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Добре дошли в информационния бюлетин N3 на DECENT – Януари 2019

За какво е проекта DECENT?
Проектът DECENT "Цифрови стратегии за повишаване на основните умения сред възрастните като цел
за борба с функционалната неграмотност" има за цел да повиши ефективността на борбата срещу
функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, които са в риск от социално
изключване в Румъния, Полша , България, Кипър, Испания и Италия.
Проектът се финансира от Европейския съюз чрез програмата Еразъм +, Ключови дейости 2
(Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики): Стратегическо партньорство за
образование на възрастни. Нейните основни цели са нискоквалифицирани възрастни, които са
изложени на риск от социално изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, ниско
образовани хора), но също така и институциите, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени
на риск от социално изключване (образователни центрове за възрастни, институции за социални
грижи, училища за възрастни, университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата
срещу функционалната неграмотност и социалното изключване), предоставяйки им много полезен
набор от инструменти за тяхната работа.

Какво ново се случва в проекта?
През последните месеци бяха постигнати доста резултати!

Четвърта международна среща в Никозия, Кипър:
На 6 и 7 ноември партньорите по DECENT се
срещнаха за четвъртата си международна среща в
Никозия, Кипър.
Срещата беше възможност за партньорите да
извлекат от една страна поуки от първата година
на проекта, а от друга да обменят идеи и
предложения,
насочени
към
успешното
изпълнение на DECENT през втората му година..
По-специално, партньорите по DECENT подробно
обсъдиха съдържанието на 6-те модула от курса
„Достоен живот без неграмотност“ и започнаха да поставят основата за съдържанието на Отворения
образователен ресурс (OОР), който ще бъде разработен на по-късен етап.
След срещата в Никозия партньорите са готови и ентусиазирани да поддържат добрата работа за
успешното изпълнение на проекта DECENT.

Какво следва?
Партньорството DECENT скоро ще финализира съдържанието на курса „Достоен живот без
неграмотност“ и ще го преведе на всички партньорски езици: италиански, испански, полски,
български, гръцки и румънски.
Освен това партньорите сега ще започнат да работят за реализирането на eTool, съвместна платформа
за електронно обучение и дигитален ресурс с възможност за свързване на страници и теми, включване
на външни ресурси и коментари, за да допринесат за борбата с функционалната неграмотност.
Следващата среща на партньорите ще се проведе в Палермо, Италия, през април 2019 г.

Партньори по проектаDECENT:







Координатор на проекта:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / България www.knowandcan.com
Centro per lo sviluppo 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 относно резултатите по проекта DECENT?

Останете на нашата честота и проверявайте последните новинти на страницата ни във Facebook или на
сайта на проекта DECENT webpage.
За допълнителна информация относно курсовете и цифровите инструменти, които ще бъдат
разработени скоро, моля свържете се с Иво Димитров, национален координатор на проекта:
ivo.dimitrov@znamimoga.org

