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A COVID pandémia hatása a projektre
A COVID-19 járvány hatására, melyaz egész világot érinti,
a mi projektünk is kivédhetetlenül késedelmet szenvedett,
és a partnerség úgy határozott, hogy 6 hónap
meghosszabítást kér az Erasmus Plus INDIRE Olasz
Nemzeti Irodától (annak érdekében, hogy elkerüljük az
esetleges fertőzést a partner szervezetek munkatársai
körében) amit a nemzeti iroda azonnal jóvá is hagyott.

[Fénykép Berlinről]

Jelenleg úgy készülünk, hogy az eredetileg tervezett 2020.
12. 31. befejezés helyett a projekt 2021. 06. 30-án zárul.

(Kép a covid-19 vírusról)

A Berlinbe áthelyezett 4. partner találkozó
A 4. projekt találkozó 2020. szeptember 15-16
Budapest helyett Berlinben lett megtartva, a járvány
magyarországi terjedése miatt.

Ezen hónapok munkálatai
A projekt azonban folytatódott és a partnerek, habár nem
tudtak személyesen találkozni, a csüggedtség első
időszaka után, amit a pandémia világszintű elterjedése
okozott, lassan felvették a projekt munkálatainak fonalát.
Személyes híján virtuálisan tudtak találkozni, hogy
meghatározzák a kidolgozandó feladatokat.
Ebből a célból néhány skype meetinget szerveztek,
melyeken meghatározták a soron következő feladatokat
és a hozzá kapcsolódó új határidőket.

Sajnos épp az országukban megnövekedett
esetszám miatt a magyar IKTE partner munkatársai
nem tudtak részt venni a berlini találkozón, mivel 14
napos karanténra kényszerültek volna.
Mindenesetre magyar barátaink skype-on
csatlakoztak és virtuálisan követték a megbeszélést,
így aktívan részt vettek a döntések meghozatalában
a németországi találkozó során.
A berlini találkozót a német CRN szervezte a
belváros egyik coworking központjában, ahol
biztosítani lehetett, hogy a találkozások ellenőrzött
formában és a távolságtartás szabályai szerint
történjenek.
Természetesen a résztvevők mindig betartották az
összes európai szinten megállapított biztonsági
előírást, hogy csökkentsék a megfertőzés kockázatát,
és némelyikük még a németországi indulást
megelőzően tesztelésen esett át, hogy megnyugtassa
a többi partnertársat a berlini találkozás előtt.
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A 4. találkozó programja Németországban
A negyedik projekttalálkozót nagyrészt a személyes
kapcsolatok helyreállításának szentelték a világjárvány drámai
elterjedése után. Áttekintették az Európai Bizottság ajánlásait,
melyekkel megpróbálja korlátozni a jövőbeni fertőződést,
valamint az Erasmus Plus program keretében betartandó
szabályokat, amelyek a különböző tevékenységekre
vonatkoznak. A koordinátor nagyon részletesen tájékoztatta a
partnereket az összes tudnivalóról, melyeket az illetékes
nemzeti irodától megkapott.

[Néhány fénykép a berlini találkozóról. Különösen érdekes
arról a videóról készült fotó, melyet az Interacting mutatott
be néhány eseményükről, melyek hasznosak lehetnek a
projekt szempontjából.]

Az utolsó, budapesti project találkozó tervezése
A következő találkozó Magyarországon, Budapesten
lesz, az IKTE partner szervezésében. Az időpontja nem
lett eldöntve, de a tervek szerint a projekt utolsó
hónapjaiban tartjuk meg.
.
Miről volt szó a németországi találkozón
A berlini találkozón a projekt egyéb elemein túl a következő
témák szerepeltek:
a) Bemutatásra kerültek
- a „legendák könyve” minden nyelven
- az online turista útvonalak
- a történelmi figurák videó animációs elbeszélése
b) Korábbi munkaanyagok áttekintése
c) Elindításra kerültek
- a valós tesztek
- a végső és működő platform
- az online játék és a teljes App
d) A harmadik hírlevél megtervezése
e) Tevékenységek monitorozása
A találkozó során a német partner, CRN bemutatta a
helyszínek bejárásával, hogyan alakul a szkript, mely a
projekt végére nyeri majd el végleges formáját.
.
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