meeting.

Second day 13.09.2022

On this day we covered the following: Introduction and
overview of the meeting and its objectives, Update on
developments of previous work packages, Options on
animations, software showcasing, Modelling animations
with historical characters in online tourist routes

First day 12.09.2022Prima zi - 12.09.2022
În cadrul acestei zile, au fost incluse următoarele: o introducere
și o privire de ansamblu asupra întâlnirii și obiectivelor acesteia,
actualizări cu privire la pachetele de lucru propuse anterior,
opțiuni cu privire la animații, prezentarea unui software, crearea
unor animații prezentând personaje istorice pentru o serie de
tururi virtuale dedicate turiștilor.

Cea de-a doua zi - 13.09.2022

Pe parcursul acestei zile, au fost incluse: călătoria până în
districtul Carabanchel al orașului Madrid, conectarea animațiilor
la conținutul proiectului, explorarea districtului Carabanchel,
modelul organizației Interacting, care propune descoperirea
patrimoniului cultural prin intermediul unor personaje și
spectacole și cum poate fi conectat la aspectele digitale ale
proiectului, crearea unei aplicații, programarea celui de-al treilea
newsletter, diseminarea și alte obiective. 
De asemenea, s-au stabilit următoarele obiective de lucru și
următoarea întâlnire din cadrul proiectului. 



Find us online!

The publication was realised in the project “INTERACT” in
the framework of the European programme “Erasmus Plus
KA2 Strategic Partnerships for adult education”. This
project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained
therein. Action n. 2020-1-UK01-KA204-078950

Disclaimer

https://www.facebook.com/
Interactproject

https://interactproject.eu/

Unde ne găsiți online:

Declarația de declinare a responsabilității

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului
„INTERACT”, în contextul programului european „Erasmus Plus -
KA2 - Parteneriate strategice în domeniul educației adulților”.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Publicația reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi
trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute
în aceasta. Acțiunea nr. 2020-1-UK01-KA204-078950

https://www.facebook.com/Interactproject
https://interactproject.eu/

