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 ADD@ME marchează sfârșitul primului său an 
 de activitate 

 Bine  ați  venit  la  cel  de-al  doilea  buletin  informativ  al  proiectului  ADD@ME.  În 
 acest  newsletter,  avem  onoarea  și  oportunitatea  de  a  vă  împărtăși  noutăți 
 interesante  cu  privire  la  evoluția  proiectului  "Ambasadorii  diversității  și 
 nediscriminării@  noi  metode  în  educația  non-formală  (ADD@ME)".  A  trecut 
 deja  un  an  de  când  proiectul  se  desfășoară  cu  sarcini  și  activități 
 semnificative.  În  acest  număr,  vom  oferi  informații  despre  ceea  ce  am  realizat 
 în cel de-al doilea semestru al proiectului. 

 Întâlniri de proiect 
 Cea  de-a  doua  întâlnire  de  proiect  a  avut  loc  în  Grecia/Salonic  în  10  iulie.  De 
 fapt,  aceasta  a  fost  prima  întâlnire  față  în  față,  iar  SYZOI  a  fost  asociația  care 
 a  avut  amabilitatea  de  a  găzdui  evenimentul  (http://www.syzoi.gr/en/home-2/). 
 Reprezentanții  tuturor  organizațiilor  partenere  s-au  alăturat  reuniunii,  au 
 reflectat  asupra  a  ceea  ce  s-a  făcut  și  au  luat  decizii  pentru  următorii  pași  în 
 ceea ce privește planul de lucru al proiectului. 
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 Highlights of the Intellectual Output Activities 
 IO1-ADD@ME Program de formare mixtă pentru tineriicu deficiențe 
 de vedere 

 Programul  de  formare  mixtă  pentru  tinerii  cu  deficiențe  de  vedere  este  gata!!! 
 Șase  module  constituie  conținutul  său,  cuplate  cu  podcast-uri 
 corespunzătoare.  Conținutul  IO1  este  bogat  și  comprimat,  și  se  bazează  pe 
 următoarele: 

 a.  gestionarea grupurilor și dinamica de grup, 
 b.  abilități de conducere, 
 c.  abilități de comunicare interpersonală și eficientă, 
 d.  sprijinirea  dezvoltării  personale  și  oferirea  de  sprijin  emoțional  atunci 

 când se confruntă cu diversitatea, 
 e.  cunoștințe legate de dizabilități și 
 f.  planificarea și implementarea atelierelor de conștientizare. 

 IO2-ADD@ME Set de instrumente mobile pentru tinerii cu 
 deficiențe de vedere 

 Setul  de  instrumente  mobile  ADD@ME  este  o  aplicație  web  care  conține  un 
 număr  semnificativ  de  metode/activități  de  învățare  non-formală,  concepute  în 
 funcție  de  caracteristicile  de  accesibilitate  și  utilizare  pentru  a  fi  utilizate  de 
 persoanele  cu  deficiențe  de  vedere.  Aplicația  Web  va  fi  disponibilă  pe  site-ul 
 proiectului  (https://www.ambassadorsofdiversity.eu/),  precum  și  pe  site-urile 
 organizațiilor  partenere  și  va  fi  tradusă  în  limbile  engleză,  spaniolă,  franceză, 
 greacă, italiană, poloneză și română. 

 IO3-ADD@ME Joc trivial online pentru ambasadorii cu deficiențe 
 de vedere 

 Jocul  online  Trivial  pentru  persoanele  cu  deficiențe  de  vedere  este  încă  în 
 curs  de  desfășurare.  Toți  partenerii  de  proiect  lucrează  la  versiuni  beta  ale 
 jocului și oferă feedback organizațiilor de vârf ale acestui produs intelectual. 
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 EVENIMENTE COMUNE DE FORMARE A 
 PERSONALULUI ADD@ME 

 Primul  eveniment  comun  de  formare  a  personalului  a  avut  loc  la  Varșovia 
 (Asociația  Poloneză  a  Nevăzătorilor)  în  perioada  31  august  -  4  septembrie 
 2021.  În  timpul  acestui  eveniment  de  formare,  delegați  din  toate  organizațiile 
 au  prezentat  și  testat  toate  modulele.  Elementul  reflexiv  a  fost  foarte  implicat 
 la  primul  eveniment  comun  de  formare  a  personalului,  iar  membrii  proiectului 
 au  adus  amendamente  și  modificări  în  materialul  de  formare,  îmbunătățind 
 claritatea și coerența acestuia. 

 Activități de diseminare reprezentative 

 ●  Aprilie  2021,  UICI  a  prezentat  proiectul  ADD@ME  în  cadrul  unei 
 adunări  la  care  au  participat  profesioniști,  public  larg,  autorități  locale. 
 De  asemenea,  UICI,  la  buletinul  informativ  tipărit  al  organizației  lor,  a 
 inclus informații despre proiectul ADD@ME. 

 ●  Iunie  2021,  Ofensiva  Tinerilor  a  desfășurat  întâlniri  online  de 
 prezentare  a  activităților  proiectului.  La  eveniment  au  participat 
 reprezentanți  ai  ONG-urilor  de  tineret  din  Slovenia,  Portugalia  și 
 România. 

