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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. 
 

       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. 
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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 

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/  

 
 

 
Conferința finală 

 
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.  

 
 
 

Evenimentele de multiplicare 
 

Toți partenerii au organizat evenimente de multiplicare în fiecare țară pentru a 
crește gradul de conștientizare cu privire la deficiențele de vedere. Evenimentele 
de multiplicare au început în septembrie 2022 și s-au desfășurat până la sfârșitul 
lunii octombrie 2022. Mai exact: 
- 24 septembrie 2022-Ateliere de lucru în Florența, Italia.  
- 6 octombrie 2022- Eveniment multiplicator în România 
- Octombrie 2022- Eveniment multiplicator în Varșovia, Polonia 
- 22 octombrie 2022- Ateliere de lucru în Volos, Grecia 
- 24 octombrie 2022- Eveniment multiplicator în Granada, Spania 
- Octombrie 2022- Eveniment multiplicator în Belgia 
 

O varietate de participanți au participat la evenimentele și atelierele de 
multiplicare, cum ar fi profesori, profesori de educație specială, educatori, 
persoane cu deficiențe de vedere, elevi, părți interesate etc. 
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● ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

● ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

● Logo de proiect: personaje care înglobează incluziunea, 
creativitatea, participarea și inițiativa 

 

 

 

 

 

 

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/
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 Consorțiul ROADD@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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