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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!

Шестата и последна международна среща във Валенсия, Испания:
На 2 и 3 юли партньорите по DECENT се срещнаха
на шестата си и последна международна среща
във Валенсия, Испания.
Срещата даде възможност да се обсъди
напредването на етапите на пилотната фаза за
втория интелектуален продукт на DECENT и да се
обобщи цялата необходима информация за
приключването на проекта, което е неизбежно.
Освен това тема за дискусия бяха и събитията за

популяризиране на проекта, които ще се провеждат във всички страни партньори и ще включват
учители за възрастни и други заинтересовани страни, които желаят да научат иновативни методи за
борба с функционалната неграмотност!

Какво следва?
Партньорството DECENT ще организира публични събития, за да покаже резултатите от проекта и да
включи в дискусията възможно най-много преподаватели и заинтересовани страни. Продължавайте
на нашате честота!

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

