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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 excludere
socială în România, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania și Italia.
Proiectul este finanțat de UE prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperarea pentru inovare și
schimbul de bune practici): Parteneriatul strategic pentru educația adulților.
Adulții cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere socială (șomeri pe termen lung,
persoane expuse riscului sărăciei, persoane cu nivel redus de educație) sunt vizați de proiect. În același timp,
proiectul se adresează instituțiilor care sprijină adulții expuși riscului de excludere socială (centre de educație
pentru adulți, instituții de asistență socială, școli de adulți, universități de vârstă înaintată, asociații care sprijină
lupta împotriva analfabetismului funcțional și excluziunii sociale) asigurându-le un set de instrumente foarte
util pentru munca lor.

Partenerii DECENT:
• Coordonator de Proiect: Asociația de Dezvoltare Economico-Socială/ România www.adescda.ro
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu
• Znam i Moga LTD/ Bulgaria www.knowandcan.com
• Centrul per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Italia www.danilodolci.org
• Centrul de Dezvoltare a Cercetării și Dezvoltării în Tehnologia Educațională Ltd-Cardet/ Cipru www.cardet.org
• Instalofi Levante SL/ Spania www.fygconsultores.com

Rezultatele DECENT:
* Cursul "Viață decentă fără analfabetism funcțional": un curs care va fi folosit de către educatorii pentru
adulți ca un manual independent pentru orele care vizează eliminarea analfabetismului funcțional.
* eTool pentru combaterea analfabetismului funcțional: un instrument online, cu o bază de partajare a
cunoștințelor ușor de folosit, cu posibilitatea de a interconecta pagini și subiecte, include resurse externe,
permite comentarii, evaluări și contribuții de conținut.

Au avut loc deja două întâlniri ale partenerilor proiectului!
Întâlnirea Inițială (Curtea de Argeș, România):
În zilele de 23 și 24 noiembrie a avut loc la Curtea de
Argeș, România, Întâlnirea Inițială a Proiectului DECENT „Strategii digitale de îmbunătățire a abilităților de bază
în rândul adulților, o șansă de combatere a
analfabetismului funcțional"
Întâlnirea a dat partenerilor ocazia de a-și prezenta
organizațiile, discutând despre sarcinile și distribuirea
acestora între parteneri. În plus, partenerii au fost
instruiți cu privire la utilizarea platformei Admin Project,
care va fi utilizată pentru gestionarea sarcinilor, rezultatelor și activităților proiectului.
Un subiect important al discuțiilor a fost, de asemenea, planul de diseminare pentru recunoașterea,
demonstrarea și implementarea corespunzătoare a rezultatelor proiectului.
Rezultatele proiectului vor fi diseminate pe scară largă printr-o gamă largă de instrumente și activități de
diseminare, pentru a asigura impactul eficient al rezultatelor proiectului asupra societății.
Această întâlnire a permis, de asemenea, planificarea primei faze a proiectului, definirea principalelor teme ale
viitorului curs electronic al proiectului și primii pași ai chestionarului care va fi distribuit și completat de grupul
țintă principal fiecare țară parteneră.
A doua întâlnire transnațională (Rzeszow, Polonia):
Pe 20 și 21 februarie, partenerii proiectului DECENT s-au
întâlnit la Rzeszow, la sediul CWEP, pentru a discuta
despre următorii pași ai proiectului. Etapele și reperele
proiectului au fost discutate într-o atmosferă de dialog
deschis, cu un bogat schimb de idei.
În timpul întâlnirii, partenerii au discutat despre punerea
în aplicare a chestionarului. Chestionarul a fost
considerat un instrument pentru a investiga situația

actuală a analfabetismului funcțional în țările partenerilor: Polonia, Bulgaria, România, Spania, Cipru și Italia.
A fost făcută o planificare detaliată a aplicării chestionarului, pentru a asigura o implementare eficientă a
instrumentului de cercetare din fiecare țară.
În timpul întâlnirii a avut loc și o discuție importantă pe tema analfabetismului funcțional și a necesității ca
societatea să devină mai conștientă de această temă.
Proiectul își propune să dezvolte cunoașterea despre grupul țintă în acest domeniu special, sporind gradul de
conștientizare atât al societății civile, cât și a organismelor guvernamentale.

Ce urmează?
 Un chestionar pentru grupul țintă pentru a colecta date și pentru a avea o imagine clară a nivelelor de
analfabetism funcțional în fiecare dintre țările partenere.
Partenerii au dezvoltat o versiune on-line a chestionarului în fiecare limbă a partenerilor, care va fi
utilizată pentru a colecta date privind situația analfabetismului funcțional din fiecare țară.
Cu ajutorul rezultatelor chestionarului, partenerii vor elabora un raport care va arăta situația actuală a
analfabetismului funcțional a grupului țintă implicat.
 Rezultatele chestionarului vor fi prezentate în cadrul unui al doilea workshop. Acest atelier va consta
din două întâlniri, una cu grupul țintă și una cu experții activi în acest domeniu. Aceasta va reprezenta o
ocazie importantă de a discuta constatările și de a împărtăși impresii și opinii cu privire la chestionar și
la rezultatele acestuia.
 O nouă întâlnire la Sofia, Bulgaria (3-4 iulie), pentru a treia reuniune transnațională, pentru a vedea
rezultatele chestionarului și pentru a începe dezvoltarea cursului "Viața decentă fără analfabetism
funcțional";

Continuați să ne urmăriți!
Urmăriți ultimele știri ale proiectului pe Facebook și pe pagina Webpage a proiectului DECENT.
Pentru a afla mai multe despre proiect, vă rugăm să contactați: Anca Socolovschi, adescdag@gmail.com.

