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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.  

  

 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. 

 

 
Οκτώβριος 2022 (περίοδος: Αύγουστος 2022-

Οκτώβριος 2022) 
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Πνευματικά Προϊόντα 
 

Το έργο ADD@ME αποτελείται από τρία Πνευματικά Προϊόντα (ΠΠ). Πιο συγκεκριμένα: 
 

1. ΠΠ1-ADD@ME Μικτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Νέους με Αναπηρία Όρασης με ηχητικά 
αρχεία (podcasts) 

2. ΠΠ2 ADD@ME Κινητή «εργαλειοθήκη» για τους Νέους με Αναπηρία Όρασης 
3. IO3 ADD@ME Διαδικτυακό Παιχνίδι (Trivial Game) για Νέους (πρεσβευτές) με Αναπηρία 

Όρασης 
4. Μπορείτε να τα βρείτε και να τα κατεβάσετε από τον ιστότοπο  

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 
 

 
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.  

Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων 

 
Όλοι οι εταίροι οργάνωσαν εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα με στόχο την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία όρασης. Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 
και διεξήχθησαν έως το τέλος Οκτωβρίου 2022. Πιο συγκεκριμένα: 
• 24 Σεπτεμβρίου 2022-Εργαστήρια στη Φλωρεντία, Ιταλία 
• 6 Οκτωβρίου 2022- Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στη Ρουμανία 
• Οκτώβριος 2022- Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στη Βαρσοβία, Πολωνία 
• 22 Οκτωβρίου 2022- Εργαστήρια στο Βόλο, Ελλάδα 
• 24 Οκτωβρίου 2022- Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στη Γρανάδα, Ισπανία 
• Οκτώβριος 2022- Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στο Βέλγιο 
 
Διάφοροι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις ημερίδες και τα εργαστήρια, όπως δάσκαλοι, 
δάσκαλοι ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικοί, άτομα με προβλήματα όρασης, μαθητές, 
ενδιαφερόμενοι 
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● 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  
Contact Person: Lisa Bucciolini  
Email: firenze@irifor.eu  
Tel.:  +39 055580319 
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 ADD@ME «Εταιρικό Σχήμα» 

 
 

 
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  
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