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Bine aţi venit la Newsletter-ul DECENT #4 – Aprilie 2019

Ce înseamnă DECENT?
Scopul principal al proiectului DECENT – „Strategii digitale de îmbunătățire a abilităților de bază în rândul
adulților, o șansă de combatere a analfabetismului funcțional" este acela de a spori eficacitatea luptei
împotriva analfabetismului funcțional în rândul adulților slab calificați, care sunt expuși riscului de
excluziune socială în România, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania și Italia.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperarea
pentru inovare și schimbul de bune practici): Parteneriatul strategic pentru educația adulților. Proiectul
vizează, în principal, adulții cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excluziune socială
(șomeri pe termen lung, persoane expuse riscului sărăciei, persoane cu nivel scăzut de educație), dar și
instituțiile care susțin și asistă adulții expuși riscului de excluziune socială (centre de educație pentru adulți,
instituții de asistență socială, școli pentru adulți, universități ale vârstei a treia, asociații care sprijină lupta
împotriva analfabetismului funcțional și excluziunii sociale), oferindu-le un set foarte util de instrumente
pentru munca lor.

Ce este nou în legătură cu proiectul?
În ultimele luni s-au obținut multe rezultate!

A cincea reuniune transnaţională în Palermo, Italia:
Pe 10 şi 11 aprilie partenerii DECENT s-au întânit
pentru a cincea reuniune transnaţională Palermo,
Italia.
Întâlnirea le-a oferit partenerilor ocazia de a
discuta despre activitatea desfășurată, rezultatele
obținute, obstacolele întâmpinate, precum și
evoluția implementării proiectului în ultimele luni.
Partenerii DECENT au discutat în detaliu conţinutul
platformei digitale eTool, care va include 6
module ale cursului “Viaţă decentă fără
analfabetism funcţional”, module ce conţin
exerciții interactive și idei interesante pe teme practice, cum ar fi redactarea unei scrisori de intenție și a

CV-ului, învățarea modului de a recunoaște ofertele și publicitatea înșelătoare, comunicarea online
eficientă etc. La dezvoltarea modulelor vor participa adulţi și studenți din Italia, Bulgaria, Cipru, România,
Polonia și Spania, module ce vor fi disponibile online, având o contribuție valoroasă la lupta împotriva
analfabetismului funcțional!
După întâlnirea din Palermo, partenerii sunt pregătiţi şi entuziasmaţi să continue munca până la
implementarea cu succes a proiectului DECENT.

Ce urmează?
Membrii DECENT vor finaliza în curând conţinutul platformei eTool IO2 și vor organiza ateliere locale cu
adulţi și studenţi pentru a testa rezultatele și pentru a obține feedback de la grupul ţintă.
Următoarea întâlnire a partenerilor se va desfăşura la Valencia, Spania, în Iulie 2019.

Partenerii DECENT:







Coordonator de proiect:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com
Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italia www.danilodolci.org
Centrul de Dezvoltare a Cercetării și Dezvoltării în Tehnologia Educațională Ltd-Cardet / Cipru
www.cardet.org
FyG Consultores / Spania www.fygconsultores.com

Vreți să aflați mai multe despre rezultatele proiectului DECENT?
Urmăriți ultimele știri ale proiectului pe Facebook și pe pagina Webpage a proiectului DECENT.
Pentru informații suplimentare despre cursuri și instrumentele digitale ce vor fi dezvoltate în curând, vă
rugăm să contactați: Anca Socolovschi, coordonator de proiect: adescdag@gmail.com.

