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След двегодишна отборна работа проект InPlace приключва. Петата и последна
партньорска среща се проведе в Гранада, Испания
Испания като домакини бяха колегите ни от
AGIFODENT. На 6-ти
ти юни всички партньори по проекта от Чехия, Холандия, Италия,
Испания, България и Португалия присъстваха на работна среща, в която представиха
готовите резултати от проекта, обсъдиха напредъка на работата, както и евентуални
затруднения.

На срещата беше обсъдена оценката на качеството на проекта, методите за
разпространение на резултатите, както и събирането и публикуването на кратки
описания на направените видеоклипове.
видеок
Представени бяха новите, последно направени
видеоклипове. На уебсайта
йта на проекта вече има 60 прекрасни видеопрезентации.
На 7-ми юни се проведе международно информационно събитие по проект InPlace,
домакин на което беше училище San Isidoro в град Гранада, Испания. Присъстваха повече
от 40 ученици, които се запознаха с готовите видеоклипове и имаха задача да оценят
работата на техните връстниците от Чехия, Испания, Португалия, България, Холандия и
Италия. Присъстващите
тващите на събитието гласуваха
асуваха за качество на видеопрезентациите: звук,
музикално оформление, тема , продължителност и специфични умения.

Резултатите от гласуването показват, че учениците са оценили положително всички
видеопрезентации. След събитието всички партньори споделиха, че са удовлетворени от
съвместната работа по проект InPlace,, както и надежда, че скоро отново ще работят
заедно.

Повече информация за проект InPlace,, както и възможност за преглед на всички
видеопрезентации може да намерите на уебсайта на проекта: http://inplace.cz/
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