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transnationale bijeenkomst van het INPLACE-project plaats in Milaan, 

trad op als gastorganisatie en ontving alle partners die deelnemen aan dit 

. Doel van de bijeenkomst was om de projectvoortgang met elkaar te bespreken 

hebben we de kwaliteit van het project, de verspreiding van de 

activiteiten, de conclusies van de training (welke PRO WORK vorig jaar heeft gegeven

van elke organisatie) en de casestudies besproken. 

Bovendien toonden alle partners de nieuwste video's waar de studenten aan 

 

Tenslotte hebben we een werkplan opgesteld om het project af te ronden en is 

voorbereid en georganiseerd, die in juni in Granada zal 

presenteren we het eindresultaat van het project aan de studenten en 

Ave María Casa Madre’-school. 
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Je kunt de voltooide video's (en meer informatie over het project) bekijken op onze website: 

http://inplace.cz/  
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Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

Deze publicatie [communicatie] geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie 

kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is 

vervat. 

 

 

 
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 

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [communicatie] geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie 

kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is 

 

 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

 

Deze publicatie [communicatie] geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie 

kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is 


