4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – DECENT
Καλωσορίσατε στο 4ο Ενημερωτικό Δελτίο του DECENT – Απρίλιος 2019

Τι είναι το DECENT;
Κύριος στόχος του προγράμματος DECENT – «Digitalstrategies of Enhancement of the basic skills among
adults as a ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy» (Ψηφιακές στρατηγικές ανάπτυξης βασικών
δεξιοτήτων των ενηλίκων για την αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού) είναι η ενίσχυση της
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του λειτουργικού αναλφαβητισμού σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες
που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την
Ισπανία και την Ιταλία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2
(Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών), Στρατηγική συνεργασία για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η ομάδα στόχος του προγράμματος είναι οι ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα σε κίνδυνο
φτώχειας, άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο). Παράλληλα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα
και οργανισμούς που παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε ενήλικες που κινδυνεύουν με κοινωνικό
αποκλεισμό (κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, σχολεία ενηλίκων,
πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που στηρίζουν την αντιμετώπιση του λειτουργικού
αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού) στα οποία θα παρέχει χρήσιμα εργαλεία για το έργο
τους.

Ποιες είναι οι εξελίξεις του έργου;
Τους τελευταίους μήνες έχουν επιτευχθεί πολλά αποτελέσματα!

Η 5η διακρατική συνάντηση στο Παλέρμο,
Ιταλία:
Στις 10 και 11 Απριλίου, οι εταίροι του DECENT
συναντήθηκαν για την 5η διακρατική τους συνάντηση
στο Παλέρμο, στην Ιταλία.
Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για συζήτηση,
μεταξύ άλλων, για τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα, τα
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τα εμπόδια που
προέκυψαν. Θέμα προς συζήτηση υπήρξε επίσης η
μελλοντική πορεία που θα ακολουθήσει το έργο κατά
τους τελευταίους μήνες της εφαρμογής του.

Συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν για το περιεχόμενο του eTool, του ψηφιακού εργαλείου του DECENT
το οποίο θα περιλαμβάνει 6 συμπληρωματικές ενότητες, εμπλουτισμένες με διαδραστικές ασκήσεις και
χρήσιμες ιδέες σχετικά με πρακτικά θέματα, όπως είναι η συγγραφή συνοδευτικής επιστολής, η
δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, η αναγνώριση παραπλανητικών προσφορών και διαφημίσεων, η
αποτελεσματική επικοινωνία στο διαδίκτυο, κ.ά. Οι ενότητες θα δοκιμαστούν πιλοτικά με εκπαιδευτές
ενηλίκων και εκπαιδευόμενους στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την
Ισπανία και θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά ως πολύτιμος πόρος για την καταπολέμηση του λειτουργικού
αναλφαβητισμού!
Μετά τη συνάντηση στο Παλέρμο, οι εταίροι παραμένουν έτοιμοι και ενθουσιασμένοι να συνεχίσουν την
καλή δουλειά και να εργαστούν για την επιτυχή υλοποίηση του DECENT.

Τι ακολουθεί;
Οι εταίροι του DECENT θα ολοκληρώσουν σύντομα το περιεχόμενο του eTool (Παραδοτέο 2) και θα
πραγματοποιήσουν τοπικά εργαστήρια με εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες μαθητές προκειμένου να
ελέγξουν πιλοτικά το αποτέλεσμα και να πάρουν ανατροφοδότηση από τους άμεσους παραλήπτες.
Η επόμενη και τελευταία συνάντηση των εταίρων θα γίνει στη Βαλένσια, Ισπανία, τον Ιούλιο του 2019.

Εταίροι του έργου DECENT:
 Συντονιστής:






Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Ρουμανία www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Πολωνία www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / Βουλγαρία www.knowandcan.com
Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Ιταλία www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/
Κύπρος www.cardet.org
Instalofi Levante SL/ Ισπανία www.fygconsultores.com

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου DECENT
Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του έργου στη σελίδα μας στο Facebook
και από την ιστοσελίδα του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν
σύντομα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Anca Socolovschi, συντονίστρια του έργου:
adescdag@gmail.com

Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology
Address: 29 Lykavitou Avenue (1st Floor), Nicosia, 2401, Cyprus
Website: http://www.cardet.org/

