Бюлетин ноември/декември 2018
От 29 октомври до 2 ноември 2018 г. в град Burgh-Haamstede, Холандия, в рамките на
европейския проект IN PLACE, се проведе обучение за учители. Домакин на събитието бе
Foundation Knowledge centre PRO WORK.

Целта на проекта е да се споделят добри практики между партньорите за установяване
на устойчиви и взаимноизгодни отшения между професионални училища и малки и
средни предприятия (МСП), както на национално ниво в страните партньори, така и на
международно ниво, насочени към възможности за учениците за учене чрез работа.

Целта на срещата беше курс за подготовка
на учители, които бяха обучени да
използват онлайн платформата Markbook,
създадена от британската организация TLM.
На обучението присъстваха гимназиални
учители от всички партньорски организации
по проекта, което събра на едно място
учители от България, Чехия, Испания,
Италия, Португалия и Холандия.
Оттук нататък до края на проекта, всички
партньори ще използват платформата като
инструмент за оценяване на придобитите
знания от учениците, които в рамките на своето участие в проект IN PLACE записват и
обработват видеоклипове за местния бизнес.
Следващата среща на партньорите ще се състои през януари 2019 година в град Милано.
На нея ще проверим напредъка на проекта, ще покажем новите видеоклипове и ще
обменим опит.
Можете да видите първите завършени видеоклипове и да намерите повече информация
за проекта на нашия уебсайт: http://inplace.cz/

Партньори

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
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Тази публикация отразява само вижданията на нейния автор и Комисията не носи
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