Nieuwsbrief Juni 2019
Het INPLACE-project
project eindigt na twee jaar samenwerken. De vijfde en laatste ontmoeting
tussen de partners vond onlangs plaats in Granada (Spanje), met de organisatie AGIFODENT als
gastheer. Op 6 juni hebben we alle partnerorganisaties (Euroface Consulting, PrimMat,
Pro Work, DLEARN, SPI, NTC en AGIFODENT) ontmoet om te delen welk werk er is gedaan
sinds de laatste bijeenkomst in Milaan afgelopen januari en ervoor te zorgen dat de
doelstellingen van het project worden bereikt.

Tijdens de vergadering werd er gesproken over de kwaliteit en verspreiding van het project,
het compendium van casestudy's en bekeken de partners de nieuwste video's gemaakt door
de deelnemende studenten. Uiteindelijk hebben we de 60 video's klaargemaakt om te
bekijken op onze website.
Op vrijdag 7 juni vond de Internationale Conferentie van het project plaats in de San Isidoro
School, in het centrum van Granada. Tijdens het evenement hebben is het project
gepresenteerd aan ongeveer 40 studenten. Daarna werden er twee video's per land getoond
en gaven ze hun beoordeling per video (o.a. omtrent professionaliteit, duur, kwaliteit van
audio en geluid).

De gemiddelde beoordeling van de studenten was redelijk goed. Na de internationale
conferentie namen de projectpartners afscheid om snel weer aan het werk te gaan.

Vergeet niet dat alle video's te zien zijn op de website en daar ook meer informatie over het
project is te vinden: http://inplace.cz/
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