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Despre ce este DECENT?
Proiectul DECENT „Strategii digitale de îmbunătățire a competențelor de bază în rândul adulților ca o
șansă pentru combaterea analfabetismului funcțional” are ca scop creșterea eficacității luptei împotriva
analfabetismului funcțional în rândul adulților cu un nivel scăzut de calificare, care sunt expuși riscului de
excludere socială în România, Polonia , Bulgaria, Cipru, Spania și Italia.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperarea
pentru inovare și schimbul de bune practici): Parteneriat strategic pentru educația adulților. Principalele
sale ținte sunt adulți slab calificați, care sunt expuși riscului de excludere socială (șomeri de lungă durată,
persoane cu risc de sărăcie, persoane cu educație scăzută), dar și instituții care sprijină și îngrijesc adulții cu
risc de excludere socială (educatori de adulți din centre de învățământ, instituții de îngrijire socială, școli
pentru adulți, universități pentru vârsta a treia, asociații care susțin lupta împotriva analfabetismului
funcțional și excluziunii sociale) oferindu-le un set de instrumente foarte utile pentru activitatea lor.

Ce este nou despre proiect?
În ultimele luni s-au obținut multe rezultate!

A șasea și ultima întâlnire transnațională din Valencia, Spania:

Pe 2 și 3 iulie partenerii DECENT s-au întâlnit pentru a
șasea și ultima întâlnire transnațională din Valencia,
Spania.
Întâlnirea a reprezentat o oportunitate de a discuta
despre evoluția etapelor de pilotare a IO2 a DECENT
și de a cuprinde toate informațiile necesare pentru
închiderea proiectului, care este iminentă.
Cel mai mult, în centrul discuțiilor s-au aflat și
Evenimentele Multiplicatoare, care vor avea loc în toate țările partenere și vor implica educatori pentru

adulți și diverse părți interesate care doresc să învețe metode inovatoare de luptă împotriva
analfabetismului funcțional!

Ce urmează?
Parteneriatul DECENT va organiza evenimente publice pentru a prezenta rezultatele proiectului și va
implica în conversație cât mai mulți educatori și părți interesate. Rămâneți aproape!

Partenerii DECENT:
•
•

Coordonatorul parteneriatului de proiect:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania www.adescda.ro

•

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu

•

Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com

•

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

•

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

•

FyG Consultores / Spania www.fygconsultores.com

Doriți să aflați mai multe despre rezultatele DECENT?
Rămâneți la curent și consultați cele mai noi știri ale proiectului pe Facebook și pe pagina noastră web
DECENT.
Pentru orice informații suplimentare despre cursurile și instrumentele digitale care vor fi dezvoltate în
curând, vă rugăm să o contactați pe Anca Socolovschi, coordonatorul de proiect: adescdag@gmail.com

