
 

5ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – DECENT 
 
 

Καλώς ορίσατε στο 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του DECENT  – Ιούλιος 2019 
 

Με τι ασχολείται το DECENT;  

Το πρόγραμμα DECENT “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to 

fight agaiNst functional illiTeracy” στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης 

του λειτουργικού αναλφαβητισμού μεταξύ των ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού στη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (Βασική 

δράση 2, Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών): Στρατηγικές συμπράξεις για την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Οι βασικές του ομάδες-στόχοι είναι οι ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, άτομα με 

χαμηλή μόρφωση), αλλά και ιδρύματα που υποστηρίζουν και φροντίζουν τους ενήλικες που διατρέχουν 

κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων, ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, 

σχολεία ενηλίκων, πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, ενώσεις που υποστηρίζουν την καταπολέμηση του 

λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, κ.λπ.) παρέχοντάς τους ένα πολύ 

χρήσιμο σύνολο εργαλείων για το έργο τους. 

  

Τι νέο προσφέρει αυτό το πρόγραμμα; 

Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά! Ανάμεσα τους: 

Η έκτη και τελευταία διακρατική συνάντηση στη Βαλένθια της Ισπανίας 

 
Στις 2 και 3 Ιουλίου οι εταίροι του έργου DECENT 

συναντήθηκαν για την έκτη και τελική διακρατική 

συνάντησή τους στη Βαλένθια της Ισπανίας. 

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να συζητηθεί η 

πρόοδος των φάσεων πιλοτικής εφαρμογής του 

δεύτερου παραδοτέου του DECENT και να 

ανακεφαλαιωθούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για το κλείσιμο του προγράμματος, το 

οποίο πλησιάζει. 



Επιπλέον, συζητήθηκαν και οι εκδηλώσεις κοινοποίησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις 

χώρες των εταίρων και θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτές ενηλίκων και διάφορους ενδιαφερόμενους που 

επιθυμούν να μάθουν καινοτόμες μεθόδους για την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού! 

 

Τι ακολουθεί 

Η ομάδα του DECENT θα διοργανώσει δημόσιες εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 

προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς και 

ενδιαφερόμενους. Μείνετε συντονισμένοι! 

 

Η ομάδα του DECENT: 

 Συντονιστής προγράμματος:  
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 sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Ιταλία www.danilodolci.org  

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

 FyG Consultores / Ισπανία www.fygconsultores.com  
 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του DECENT; 

Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε τα τελευταία νέα του προγράμματος στο Facebook και στην ιστοσελίδα 

μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν 

σύντομα, επικοινωνήστε με την Συντονίστρια του Προγράμματος Anca Socolovschi στο 

adescdag@gmail.com 

 

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