 ●  Iulie  2021,  PZN  a  livrat  informații  relevante  în  revista  "Torch"  despre 
 întâlnirea transnațională a proiectului care a avut loc în Grecia. 

 ●  Iunie  și  august  2021,  Ofensiva  Tinerilor  a  prezentat  proiectul  și 
 activitățile  sale  Asociației  Nevăzătorilor  din  Arad  pentru  a  selecta 
 participanții  pentru  viitoarele  ateliere  locale  și,  de  asemenea,  pentru  a 
 construi ideea de implementare locală a proiectului. 

 ●  August  2021,  în  cel  de-al  doilea  buletin  informativ  ICEVI  (Numărul  77, 
 Volumul  27,  Numărul  2)  există  o  mulțime  de  informații  despre  proiectul 
 ADD@ME,  obiectivele  și  activitățile  sale,  scopurile  și  rezultatele  sale 
 potențiale.  Audiența  ICEVI  este  formată  din  cadre  universitare, 
 cercetători,  educatori  din  învățământul  primar,  secundar,  profesional 
 sau  terțiar,  consilieri  școlari,  directori  și  profesori,  reprezentanți  ai 
 dezvoltării  politicilor  educaționale,  educatori  în  domeniul  învățării  pe  tot 
 parcursul vieții și consilieri educaționali. 

 ●  În  septembrie  2021,  PZN  a  furnizat  informații  relevante  în  revista 
 "Torch" despre instruirea personalului comun la Varșovia. 
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 ●  Partenerii  VIEWS  International  AISBL,  prin  intermediul  surselor  lor 
 (Newsletter),  au  livrat  informații  detaliate  despre  cea  de-a  doua 
 întâlnire  transnațională  a  proiectului,  precum  și  despre  evenimentul  de 
 formare a personalului comun care a avut loc în Polonia (Varșovia). 

 ●  În  noiembrie  2021,  membrii  consorțiului  din  cadrul  proiectului 
 ADD@ME  au  participat  la  conferința  internațională  ICERI  Conference. 
 Prezentarea  a  avut  titlul  "Împuternicirea  tinerilor  cu  deficiențe  de 
 vedere  pentru  a  deveni  agenți  activi  de  incluziune  socială:  cazul 
 proiectului  ADD@ME".  Destinatarii  conferinței  au  fost  academici, 
 cercetători,  educatori  din  învățământul  primar,  secundar,  profesional 
 sau terțiar, consilieri școlari, directori și profesori, părți interesate etc. 

 Citare  relevantă:  Argyropoulos,  V.,  Cascio,  V.,  David,  A.,  Elek,  D.,  Hurtado 
 Martínez,  F.,  &Lemanczyk,  A.  (2021).  Împuternicirea  tinerilor  cu  deficiențe  de 
 vedere  pentru  a  deveni  agenți  activi  de  incluziune  socială:  cazul  proiectului 
 ADD@ME.  Lucrările  Conferinței  ICERI2021  (pp.  4832-4837).  ISBN: 
 978-84-09-34549-6. 

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

 Aspecte importante ale celui de-al doilea an 

 ●  Mobilitatea mixtă a tinerilor (C2) 
 ●  Evenimente locale de formare 
 ●  A 3-a întâlnire de proiect în Granada / Es 
 ●  Mobilitatea  mixtă  a  tinerilor  ADD@ME  Ateliere  de  conștientizare 

 desfășurate  de  tineri  cu  deficiențe  de  vedere  pentru  a  informa 
 comunitățile  locale  din  țările  partenere  cu  privire  la  dizabilitatea 
 vizuală 

 ●  Evenimente  de  multiplicare  și  întâlnirea  finală  a  proiectului  în 
 Florența/It 
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 Website-ul ADD@ME: 

 www.ambassadorsofdiversity.eu 
 ADD@ME Facebook: 
 Ambassadors of Diversity 
 Logouri de proiect:  Figuri care înglobează incluziunea, creativitatea, 
 participarea și inițiativa 

 Contact 
 Coordonator  proiect:  Unione  Italiana  Ciechi  ed  Ipovedenti  Sezione  Provinciale  di  Firenze, 
 Florența- Italia 
 Persoană de contact: Lisa Bucciolini, Email:  firenze@irifor.eu  ,  Tel.:  +39055580319 

 Consorțiul ADD@ME 

 Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
 Firenze - Italia (Coordonator) 

 Fundacion Docete Omnes - Spania 

 Educație pentru persoanele cu deficiențe de vedere și 
 sprijin de lucru internațional AISBL – Belgia 

 Polski Zwiazek Niewidomych – Polonia 

 Asociația Ofensiva Tinerilor - România 

 Universitatea din Thessalia - Grecia 
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 Mulțumiri 

 Prezentul  proiect  "ADD@ME:  Ambasadori  ai  diversității  și  nediscriminării  @  Noi 
 Metode  în  Educația  non-formală  (nr:  2020-2-IT03-KA205-019070),  finanțat  de 
 programul Erasmus+ al Uniunii Europene și coordonat de IT03 (ITALIA). 
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