#1 НОВИНИ – DECENT
Добре дошли в първото издание на НОВИНИ по проекта DECENT - Май 2018

За какво е проекта DECENT?
Основната цел на проекта DECENT - "Дигитални стратегии за повишаване на основните умения сред
възрастните като възможност за борба с функционалната неграмотност" е да повиши
ефективността на борбата срещу функционалната неграмотност сред ниско квалифицираните възрастни,
които са изложени на риск от социални изключване в Румъния, Полша, България, Кипър, Испания и
Италия.
Проектът се финансира от ЕС чрез програма "Еразъм +", Ключови дейности 2 (Сътрудничество за иновации
и обмен на добри практики): Стратегическо партньорство за обучение на възрастни.
Проекта е насочен към нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално
изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, ниско образовани хора). В същото време
проектът разглежда институциите, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени на риск от
социално изключване (центрове за обучение на възрастни, социални институции, училища за възрастни,
университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата с функционалната неграмотност и
социалното изключване), за да им осигури много полезен набор от инструменти в тяхната работа.
Партньорите в проекта DECENT:
 Координатор: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro
 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu
 Знам и Мога ЕООД / България www.knowandcan.com
 Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия www.danilodolci.org
 Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Кипър
www.cardet.org
 Instalofi Levante SL/ Испания www.fygconsultores.com

Очакваните резултати от проекта DECENT:
* “Достоен живот без функционална неграмотност": курс, който ще бъде използван от
преподавателите на възрастни като самостоятелен учебник с упражнения, насочени към
премахване на функционалната неграмотност.
* e-инструментариум за борба с функционалната неграмотност: онлайн инструмент с лесна
за използване база за споделяне на знания, с възможност за свързване на страници и теми,
включване на външни ресурси, позволяващ коментари, рейтинги и съдържание.

Две партньорски срещи вече се проведоха!
Стартираща среща (Куртю де Арджеш, Румъния):
На 23 и 24 ноември в Куртю де Арджеш, Румъния, се проведе първата среща на проекта DECENT Цифровите стратегии за подобряване на основните умения сред възрастните като шанс за борба с
функционалната неграмотност.
Срещата даде възможност на партньорите да
представят своите организации, обсъждайки
задачите по проекта и разпределянето им сред
партньорите. Освен това, партньорите бяха обучени
за използването на приложението Admin,
платформа, която се използва за управление на
задачите, резултатите и дейностите на проекта.
Важна тема на дискусиятата бе и планът за
разпространение на информацията за него, за
правилното му припознаване, демонстрация и изпълнение на задачите от проекта.
Резултатите от проекта ще бъдат разпространявани чрез широк спектър от инструменти и дейности за
разпространение, за да се осигури ефективното въздействие на резултатите от проекта върху обществото.
И накрая, тази среща позволи планирането на първата фаза на проекта, като определението на основните
теми на бъдещия е-курс на проекта, както и първите стъпки за съставянето на бъдещия въпросник, как да
бъдат разпределени и попълнени от основната целева група във всяка от партньорските държави.

Втора международна среща (Жешов, Полша):
На 20 и 21 февруари партньорите от проекта DECENT се
срещнаха в Жешов, в централата на CWEP, за да обсъдят
следващите стъпки в проекта. Важни проектни етапи бяха
обсъдени в атмосфера на открит диалог с наистина
обогатителна обмяна на идеи.
По време на срещата партньорите обсъдиха съдържанието
на въпросника. Въпросникът е смятан за инструмент за
изследване на моментната реална ситуация на
функционална неграмотност в страните партньори: Полша,
България, Румъния, Испания и Италия.
Беше
направено
подробно
планиране
на
администрирането на въпросника, за да се осигури ефективно прилагане на изследователския инструмент
във всяка страна.
Сред темите на срещата имаше и сериозна дискусия по темата за функционалната неграмотност и
последващата нужда на обществото от нейното ограничаване, трябва да се развие по-голяма
информираност по тази тема.
Проектът има за цел да развие информираността за целите в тази конкретна област, като повиши
осведомеността по темата, както на гражданското общество, така и на правителствените органи.

Какво следва?
-

Въпросник за целевата група с цел събиране на данни и създаване ясна картина за нивата на
функционална неграмотност във всяка от страните партньори.
Партньорите са разработили онлайн версия на въпросника на всеки от езиците на партньорите,
които ще бъдат използвани за събиране на данни за функционалната неграмотност във всяка
страна.

С резултатите от въпросника партньорите ще изготвят доклад, който ще покаже текущото
състояние на функционалната неграмотност на целевата група.
- Резултатите от въпросника ще бъдат представени на втори семинар. Този семинар ще се състои
от две срещи, една с целевата група и една с експертите, работещи в тази област. Това ще
представлява важен повод за обсъждане на констатациите и за споделяне на впечатления и мнения
по въпросника и резултатите от него.
- Насрочена бе и третата международна среща в София, България (3-4 юли 2018), на която ще се
видят резултатите от анкетата и ще се започне разработването на курса "Достоен живот без
функционална неграмотност";

Останете на нашата честота!
Четете последните новини за проекта на нашият Facebook и на нашата DECENT Webpage.
За да научите повече за проекта, моля, свържете се с нас: www.knowandcan.com или на адрес гр. София,
бул. „Евлоги Георгиев“ 52.

