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ADD@ME  

Ambassadors of Diversity and non-
Discrimination @ new Methods in non-formal 

Education 
News 

 
Newsletter No. 2  

 
ADD@ME zaznacza koniec pierwszego 

roku działań  
 
 

Dzień dobry, 

z radością prezentujemy Państwu nasz drugi 

Newsletter, w którym mamy przyjemność 

poinformować o dynamicznym rozwoju 

projektu Ambasadorzy Różnorodności 

i Równego traktowania & Nowych Metod 

w Edukacji Pozaformalnej. Udało się 

zrealizować wiele ważnych działań tj. 

spotkania, czy warsztaty. 

 November 2021 
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W niniejszym newsletterze przedstawimy 

działania podejmowane w drugim semestrze 

trwania projektu. 
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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. 

 
Przegląd najważniejszych działań 
związanych w tworzeniem Rezultatów 
Pracy Intelektualnej 

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

 

http://www.syzoi.gr/en/home-2/
http://www.syzoi.gr/en/home-2/
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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: a. kierowanie pracą grupy i dynamika 

procesu grupowego, b. kompetencje liderskie, 

c. efektywna komunikacja interpersonalna, d. 

wspieranie rozwoju osobistego oraz 

zapewnienie wsparcia emocjonalnego w 

związku z różnorodnością, e. wiedza 

dotycząca sposobu przekazywanie innym 

ludziom informacji dot. osób z 

niepełnosprawnością wzroku, f. planowanie i 

realizacja warsztatów podnoszących 

świadomość. 

 

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

ADD@ME Mobilny Niezbędnik jest aplikacją 
zawierającą dużą ilość medod/działań 
edukacji nieformalnej, zaprojektowaną z 
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poszanowaniem zasad dostępności, aby 
mogła być używana przez osoby z dysfunkcją 
wzroku. Aplikacja będzie dostępna na stronie 
projektu 
(https://www.ambassadorsofdiversity.eu/) 
oraz na stronach internetowych partnerów i jej 
zawartość będzie dostępna w językach: 
angielskim, hiszpańskim, francuskim, 
greckim, polskim i rumuńskim.   

 

IO3-ADD@ME Gra Quizowa Online dla 
Ambasadorów Różnorodności 

 

Gra Quizowa online jest wciąż w fazie 

rozwoju. Wszyscy partnerzy projektu pracują 

nad jej wersją beta i przekazują informacje 

zwrotne partnerom, którzy mają wiodącą rolę 

w jej tworzeniu. 

 

 
 

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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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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Najważniejsze Działania 
Upowszechniające 

• Kwiecień 2021, the UICI zaprezentowała 
project ADD@ME wobec lokalnych 
władz, społeczności lokalnej oraz osób 
zawodowo zainteresowanych 
problematyką projektu. Ponadto, UICI w 
wydawanym przez organizację 
newsletterze zamieściła informacje o 
projekcie ADD@ME.   

 

• Czerwiec 2021, Ofensiva Tinerilor 
przeprowadziła spotkania online 
prezentujące działania projektowe. W 
spotkaniach wzięli również udział 
przedstawiciele młodzieżowych NGOs 
(organizacji pozarządowych) ze Słowenii, 
Portugali i Rumunii. 
 

• Lipiec 2021, PZN umieścił w czasopiśmie 
“Pochodnia” informacje o 
międzynarodowym spotkaniu 
projektowym w Grecji. 



 

https://www.facebook.com/ADDatME 8 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

• Czerwiec & Sierpień 2021, Ofensiva 
Tinerilor przedstawiła project i jego 
działania przedstawicielom organizacji 
Niewidomych z miasta Arad w celu 
wyłonienia uczestników przyszłych 
warsztatów oraz w celu wstępnych 
przygotowań do lokalnej realizacji działań 
projektowych. 

• Sierpień 2021, W drugim Newsletterze 
ICEVI (Numer Issue 77, Tom 27 Numer 
2) można znaleźć wiele informacji o 
projekcie ADD@ME, jego zamierzenia, 
działania, jego cele i potencjalne 
rezultaty. Odbiorcami ICEVI są 
pracownicy akademiccy, badacze, 
nauczyciele szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, zawodowych, 
wykładowcy w szkolnictwie wyższym, 
doradcy szkolni, dyrektorzy szkół, osoby 
odpowidzialne za tworzenie polityki 
edukacyjnej, edukatorzy szkolnictwa 
ustawicznego oraz doradcy w dziedzinie 
edukacji. 
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• Wrzesień 2021, PZN umieścił w 
czasopiśmie „Pochodnia” informację o 
szkoleniu kadry projektu w Warszawie. 

• Partnerzy organizacji VIEWS 
International AISBL, poprzez swoje 
źródła informacyjne (tj. Newsletter) 
upowszechnili szczegółową informacjęo 
drugim międzynarodowym spotkaniu 
projektowym, jak również o szkoleniu 
kadry, które odbyło się w Warszawie. 

• Listopad 2021, członkowie konsorcjum 
projektu ADD@ME wzieli udział w 
międzynarodowej konferencji ICERI. 
Prezentacja projektu nosiła tytuł 
“Wzmocnienie młodzieży z dysfunkcją 
wzroku w aktywnym angażowaniu się 
w działania na rzecz integracji 
społecznej: na przykładzie projektu 
ADD@ME”. Uczestnikami konferencji byli 
pracownicy akademiccy, badacze, 
nauczyciele szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, zawodowych, 
wykładowcy w szkołach wyższych, 
doradcy szkolni, dyrektorzy i nauczyciele, 
inni interesariusze. 
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Odnośny cytat: 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. 

https://library.iated.org/view/ARGYRO
 POULOS2021EMP 

  

https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP
https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP
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Najważniejsze wydarzenie drugiego roku 

• Mieszana mobilność młodzieży (C2) 

• Lokalne szkolenia 

• Trzecie spotkanie projektowe w 
Hiszpanii (Granada) 

• Mieszana mobilność młodzieży -  
Warsztaty ADD@ME Podnoszące 
Świadomość realizowane przez 
młodzież z dysfunkcją wzroku w celu 
upowszechniania wiedzy o 
dysfunkcjach wzroku wśród 
społeczności lokalnej krajów biorących 
udział w projekcie 

• Wydarzenia upowszechniające oraz 
ostatnie spotkanie projektowe we 
Włoszech, we Florencji 

 
Strona internetowa projektu 
ADD@ME:  

www.ambassadorsofdiversity.eu 
ADD@ME Facebook:  
Ambassadors of Diversity 

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
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Logo projektu: Figury, które uosabiają  
włączenie, kreatywniość, uczestnictwo i 
inicjatywę 
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Dane kontaktowe 

Koordynator projektu: Unione Italiana Ciechi 
ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, 
Florence- Italy (Włoski Związek Niewidomych, 
Okręg we Florencji) 
Osoba do kontaktu: Lisa Bucciolini, Email : 
firenze@irifor.eu, Tel.:  +39055580319 
 
Konsorcjum ADD@ME 

• 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 
 

  

mailto:firenze@irifor.eu
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Podziękowania  

Niniejszy projekt “ADD@ME: Ambassadors of 

Diversity and non-Discrimination @ new Methods 

in non-formal Education (No: 2020-2-IT03-

KA205-019070) jest finansowany ze środków 

programu europejskiego Erasmus+ i 

koordynowany przez IT03 (ITALIA). 

 
 


