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A 25 KULTURÁLIS ÉLMÉNYT 25 ÉVES KORIG
PROJEKTÜNK MÁSODIK ÉVÉHEZ ÉRKEZTÜNK!

Fiataloknak és ifjúsági szervezeteknek szóló projektünk célja, hogy megkönnyítse a kulturális

tevékenységekhez való hozzáférést az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban nem résztvevő

(NEET ) és a hátrányos helyzetű �atalok számára, akik társadalmi-gazdasági okok miatt nem

férnek hozzá a kulturális élményekhez.
 

Az UNESCO de�níciója alapján kulturális élményt szerezni annyit jelent, mint önkéntesen részese

lenni a kulturális és természeti örökségnek, azzal a céllal, hogy tudatosan fejlesszük

készségeinket, ismereteinket vagy attitűdünket, illetve hasznot kovácsoljunk belőlük.
 

Ebből a feltevésből kiindulva az Egyesült Királyságból, Olaszországból, Bulgáriából,

Spanyolországból, Görögországból és Magyarországról származó partnerek a projekt négy

majdani eredményén dolgoznak.
 

MI TÖRTÉNT EDDIG?

Európai jó gyakorlatok kézikönyve a kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

elköteleződésről

Eddig főként a projekt első eredményén dolgoztunk: az Európai jó gyakorlatok kézikönyvén a

kulturális tevékenységekkel kapcsolatos elköteleződésről, amely 2022 februárjában lesz elérhető.
 

Az útmutató a kulturális szerepvállalás és az ifjúsági munka témakörében az eszközökkel és

stratégiákkal foglalkozik, amelyek hiányát a projekt szükségletelemzési szakaszában

azonosítottuk.
 

A kézikönyv fő célja, hogy meghatározza a kulturális szerepvállalás területén működő ifjúsági

szervezetek által alkalmazott stratégiákat és módszereket, melyekkel a �atalok aktív kulturális

részvételét segítik. Ennek érdekében a projekt konzorciuma több mint 80 kérdőívet vett fel a

projektben részt vevő 6 partnerországból, és ez lehetővé tette egy olyan útmutató összeállítását,

amely több mint 100 szervezet és aktív csoport módszertanát, technikáit és stratégiáit tartalmazza

a kulturális részvétel témájában Európa-szerte, átfogó képet adva ezáltal az ifjúsági munka ezen

speciális területéről.

Európai Kulturális Élmények Mátrixa

Ezzel egyidejűleg a partnerséggel elkezdtünk dolgozni a második projekteredményen, az Európai

Kulturális Élmények Mátrixán. Először is kutatást végeztünk hasonló mátrixokról és

keretrendszerekről, hogy kiaknázzuk a nemzetközi együttműködést és összegyűjtsük a nemzeti

szintű jó gyakorlatokat; ezt követően meghatároztuk a mátrix alapvető szempontjait. T ovábbá,

minden partner nemzeti és helyi szinten összeggyűjtötte az ifjúsági munkában hasznosítható

kulturális élményeket. Ennek eredményeként egy �atalos, felhasználóbarát vizuális eszközt

állítunk össze, amely az Egyesült Királyság, Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország és

Spanyolország potenciális kulturális tapasztalatait tartalmazza.
 

A 25x25 Mátrix hamarosan elkészül, és elsősorban a hátrányos helyzetű �ataloknak és �ataloknak

szól majd, de az ifjúságsegítők számára is lehetővé teszi, hogy megismerjék az Európa-szerte

elérhető kulturális élményeket, és arra inspirálja őket, hogy más szemszögből tekintsenek az

informális tanulási lehetőségekre.

JÖVŐBELI CÉLOK

A partnerek hamarosan megkezdik a �atalok és ifjúságsegítők számára egy helyalapú tanterv

kidolgozását, amely várhatóan 2022 végére készül el. A projektpartnerekkel egy egységes európai

keretrendszert fogunk kidolgozni, amely elég rugalmas lesz ahhoz, hogy lehetőséget biztosítson

az egyes ifjúságsegítők számára bizonyos tanulási célok meghatározására, és azt a kulturális

élményeken keresztül történő informális tanulási tervének kidolgozására, lehetővé téve ezáltal a

nemzetközi szintű tanulást, és inspirálva másokat arra, hogy megismerjék különböző európai

országok történelmét és kultúráját.
 

A projekt legfontosabb eredménye a 25x25 digitális platform lesz, amellyel kapcsolatban már

végeztünk szükséglet-felmérést, hogy megkezdhessük a platform alapjainak felépítését. A

platform a projekt összes eszközének tárházaként fog működni, és lehetővé fogja tenni egyrészt

a �atalok számára, hogy kialakítsák tanulási portfóliójukat és kövessék kulturális élményeik

alapján megtett útjukat, másrészt az ifjúságsegítők számára, hogy saját helyalapú tanterveiket

fejlesszék, helyi vagy regionális kulturális lehetőségeire összpontosítva.

SZERETNÉL TÖBBET TUDNI?

If you are a youth organisation interested in exploring new innovative tools and non-formal

teaching methodologies or a young person interested in discovering the cultural world across

Europe, get in touch with the national contact person of the project!
 

PARTNEREK

 

KOORDINÁTOR

ASPIRE-IGEN GROUP LIMIT ED / Egyesült Királyság

www.aspire-igen.com

gareth.long@theopportunitycentre.com

alina.cosmulescu@theopportunitycentre.com

 

 

CESIE / Olaszország

www.cesie.org

silvana.oliveri@cesie.org

 

 

Hidak Ifjúsági Alapítvány / Magyarország

www.youthbridgesbudapest.org

projects@youthbridgesbudapest.org

 

 

FOUNDAT ION FOR DEVELOPMENT  OF T HE CULT UT AL AND

BUSINESSPOT ENT IAL OF CIVIL SOCIET Y / Bulgária

www.cubufoundation.com

zinevart@gmail.com

 

 

DRAMBLYS / Spanyolország

www.dramblys.org

all.ears@dramblys.org

 

 

HELLENIC YOUT H PART ICIPAT ION / Görögország

www.hellenicyouthparticipation.com

youth@hellenicyouthparticipation.com

 

 

INFORMAT ION T ECHNOLOGY FOR MARKET  LEADERSHIP /

Görögország

www.itml.gr

isimitsi@itml.gr

KÖVESS MINKET ONLINE!

www.25by25project.com

 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom
jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető
felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
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