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ACTIVITATEA LTT

PARTENERI
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YASAR UNIVERSITY
euc@yasar.edu.tr

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
IASI
proiecte.isjiasi@yahoo.com

prin intermediul platformei.
Totodată, a fost prezentată şi discutată Metodologia de cooperare
propusă pentru evaluarea și pre-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO
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elevilor din învăţământul secundar.
Ce urmează?

Cea de-a cincea întâlnire a proiectului, care va avea loc la Izmir
(Turcia), în perioada 18-19 iulie 2019.

Promotion activities of Awareness and Learning Platform will be
discussed with the leadership of AKETH.

Modul de promovare a activităţilor existente pe platforma
proiectului va fi discutat cu partnerul AKETH.
Website:
www.logonback2life.eu

DIPNOT
proje@dipnot.tv

Platforma proiectului:
https://lms.logonback2life.eu

