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 Πρεσβευτές της Διαφορετικότητας. Νέες Μέθοδοι στα πλαίσια της μη τυπικής 
 εκπαίδευσης (Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new 
 Methods in non-formal Education) 

 Νέα 

 Newsletter No. 2 

 Το ADD@ME ολοκληρώνει τον πρώτο χρόνο ζωής του 

 Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Newsletter του project ADD@ME. Σε αυτό το 
 ενημερωτικό δελτίο, έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας 
 συναρπαστικά νέα σχετικά με την εξέλιξη του έργου "Πρεσβευτές της 
 διαφορετικότητας και της μη διάκρισης@ νέες Μέθοδοι στη μη τυπική 
 Εκπαίδευση (ADD@ME)". Εδώ και ένα χρόνο το έργο συνεχίζεται με 
 σημαντικές δράσεις και έργα. Σε αυτό το τεύχος, θα δώσουμε πληροφορίες 
 για το τι έχουμε καταφέρει στο δεύτερο εξάμηνο του έργου. 

 Α. Διεθνικές Συναντήσεις 

 Η δεύτερη διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα/Θεσσαλονίκη 
 στις 10 Ιουλίου. Ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση και ο σύλλογος ΣΥΖΩΗ, 
 ήταν ο σύλλογος που φιλοξένησε την εκδήλωση 
 (http://www.syzoi.gr/en/home-2/). Στη συνάντηση βρέθηκαν εκπρόσωποι από 
 όλους τους εταίρους και αναφέρθηκαν στο τι είχε υλοποιηθεί μέχρι τότε και στη 
 συνέχεια έλαβαν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα σε σχέση με το σχέδιο 
 εργασίας του έργου. 

 Β. Πνευματικά Προϊόντα: Δράσεις και παραδοτέα 

 IO1-ADD@ME Μικτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Νέους με Αναπηρία 
 Όρασης 

 Το Μικτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Νέους με Αναπηρία Όρασης είναι 
 έτοιμο!! Έξι ενότητες αποτελούν το περιεχόμενό του σε συνδυασμό με 
 αντίστοιχα podcast. Το περιεχόμενο του IO1 είναι πλούσιο και και απαρτίζεται 
 από τα ακόλουθα: α. Διαχείριση ομάδων και δυναμικής ομάδας, β. Ηγετικές 
 ικανότητες, γ. Διαπροσωπικές και αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, δ. 
 Υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης και παροχή συναισθηματικής 
 υποστήριξης ειδικά σε ζητήματα διαφορετικότητας, ε. Χρήσιμες πληροφορίες 
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 σχετικές με την αναπηρία: έμφαση στην οπτική αναπηρία, και στ. Σχεδιασμός 
 και υλοποίηση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης. 

 IO2-ADD@ME Κινητή "εργαλειοθήκη" για τους Νέους με Αναπηρία Όρασης 

 Η κινητή "εργαλειοθήκη" αποτελεί στην ουσία ένα ψηφιακό εργαλείο που 
 περιλαμβάνει ένα σύνολο μεθόδων/δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης που 
 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νέους με αναπηρία όρασης για να 
 υλοποιήσουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την αναπηρία - με 
 ιδιαίτερη έμφαση στην αναπηρία όρασης - στις τοπικές τους κοινωνίες. Η 
 εφαρμογή Web θα είναι διαθέσιμη από τον ιστότοπο του έργου 
 (https://www.ambassadorsofdiversity.eu/) καθώς και από τους ιστότοπους των 
 οργανισμών εταίρων και θα μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, 
 Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά και Ρουμανικά. 

 IO3-ADD@ME Διαδικτυακό Παιχνίδι (Trivial Game) για Νέους (πρεσβευτές) 
 με Αναπηρία Όρασης 

 Το διαδικτυακό Trivial Game είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όλοι οι εταίροι του έργου 
 εργάζονται σε beta tests του παιχνιδιού και παρέχουν σχόλια και 
 ανατροφοδοτήσεις στους υπεύθυνους αυτού του πνευματικού προϊόντος ΙΟ3). 

 Γ. ADD@ME ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Η πρώτη φάση της επιμόρφωσης (C1), πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία 
 (Ένωση Τυφλών Πολωνίας) και κράτησε 5 ημέρες, από τις 31 Αυγούστου έως 
 τις 4 Σεπτεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, παρουσιάστηκαν 
 και δοκιμάστηκαν όλες τις ενότητες του υλικού επιμόρφωσης από 
 εκπροσώπους των εταίρων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο αναστοχασμός 
 αποτέλεσε τη βασική πηγή διόρθωσης και εμπλουτισμού του υλικού 
 επιμόρφωσης, βελτιώνοντας έτσι τη σαφήνεια και την εσωτερική συνοχή του. 

