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ADD@ME  
Ambasadori ai Diversității și non-Discriminării @ 

noi Metode în Educația non-formală 
Știri 

 
 

Newsletter Nr. 3  
 

ADD@ME a atins etape importante  
 

Bine ați venit la cel de-al treilea buletin 
informativ al proiectului ADD@ME. În acest 
buletin informativ, avem ocazia de a 
comunica activitățile semnificative care au 
avut loc în cadrul proiectului "Ambasadori ai 
diversității și nediscriminării @noi metode în 
educația non-formală (ADD@ME)". De 
aproape doi ani, proiectul își continuă 
"călătoria" cu mare succes. În acest număr, 
vom oferi informații despre ceea ce am 
realizat în cea de-a treia perioadă a 
proiectului. 
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Întâlniri de proiect 
 

Cea de-a treia reuniune de proiect a avut loc 
în Spania/Granada pe 15 iulie 2022. 
Întâlnirea a fost găzduită de Fundacion 
Docete Omnes Spania.  Reprezentanții 
tuturor organizațiilor partenere s-au alăturat 
reuniunii, au reflectat asupra a ceea ce s-a 
făcut (de exemplu, prezentarea generală a 
sesiunilor locale de formare din țările 
partenere, prezentarea generală a activităților 
LTTA care au avut loc în Belgia, precum și 
finalizarea produsului intelectual 2 ADD@ME 
Mobile Toolkit pentru tinerii cu deficiențe de 
vedere și a produsului intelectual 3 
ADD@ME online Trivial game pentru 
ambasadorii VI). Consorțiul de proiect a luat 
decizii pentru următorii pași în ceea ce 
privește planul de lucru al proiectului.  
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Repere ale activităților de produse 
intelectuale 

 

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

Setul de instrumente mobile pentru tinerii cu 
deficiențe de vedere este pregătit în toate 
limbile. Setul de instrumente mobile 
ADD@ME este o aplicație web care conține 
un număr mare de metode/activități de 
învățare non-formală, concepute cu 
respectarea caracteristicilor de accesibilitate 
și de utilizare pentru a putea fi utilizate de 
persoanele cu deficiențe de vedere. 
Obiectivul principal al acestui produs este de 
a implementa ateliere de conștientizare 
privind deficiențele de vedere în favoarea 
comunității lor locale (de exemplu, prieteni, 
colegi, colegi cu vedere etc.). Aplicația web 
este disponibilă pe site-ul proiectului 
Add@Me Toolkit(ambassadorsofdiversity.eu), 
precum și pe site-urile organizațiilor 
partenere și este tradusă în limbile engleză, 
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spaniolă, franceză, greacă, italiană, poloneză 
și română.  

 

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

Jocul Trivial online pentru persoanele cu 
deficiențe de vedere este pregătit!!! Jocul 
Trivial Online IO3-ADD@ME este un 
instrument educațional creat pentru a veni în 
sprijinul tinerilor cu deficiențe de vedere / 
facilitatorilor, în facilitarea într-un mod atractiv 
și distractiv a atelierelor de conștientizare a 
deficiențelor de vedere! Acesta include un 
Ghid de utilizare multilingv și constă în teste 
relevante pentru istoria persoanelor celebre 
cu deficiențe de vedere, precum și pentru 
artiști și muzicieni cu dizabilități vizuale, 
tehnologii de asistență, codul Braille, 
cunoștințe legate de dizabilități și sporturi 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere 
(https://toolkit.ambassadorsofdiversity.eu/).   
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ADD@ME Evenimente locale de formare 
 

Toate evenimentele locale de formare au 
avut loc în țara fiecărui partener. 
Evenimentele locale de formare au început în 
decembrie 2021 și s-au desfășurat înainte de 
cea de-a doua LTTA, care a avut loc în  
Liege. În conformitate cu programul de 
formare mixtă, participanții au fost instruiți cu 
privire la modul de gestionare a unui grup, 
abilitățile de conducere, comunicarea 
interpersonală, cunoștințele de bază privind 
deficiențele de vedere pentru a putea informa 
persoanele cu vedere și cum să planifice și 
să pună în aplicare ateliere de sensibilizare 
pentru comunitatea lor locală. Peste 80 de 
tineri cu deficiențe de vedere au participat la 
evenimentele locale de formare, au discutat 
și au reflectat asupra programului de formare 
mixtă ADD@ME pentru tineri cu deficiențe de 
vedere. Participanții au fost entuziasmați de 
această formare și, în multe cazuri, au 
solicitat mai multe sesiuni de formare.    
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ADD@ME LTTA în Belgia (C2) 

Cea de-a doua ediție a LTTA a avut loc în 
Liege (16.5.2022 - 22.5.2022). A fost o mare 
realizare organizată de VIEWS International 
AISBL. Mai mult de 30 de tineri cu deficiențe 
de vedere au călătorit la Liege împreună cu 
partenerii lor însoțitori pentru a participa la un 
program de formare intensiv și fructuos. 
Programul de formare a pus un mare accent 
pe atelierele de conștientizare ADD@ME, pe 
setul de instrumente mobile ADD@ME și pe 
jocul trivial online ADD@ME. Toți tinerii au 
fost mulțumiți și au afirmat că au avut multe 
oportunități de a pune întrebări, de a 
experimenta rezultatele proiectului și de a 
vorbi despre exemple din viața reală și, 
bineînțeles, că s-au distrat foarte mult.  
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Următorul buletin informativ - Lucruri în 
mișcare 

● Ateliere de sensibilizare ADD@ME în 
țările partenere;  

● Evenimente de multiplicare în țările 
partenere;  

● Conferința finală și reuniunea finală a 
proiectului la Florența/IT 

 

Webiste ADD@ME: 
www.ambassadorsofdiversity.eu 

Facebook  ADD@ME:  
Ambassadors of Diversity 

Logouri de proiect: Figuri care să 
înglobeze incluziunea, creativitatea, 
participarea și inițiativa. 

Contact 

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

http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
mailto:firenze@irifor.eu
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Consorțiul ADD@ME  
 

● Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 

Sezione Provinciale di Firenze Italia 

(Coordonator) 

● Fundacion Docete Omnes Spania 

● Visually Impaired Education and 

work support international AISBL 

Belgia 

● Polski Zwiazek Niewidomych Polonia 

● Asociația OFENSIVA TINERILOR - 

România 

● Universitatea din Thessaly Grecia 

 

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). 


