
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.

PARTNERS
Οι εταίροι του προγράμματος είναι 7 
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FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE 
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CIVIL SOCIETY / BULGARIA
www.cubufoundation.com
cubufoundation@gmail.com

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

HELLENIC YOUTH PARTICIPATION / GREECE
www.hellenicyouthparticipation.com
evsprojects.hyp@gmail.com

 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET 
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www.itml.gr
zhaddad@itml.gr
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Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το 
έργο και τα αποτελέσματά του ή θέλετε να 

λάβετε μέρος

Nefeli Papagiannakou | Project Coordinator GR
evsprojects.hyp@gmail.com

HELLENICYOUTHPARTICIPATION.COM



Το έργο θα αναπτύξει μια σειρά 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους για 
να τους βοηθήσει να επιτύχουν το 
στόχο της μάθησης και της 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των 
γνώσεών τους μέσω 25 σημαντικών 
πολιτιστικών εμπειριών έως την 
ηλικία των 25 ετών.

Θα αναπτυχθεί επίσης ένα πλαίσιο 
πολιτιστικού προγράμματος 
σπουδών βάσει θέσεων που θα 
επιτρέψει σε οποιονδήποτε να 
δημιουργήσει μια μεθοδολογία 
πολιτιστικής μάθησης σχετικά με 
την πόλη και την περιοχή τους.

Η διεθνική διάσταση του έργου 25 
by 25 θα ενισχυθεί μέσω του 
στοιχείου ανταλλαγής γνώσεων και 
καλών πρακτικών από ομοτίμους 
μέσα από την  ψηφιακή πλατφόρμα 
25 by 25. Αυτό θα επιτρέψει στους 
δικαιούχους να κατανοήσουν τις 
διαφορετικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της ευρύτερης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της 
γνώσης του ποικίλου φάσματος της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ

Νέοι 15-21 χρονών
Ευάλωτες ομάδες, ΝΕΕΤ και νέοι/ες 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

Σύμβουλοι νέων

Οργανώσεις Νεολαίας 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εγχειρίδιο με τις βέλτιστες πρακτικές για 
τη συμμετοχή σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Πίνακας πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε 
όλη την Ευρώπη

Το εγχειρίδιο 25 από 25 για νέους

Πλαίσιο για ένα πρόγραμμα σπουδών 
βάσει περιοχής υλοποίησης,

6 Βασικά προγράμματα σπουδών από την 
περιοχή κάθε εταίρου

Η ψηφιακή πλατφόρμα 25 με 25, η οποία 
θα περιέχει:

Αποθετήριο για προγράμματα 
σπουδών βάσει χρηστών και 
τοποθεσίας των συμβούλων νέων

Χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων 25 by 25 
για νέους

25 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 25

Το έργο «25 by 25» στοχεύει στην 
υποστήριξη και ενθάρρυνση των 
νέων ηλικίας 15 έως 21 ετών να 
αυξήσουν την αλληλεπίδρασή 
τους με πολιτιστικές 
δραστηριότητες και εμπειρίες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αύξηση της προσβασιμότητα στην 
υπάρχουσα πολιτιστική κληρονομιά

Ανάπτυξη της συμμετοχικότητας των 
αποκλεισμένων νέων σε 
πρωτοβουλίες πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Διάδοση  ενός ισχυρού μηνύματος "25 
by 25" μεταξύ των νέων και των 
εργαζομένων στη νεολαία


