
Konsorcium je složeno ze 7 organizací 

pocházející z 6 evropských zemí 

(  CZ+CZ, NL, BG, ES, IT a PT ) .  

Všichni projektoví partneři mají bohaté 

zkušenosti s vedením projektů EU,   

provozováním a řízením malých       

podniků a inovacemi v oblast i          

technologie odborného vzdělávání        

a přípravy.  

O NÁS 

Inovativní video 

prezentace pro výuku 

tvůrčího podnikání  

  

Euroface Consulting 

management@euro-face.cz 

http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

olbrich@primmat.cz 

www.primmat.cz 

 

Dlearn 

schmitz.lena@f-bb.de 

http://dlearn.eu/ 

 

Agifodent 

inplace@agifodent.es 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

  

Sociedade Portuguesa de Inovação 

augustomedina@spi.pt 

www.spi.pt 

  

Pro Work 

www.pro-work.nl 

tgrefkens@pro-work.nl 

  

Natsionalen ucheben tsentar 

andy@educenter-bg.com 

www.adamsmith.bg 

http://www.inplace.cz/ 

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské Komise. Tato publikace 

( dokument ) reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití 

informací obsažených v této publikaci .  http://www.inplace.cz/ 



Cílem projektu je sdílení osvědčených      

postupů mezi partnery při vytváření         

udržitelných a vzájemně prospěšných    

vztahů mezi odbornými školami a malými    

a středními podniky ve zúčastněných       

zemích na nadnárodní úrovni. Zároveň    

poskytuje příležitost studentům získat      

odbornou praxi přímo na pracovišti.  

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce 

mezi odbornými školami a trhem práce. 

Umožní studentům získat praktické pracovní 

zkušenosti a podnikům těžit z inovativního 

myšlení a podnikatelského nadšení studentů 

a zvýší jejich efektivní využívání               

informačních a komunikačních technologií   

v oblasti marketingu.  

Předmětem projektu IN PLACE je využití   

videa v marketingu malých a středních firem  

v oblasti podnikání. Projekt vytváří podmínky 

pro spolupráci odborných škol a malých         

a středních firem v oblasti příležitostí odborné 

praxe pro studenty. Využívá k tomu specifický 

nástroj z oboru informačních technologií,       

a tím jsou video-vizitky, ve kterých studenti 

uplatní své znalosti a dovednosti získané ve 

škole i v rámci neformálního vzdělávání. Tato 

metoda bude probíhat ve všech zúčastněných 

zemích. Studenti ( pracovní týmy ) vytvoří   

video podcast podporující místní firmy.  

Navštivte webové stránky projektu 

www.inplace.cz , kde naleznete přístup 

k videím, oblast stahování, inspirace   

a další potřebné informace.  

PROJEKT 

INPLACE 

Projektové setkání partnerů v České republice v říjnu 2017  

PŘIDEJTE SE K NÁM 

Chtěli byste se dozvědět více o projektu 

INPLACE a jako první vědět o             

novinkách? Přihlaste se prostřednictvím 

emailu na našich webových stránkách!  


