
Sociální sítě ČJ 

V rámci projektu TELLaSTORY proběhlo již čtvrté mezinárodní setkání projektových partnerů z České 

republiky, Polska a Slovinska. Novinkou však bylo, že se partneři poprvé po dvou letech trvání projektu 

setkali osobně, a to v sídle slovinského partnera v městečku Trebnje.  

Předmětem setkání bylo probrat dosavadní vývoj projektu, zhodnotit práci na výstupech i výstupy 

samotné. Partneři detailně probírali otázku tréninkového systému, jak v praxi bude systém fungovat a 

jak ho doladit k dokonalosti. V rámci plánovaného tréninkového systému budou vyškoleni trenéři 

„storytellingové“ metody, kteří budou dále školit učitele základních škol v partnerských zemích. První 

část tohoto systému, mezinárodní školení trenérů, proběhne již na konci listopadu v Praze. 

 

Sociální sítě AJ 

The fourth international meeting of project partners from the Czech Republic, Poland and Slovenia 

took place within the TELLaSTORY project. However, the partners met in person for the first time after 

two years of the project implementation in the headquarters of the Slovenian partner in Trebnje. 

During this meeting the TELLaSTORY project outputs were evaluated and discussed as well as the 

current progress of the whole project. The project outputs are almost finished, therefore the training 

and disseminating part of the project is upcoming. Partners were discussing the design of the training 

system for trainers and teachers, and its first part, an international training, will be held in Prague at 

the end of November.  

 

Článek na web 

Tříletý projekt Tellastory se zase posunul o kus dopředu. V minulém týdnu, ve dnech 16. - 17. 5. 2022, 

se uskutečnilo setkání projektových partner ve slovinském městečku Trebnje, kde se konečně všichni 

partneři z České republiky, Polska a Slovinska setkali osobně.  

V průběhu meetingu se probíraly doposud vytvořené projektové výstupy (příručka pro učitele, hrací 

karty) a výsledky z jejich testování v praxi. Předmětem meetingu bylo také dořešit poslední detaily 

tréninkového systému, v rámci něhož budou vyškoleni mentoři storytellingové metody, kteří budou 

dále školit učitele základních škol ze všech partnerských zemí. První fáze tréninkového systému, školení 

mentorů, proběhne na konci listopadu v Praze, kde se sejdou mentoři ze všech partnerských zemí. 

Partneři si svoje první „offline“ setkání užili a měli dokonce příležitost navštívit místní galerii naivního 

umění, do jejíchž sbírek patří i díla českých autorů. 

 

 

 


