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O czym jest projekt DECENT?
Projekt DECENT “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight
agaiNst functional illiTeracy” ma na celu zwiększenie skuteczności walki z analfabetyzmem funkcjonalnym
wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem społecznym w Rumunii, Polsce,
Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii i we Włoszech.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, działanie kluczowe nr 2
(Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk): partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji
dorosłych. Głównie skierowany jest do osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem
społecznym (długotrwale bezrobotni, osoby zagrożone ubóstwem, osoby z niskim wykształceniem), ale
także do instytucji, które wspierają i opiekują się osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem
społecznym (ośrodki kształcenia dorosłych, instytucje opieki społecznej, szkoły dla dorosłych, uniwersytety
trzeciego wieku, stowarzyszenia wspierające walkę z analfabetyzmem funkcjonalnym i wykluczeniem
społecznym), dostarczając im bardzo przydatny zestaw narzędzi do pracy.

Co nowego w projekcie?
W ostatnich miesiącach osiągnięto wiele rezultatów!

Szóste i ostatnie spotkanie partnerów projektu w Walencji (Hiszpania):
W dniach 2 i 3 lipca partnerzy DECENT spotkali się na
szóstym, i ostatnim, międzynarodowym spotkaniu
w Walencji (Hiszpania).
Spotkanie stanowiło okazję do omówienia
zaawansowania faz pilotażowych IO2 oraz do
podsumowania wszystkich informacji niezbędnych do
zamknięcia projektu.
Ponadto przedyskutowano także wydarzenia
upowszechniające, które odbędą się we wszystkich
krajach partnerskich i będą angażować edukatorów

dorosłych oraz pozostałe zainteresowane strony, które chcą nauczyć się innowacyjnych metod walki
z analfabetyzmem funkcjonalnym!

Co dalej?
Partnerstwo DECENT zorganizuje publiczne wydarzenia, aby zaprezentować wyniki projektu i zaangażować
w rozmowę jak najwięcej nauczycieli i interesariuszy. Bądźcie czujni!

Partnerzy projektu DECENT:







Koordynator projektu:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Rumunia www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polska www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / Bułgaria www.knowandcan.com
Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Włochy www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/
Cypr www.cardet.org
FyG Consultores / Hiszpania www.fygconsultores.com

Chcesz dowiedzieć się więcej o wynikach DECENT?
Bądź na bieżąco i sprawdzaj najnowsze informacje o projekcie na naszym Facebooku i na stronie
internetowej projektu DECENT.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kursów i narzędzi cyfrowych, które zostaną wkrótce
opracowane, prosimy o kontakt z Anca Socolovschi, koordynator projektu: adescdag@gmail.com

