
                             

 
 

1Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – DECENT 
 

 
Σας καλωσορίζουμε από το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του DECENT  - Μάιος 2018 
 

Τι είναι το DECENT; 

Κύριος στόχος του προγράμματος  DECENT – “Digital strategies 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 χαμηλών δεξιοτήτων που κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ισπανία και 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 ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού (μακροχρόνια ανεργία, φτώχια, έλλειψη εκπαίδευσης). Την ίδια στιγμή 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.  
 
 
Εταίροι του προγράμματος 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  
 

 
 



 
 
 

Αποτελέσματα του προγράμματος DECENΤ: 

* “Μάθημα «Αξιοπρεπής Ζωή Χωρίς Αναλφαβητισμό»: ένα μάθημα που θα παρέχεται από 
εκπαιδευτές ενηλίκων με στόχο την εξάλειψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού.  
 
* Ηλεκτρονικό εργαλείο κατά του λειτουργικού αναλφαβητισμού: ένα διαδικτυακό εργαλείο με 
μια εύχρηστη βάση δεδομένων και ανταλλαγής γνώσεων, με τη δυνατότητα σύνδεσης σελίδων 
και θεμάτων συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών πηγών, όπου θα επιτρέπονται τα σχόλια, οι 
βαθμολογίες και η ανάρτηση περιεχομένου.  

 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις Εταίρων!  

 
Εναρκτήρια Συνάντηση (Curtea de Arges, Ρουμανία):  
 
Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
στην Curtea de Arges της Ρουμανίας η πρώτη 
συνάντηση για το πρόγραμμα DECENT (Digital 
strategies of Enhancement of the basic skills among 
adults as a ChancE to fight agaiNst functional 
illiteracy).  
 
Στη συνάντηση, οι εταίροι παρουσίασαν τους 
οργανισμούς τους και συζήτησαν τον καταμερισμό 
της εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος.  
Επίσης, οι εταίροι εκπαιδεύτηκαν πάνω στη χρήση 
του εργαλείου Admin Project, την πλατφόρμα που 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και συντονισμό των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων 
του προγράμματος.  
 
Άλλο ένα σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν η δημιουργία ενός πλάνου διάχυσης, για την ορθή αναγνώριση, 
επίδειξη και υλοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα 
διαχυθούν ευρέως μέσα από διάφορα εργαλεία και δραστηριότητες διάχυσης, για να διασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική επίδραση στην κοινωνία.  
 
Τέλος, η συνάντηση αυτή βοήθησε στον προγραμματισμό της πρώτης φάσης του προγράμματος, αφού 
αποφασίστηκαν τα βασικά θέματα του μελλοντικού ηλεκτρονικού μαθήματος του προγράμματος, και τα 
πρώτα βήματα σε σχέση με τα ερωτηματολόγια που θα διανεμηθούν στη βασική ομάδα στόχο σε κάθε χώρα.  
 
 
 
 



Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση  (Rzeszow, Πολωνία)  
 
Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, οι εταίροι του DECENT 
συναντήθηκαν στα γραφεία του CWEP στο Rzeszow για να 
συζητήσουν για τα επόμενα βήματα του προγράμματος. Η 
συζήτηση έγινε σε ένα πολύ εποικοδομητικό περιβάλλον που 
βοήθησε την ανταλλαγή χρήσιμων ιδεών.  
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν σχετικά 
με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείο για να 
ερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τον λειτουργικό 
αναλφαβητισμό στις χώρες των εταίρων: Πολωνία, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Ισπανία, Κύπρος και Ιταλία. Έγινε ένας αναλυτικός 
προγραμματισμός σχετικά με τη διαχείριση του 
ερωτηματολογίου, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής του χρήσης ως εργαλείο έρευνας στην κάθε 
χώρα.  
 
Ανάμεσα στα θέματα της συνάντησης έγινε μια ουσιαστική ανασκόπηση του ζητήματος του λειτουργικού 
αναλφαβητισμού και της ανάγκης μεγαλύτερης κοινωνικής ευαισθητοποίησης για αυτό το θέμα.  
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης της ομάδας στόχου στον συγκεκριμένο τομέα, μέσα 
από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα,  τόσο στην κοινωνία των πολιτών όσο και 
στα κυβερνητικά τμήματα.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Τι ακολουθεί;  

 Θα δοθεί το ερωτηματολόγιο στην ομάδα στόχο, για να συλλεγούν δεδομένα που θα δώσουν μια 
ξεκάθαρη εικόνα για τα επίπεδα του λειτουργικού αναλφαβητισμού σε κάθε μία από τις χώρες 
εταίρους. Οι Εταίροι έχουν αναπτύξει μια ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου στη γλώσσα τους. 
Μέσα από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, οι εταίροι θα γράψουν μια αναφορά που θα 
περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση του λειτουργικού αναλφαβητισμού της ομάδας στόχου.  

 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα παρουσιαστούν σε ένα δεύτερο εργαστήρι. Αυτό το 
εργαστήρι θα αποτελείται από δύο συναντήσεις, μία με την ομάδα στόχο και μία με ειδικούς αυτού του 
τομέα. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για συζήτηση των ευρημάτων και ανταλλαγή εντυπώσεων και 
απόψεων σχετικά με το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματά του.  

 Η τρίτη διεθνής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια (3 και 4 Ιουλίου), για να μελετηθούν τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και να αρχίσει η ανάπτυξη του μαθήματος «Αξιοπρεπής ζωή χωρίς 
λειτουργικό αναλφαβητισμό» 
 

Μείνετε συντονισμένοι! 

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του προγράμματος από τη σελίδα μας στο Facebook και από την ιστοσελίδα 
του προγράμματος DECENT. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο 
info@cardet.org  
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