Projekt célok
Az EU-ACT fő célkitűzése, hogy újszerű tudást
és készségeket tegyen elérhetővé a kulturális
mediáció, a színházi és digitális történetmesélés területén tevékenykedő közreműködők,
oktatók és mediátorok számára, abból a célból, hogy új, piacképes, kulturális turisztikai
termékek jöjjenek létre.
EU-ACT ezen termékek kidolgozásában
szándékozik közreműködni, felhasználva
azokat a nemzetközi tapasztalatokat a
színház, a design, a digitális programozás, a
kulturális örökség megőrzésére alkalmazott
történetmesélés módszertanának területéről,
melyeket a stratégiai partnerség olasz,
német, lengyel, brit és magyar résztvevőinek
szaktudása biztosít.
A projekt teljes hossza 27 hónap és tartalmaz:
- tréningeket
- különböző projekt találkozókat
abból a célból, hogy 3 szellemi terméket
hozzanak létre, melyeket legkésőbb az összes
partner által megrendezésre kerülő
multiplikációs eseményen fognak bemutatni.
Az események a partnerek által választott
városokban kerülnek megrendezésre helyi
lakókból és turistákból álló közönség előtt.
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A kiadványt az “Erasmus Plus KA2 Stratégiai Partnerségek a
felnőttoktatásban” európai program keretében működő “EU-ACT”
projekt hozta létre. A projekt az Európa Tanács támogatásával jött
létre. A kiadvány kizárólag a szerzők nézeteit tartalmazzák, a Tanács
nem vállal semminemű felelősséget az ebben található információk
felhasználását illetően.
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Amit létre szeretnénk hozni
A következő három szellemi termék jön létre
a projekt során:
1. Élő történelmi séta: színházi sétaútvonalak, ahol “megelevenítő színészek”
korhű öltözékekben bemutatják a történelmileg-művészileg érdekes helyszíneket
az érintett európai városokban.
2. A projekt által létrehozott tartalmakat
mélységében bemutató online platform
(mely az események előtti és utáni tapasztalatokat összegzi).
3. Egy kiterjesztett valóság (AR) alapú APP
mobil eszközre, mely kapcsolódik egy
útikönyvhöz / játékleíráshoz, hogy
- valós időben élvezhesse a létrehozott
tartalmakat a felhasználó
- az elképzelt útvonalon video-animációkkal végigvezesse a közönséget

A kontextus

Elérni kívánt eredmények

Az EU-ACT projekt az európai kulturális
turizmus szektorban tevékenykedik, abból
a célból, hogy minőségi szolgáltatás
keretében bemutassa a helyi szokásokat,
hagyományokat, felhívja a figyelmet a
fenntarthatóságra, óvja és megerősítse a
helyi örökséget, specialitásokat és kultúrát.

A projekt biztosítja, hogy jelentős hatást
gyakorol az alábbi területeken tényleges
eredményeket felmutató közreműködőkre:

A projekt integrálódik az Európa Tanács
nemzetek közötti kulturális turizmusra
vonatkozó stratégiájába, melynek célja,
hogy felkaroljon olyan kezdeményezéseket, melyek a nemzetek közti turizmushoz
kapcsolódó képzéseket és termékeket
támogatnak. Ezek jelentős növekedési
esélyt kínálnak olyan fontos témákban,
mint a területi egybetartozás, valamint a
természeti és kulturális örökség védelme
és megerősítése

-

-

digitális fejlesztések
térségek népszerűsítése
kulturális örökség népszerűsítése
tevékenységek fejlesztése a kulturális
turizmus területén aktív polgárok
körében
hátrányos helyzetben lévő, munkaerő
piacról kiszoruló célcsoportok bevonása
foglalkoztatás növelése
előrelépés a turisztikai kínálatok terén
turisták és helyszínek közötti élő
kapcsolat kiépítése
innovatív és multimédiás szolgáltatások
biztosítása a kulturális turizmus és a
kreatív ipar területén (az Európa Tanács
ajánlása szerint).

