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   Det første ansigt-til-ansigt møde i projektet blev afholdt i Rom, Italien
den 04.10.2021 og 05.10.2021. LUISS Business school var vært. WIN-
WITH-U partnerne mødtes for første gang efter COVID-19 pandemien
startede. 
Partnere drøftede projektets fremskridt siden dets begyndelse samt
nogle vigtige aspekter af implementeringen relateret til projektledelsen.
De næste skridt blev diskuteret og planlagt, og opgaver blev delt imellem
samarbejdet. 

www.win-with-u.eu
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IO 1: WIN-WITH-U LÆRINGSMETODOLOGI
Næsten her :)

Intellektuel Output 1 af WIN-WITH-U projektet er et
metodologisk dokument, der guider udviklingen af
Ressource- og Læringsintegreret Område og det
respektive læringsindhold. Alle partnere foretog
studier og udviklede reporter omkring state-of-the-
art på inklusionssystemet for autistiske kandidater i
deres lande. Derudover, blev der foretaget et studie
på den nyeste forskning og fremskridt med hensyn  

til virkningen af neurodiversitet på arbejdspladsen,
of og en dybdegående analyse af projektets
målgruppe, læringsfunktioner og behov blev
forberedt. 
Outputlederen, Compus Bio-Medico University of
Rome, analyserede resultaterne af et spørgeskema
gennemført online i alle partnerlande og forberedte
et endeligt udkast af dokumentet. 

https://www.facebook.com/
WinWithUProject

Følg os :)

IO 2: WIN-WITH-U RESSOURCE- OG
LÆRINGSINTEGRERET OMRÅDE
Kommer snart…

WIN-WITH-U Ressource- og Læringsintegreret
Område er en innovativt ICT samarbejdsløsning
der giver gratis og nem adgang til alle
læringsmaterialer. Det vil inkludere funktioner
såsom læringsindhold, indholdsdeling, materialer,
videnpuljer, fælles skrivefunktioner (wiki), etc.
Undervejs i mødet præsenterede, outputlederen,
ECQ, hovedfunktionerne af Ressource- og   

 Læringsintegreret Område og startede en
diskussion om emnet. 
Konsortiet diskuterede alle funktioner og de
karakteristika der var brug for og de partnere der
arbejder direkte med mennesker på spektret gav
værdifulde råd om tilgængelighedsfunktionerne
der skal overvejes i udviklingsprocessen.  

IO 3: WIN-WITH-U LÆRINGSINDHOLD
Kommer snart…

WIN-WITH-U Læringsindhold består af 2 individuelle
læringsveje, en der fokuserer på at forbedre
medarbejdere med ASF specifikke og tværgående
færdigheder nødvendigt på en arbejdsplads, og den
anden har til formål at forbedre viden om unge
individer med intellektuelle handikap og til at
forberede en venlig  

og behagelig arbejdsplads. Partnerne udnyttede
muligheden til at diskutere de nødvendige
tematiske blokke, samt deres fordeling mellem
partnerne i relation til deres ekspertområde.
Derfor kan arbejdet med IO3 starte som planlagt
og resultaterne vil blive delt ved næste ansigt-til-
ansigt møde der vil blive afholdt i Belgien i marts
2022. 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use ,which

may be made of the information contained therein.


