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Newsletter No. 2  
 

ADD@ME zaznacza koniec pierwszego roku działań  
 

Dzień dobry, 

 z radością chcielibyśmy poinformować Państwa o dynamicznym 

rozwoju projektu Ambasadorzy Różnorodności i Równego traktowania 

& Nowych Metod w Edukacji Pozaformalnej. Udało się zrealizować 

wiele ważnych działań tj. spotkania, czy warsztaty. 

 W niniejszym newsletterze przedstawimy działania podejmowane 

w drugim semestrze trwania projektu. 

 Listopad 2021 
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 Spotkania projektowe 

 

Drugie spotkanie w ramach projektu odbyło się 10 lipca w Tesalonikach (Grecja). Co 

ważne, było to pierwsze spotkanie na żywo. Organizacja SYZOI, gospodarz 

spotkania, bardzo gościnnie przyjęła wszystkich uczestników. 

(http://www.syzoi.gr/en/home-2/). Członkowie organizacji partnerskich dokonali 

podsumowania dotychczasowych działań. Ustalili również plan kolejnych, tak, aby 

były zgodne z harmonogramem projektu. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1: Członkowie konsorcjum ADD@ME podczas drugiego międzynarodowego 
spotkania w Tesalonikach (Grecja) w siedzibie organizacji SYZOI 
(http://www.syzoi.gr/en/home-2/) 

 

Przegląd najważniejszych działań związanych w 
tworzeniem Rezultatów Pracy 
Intelektualnej 

IO1-ADD@ME Mieszany Program Szkoleniowy dla 
Młodzieży z Dysfunkcją Wzroku 

Mieszany program szkoleniowy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku został już 

opracowany! Tworzy go 6 modułów wraz z odpowiadającymi im podcastami. Bardzo 

bogate treści programu obejmują następujące obszary: 

 

 

http://www.syzoi.gr/en/home-2/
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● Kierowanie pracą grupy i dynamika procesu grupowego 

● Kompetencje liderskie 

● Efektywna komunikacja interpersonalna 

● Wspieranie rozwoju osobistego oraz zapewnienie wsparcia 

emocjonalnego w związku z różnorodnością 

● Wiedza dotycząca sposobu przekazywanie innym ludziom 

informacji dot. osób z niepełnosprawnością wzroku 

● Planowanie i realizacja warsztatów podnoszących świadomość. 

 

Najważniejszym celem IO 1 jest wzmocnienie pewności siebie i zachęta do 
przejmowania inicjatywy przez młodzież z dysfunkcją wzroku. Dzięki temu staną się 
aktywnymi obywatelami, propagatorami solidarności oraz aktywni społecznie Jako 
Ambasadorzy Różnorodności i tolerancji  zwrócą w ten sposób uwagę na potrzeby 
osób z dysfunkcją wzroku na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym tj. UE. 

 Wszystkie materiały projektu zostały przetłumaczone na język angielski, 
hiszpański, francuski, grecki, włoski, polski i rumuński oraz będą wkrótce dostępne 
na stronie internetowej projektu (http://www.ambassadorsofdiversity.eu) 

 

IO2-ADD@ME Mobilny Niezbędnik dla Młodzieży z Dysfunkcją 
Wzroku 

Mobilny niezbędnik dla Młodzieży z Dysfunkcją Wzroku jest 
interaktywnym  narzędziem zawierającym praktyczne i innowacyjne 

materiały, z których młode osoby z dysfunkcją wzroku będą korzystać jako 
Ambasadorzy Różnorodności i Tolerancji podczas warsztatów podnoszących 
świadomość, dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami (szczególnie 
w zakresie dysfunkcji wzroku) w ich społecznościach lokalnych. Mobilny niezbędnik 
zawiera metody edukacji nieformalniej, takie jak gry na przełamywanie lodów, 
odgrywanie ról, scenki, gry zespołowe, metoda żywej biblioteki, etc.  

Aplikacja Mobilny Niezbędnik zawiera dużą bazę wiedzy oraz materiałów 

stworzonych specjalnie z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, więc dla nich 

przyjaznych i dostępnych. Można je będzie pobrać ze strony internetowej projektu. 

(http://www.ambassadorsofdiversity.eu) 

  

 

 

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Aplikacja będzie również dostępna na stronach organizacji partnerskich. Zostanie 

więc przetłumaczona na język angielski, hiszpański, francuski, grecki, włoski, polski i 

rumuński.  

Jest to już prawie gotowe! 

 

 

 

IO3-ADD@ME - Gra Quizowa Online dla Ambasadorów 
Różnorodności 

Gra Quizowa online jest wciąż w fazie rozwoju.  

