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ADD@ME  

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

Education 
Νέα 

 
 
 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο No. 4 
 

Τα σημαντικά ορόσημα του 
προγράμματος ADD@ME 

 
Καλωσορίσατε στο 4ο Newsletter του έργου 
ADD@ME. Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, έχουμε 
την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε σημαντικές 
δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου «Πρεσβευτές της 
διαφορετικότητας και της μη διάκρισης@ νέες 
Μέθοδοι στη μη τυπική Εκπαίδευση 
(ADD@ME)». Σε αυτό το τεύχος, θα παρέχουμε 
πληροφορίες για την τελευταία συνάντηση, τις 
δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 
και το τελικό συνέδριο.. 

  

 

Οκτώβριος 2022 (περίοδος: 

Αύγουστος 2022-Οκτώβριος 

2022) 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Συναντήσεις έργου 

Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση διακρατικού 
έργου πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία. Η 
συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον φορέα Unione 
Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
Firenze, τον συντονιστή του έργου. Εκπρόσωποι 
από όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς 
συμμετείχαν στη συνάντηση, έδωσαν 
ανατροφοδότηση για ότι έχει γίνει (π.χ. τον 
πολυγλωσσικό οδηγό για το ADD@ME ONLINE 
TRIVIAL GAME) και έλαβαν αποφάσεις για τις 
τελευταίες τοπικές εκδηλώσεις διάχυσης των 
αποτελεσμάτων.. 

Πνευματικά Προϊόντα 
Το έργο ADD@ME αποτελείται από τρία 
Πνευματικά Προϊόντα (ΠΠ). Πιο συγκεκριμένα: 
 
ΠΠ1-ADD@ME Μικτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
για Νέους με Αναπηρία Όρασης με ηχητικά αρχεία 
(podcasts) 
ΠΠ2 ADD@ME Κινητή «εργαλειοθήκη» για τους 
Νέους με Αναπηρία Όρασης 

https://www.facebook.com/ADDatME
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IO3 ADD@ME Διαδικτυακό Παιχνίδι (Trivial Game) 
για Νέους (πρεσβευτές) με Αναπηρία Όρασης 
Μπορείτε να τα βρείτε και να τα κατεβάσετε από τον 
ιστότοπο  https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  
 

 
 

Τελικό συνέδριο και δράσεις διάχυσης 
των αποτελεσμάτων 

 

Το τελικό συνέδριο 

Το τελικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη 
Biblioteca delle Oblate στη Φλωρεντία της Ιταλίας. 
Συμμετείχαν 40 άτομα που έλαβαν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα τρία 
Πνευματικά Προϊόντα.  

 

Workshops in Florence-Italy 

Ο φορέας Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Sezione Provinciale di Firenze διοργάνωσε 
εργαστήρια με τίτλο «Εργαστήριο 
Ευαισθητοποίησης για την Οπτική Αναπηρία» 

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


 

https://www.facebook.com/ADDatME  4 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο Circolo Baragli. Οι 
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε βιωματικά 
εργαστήρια με στόχο να εξοικειωθούν με τον 
τρόπο συνοδείας ενός τυφλού, τον τρόπο με τον 
οποίο ένας τυφλός μπορεί να αθληθεί και 
υποστηρικτικές τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία 
όρασης. 

  

Ημερίδα στη Ρουμανία 

Ο φορέας Ofensiva Tinerilor ο Ρουμάνος εταίρος 
του έργου ADD@ME, στις 6 Οκτωβρίου, 
διοργάνωσε μια ημερίδα. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του δήμου και του νομού, οι 
οποίοι πλέον έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 
του έργου Add@Me. 

 

Ημερίδα στην Πολωνία 

Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ, ο Πολωνός 
εταίρος του έργου, διοργάνωσε μια εκδήλωση 
πολλαπλασιασμού στη Βαρσοβία. 32 

https://www.facebook.com/ADDatME
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ενδιαφερόμενοι, εκπρόσωποι άλλων 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αναπηρίας της όρασης και 
ακαδημαϊκοί και παιδαγωγοί (που εργάζονται 
επίσης με νέους με αναπηρία όρασης), 
φοιτητές και μαθητές με αναπηρία όρασης και 
όλα τα άτομα που εργάζονται με άτομα με 
αναπηρία όρασης ή ενδιαφέρονται για αυτό το 
θέμα παρακολούθησαν την εκδήλωση. Η 
ημερίδα περιλάμβανε παρουσιάσεις, αλλά 
υπήρχε επίσης χρόνος για την 
ανατροφοδότηση του κοινού, κάποια 
διαδραστική στιγμή όπου οι συμμετέχοντες 
μπορούσαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 
ή να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τα ΠΠ 
του έργου. 

