
 

На 21-ви януари в Милано, Италия се проведе четвъртата среща по проект 

Домакините от DLEARN представиха 

По време на срещата бяха обсъдени качеството на проекта, разпространението на 

дейностите по проекта, резултати и оценка на обучението на учители, което се проведе в 

град Бург-Хамстеде, Холандия. 

учениците.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички партньори участваха в създаването на план

среща по проекта, както и подготовка за 

Испания, на която пред учители и ученици от у

представени финалните резултати по проект 

                    

 

 

 

 

   

Бюлетин Януари 2019 

ви януари в Милано, Италия се проведе четвъртата среща по проект 

представиха оценка на напредъка на проекта пред партньорите. 

По време на срещата бяха обсъдени качеството на проекта, разпространението на 

дейностите по проекта, резултати и оценка на обучението на учители, което се проведе в 

Хамстеде, Холандия. Представени бяха нови видеоклипове, изработени от 

 

Всички партньори участваха в създаването на план за организация на заключителната 

среща по проекта, както и подготовка за международна конференция

пред учители и ученици от училище Ave María Casa Madre 

редставени финалните резултати по проект IN PLACE.  

 

ви януари в Милано, Италия се проведе четвъртата среща по проект IN PLACE. 

напредъка на проекта пред партньорите.  

По време на срещата бяха обсъдени качеството на проекта, разпространението на 

дейностите по проекта, резултати и оценка на обучението на учители, което се проведе в 

видеоклипове, изработени от 

за организация на заключителната 

ждународна конференция в Гранада, 

Ave María Casa Madre ще бъдат 



 

 

 

Повече информация за проекта и резултатите от него можете да намерите на: 

http://inplace.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПАРТНЬОРИ 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде 

отговорна за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация. 

 

 

 

 

 
Euroface Consulting 

Katerina Nevralova 

E-mail: management@euro-face.cz 

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

 

PrimMat 

Ivana Natulova 

E-mail: olbrich@primmat.cz 

URL:  www.primmat.cz 

 

 

Dlearn 

gianluca.coppola@dlearn.eu 

E-mail: schmitz.lena@f-bb.de 

URL:  http://dlearn.eu/ 

 Agifodent 

Julio Jiménez García 

E-mail: inplace@agifodent.es 

URL: http://newagifodent.agifodent.es/

 
 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Augusto Medina 

E-mail: augustomedina@spi.pt 

URL: www.spi.pt 

 

 

Pro Work 

Theo Grefkens 

E-mail: www.pro-work.nl 

URL: tgrefkens@pro-work.nl 

 
 

Natsionalen Ucheben Tsentar 

Andrey Stoycheff 

E-mail: andy@educenter-bg.com 

URL: www.adamsmith.bg 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде 

отговорна за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация. 

 

 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде 

отговорна за каквато и да е употреба на съдържащата се в нея информация.  


