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Втора партньорска среща по проект WIN-WITH-U по програма
"Еразъм+", Брюксел, Белгия, 24-25 март 2022 г.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПАРТНЬОРСКАТА
СРЕЩА В БРЮКСЕЛ
Развитие и следващи стъпки
На 24-25 март в Брюксел, Белгия, се проведе втората
партньорска среща по проект WIN-WITH-U. Консорциумът
успя да финализира МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ, която
вече е качена на уебсайта на проекта. Това е обширен
документ от около 100 страници, който е основа за
разработването на Интегрираната област за ресурси и
обучение, както и учебното съдържание на двете пътеки за
обучение съответно предназначени за хора от спектъра и
за работодатели и техните екипи. По време на срещата
екипът на Европейски център за качество представи демо
версия на Интегрираната област за ресурси и обучение и
получи ценна обратна връзка за по-нататъшното развитие
на продукта. Партньорите вече започнаха работа по
учебното съдържание (резултат 3 на проекта) и по време на
срещата имаха възможност да обсъдят основните моменти
и източниците, които ще се използват за всеки от 12-те
учебни модула.

ДРУГИ НОВИНИ
И СЪБИТИЯ:

www.win-with-u.eu
https://www.facebook.com/
WinWithUProject

ИНТЕГРИРАНАТА ОБЛАСТ ЗА
РЕСУРСИ И ОБУЧЕНИЕ

ДЕЙНОСТИ ПО
ДИСЕМИНАЦИЯ

Основни характеристики и идеи

През първите 18 месеца от
изпълнението на проекта
партньорите завършиха
началната фаза на
дисеминационните дейности,
като създадоха разпознаваема
визуална идентичност на
проекта и широко
популяризираха идеите му чрез
публикации онлайн и на
хартия. За улесняване на
процеса бяха разработени и
публикувани на английски език
и на съответните национални
езици първоначален
информационен нюзлетър,
бюлетини по проекта, листовки
и визитни картички. Създадена
е база данни с контакти на
представители на целевите
групи и други заинтересовани
страни във всички държави
партньори, за да се гарантира
успехът на по-нататъшната
работа по организирането на
онлайн обучение и
разпространението на
резултатите от проекта.

Интегрираната област за ресурси и обучение е иновативна
многоезична платформа за електронно обучение. Логично
свързана с другите резултати от проекта и интегрирана в
уебсайта на проекта, тя се използва като основа
констатациите и насоките на Методологията, разработена по
проекта и предоставя идеи и работещи технически решения
за прилагане на учебното съдържание както за хората с
аутизъм, така и за работодателите и техните екипи.
Платформата е проектирана така, че да насърчава
ангажираността и широкото сътрудничество между всички
потребители, като предоставя функции, като проследяване на
напредъка, форум, видеоконферентна връзка, статии по
модела на уикипедия, свързаност със социалните медии и др.
Интегрираната област за ресурси и обучение осигурява
диференциация и персонализация, като предоставя на
потребителите лични акаунти, предварителна оценка на
знанията и финални тестове, както и сертификати след
завършване на всички модули в съответната обучителна
пътека. Основните характеристики на платформата, както и
нейните функционалности за сътрудничество, ще бъдат
допълнително усъвършенствани чрез тестването и по време
на онлайн обучение през юли
включени
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работодатели от всяка от
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