 

Εργαστήρια στην Ελλάδα 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Έλληνας 
εταίρος του έργου, διοργάνωσε εργαστήρια 
σχετικά με την αναπηρία  όρασης με τίτλο 
«Βιωματικά εργαστήρια για τη διαταραχή 
όρασης» το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στο 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Στα εργαστήρια συμμετείχαν 46 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια περιλάμβαναν 
βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την αναπηρία  όρασης, προσέγγιση του 
κόσμου μέσω των αισθήσεων, συνοδεία 
τυφλών καθώς και ανάπτυξη ηγετικών 
δεξιοτήτων. 

 

Ημερίδα στην Ισπανία 

Το Fundación Docete Omnes, ο Ισπανός 
εταίρος του έργου οργάνωσε μια εκδήλωση 
πολλαπλασιασμού με τίτλο “Empoderar a los 
jóvenes con discapacidad visual para 
convertirlos en Actores Clave en los 
procesos concernientes a su propia Inclusión 
Social a nivel europeo” στις 24th Οκτωβρίου 
2022  στο La Blanca Paloma VET centre in 
La Zubia (Γρανάδα). Οι συμμετέχοντες ήταν 
37 επαγγελματίες και φοιτητές, όπως 
δάσκαλοι κοινωνικής ένταξης, εργαζόμενοι 

https://www.facebook.com/ADDatME
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στον τομέα της νεολαίας, ψυχολόγοι και άλλο 
βοηθητικό προσωπικό που ασχολείται με 
άτομα με αναπηρίες. Η εκδήλωση 
περιλάμβανε παρουσίαση και συζήτηση 
σχετικά με θέματα όπως το πώς λειτουργούν 
οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ισπανία, η 
σύνδεσή τους με άλλα ιδρύματα σε όλη την 
Ευρώπη και η χρήση της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
όρασης.. 

 
 

Εργαστήρια στο Βέλγιο 

Ο Βέλγος εταίρος, Views International 

οργάνωσε τρία εργαστήρια για ξεχωριστά 

προφίλ συμμετεχόντων. Όλες οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν στη Λιέγη στα τέλη 

Οκτωβρίου 2022. Το πρώτο 

πραγματοποιήθηκε στο IRHOV, στο οποίο 

συμμετείχαν 11 μαθητές και εκπαιδευτικοί 

από το Σχολείο Τυφλών. Το δεύτερο έγινε στο 

Λύκειο Jean Boets. Μια μικτή ομάδα 16 

εφήβων και εργαζομένων για νέους 

παρακολούθησε αυτό το εργαστήριο. Το τρίτο 

διοργανώθηκε σε μια τοπική ΜΚΟ, τη La 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Baraka, όπου 15 νέοι ενήλικες και 

εργαζόμενοι για νέους συμμετείχαν στα 

εργαστήρια. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν ένα 

θεωρητικό εισαγωγικό μέρος του έργου και τα 

αποτελέσματά του και μια πιο πρακτική 

συνεδρία σχετικά με το διαδικτυακό παιχνίδι 

Trivial και τον πειραματισμό ορισμένων από 

τις μεθόδους που αναφέρονται στη Κινητή 

«εργαλειοθήκη» για τους Νέους με Αναπηρία 

Όρασης. 

 

 ADD@ME website: 
www.ambassadorsofdiversity.eu 

 ADD@ME Facebook: Ambassadors 
of Diversity 

 Project Logos: Figures which 
encapsulates inclusiveness, 
creativity, participation, and initiative 

Επικοινωνία 

Project Coordinator: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 
Territoriale di Firenze, Florence – Italy  

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
http://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.facebook.com/ADDatME
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Contact Person: Lisa Bucciolini  
Email: firenze@irifor.eu  
Tel.:  +39 055580319 
 
ADD@ME «Εταιρικό Σχήμα» 

 Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti Sezione Territoriale 
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 
 

  

https://www.facebook.com/ADDatME
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