БРОШУРА #4 – DECENT
Добре дошли в 4тата брошура на проекта DECENT – Април 2019

За какво е проекта DECENT?
Проектът DECENT "Цифрови стратегии за повишаване на основните умения сред възрастните като
начин за борба с функционалната неграмотност" има за цел да повиши ефективността на борбата
срещу функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на
риск от социално изключване в Румъния, Полша , България, Кипър, Испания и Италия.
Проектът се финансира от Европейския съюз чрез програмата Еразъм +, ключова дейност 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 институции, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени
на риск от социално изключване образователни центрове за възрастно, институции за социални
грижи, училища за възрастни, университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата
срещу функционалната неграмотност и социалното приобщаване), предоставяйки им много полезен
набор от инструменти за тяхната работа.

Какво се случва в проекта?
През последните месеци бяха постигнати много резултати!
Петата международна среща:
На 10 и 11 април партньорите на DECENT се
срещнаха за своята пета международна среща в
Палермо, Италия.
Срещата предостави възможност за дискусия за
извършената работа, постигнатите резултати и
трудностите при изпълнението им, както и за
напредъка
през
последните
месеци
от
изпълнението на проекта.
В частност, партньорите са съсредоточили обмена
на
информация
и
възможности
върху

съдържанието на втория интелектуален продукт по проекта DECENT'S - eTool, дигитален инструмент,
който ще включва 6 допълнителни модула, богати с интерактивни упражнения и интересни идеи по
практически теми, като писане на мотивационно писмо и автобиография, обучение как да се
разпознават подвеждащо оферти и реклама, ефективна онлайн комуникация и др. Модулите ще
бъдат пилотно тествани с обучители на възрастни и обучаеми в Италия, България, Кипър, Румъния,
Полша и Испания, след което ще бъдат достъпни онлайн, като ценен инструмент в борбата срещу
функционалната неграмотност!
След срещата в Палермо партньорите са готови и ентусиазирани да продължат добрата работа за
успешното изпълнение на проекта DECENT.

Какво следва?
Партньорите по DECENT скоро ще финализира съдържанието на IO2 eTool и ще проведе семинари с
обучители на възрастни и възрастни обучаеми. Целта е да се тества продукта и да се получи обратна
връзка от целевите групи.
Следващата и последна среща на партньорите ще се проведе във Валенсия, Испания, през юли 2019
г.

Партньори в проекта DECENT:







Project Partnership Coordinator:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu
Знами Мога ЕООД / 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 за проекта DECENT и резултатите от него?
Тогава останете на линия и проверявайте последните новини от проекта на нашия Facebook и на
нашата 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 за
България: ivo.dimitrov@znamimoga.org

