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ADD@ME osiągnął znaczące kroki 
 

Witamy w czwartym Newsletterze  projektu ADD@ME. W tym numerze mamy przyjemność 
zakomunikować o ważnych działaniach, które miały miejsce w ramach projektu "Ambassadors of 
Diversity and non-Discrimination@ new Methods in non-formal Education (ADD@ME)". W tym 
numerze przekażemy informacje o spotkaniu końcowym, wydarzeniach Upowszechniających i 
konferencji na zakończenie projektu. 

 

Spotkania projektowe 

Czwarte i ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe miało miejsce we Florencji. Spotkanie było 
zorganizowane przez Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, 
koordynatora projektu. W spotkaniu brali udział reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich, aby 
podsumować wszystko, co zostało zrealizowane (np. Wielojęzyczny Przewodnik ADD@ME do gry 
quizowej online dla ambasadorów z dysfunkcją wzroku) i podjąć decyzję o wydarzeniach 

upowszechniających w krajach partnerskich. 

 

 
Październik 2022 (okres: sierpień 2022- październik 

2022) 
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Przegląd działań w ramach rezultatów pracy 

intelektualnej 
Projekt ADD@ME ma trzy rezultaty pracy intelektualnej (IO). 
 

1. IO1- MIESZANY PROGRAM SZKOLENIOWY ADD@ME DLA MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU z podcastami 

2. IO2 - NARZĘDZIE MOBILNE ADD@ME DLA MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU 
3. IO3 GRA QUIZOWA ON-LINE ADD@ME DLA AMBASADORÓW Z DYSFUNKCJĄ WZROKU 

Możesz je znaleźć I pobrać na stronie projektu  
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 
 

 
Wydarzenia Upowszechniające 

Konferencja Końcowa 

Konferencja na zakończenie projektu miała miejsce w Biblioteca delle Oblate we Florencji, we 
Włoszech. W wydarzeniu wzięło udział 40 osób, które otrzymały szczegółowe informacje o 
projekcie i rezultatach pracy intelektualnej.  

 
Wszyscy partnerzy projektu zorganizowali wydarzenia upowszechniające w swoich krajach, 
aby podnieść świadomość na temat dysfunkcji narządu wzroku. Wydarzenia 
upowszechniające rozpoczęły się we wrześniu 2022 r. i trwały do końca października 
2022r.Dokładniej: 

● 24 września 2022-warsztaty we Florencji, we Włoszech 

● 6 października 2022- wydarzenie upowszechniające w Rumunii 

● 19 października 2022-wydarzenie upowszechniające w Warszawie,  

● 22 października 2022- warsztaty w Volos, w Grecji 

● 24 października 2022- wydarzenie upowszechniające w Grenadzie, w Hiszpanii 

● Październik 2022- wydarzenia upowszechniające w Belgii 
 
W warsztatach i wydarzeniach brali udział różni uczestnicy, tacy jak nauczyciele, 
nauczyciele ze szkół specjalnych, edukatorzy, osoby z dysfunkcjami wzroku, uczniowie.  
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● ADD@ME website: www.ambassadorsofdiversity.eu 

 

● ADD@ME Facebook: Ambassadors of Diversity 

 

● Logotyp Projektu: Postaci, które uosabiają włączenie, 
kreatywność, uczestnictwo i inicjatywę 

 

 

 

 

Dane kontaktowe 

Koordynator Projektu: 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, Florence – Italy  
Osoba do kontaktu: 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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 ADD@ME Konsorcjum 

 
 

 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di 
Firenze – Włochy (Koordynator) 

 

 

Fundacion Docete Omnes – Hiszpania  

 

Visually Impaired Education and work support international 
AISBL – Belgia 

 

Polski Zwiazek Niewidomych – Polska 

 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA – Romania  

 

University of Thessaly – Grecja  
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