Została już opracowana, lecz jest obecnie testowana przez partnerów projektu. Na razie 

dysponujemy tylko wersją anglojęzyczną. Jednak, wkrótce zostanie przetłumaczona na 

języki ojczyste użytkowników. Trwają wciąż prace nad udoskonaleniem platformy, zarówno 

jej części technicznej, jak i merytorycznej. 
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ADD@ME – SZKOLENIE KADRY PROJEKTU 

Pierwsze szkolenie dla kadry zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych 
odbyło się w Warszawie w dniach 31 sierpnia – 4 września 2021 r. Przedstawiciele z 
organizacji partnerskich testowali materiały dotyczące wszystkich modułów 
pierwszego rezultatu pracy intelektualnej projektu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zaangażowani. Spotkanie było bardzo owocne, czego wynikiem było wniesienie  
poprawek do przetestowanych materiałów oraz usprawnienie działań w ramach 
projektu. 
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Zdjęcie 2. Przedstawiciele i osoby do kontaktu w ramach projektu ADD@ME w działaniu! 
Działania podczas szkolenia dla kadry projektu w Warszawie 
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Zróbmy przegląd najważniejszych 
działań Upowszechniających 
realizowanych w ramach Projektu 
ADD@ME 

 

Kwiecień 2021  

10 kwietnia 2021 UICI zorganizowała spotkanie dla 

lokalnych władz oraz społeczności lokalnej, na którym zostały 

przedstawione informacje dotyczące projektu. UICI wydrukowała 

również newsletter dot. Projektu ADD@ME. 

 

Czerwiec 2021  

Ofensiva Tinerilor przeprowadziła spotkania online 

prezentujące materiały i warsztaty projektowe. W 

spotkaniach wzięli również udział przedstawiciele młodzieżowych NGOs 

(organizacji pozarządowych) ze Słowenii, Portugali i Rumunii. 

 

 Lipiec 2021  

PZN zamieścił w czasopiśmie „Pochodnia” informacje 
dotyczące międzynarodowego spotkania projektowego, które odbyło się 
w Grecji. 

 

Czerwiec & Sierpień 2021  

Ofensiva Tinerilor przedstawiła projekt ADD@ME i jego 

materiały lokalnej organizacji działającej na rzecz niewidomych z Arad. 

Celem spotkania było również znalezienie potencjalnych uczestników 

przyszłych działań projektowych oraz zachęcenie ich do aktywnego 

udziału w nim. 
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Sierpień 2021  

W newsletterze ICEVI nr. 2 (27/ 77) można znaleźć wiele 

informacji dotyczących Projektu ADD@ME tj. działania projektowe, cele 

oraz zakładane efekty tego przedsięwzięcia. Czytelnikami ICEVI są 

pracownicy akademiccy, naukowcy, nauczyciele szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, wychowawcy, edukatorzy, pracownicy świetlic, 

pracownicy organizacji pozarządowych (NGOs), urzędnicy, inne osoby 

związane z sektorem edukacji. 

 

 Wrzesień 2021  

PZN zamieścił w czasopiśmie „Pochodnia” informacje 

o szkoleniu dla kadry, które odbyło się w Warszawie. 

Partnerzy VIEWS International (ASBL) również przekazali informacje 

dotyczące działań projektowych. (drugiego spotkania 

międzynarodowego oraz szkolenia dla kadry, które odbyło się w 

Warszawie). 

 

 

Listopad 2021 

8 i 9 listopada członkowie konsorcjum Projektu 

ADD@ME uczestniczyli w międzynarodowej konferencji ICERI, podczas 

której przedstawili efekty końcowe projektu. Ich prezentacja nosiła tytuł: 

„Wsparcie młodzieży z dysfunkcją wzroku w aktywnym angażowaniu się 

i oddziaływaniu na ich środowisko lokalne: przykład projektu 

ADD@ME”. Adresatami konferencji byli naukowcy, pracownicy 

akademiccy, nauczyciele szkół podstawowych i ponad podstawowych, 

wychowawcy, inni pracownicy z branży pedagogiki specjalnej. 

Dostępne są materiały z konferencji.  

Argyropoulos, V., Cascio, V., David, A., Elek, D., Hurtado Martínez, F., & 
Lemanczyk, A. (2021). Empowering young people with visual 
impairments to become active agents for social inclusion: the case of the 
ADD@ME project. Proceedings of ICERI2021 Conference (pp. 4832-
4837). ISBN: 978-84-09-34549-6. 
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Fragment prezentacji dostępny jest na stronie internetowej : 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 
 

 
 

Najważniejsze wydarzenia w drugim 
roku realizacji Projektu 

 

 

• Mobilność mieszania młodych osób (C2) 

• Szkolenia realizowane lokalnie 

• Blended mobility of young people 

• Działania upowszechniające 

 

 
● ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

● ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

● Logo Projektu: Postaci, które reprezentują włączenie, 
kreatywność, uczestnictwo i inicjatywę 

 

 

https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP
http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
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Kontakt 

Koordynator Projektu: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Florence- Italy  
Osoba do kontaktu: Lisa Bucciolini  
Email : firenze@irifor.eu  
Tel. :  +39055580319 

  

mailto:firenze@irifor.eu


 

https://www.facebook.com/ADDatME 11 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

 
 

 ADD@ME Konsorcjum 
 
 

 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
Firenze Italy (Coordinator) 

 

 

Fundacion Docete Omnes Spain 

 

Visually Impaired Education and work support international 
AISBL Belgium 

 

Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 

 

University of Thessaly Greece 

 

Podziękowania:  

Projekt “ADD@ME: Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-

formal Education (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) jest finansowany przez Program UE Erasmus+ 

i koordynowany przez IT03 (ITALIA). 

 

 


