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Добре дошли във второто издание на НОВИНИ по проекта DECENT - Септември 2018

За какво е проекта DECENT?
Основната цел на проекта DECENT - "Дигитални стратегии за повишаване на основните умения сред
възрастните като възможност за борба с функционалната неграмотност" е да повиши ефективността
на борбата срещу функционалната неграмотност сред ниско квалифицираните възрастни, които са
изложени на риск от социални изключване в Румъния, Полша, България, Кипър, Испания и Италия.

Проектът се финансира от ЕС чрез програма "Еразъм +", Ключови дейности 2 (Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики): Стратегическо партньорство за обучение на възрастни.

Проекта е насочен към нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално
изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, ниско образовани хора). В същото време
проектът разглежда институциите, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени на риск от
социално изключване (центрове за обучение на възрастни, социални институции, училища за
възрастни, университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата с функционалната
неграмотност и социалното изключване), за да им осигури много полезен набор от инструменти в
тяхната работа.

Какви са новините по проекта?

През последните месеци бяха постигнати много резултати!

Представяне на резултатите от въпросниците
Всички партньори са провелоха национални проучвания в своите страни. С помощта на въпросник,
който изследва търсенето на работа, комуникацията, способностите за бързо смятане, общото
разбиране и ИТ компетенциите, както и проблемите, свързани с грамотността в семейството, попълван

основно от ниско квалифицирани възрастни, които се опитват да разбере глобално кои са основните
слабости и силните страни на целевата група.
Освен това в страната на всеки партньор са организирани два семинара в които участваха центрове за
работа с възрастни, училища за възрастни, университети за трети възрасти, асоциации, които
подкрепят борбата с функционалната неграмотност, представители на образователните отдели в
местните и регионалните власти.
Докато първият работен семинар представи проекта, представяйки неговите общи дейности, вторият
семинар се занимаваше с изследването на въпросника и основните му резултати.
По време на втория семинар се обсъждаха основните констатации на проекта, споделяха се
впечатленията и мненията по въпросника и се обсъждаше съдържанието на модулите в курса.
Представители на целевата група на нискоквалифицирани възрастни също бяха поканени да
присъстват на втория семинар или бяха проведени индивидуални срещи с тях.

Трета международна среща в София, България:
На 3 и 4 юли партньорите по DECENT се срещнаха за третата си транснационална среща в София,
България.
"Какво вече е направено, кои са продуктите и
постигнатите резултати и какви други резултати се
очакват през следващите месеци и как ще бъдат
постигнати“ бяха част от темите на срещата,
проведена в офиса на "Знам и Мога" ЕООД офис, в
сърцето на града.
Срещата даде възможност на партньорите да
обсъдят и споделят отзиви и предложения за
следващите стъпки на проекта.
Особен внимание бе отделено на очакваните
резултати, които скоро ще бъдат разработени.
През следващите месеци партньорите ще работят по изработването на шест модула за курса "Достоен
живот без неграмотност", чието разпределение по време, структура и съдържание бе определено по
време на срещата.

Какво следва?
Националните проучвания, проведени във всяка партньорска страна, ще позволят да се сравнят
събраните констатации, като по този начин се подобри нашето разбиране за основните аспекти и
области, които може да се нуждаят от специфична намеса.
Събраните резултати ще послужат и като основа за разработването на курса "Достоен живот без
неграмотност" - курс, който ще бъде използван от учителите за възрастни като самостоятелен учебник
за класове, насочени към премахване на функционалната неграмотност - и за eTool, съвместна
платформа за електронно обучение и цифров ресурс с възможност за свързване на страници и теми,

включващи външни ресурси и коментари, които да допринесат в борбата с функционалната
неграмотност.
През следващите месеци всеки партньор ще изработи определен модул за курса "Достоен живот без
неграмотност".
Следващата среща на партньорите ще бъде на 6 и 7 ноември в Кипър и ще бъде допълнителен ценен
повод за анализ на постигнатите резултати и следващите стъпки, които трябва да се предприемат.

Партньорите в проекта DECENT:







Координатор: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu
Знам и Мога ЕООД / България www.knowandcan.com
Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Кипър
www.cardet.org
FyG Consultores / Испания www.fygconsultores.com

Искате да знаете повече за резултатите по проекта DECENT?
Останете на нашата честота за последните новини и резултати по проекта на нашата Facebook
страница, както и на уеб сайта на проекта DECENT. За допълнителна информация относно
съдържанието на модулите и цифровите инструменти, които скоро ще бъдат разработени, се
обръщайте към Иво Димитров, координатор за проекта за България: ivo.dimitrov@znamimoga.org

