
                          

 
 

#1 NEWSLETTER – DECENT 
 

 
Witamy w pierwszym Newsletterze DECENT - maj 2018 
 

O czym jest projekt DECENT?  

Głównym celem projektu DECENT – “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a 
ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy” jest zwiększenie efektywności walki z analfabetyzmem 
funkcjonalnym wśród osób o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Rumunii, Polsce, 
Bułgarii, Hiszpanii, na Cyprze i we Włoszech. 
 
Projekt finansowany jest z programu Erasmus+, Akcja 2 (Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk): 
Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.  
 
Osoby dorosłe, o niskich kwalifikacjach, zagrożone wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotne, 
zagrożone biedą, o niskim poziomie wykształcenia) to grupa docelowa tego projektu. Równocześnie, projekt 
skierowany jest do instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (centra kształcenia 
osób dorosłych, instytucje opieki społecznej, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, 
stowarzyszenia wspierające walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym i wykluczeniem społecznym) i zakłada 
opracowanie narzędzi, które będą wspierały ich pracę. 
 

Partnerzy projektu DECENT: 

 Koordynator projektu: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Rumunia www.adescda.ro   

 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polska www.cwep.eu  

 Znam i Moga LTD / Bułgaria www.knowandcan.com  

 Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Włochy www.danilodolci.org  

 Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Cypr 
www.cardet.org  

 Instalofi Levante SL/ Hiszpania www.fygconsultores.com  
 

 
 
 



 
 

Rezultaty projektu DECENT: 

* Kurs “Praca z osobami mającymi problem z analfabetyzmem funkcjonalnym”: kurs, z którego 
skorzystają nauczyciele osób dorosłych, podczas zajęć z osobami dotkniętymi tzw. 
analfabetyzmem funkcjonalnym. 
 
* e-Narzędzie do walki z analfabetyzmem funkcjonalnym: narzędzie online, oparte o prostą 
zasadę dzielenia się wiedzą, dające możliwość łączenia stron i tematów, dodawania 
zewnętrznych źródeł, komentarzy, ocen i treści. 

 

Za nami już dwa spotkania partnerskie!  

 
Spotkanie inaugurujące (Curtea de Arges, Rumunia):  
 
23 i 24 listopada, w Curtea de Arges (Rumunia) odbyło się pierwsze spotkanie w projekcie DECENT - Digital 
strategies of Enhancement of the basic skills among 
adults as a ChancE to fight agaiNst functional 
illiteracy. 
 
Spotkanie było dobrą okazją dla partnerów do 
zapoznania się i zaprezentowania swoich organizacji, 
jak też omówienia i podziału zadań w projekcie.   
Ponadto, partnerzy zostali przeszkoleni z obsługi 
programu Admin Project, który został wybrany jako 
narzędzie do zarządzania, znacznie ułatwiające pracę 
w projekcie. 
Ważnym tematem dyskusji był również plan 
upowszechniania, oraz właściwa prezentacja i promocja rezultatów projektu. 
Rezultaty projektu będą upowszechniane poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi promocji, tak aby 
zapewnić odpowiedni wpływ wypracowanych rezultatów na grupę docelową. 
Ostatecznie, spotkanie umożliwiło zaplanowanie pierwszego etapu implementacji projektu, określenie 
podstawowych tematów planowanego kursu online, oraz przyjęcie struktury ankiet, które zostaną 
przeprowadzone w grupie docelowej, w każdym z krajów partnerskich. 
 
 
Drugie spotkanie partnerów (Rzeszów, Polska):  
 
20 i 21 lutego, partnerzy projektu DECENT spotkali się 
ponownie, w siedzibie CWEP, w Rzeszowie, aby zaplanować 
dalsze działania w projekcie. Zadania do realizacji i kamienie 
milowe w projekcie omówiono w atmosferze otwartego 
dialogu, wymieniając się licznymi pomysłami. 
 



Podczas spotkania partnerzy rozmawiali o przygotowaniu ankiet. Ankieta ta ma być narzędziem, który umożliwi 
zbadanie obecnej sytuacji dotyczącej analfabetyzmu funkcjonalnego w krajach partnerskich: Polsce, Bułgarii, 
Rumunii, Hiszpanii, na Cyprze i we Włoszech. 
Szczegółowo zaplanowano przeprowadzenie badań ankietowych, aby zapewnić skuteczne wdrożenie narzędzia 
badań, w każdym z krajów partnerskich. 
 
Jednym z głównych punktów spotkania, była dyskusja na temat analfabetyzmu funkcjonalnego oraz potrzeby 
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie tego problemu. 
Projekt ma na celu wypracowanie wiedzy w zakresie analfabetyzmu funkcjonalnego i wzrost świadomości tego 
problemu, zarówno wśród społeczeństwa jak i instytucji publicznych.  

 
 

Co dalej? 

 Ankieta opracowana dla grupy docelowej umożliwi zebranie istotnych danych i właściwe zrozumienie 
poziomu analfabetyzmu funkcjonalnego, w krajach partnerskich. 
Partnerzy opracowali już wersję online ankiety, w swoich narodowych językach, która posłuży do 
zbierania danych. Na podstawie rezultatów z ankiet partnerzy opracują raport, który będzie analizą 
obecnego stanu analfabetyzmu funkcjonalnego w grupie docelowej.  

 Rezultaty ankiet zostaną zaprezentowane podczas drugich warsztatów. Warsztaty te będą obejmować 
dwa spotkania, jedno z przedstawicielami grupy docelowej i jedno z ekspertami związanymi z tym 
tematem. Będzie to istotna okazja do omówienia rezultatów i podzielenia się spostrzeżeniami na temat 
wyników ankiet. 

 Kolejne, trzecie już spotkanie partnerskie odbędzie się w Sofii, Bułgaria (3-4 lipca), na którym 
omówione zostaną wyniki ankiet, i rozpocznie się tworzenie kursu  “Praca z osobami mającymi problem 
z analfabetyzmem funkcjonalnym” przeznaczonego dla nauczycieli osób dorosłych. 

Bądź na bieżąco! 

Sprawdź najświeższe informacje na Facebooku oraz na stronie projektu DECENT. 

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/


 
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu  +48 178536672, lub 
mailowo na office@cwep.eu  
 

mailto:office@cwep.eu
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