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Andet partnermøde i WIN-WITH-UErasmus+-projektet, Bruxelles,
Belgien,24.-25. marts 2022

DE VIGTIGSTE
RESULTATER AF TPM I
BRUXELLES
Udvikling og næste skridt
Den 24.-25.marts blevdet andetpartnermøde under WIN-WITHU-projektetafholdt i Bruxelles,Belgien. Det lykkedeskonsortiet
at færdiggøreIO1 WIN-WITH-ULEARNING METHODOLOGY, som
alleredeer uploadetpå projektetshjemmeside. Det eret
omfattendedokument på omkring100 sider,der styrerudviklingen
af Resourcesand LearningIntegrated Area
samtlæringsindholdet i beggetræningsdele for menneskerpå
spektretog arbejdsgivereog deresteams. Under
mødetpræsenterede ECQ-teamet endemoversion af
IO2RESOURCES AND LEARNINGINTEGRATED AREA, ogder
blevmodtaget værdifuld feedbackom denvidere udvikling.
Partnernehar alleredepåbegyndt deres arbejdemed
træningsindholdet(IO3 iprojektet), og undermødet havdede
mulighedfor atdiskutere det udvidedeabstrakt, resumé
ogreferencer, der skal brugestil hvertaf de12 læringsmoduler.

ANDRE NYHEDER
OG UDVIKLINGER:

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

WIN-WITH-U-RESSOURCERNE OG
LÆRINGSINTEGRERET OMRÅDE
Hovedkarakteristika og yderligere ideer
WITH-U RESOURCES AND LEARNINGINTEGRATED AREA eren innovativelærings flersproget platform. Logisk forbundetmed deandre IO'eri
projektetog integrereti projektetswebsted drager detfuld fordelaf
resultaterneog retningslinjernei WIN-WITH-U-metoden(IO1) oggiver
ideerog arbejdstekniskeløsninger til implementeringaf
træningsindholdetfor bådemennesker med autismeog arbejdsgivereog
deresteams. Platformen erdesignet til attilskynde til engagementog
bredtsamarbejde mellem allebrugere ved atlevere specifikke
funktioner,såsom sporingaf fremskridt,forum, videokonferencer, wiki’er,
integrationaf socialemedier osv. Detintegrerede område forressourcer
og læringsikrer differentiering og personalisering,der giverbrugerne
personlige konti,forhåndsvurdering og afsluttendetests forhvert
modulog certifikaterefter afslutningaf allemoduler i denrespektive
træningssti. Platformens hovedelementersamt
denssamarbejdsfunktioner vil bliveyderligere forfinet
gennemgennemførelsen af enonline prototypeuddannelse i juli2022,
hvor80 personerpå spektretog 80arbejdsgivere fra allepartnerlande vil

Opdatering på
formidling
I løbetaf deførste 18 månederaf
projektetsgennemførelse har
projektpartnerneafsluttet den
indledendefase
afformidlingsaktiviteterne ved
atskabe engenkendelig visuel
identitetaf projektetog i
vidudstrækning reklamere for dets
ideergennem onlineogpapirpublikationer. Indledende
faktablad,projektnyhedsbreve, flyers
ogvisitkort er designetog
offentliggjortpå engelskog
derespektive nationale sprogfor
atlette processen.Der eroprettet en
databasemed kontaktermellem
målgrupperepræsentanter og
andreinteresserede parter ialle
partnerlandefor atsikre, at detvidere
arbejde medat organisereonline
prototypeuddannelse og formidlingaf
alleprojektresultater bliver ensucces.

bliveinddraget.
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