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Ако се интересувате да откриете
повече за проекта 25 до 25 и за

културата в цяла Европа, свържете се
с националното лице за контакт по

проекта!
 

ОТКРИЙТЕ ПЛАТФОРМАТА!
 
 
 
 
 
 
 

TOOLBOX.25BY25PROJECT.COM

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която

може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ПАРТНЬОРИ

CESIE / ИТАЛИЯ
www.cesie.org
silvana.oliveri@cesie.org

КООРДИНАТОР 
ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED / 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
theopportunitycentre.com
sara.milesi@theopportunitycentre.com

YOUTH BRIDGES BUDAPEST / УНГАРИЯ
www.youthbridgesbudapest.org
projects@youthbridgesbudapest.org

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И
БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО / БЪЛГАРИЯ
www.cubufoundation.com
cubufoundation@gmail.com

 
DRAMBLYS / ИСПАНИЯ
www.dramblys.org
all.ears@dramblys.org

HELLENIC YOUTH PARTICIPATION / ГЪРЦИЯ
www.hellenicyouthparticipation.com
youth@hellenicyouthparticipation.com
 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET
LEADERSHIP / ГЪРЦИЯ
www.itml.gr
isimitsi@itml.gr

25 на 25 – двадесет и пет културни преживявания до двадесет и пет годишна възраст
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ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА
НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА

ДОСТЪПА НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО ЕВРОПЕЙСКОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Разгледайте също Наръчника с най-добри
практики за участие в културни дейности,
колекция от казуси, като опит за по-добро
разбиране на ангажираността на младите
хора в културни дейности.

www.25by25project.com/handbook

РЪКОВОДСТВО ЗА
ДОБРИ ПРАКТИКИ

mailto:isimitsi@itml.gr


МАТРИЦА НА 
КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Младите хора на възраст между 15 и 25
години имат достъп до Матрица на
културните дейности, компилация от
културни дейности, в които могат да се
запишат, за да открият както
материалното, така и природното
културно наследство на своята страна и
на 6 други европейски държави, като по
този начин да подобрят своите умения,
техните знания и техните нагласи.

Освен това платформата 25by25
позволява добавяне на културни
преживявания и споделянето им с
връстници, включително чрез качване
на снимки и текстове. По този начин
всеки младеж може да допринесе за
обогатяването на платформата 25by25 и
да вдъхнови други млади хора!

Чрез достъпа до платформата
младежите също ще могат да се
запишат за учебна дейност базирана на
място и да открият посредством
вземайки участие информация за
местната история на държава, град или
конкретно място! Тогава те ще имат
възможност да опознаят по-добре
мястото, в което живеят, чрез
иновативни и образователни дейности.

Като младежки работник, можете също
да влезете и да създадете нова дейност
за обучение на място, която смятате, че
е интересно за други да участват!

УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ,
БАЗИРАНИ НА МЯСТО

ОТКРИЙТЕ ПРОЕКТА 25 ДО 25
И ПЛАТФОРМАТА 25 ДО 25!

Вие работите с младежи и се интересувате
от използване на иновативни инструменти
и методологии за неформално обучение,
за да улесните достъпа на младите хора до
европейското културно наследство?
Разгледайте дигиталната платформа на
проекта 25 до 25, която съдържа
множество културни дейности в
Обединеното кралство, България, Италия,
Гърция, Унгария и Испания.

Платформата е създадена, за да насърчи
партньорското обучение и обмена между
младите хора, което им позволява да
започнат да създават културна учебна
програма, като достигнат 25 културни
преживявания до 25-годишна възраст.

КАК РАБОТИ?
За да се включите, можете просто да
регистрирате своя профил в платформата
и да започнете да проучвате различните
налични културни възможности.
Платформата 25 до 25 предлага широка
гама от културни дейности, като
посещения на музеи, религиозни обекти,
археологически обекти, паркове,
фестивали, театри и др. 

След като дейността бъде избрана,
потребителите могат да започнат да
разработват своя собствена учебна
програма за културни преживявания, като
оценяват извършените дейности и
добавят едно или повече културни
преживявания.


