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За какво е проекта DECENT?  

Проектът DECENT „Дигитални стратегии за повишаване на основните умения сред възрастните като 

способ за борба с функционалната неграмотност“ има за цел да повиши ефективността на борбата 

срещу функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, изложени на риск от 

социално изключване в Румъния, Полша, България, Кипър , Испания и Италия. 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез програма Еразъм +, Ключово дейност 2 

(Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики): Стратегическо партньорство за 

образование за възрастни. Основните му цели са възрастни с ниска квалификация, които са 

изложени на риск от социално изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, хора с 

ниско образование), но също така и институции, които подкрепят и се грижат за възрастни, изложени 

на риск от социално изключване (образователни центрове за възрастни, институции за социални 

грижи, училища за възрастни, университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата 

срещу функционалната неграмотност и социално изключване), предоставяйки им много полезен 

набор от инструменти за тяхната работа 

Какво се случва в проекта? 

През последните месеци бяха постигнати много резултати! 

Национални събития за популяризирана не проекта 

 
През месец септември партньорите от DECENT 

показаха резултатите от проекта в серия от 

събития за популяризиране, където видяха 

ентусиазираното участие на възрастни 

преподаватели и заинтересовани страни. 

Събитията бяха възможност партньорите от 

проекта да споделят своя опит и резултати с 

целевите групи и заинтересовани страни и да 

съберат реакции и отзиви. 

 



 

 

Пробвахте ли резултатите по проекта DECENT? 

Посетете страницата на  DECENT (decent.erasmus.site)  и проучете продуктите на проекта! Вие сте 

треньор или обучител? Разгледайте курса за достоен живот без неграмотност и eTool и разберете как 

да помогнете на обучаемите да подобрят своите умения за цифрова грамотност, уменията си за 

работа с числа сред другите! 

 

Партньорите по DECENT: 

• Координатор на проекта:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro   

• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu  

• Znam i Moga LTD / България www.knowandcan.com  

• Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия www.danilodolci.org  

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

• FyG Consultores / Испания www.fygconsultores.com  
 

Искате ли да знаете повече за резултатите от DECENT? 

Следете ни и проверявайте за последни новини за проекта във  Facebook и на страницата ни 

webpage.  

За всякаква допълнителна информация относно курсовете и цифровите инструменти, които ще бъдат 

разработени скоро, моля, свържете с националния координатор на проекта Знам и Мога ООД: 

knowandcan@gmail.com 

  

 

 

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