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Το έργο DECENT  

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

agaiNst functional illiTeracy” [Ψηφιακές στρατηγικές ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για την 

αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού] έχει στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης του λειτουργικού αναλφαβητισμού σε ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που κινδυνεύουν με 

κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία.  

Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή `Ενωση και το πρόγραμμα Erasmus+ (Key 

action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices: Strategic Partnership for Adult 

Education). Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που κινδυνεύουν με κοινωνικό 

αποκλεισμό (π.χ., άνεργοι για μια μεγάλη χρονική περίοδο, ενήλικες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 

ενήλικες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, κ.λπ.), καθώς και οργανισμοί που παρέχουν στήριξη και 

φροντίδα σε άτομα με λειτουργικό αναλφαβητισμό, όπως: κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία 

ενηλίκων, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις και εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται 

κατά του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού). Το έργο θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη μιας συστηματικής προσέγγισης του προβλήματος μέσα από την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος και συγκεκριμένων εργαλείων.  

 

Τελευταία νέα του έργου 

4η συνάντηση στην πόλη της Λευκωσίας, 

στην Κύπρο: 

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 4η 

συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου DECENT 

στην πόλη της Λευκωσίας. Στη διάρκεια της 

συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τα πεπραγμένα 

του πρώτου έτους και αντάλλαξαν ιδέες για τις 

εφαρμογές των δράσεων του δεύτερου έτους.  

Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του έργου DECENT 

συζήτησε εκτενώς το περιεχόμενο των 6 ενοτήτων 

του προγράμματος που πρόκειται να αναπτύξει, με 

τίτλο: “Decent life without illiteracy” και έθεσε τη 



βάση για τα περιεχόμενα του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου (Open Educational Resource – OER) που θα 

σχεδιαστεί σε κατοπινό στάδιο. 

Με το πέρας των εργασιών της συνάντησης, οι εταίροι δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση των προσπαθειών 

τους για επιτυχείς εφαρμογές των δράσεων του έργου DECENT. 

 

Τα επόμενα βήματα 

Η κοινοπραξία του έργου DECENT πρόκειται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης 

του περιεχομένου του προγράμματος: “Decent Life Without Illiteracy”, το οποίο θα μεταφραστεί σε όλες 

τις γλώσσες των χωρών-εταίρων: Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Ρουμανικά.  

Η κοινοπραξία θα προχωρήσει επίσης στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός ηλεκτροκινού εργαλείου 

(eTool), μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (collaborative e-learning platform) και ψηφιακού πόρου (digital 

resource) που παρέχει τη δυνατότητα της διασύνδεσης (interlink) σελίδων και θεμάτων, συμπερίληψης 

εξωτερικών πόρων και σχολιασμού, για την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού. 

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου DECENT θα λάβει χώρα στο Παλέρμο, στην Ιταλία, τον 

Απρίλιο του 2019. 

 

Η κοινοπραξία του έργου DECENT: 

 Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania, www.adescda.ro  (Συντονιστής έργου) 

 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  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο DECENT  

Επισκεφθείτε μας στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας webpage.  

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας και τα ψηφιακά εργαλεία που σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται από την κοινοπραξία του έργο DECENT, μπορείτε να απευθύνεστε στη συντονίστρια του 

έργου DECENT, Anca Socolovschi, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adescdag@gmail.com. 

 
 

 
 

CARDET 

Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology 

Address: 29 Lykavitou Avenue (1st Floor), Nicosia, 2401, Cyprus 

Website: http://www.cardet.org/ 

 

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/
http://www.cardet.org/
http://cardet.org/
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