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NEWSLETTER No 6 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) – Izmir, Turkey 

Una altra reunió de l'equip del projecte va tenir lloc entre els dies 15 i 19 

d’octubre de 2018 a la ciutat de la Turquia Occidental - Izmir. Cinc equips del projecte 

van arribar des de les seves destinacions d'origen el diumenge 14 d'octubre i es van 

allotjar a l'hotel Mövenpick. 

 

 

Els equips es van reunir a les 8 del matí en un saló de l'hotel i es van traslladar 

a l'escola en autobús. Durant el matí, els participants del programa van assistir a les 

aules i a les instal·lacions de laboratori. El programa va continuar amb presentacions 

de membres de l'equip turc que van familiaritzar els participants amb les plantilles 

generals i mèdiques. 

 

A la tarda, part del programa es va centrar en la visita guiada a l'hospital Çiğli 

Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. El sopar de benvinguda va portar l'ambient a 

converses informals i amistoses durant la primera nit al restaurant My Plazza 

Dimarts al matí, els participants de Badalona van presentar la versió final dels tríptics, 

en qualitat de prims i gruixuts. La versió més fina: discussió sobre el contingut, 

contactes de l’ambaixada, l’exemple a l’equip de Dinamarca ... La versió gruixuda - 

estil d’escriptura, contingut de les pàgines de fulletons, enllaços sota les imatges, etc. 

La versió final va ser discutida per tots els equips (impressió a Turquia).  
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El programa de la tarda es va dedicar a una visita guiada al centre històric de 

la ciutat. Els participants van visitar Kemeraltı, el carrer de la sinagoga, la torre del 

rellotge i l’ascensor històric. 

 

 
 

El dimecres al matí, els membres de l'equip del projecte de Dinamarca van 

avaluar els vídeos educatius. Els temes principals de la discussió eren els subtítols en 

ràpid funcionament en seqüències individuals, drets d’autor d’insertis musicals usats, 

etc. L'equip danès ha estat autoritzat a processar les instruccions de creació de resum 

i vídeo per a altres equips. La part del programa de la tarda es va centrar de nou en 

els mètodes i tècniques de processament de vídeo. Com a part del programa de la nit, 

els participants van aprendre sobre la cultura turca i es van sopar en un restaurant 
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típic turc. 

 

El programa de dijous es va dedicar a activitats cognitives culturals (viatge 

durant tot el dia a Efes, Şirince, Casa de la Mare Maria, mesquita de İsa Bey). El retorn 

del viatge va ser a les 19:30. 

El programa de divendres es va centrar en entrevistes individuals amb equips 

associats. Temes debatuts: processament de vídeos, preparació del programa JSSTE 

a Dinamarca (febrer de 2019), verificació de materials als països d'origen, suport al 

projecte i llocs web, qüestionaris per a la mobilitat dels estudiants, ofertes d'estudiants, 

allotjament en famílies d'acollida, completant plantilles, etc. Equips es van assignar 

tasques per a la següent reunió a Dinamarca, el febrer de 2019. A la tarda es va 

avaluar la reunió i es van lliurar certificats. 

Els participants de la reunió conjunta van deixar Izmir als seus països el dissabte 20,  

 

Izmir, Turquia  TNP Badalona 

 


