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O czym jest 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 skuteczności walki z analfabetyzmem funkcjonalnym 

wśród nisko wykwalifikowanych dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Rumunii, Polsce, 

Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii i we Włoszech. 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, działanie kluczowe 

2 (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk): partnerstwo strategiczne na rzecz 

kształcenia dorosłych. Jego główne cele to nisko wykwalifikowani dorośli, którzy są zagrożeni wykluczeniem 

społecznym (długotrwale bezrobotni, zagrożeni ubóstwem, nisko wykształceni), ale także instytucjami, 

które wspierają i opiekują się dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (centra edukacji dorosłych, 

instytucje opieki społecznej, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia, które 

wspierają walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym i wykluczeniem społecznym), dostarczając im bardzo 

przydatny zestaw narzędzi do ich pracy. 

 

Co nowego w projekcie? 

W ostatnich miesiącach osiągnięto wiele wyników! 

                                                                                                           Czwarte międzynarodowe spotkanie Nikozji na 

Cyprze: 

6 i 7 listopada partnerzy projektu DECENT spotkali 
się na czwartym transnarodowym spotkaniu 
w Nikozji na Cyprze. 

Spotkanie było dobrą okazją dla partnerów, aby 
z jednej strony wyciągnąć wnioski z pierwszego roku 
projektu, a z drugiej strony wymienić pomysły 
mające na celu pomyślne wdrożenie projektu 
DECENT na drugim roku. 

W szczególności partnerzy projektu DECENT 



omawiali zawartość 6 modułów kursu "Godne życie bez analfabetyzmu" i zaczęli ustalać podstawę 
zawartości otwartych zasobów edukacyjnych (OER), które zostaną opracowane w późniejszym stadium. 

Po spotkaniu w Nikozji partnerzy są gotowi i entuzjastycznie nastawieni do kontynuowania dobrej pracy 
oraz realizacji zadań zmierzających do pomyślnej realizacji projektu DECENT. 

Co dalej? 

Partnerstwo DECENT wkrótce sfinalizuje zawartość kursu " Godne życie bez analfabetyzmu " i przetłumaczy 

je we wszystkich językach partnerów: włoskim, hiszpańskim, polskim, bułgarskim, greckim i rumuńskim. 

Ponadto partnerzy zaczną teraz pracować nad realizacją e-Tool, wspólnej platformy e-learningowej 

i zasobów cyfrowych z możliwością powiązania stron i tematów, zawierających zewnętrzne zasoby 

i komentarze, aby przyczynić się do zwalczania analfabetyzmu funkcjonalnego. 

Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Palermo (Włochy) w kwietniu 2019 r. 

Partnerzy: 

 Project Partnership Coordinator:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania www.adescda.ro   

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

 Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com  

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

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

 FyG Consultores / Spain www.fygconsultores.com  
 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rezultatów projektu DECENT? 

 

Bądź na bieżąco i sprawdź najnowsze wiadomości na temat projektu na naszym Facebooku i na 

stronie internetowej DECENT. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kursów i narzędzi cyfrowych, które zostaną 

wkrótce opracowane, prosimy o kontakt z Anca Socolovschi, koordynator projektu: 

adescdag@gmail.com   

(office@cwep.eu, Hoffmanowej19 Rzeszów)  
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