 Δ. Αντιπροσωπευτικές δράσεις διάχυσης 

 Απρίλιος 2021, ο εταίρος UICI παρουσίασε το project ADD@ME σε 
 επαγγελματίες του χώρου, σε ευρύ κοινό καθώς και στις τοπικές αρχές. 
 Επίσης, ο εταίρος UICI στο έντυπο ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού του 
 συμπεριέλαβε πληροφορίες για το ADD@ME. 

 Ιούνιος 2021, Ο εταίρος Ofensiva Tinerilor πραγματοποίησε διαδικτυακές 
 συναντήσεις παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του project. Στην εκδήλωση 
 συμμετείχαν εκπρόσωποι ΜΚΟ νεολαίας από τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και 
 τη Ρουμανία. 
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 Ιούλιος 2021, Ο εταίρος PZN παρείχε πληροφορίες στο περιοδικό "Torch" για 
 τη διακρατική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. 

 Ιούνιος & Αύγουστος 2021, Ο εταίρος Ofensiva Tinerilor παρουσίασε το 
 project και τις δραστηριότητές του στην Ένωση Τυφλών από το Arad 
 προκειμένου να επιλέξει συμμετέχοντες για τα επικείμενα εργαστήρια που θα 
 γίνουν και που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. 

 Αύγουστος 2021, Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του ICEVI (Τεύχος 77, Τόμος 
 27, Αρ. 2) περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες σχετικά με το project ADD@ME, 
 τους στόχους και τις δραστηριότητές του, καθώς και για τα αναμενόμενα 
 αποτελέσματα. Μέσα από τις σελίδες του ενημερωτικού δελτίου του ICEVI, 
 ενημερώθηκαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 
 δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικοί 
 σύμβουλοι, διευθυντές και δάσκαλοι, εκπρόσωποι ανάπτυξης εκπαιδευτικής 
 πολιτικής, εκπαιδευτικοί δια βίου μάθησης και εκπαιδευτικοί σύμβουλοι. 

 Σεπτέμβριος 2021, Ο εταίρος PZN ανάρτησε σχετικές πληροφορίες στο 
 περιοδικό "Torch" σχετικά με την επιμόρφωση που έλαβε χώρα στη 
 Βαρσοβία.. 

 Οι εταίροι του VIEWS International AISBL, μέσω των κοινωνικών τους 
 δικτύων (π.χ. Newsletter) παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες για τη 2η 
 διεθνική συνάντηση του έργου καθώς και για την επιμόρφωση που έλαβε 
 χώρα στη Βαρσοβία. 

 Νοέμβριος 2021, Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της διάδοσης των 
 αποτελεσμάτων, εκπρόσωποι από τους εταίρους του project  ADD@ME 
 συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο ICERI 2021. Η παρουσίαση είχε τίτλο 
 "Empowering young people with visual impairments to become active agents 
 for social inclusion: the case of the ADD@ME project". Οι αποδέκτες του 
 συνεδρίου ήταν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 
 δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικοί 
 σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, κλπ. 

 Σχετική αναφορά άρθρου: Argyropoulos, V., Cascio, V., David, A., Elek, D., 
 Hurtado Mart?nez, 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. 

 Για να διαβάσετε την περίληψη του άρθρου κάντε κλικ στο παρακάτω link 

 https://library.iated.org/view/ARGYROPOULOS2021EMP 
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 Ε. Τα σημαντικά "βήματα" της δεύτερης χρονιάς 

 Δεύτερη Φάση Επιμόρφωσης - Κινητικότητα νέων (C2) 

 Τοπικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 

 3η διεθνική συνάντηση στη Γρανάδα (Ισπανία) 

 Υλοποίηση Εργαστηρίων Ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν από 
 νέους με αναπηρία όρασης για την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων στις 
 χώρες των εταίρων σχετικά με την οπτική αναπηρία (Μεικτή κινητικότητα νέων 
 ADD@ME) 

 Εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του project 

 Τελική συνάντηση του έργου στη Φλωρεντία (Ιταλία) 

 ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 Επικοινωνία 

 Project Coordinator: Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale 
 di Firenze, Florence- Italy 

 Contact Person: Lisa Bucciolini , Email : firenze@irifor.eu , Tel. : 
 +39055580319 

 ADD@ME Consortium 

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

 2.  Fundacion Docete Omnes Spain 
 3.  Visually Impaired Education and work support international AISBL 

 Belgium 
 4.  Polski Zwiazek Niewidomych Poland 
 5.  OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Romania 
 6.  University of Thessaly Greece 
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