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ПЪРВА ПРИСЪСТВЕНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА 
Рим, 4-5 Октомври, 2021

   Първата присъствена среща в рамките на проекта след началото
на пандемията от COVID-19 се проведе в Рим, Италия, на 4. и 5.
октомври 2021 г. Домакин на срещата беше LUISS Business School. 
По време на срещата беше направен преглед на напредъка на
проекта от неговото начало, както и бяха обсъдени някои важни
аспекти, свързани с изпълнението и цялостното му управление. Бяха
дискутирани и планирани следващи стъпки и разпределени задачите
между партньорите.www.win-with-u.eu
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ОБУЧИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЯ
Вече е готова :)

Интелектуален резултат 1 от проект WIN-WITH-U е
методически документ, предоставящ насоки за
разработването на интегрирана зона за ресурси и
обучение, както и съответното учебно съдържание.
Всички партньори проведоха проучвания и
разработиха доклади относно настоящото
състояние на системите за включване на хора от
аутистичния спектър на пазара на труда в
съответните държави. В допълнение бе проведено
проучване относно последните изследвания относ-

но влиянието на невроразнообразието на
работното място, както и задълбочен анализ на
целевите групи по проекта по отношение на
техните особености и нуждите им от обучение.
Водещата този резултат организация,
Университет Campus Bio-Medicо в Рим, анализира
резултатите от проведено онлайн проучване във
всички партньорски държави и финализира
документа.

https://www.facebook.com/
WinWithUProject

Следвайте ни :)

ИНТЕГРИРАНА ЗОНА ЗА РЕСУРСИ И ОБУЧЕНИЕ
Предстои...

Интегрираната зона за ресурси и обучение е
иновативно ИКТ решение, което предоставя
безплатен и лесен достъп до всички учебни
материали, които ще бъдат изготвени по проекта.
Тя ще предоставя възможности за споделяне на
учебно съдържание, материали, информационни
източници, колективно създаване на ресурси (wiki)
и др. По време на партньорската среща
Европейски център за качество, които е водещата
 

организация за този резултат от проекта,
представи характеристиките на интегрираната 
 зона за ресурси и обучение и стартира
дискусия относно необходимите функции.
Консорциумът обсъди необходимите функции, а
партньорите, работещи пряко с лица от
спектъра, предоставиха ценни съвети относно
достъпността, които трябва да се вземат
предвид при разработването.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Предстои...

Учебното съдържание WIN-WITH-U се състои от
две отделни учебни пътеки. Първата е
предназначена за служители от аутистичния
спектър с цел подобряване на техните
специфични и общи умения, необходими на
работното място. Втората учебна пътека е
насочена към повишаване информираността за
проблемите на младежите с интелектуални
увреждания и подготовка на подходящо работ-

но място. Партньорите използваха възможността
да обсъдят създаването на необходимите
тематични блокове, както и разпределението им
между партньорите в зависимост от областта на
експертиза. Така работата по учебното
съдържание може да започне по план, а
резултатите ще бъдат споделени по време на
следващата присъствена среща, която ще се
проведе през март 2022 г. в Белгия.  
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