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O Projeto WWW teve o seu início nos dias  4 e 5 de
maio  de 2022, durante estas mesmas reuniões os
parceiros  discutiram os principais aspetos a definir  no
decorrer do projeto. 
Foram definidas as datas para as reuniões mensais
sendo que os demais envolvidos partilharam os 
 principais avanços , visando assim alcançar a atividade
de aprendizagem e formação (LTTA)  a realizar em
Granada.

O LTTA  será dirigido ao público-alvo do projeto, neste
caso mulheres empreendedoras com incapacidades
ou em risco de exclusão social . 
A atividade terá como objetivo proporcionar aos
parceiros  uma profunda compreensão e reflexão sobre
o conceito por detrás do desenvolvimento do projeto e
servirá como treino de preparação de forma a auxiliar
mulheres com limitações.
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As atividades durante o treino também esclarecerão os elementos necessários
que deverão ser incluídos nos roteiros de vídeo e que trarão assim  a longo
prazo benefícios no curso da mesma.

Os participantes irão receber um treino com base em resultados produzidos
pelo consórcio e serão avaliados através do feedback sobre o desenvolvimento
de versões beta.

Os resultados esperados do projeto que o consórcio espera de certo modo
alcançar durante o LTTA e a vida do WWW estão detalhados de seguida:

1. Profundo conhecimento do conceito de inovação de projeto e capacidade
de colocá-lo em prática.
2. Aperfeiçoamento de conhecimentos, competências e habilidades em
termos de desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem.
3. Melhoria das habilidades de facilitação de treino.
4. Melhor preparação para desenvolver as relações públicas da WWW.
5. Promoção do espírito de equipa do projeto.
6. Maior motivação para obter resultados de alta qualidade dentro do projeto e
maior cooperação.

http://www.wonderwomenworks.eu/
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