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Ce înseamnă DECENT?  

Scopul principal al proiectului DECENT – „Strategii digitale de îmbunătățire a abilităților de bază în rândul 

adulților, o șansă de combatere a analfabetismului funcțional" este acela de a spori eficacitatea luptei 

împotriva analfabetismului funcțional în rândul adulților slab calificați, care sunt expuși riscului de 

excluziune socială în România, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania și Italia. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperarea 

pentru inovare și schimbul de bune practici): Parteneriatul strategic pentru educația adulților. Proiectul 

vizează, în principal, adulții cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excluziune socială 

(șomeri pe termen lung, persoane expuse riscului sărăciei, persoane cu nivel scăzut de educație), dar și 

instituțiilor care susțin și îngrijesc adulții expuși riscului de excluziune socială (centre de educație pentru 

adulți, instituții de asistență socială, școli pentru adulți, universități ale vârstei a treia, asociații care sprijină 

lupta împotriva analfabetismului funcțional și excluziunii sociale), oferindu-le un set foarte util de 

instrumente pentru munca lor. 

 

Ce este nou în legătură cu proiectul? 

În ultimele luni s-au obținut multe rezultate! 

 

Prezentarea rezultatelor chestionarului  

Toți partenerii au efectuat sondaje naționale în țările lor. Un chestionar care investighează căutarea de 

locuri de muncă, comunicarea, calculul numeric, înțelegerea generală și competențele IT, precum și 

problemele de alfabetizare la nivel de familie a fost aplicat adulților cu nivel scăzut de calificare, pentru a 

înțelege care sunt, în general, principalele puncte slabe și puncte forte ale grupului țintă. 

Pe lângă acesta, în fiecare țară parteneră au fost organizate două ateliere de lucru, împreună cu centre de 

educație pentru adulți, școli pentru adulți, universități ale vârstei a treia, asociații care sprijină lupta 

împotriva analfabetismului funcțional, departamentele de educație din administrațiile locale și regionale. 

În timp ce primul atelier de lucru a prezentat proiectul, cu activitățile sale generale, al doilea atelier a vizat 

chestionarul de cercetare și rezultatele sale principale. 



Acest al doilea atelier a reprezentat, de asemenea, o ocazie importantă de a discuta principalele constatări 

ale proiectului, de a împărtăși impresiile și opiniile despre chestionar și de a discuta conținutul cursului. 

Reprezentanții grupului țintă de adulți slab calificați au fost, de asemenea, invitați să participe la cel de-al 

doilea atelier sau la unul separat.  

 

A treia reuniune transnațională de la Sofia, Bulgaria: 

 
Pe 3 și 4 iulie, partenerii DECENT s-au întâlnit pentru a treia reuniune transnațională de la Sofia, Bulgaria.  

“Ce s-a făcut deja, care au fost produsele și rezultatele 

obținute și ce alte rezultate sunt așteptate în următoarele 

luni și cum" au fost câteva din subiectele întâlnirii care a 

avut loc la biroul Know and Can Ltd. , în inima orașului 

Sofia.  

Întâlnirea a oferit partenerilor posibilitatea de a vorbi și de 

a împărtăși feedback-ul și sugestiile privind următorii pași 

ai proiectului.  

S-a acordat o atenție deosebită rezultatelor așteptate care 

vor fi dezvoltate în curând.  

 

În lunile următoare, partenerii vor lucra la elaborarea a șase module pentru cursul "Viața decentă fără 

analfabetism funcțional", ale cărui termene de predare, structură și conținut au fost definite cu această 

ocazie. 

 

Ce urmează? 

Chestionarele efectuate la nivel național în țara fiecărui partener vor permite compararea rezultatelor 

constatate, îmbunătățind astfel înțelegerea noastră privind aspectele principale și domeniile ce ar putea 

necesita o intervenție specifică 

Rezultatele colectate vor servi, de asemenea, drept bază pentru dezvoltarea cursului cu șase module "Viața 

decentă fără analfabetism funcțional" - un curs care va fi folosit de educatorii adulți ca un manual autonom 

pentru clasele care vizează eliminarea analfabetismului funcțional - și pentru eTool, o platformă de 

colaborare e-learning și o resursă digitală cu posibilitatea de a interconecta pagini și subiecte, de a include 

resurse și comentarii externe, pentru a contribui la combaterea analfabetismului funcțional.  

În lunile următoare, fiecare partener va produce un modul selectat pentru cursul "Viața decentă fără 

analfabetism funcțional". 

Următoarea întâlnire a partenerilor va avea loc pe 6 și 7 noiembrie în Cipru și va fi o ocazie suplimentară de 

analiză a rezultatelor obținute și a următorilor pași care trebuie întreprinși. 

Partenerii DECENT: 

• Coordonator de Proiect: Asociația de Dezvoltare Economico-Socială/ România www.adescda.ro 



• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu 

• Znam i Moga LTD/ Bulgaria www.knowandcan.com 

• Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Italia www.danilodolci.org 

• Centrul de Dezvoltare a Cercetării și Dezvoltării în Tehnologia Educațională Ltd-Cardet/ Cipru 

www.cardet.org 

• Instalofi Levante SL/ Spania www.fygconsultores.com  

 

Vreți să aflați mai multe despre rezultatele proiectului DECENT? 

Urmăriți ultimele știri ale proiectului pe Facebook și pe pagina Webpage a proiectului DECENT.  

Pentru informații suplimentare despre cursuri și instrumentele digitale ce vor fi dezvoltate în curând, vă 

rugăm să contactați: Anca Socolovschi, coordonator de proiect: adescdag@gmail.com. 

  

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/
mailto:adescdag@gmail.com

	Ce înseamnă DECENT?
	Ce este nou în legătură cu proiectul?
	Ce urmează?
	Partenerii DECENT:
	Vreți să aflați mai multe despre rezultatele proiectului DECENT?

