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Newsletter Nr. 4  
 

ADD@ME a atins etape semnificative  
 

Bine ați venit la cel de-al patrulea 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)". În acest 

număr, vom oferi informații despre întâlnirea finală, evenimentele 

multiplicatoare ale proiectului și conferința finală.  

 
October 2022 (period: August 2022-October 2022) 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Întâlniri de proiect 

Cea de-a patra și ultima întâlnire transnațională a proiectului a avut loc la 
Florența. Reuniunea a fost găzduită de Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Sezione Provinciale di Firenze, coordonatorul proiectului. Reprezentanții 
tuturor organizațiilor partenere au participat la întâlnire, au reflectat asupra a 
ceea ce s-a realizat (de exemplu, ghidul multilingv pentru ADD@ME ONLINE 
TRIVIAL GAME FOR VI AMBASSADORS) și au luat decizii pentru ultimele 
evenimente locale de multiplicare. 

 

Figura 1: Membrii consorțiului ADD@ME în timpul celei de-a treia întâlnire 
transnațională în Florența. 

 

Repere ale activităților de producție intelectuală 
 
Proiectul ADD@ME are trei rezultate intelectuale (IO): 
 

1. IO1-ADD@ME PROGRAM DE FORMARE MIXTĂ PENTRU TINERII CU 
DEFICIENȚE VIZUALE cu podcast-uri 

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


 

https://www.facebook.com/ADDatME  3 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

  

2. IO2 ADD@ME ADD@ME SET DE INSTRUMENTE MOBILE PENTRU 
TINERII CU DEFICIENȚE DE VEDERE 

3. IO3 ADD@ME JOC TRIVIAL ONLINE ADD@ME PENTRU AMBASADORII 
VI 

Le puteți găsi și descărca de pe site-ul web al proiectelor  
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 
 

Evenimente de multiplicare 
 

Conferința finală 
 
 

The final conference took place in Biblioteca delle Oblate in Florence, Italy. 
In the course of this multiplier event participated 40 people which received 
detailed information regarding the project and the three Intellectual 
Conferința finală a avut loc la Biblioteca delle Oblate din Florența, Italia. La 
acest eveniment multiplicator au participat 40 de persoane care au primit 
informații detaliate despre proiect și despre cele trei rezultate intelectuale.  

.  

 

 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Figura 2: Conferința finală în Florența, Italia 

 

Workshops în Florența - Italia 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze a 
organizat ateliere de lucru intitulate "Atelier de conștientizare a dizabilității 
vizuale" pe 24 septembrie 2022 la Circolo Baragli. Participanții au luat 
parte la ateliere de lucru experiențiale cu scopul de a se familiariza cu 
modul în care se poate însoți o persoană nevăzătoare, cu wat care un 
nevăzător poate face sport și cu tehnologiile de asistare folosite de 
persoanele cu deficiențe de vedere. 

 

Figura 3: Workshopuri în Italia 

 

Eveniment multiplicator în România 

Ofensiva Tinerilor, partenerul român al proiectului ADD@ME, a organizat în 
data de 6 octombrie, un eveniment multiplicator. La evenimentul de multiplicare 
au participat numeroși profesori și educatori de la instituții de învățământ din 
municipiu și județ, care au acum acces la platforma dedicată Add@Me.  

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Figura 4: Eveniment multiplicator în România 

Evenimentul multiplicator din Polonia 

ASOCIAȚIA POLONEZĂ A PERSOANELOR NEVĂZĂTOARE, partenerul 
polonez al proiectului, a organizat un eveniment multiplicator la Varșovia. La 
evenimentul de multiplicare au participat 32 de părți interesate, reprezentanți ai 
altor organizații active în domeniul orbirii și al deficiențelor de vedere, precum 
și profesori universitari, pedagogi (care lucrează și cu tineri nevăzători), 
studenți și elevi cu deficiențe de vedere și toate persoanele care lucrează cu 
nevăzătorii sau sunt interesate de tema orbirii. Evenimentul a inclus prezentări, 
dar a existat și timpul pentru feedback-ul publicului, un timp interactiv în care 
participanții s-au putut prezenta sau au putut împărtăși gândurile lor despre OI-
urile proiectului.  

 

 

Figura 5: Eveniment multiplicator în Polonia 

 

 

 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Workshopuri în Grecia 

Universitatea din Tesalia, partenerul grec al proiectului, a 
organizat ateliere de lucru privind deficiențele de vedere, intitulate 
"Ateliere de lucru experiențiale privind deficiențele de vedere", 
sâmbătă, 22 octombrie 2022, în clădirea centrală a Universității 
din Tesalia. La ateliere au participat 46 de cadre didactice din 
învățământul primar și cadre didactice din medii educaționale 
speciale. Atelierele au inclus activități experiențiale legate de 
deficiența vizuală, abordarea lumii prin intermediul simțurilor, 
însoțirea persoanelor nevăzătoare, precum și dezvoltarea 
abilităților de leadership 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Figure 6: Workshopuri în Greciaâ 

Evenimentul multiplicator în Spania 

 
Fundación Docete Omnes, partenerul spaniol al proiectului, a organizat un 
eveniment multiplicator intitulat "Empoderar a los jóvenes con discapacidad 
visual para convertirlos en Actores Clave en los procesos concernientes a su 
propia Inclusión Social a nivel europeo" pe 24 octombrie 2022 la centrul VET 
La Blanca Paloma din La Zubia (Granada). Participanții au fost 37 de 
profesioniști și studenți, cum ar fi studenți și profesori de integrare socială, 
lucrători de tineret, psihologi, pedagogi, SES și alt personal de sprijin, care se 
ocupă de persoanele cu dizabilități. Evenimentul a inclus prezentări și discuții 
cu privire la aspecte precum modul în care funcționează serviciile lor sociale în 
Spania, legătura cu alte instituții din Europa și utilizarea tehnologiei în educația 
persoanelor cu deficiențe de vedere. 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/
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Figura 7: Eveniment multiplicator în Spania 

Workshopuri în Belgia 

Partenerul belgian, Views International, a organizat trei evenimente de 
multiplicare pentru diferite profiluri de participanți. Toate evenimentele au avut 
loc la Liege la sfârșitul lunii octombrie 2022. Primul a avut loc la IRHOV; 11 
elevi și profesori de la Școala pentru nevăzători au participat la acest atelier. 
Cel de-al doilea a avut loc la un liceu local, Jean Boets. Un grup mixt de 16 
adolescenți și lucrători de tineret a participat la acest atelier. Al treilea 
eveniment multiplicator organizat la o ong locală, La Baraka, unde 15 tineri 
adulți și lucrători de tineret au participat la ateliere. Toate evenimentele au 
avut o parte introductivă teoretică a proiectului și a rezultatelor acestuia și o 
sesiune mai practică legată de jocul online Trivial și de experimentarea unora 
dintre metodele enumerate în setul de instrumente mobile pentru ambasadorii 
cu deficiențe de vedere." 
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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 

 

 

 

 

Contact 

Coordonator de proiect: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, Florența – Italia  
Contact Person: Lisa Bucciolini  
Email: firenze@irifor.eu  
Tel.:  +39 055580319 

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

 

Recunoștințe 

 

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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