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Witamy w drugim Newsletterze projektu DECENT #2 – wrzesień 2018 
 

O czym jest projekt DECENT?  

Projekt DECENT “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight 

agaiNst functional illiTeracy” ma na celu zwiększenie efektywności walki z analfabetyzmem funkcjonalnym 

wśród osób o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Rumunii, Polsce, Bułgarii, 

Hiszpanii, na Cyprze i we Włoszech. 

Projekt finansowany jest z programu Erasmus+, Akcja 2 (Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk): 

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Główną grupą docelową projektu są osoby dorosłe, 

o niskich kwalifikacjach, zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotne, zagrożone biedą, 

o niskim poziomie wykształcenia), jak również instytucje, które wspierają rozwój osób dorosłych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (centra kształcenia osób dorosłych, instytucje opieki społecznej, 

szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia wspierające walkę z analfabetyzmem 

funkcjonalnym i wykluczeniem społecznym). W ramach projektu partnerzy opracują narzędzia 

wspomagające ich pracę. 

 

Co nowego w projekcie? 

 

Przez ostatnie miesiące partnerom udało się wypracować wiele rezultatów! 

 

Prezentacja wyników ankiety 

 
Wszyscy partnerzy przeprowadzili ankiety w swoich krajach. Ankiety, które badały kwestie związane 

z poszukiwaniem pracy, komunikacją, dokonywaniem prostych obliczeń, rozumieniem tekstów, 

kompetencjami IT, jak również podstawy funkcjonowania w rodzinie. Ankiety zostały wypełnione przez 

osoby dorosłe, o niskich kwalifikacjach, co pozwoliło na lepsze zrozumienie słabych i silnych stron tej grupy. 



Dodatkowo, dwa warsztaty, zostały zorganizowane w każdym z krajów partnerskich dla centrów edukacji 

i szkół dla osób dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń wspierających walkę 

z analfabetyzmem funkcjonalnym, oraz lokalnych i regionalnych wydziałów edukacji. 

Podczas gdy pierwsze warsztaty były wprowadzeniem do projektu i prezentacją jego kluczowych działań 

i założeń, drugie warsztaty dotyczyły głównie przeprowadzonych badań i ich wyników. 

Drugie warsztaty były też doskonałą okazją do omówienia dotychczasowych rezultatów projektu, 

podzielenia się wrażeniami i opiniami na temat ankiet oraz omówienia treści kursu. Przedstawiciele grupy 

docelowej czyli osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach, również zostali zaproszeni do wzięcia udziału 

w warsztatach. 

 

Trzecie spotkanie partnerów w Sofii, Bułgaria: 

 
Trzeciego i czwartego lipca, partnerzy projektu DECENT spotkali się po raz trzeci, w stolicy Bułgarii – Sofii. 

“Co zostało już osiągnięte, jakie produkty i rezultaty 

udało się wypracować, a jakie powinny pojawić 

się w nadchodzących miesiącach i w jaki sposób je 

uzyskać” to tylko niektóre z tematów spotkania, które 

odbyło się w biurze organizacji Know and Can Ltd. 

mieszczącym się w centrum miasta. 

Spotkanie pozwoliło partnerom na szczegółową 

rozmowę dotyczącą wszystkich istotnych elementów 

projektu, oraz podzielenie się sugestiami odnośnie 

jego dalszych etapów.   

Szczególną uwagę poświęcono więc realizacji 

kolejnych etapów projektu i planowaniu pracy nad następnymi rezultatami. 

W najbliższych miesiącach, partnerzy pracować będą nad przygotowaniem sześciu modułów kursu “Praca z 

osobami mającymi problem z analfabetyzmem funkcjonalnym”, którego struktura, podział treści i terminy 

zostały określone podczas spotkania. 

 

Co dalej? 

Ankiety przeprowadzone w krajach partnerów pozwolą na porównanie zebranych wyników, zwiększając 

nasze zrozumienie podstawowych aspektów i obszarów, które mogą wymagać szczególnej interwencji.  

Zebrane wyniki posłużą również jako podstawa rozwoju sześciu modułów kursu “Praca z osobami mającymi 

problem z analfabetyzmem funkcjonalnym”, który będzie wykorzystywany przez nauczycieli osób dorosłych 

jako samodzielny podręcznik zajęć, mających na celu eliminację analfabetyzmu funkcjonalnego, oraz 

pomogą w tworzeniu e-Narzedzia -  platformy internetowej, która umożliwi współpracę, równocześnie 

stanowiąc repozytorium edukacyjnych materiałów cyfrowych, linków tematycznych do źródeł 

zewnętrznych, oraz umożliwi komentowanie i dodawanie materiałów w zakresie analfabetyzmu 

funkcjonalnego. 



Już wkrótce, każdy z partnerów opracuje wybrany moduł kursu “Praca z osobami mającymi problem z 

analfabetyzmem funkcjonalnym”. 

Następne spotkanie partnerów odbędzie się  szóstego i siódmego listopada na Cyprze i będzie dodatkową, 

ważną okazją do dokonania analizy wypracowanych rezultatów, jak również zaplanowania dalszych kroków.  

Partnerzy projektu DECENT: 

 Koordynator projektu:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Rumunia www.adescda.ro   

 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polska www.cwep.eu  

 Znam i Moga LTD / Bułgaria www.knowandcan.com  

 Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Włochy www.danilodolci.org  

 Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Cypr 
www.cardet.org  

 FyG Consultores / Hiszpania www.fygconsultores.com  

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rezultatach projektu DECENT? 

Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności projektu na naszej stronie Facebook oraz na stronie projektu  

DECENT.  

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące kursów i narzędzi cyfrowych prosimy o kontakt z 

koordynatorem projektu – Maciej Markowicz, m.markowicz@danmar-computers.com.pl  

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/
mailto:m.markowicz@danmar-computers.com.pl
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