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A program képzése Belfastban (UK) 

A JSTE megrendezésére Belfastban (UK) került sor 2019 

június 16-20-ig (az utazási napokkal együtt), az INDIRE 

olasz Erasmus Plus nemzeti iroda engedélye alapján. A 

projekt minden partnerszervezetének 3 munkatársa vett 

részt az eseményen. A tréninget az angol INTERACTING 

(UK) csapata látta vendégül az IKTE magyar partner 

közreműködésével (társvezetők a tréning során). A 

munkatársak aktív részvételét kérték a tréning összes 

tevékenységében, akik kipróbálhattak különböző színház 

módszertani technikákat, melyek hasznosak lehetnek a 

projekt folytatása során. 

 
 
(csoportkép JSTE, Belfast)  

[Logo of INTERACTING UK] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A képzés leírása 
 
A képzést a partnerek különböző profilú munkatársainak 
szántuk 
- színházi szakértők 
- a projekt tevékenységében részt vevő kutatók és 

technikusok  
- trénerek 
- facilitátorok 

 
A képzés időt szánt az alábbi speciális technikák 
megismerésére: 
- Imitáló színház 
- Adaptív színház 
- Világ színház 
- Kulturális örökségre alkalmazott történetmesélés 
- Testbeszéd és nonverbális kommunikáció. 

 
A tevékenységek hangsúlyosan előkészítették: 
- a városnézés szereplőit alakítók tréningjét  
- a történelmi-művészeti szövegek dramaturgiai 

tervezését, 
- a multiplikációs esemény szervezését. 
 
 

 

 

 
 
 
A képzés célkitűzései  

 
A képzés tevékenységei bemutatják, hogyan: 
- dolgozzunk ki a projekt által feltérképezett kulturális 

örökségekről történelmi-művészeti tartalmakat 
(szövegeket) az érintett városok számára 

- adaptáljunk történelmi-művészeti tartalmakat 
színházi szkript technikákkal; 

- használjuk a testbeszédet és a nonverbális 
kommunikációt az „idegenvezető” szereplők 
tréningjéhez a színházi városnézés létrehozása 
során 

- javasoljuk az App kialakítását a bemutatott korábbi 
App-ok gyakorlati példáinak és jógyakorlatainak 
beépítésével   

- vessünk össze ötleteket és véleményeket. 
 
 

 

 
 
 
Igazolás a megszerzett kompetenciákról 
 
A projekt két típusú tanúsítványt helyezett kilátásba a 
JSTE résztvevői számára. Így minden résztvevő 
megkapta 
- a részvételi igazolást (melyet a vendéglátó partner 

állított ki és írt alá a képzés során)  
- az Europass Mobility igazolást (a küldő és a 

vendéglátó partnerek megállapodása szerint, mely 
a képzés után lett kiállítva) 

http://www.saphor.org/
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A harmadik partner találkozó UK 
 

A harmadik EU-ACT megbeszélés 2019 október 21-22. az 

Egyesült Királyságban lévő Stockton-on-Tees-ben került 

megrendezésre az eredetileg tervezett németországi Berlin 

helyett. A helyszín változásáról a partnerek egyhangúlag 

döntöttek az egyik projekt tevékenységeket egyeztető online 

megbeszélés során. A megbeszélés alapvető fontosságú volt 

annak igazolására, hogy a képzés megvalósulása után a 

projektben előirányzott egyik túraútvonalat hatékonyan 

fejlesztették tovább.  

. 

 

 
[Néhány fénykép a Stockton-on-Tees-ben megtartott 
találkozóról] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Miről egyeztettünk a UK találkozón 
 

A Stockton-on-Tees találkozón a projekt egyéb elemein túl a 
következő témák szerepeltek: 
a) Bemutatásra kerültek 

- a szövegek és szkriptek 
- az online tool-kit 
- a túraútvonal leírás 

b) Korábbi munkaanyagok áttekintése 
c) Elindításra kerültek 

- a szövegek és szkriptek fordítása minden nyelvre és a 
„legendák könyve” befejezése  

- a munka az online turista útvonalakon 
- a munka a történelmi figurák videó animációs 

elbeszélésén 
d) A tevékenységek első évének értékelése. 
 
Ez a találkozó lehetőséget teremtett a partner szervezetek 
számára, hogy megosszák a projekt első évének 
tapasztalatait és visszajelzést adjanak a jövőbeni 
fejleményekről. 
 
Ezeken kívül megtörtént egy városi séta próbája is. 

 

 

 

. 

 

  

 
A következő találkozó Budapesten  

 
A következő találkozót Magyarországon, Budapesten 

tartjuk 2020 május 18-19., az IKTE szervezésében. 

http://www.saphor.org/
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