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A projekt során egy, az európai 
kulturális lehetőségeket 
bemutató mátrixot dolgozunk ki, 
amely segítheti a fiatalokat 
képességeik fejlesztésében és új 
ismeretek elsajátításában 25 éves 
korukig 25 kulturális tapasztalat 
megszerzése által.

További célunk egy kulturális 
tanulási keretrendszer 
kidolgozása, amely lakóhelytől 
függetlenül lehetővé teszi a 
fiatalok számára, hogy kulturális 
és tanulási élményt a saját 
környezetükön belül 
(falu/város/régió) megélhessék.

A „25 kulturális élmény 25 éves 
korig” projekt keretében egy 
nemzetközi digitális platformot 
hozunk létre, amely lehetővé teszi 
a fiatalok számára, hogy 
megértsék az Európai Unió 
kulturális kontextusát a közös és 
sokszínű európai kulturális 
örökség ismeretén keresztül.

KÖZVETLEN CÉLCSOPORT

15-21 éves fiatalok
Hátrányos helyzetű -, bevándorló-, 
foglalkoztatásban, oktatásban, képzésben 
nem résztvevő (NEET) fiatalok

Ifjúságsegítők, fiatalokkal dolgozó 
szakemberek

Ifjúsági és helyi civil szervezetek

A PROJEKT VÁRHATÓ 
EREDMÉNYEI

Kézikönyv a kulturális tevékenységekkel 
kapcsolatos jó gyakorlatokról

Európai kulturális tevékenységek mátrixa

„25 kulturális élmény 25 éves korig” 
kézikönyv fiatalok számára

Nem helyspecifikus kulturális 
élmény-alapú képzési keretrendszer

Hat, helyi kulturális élményeket átfogó 
tananyag a partnerszervezetek 
székhelyein

„25 kulturális élmény 25 éves korig” 
Digitális Platform, mely a következőket 
tartalmazza:

Kulturális élményekre építő tantervek 
az ifjúságsegítő munkához

Készség-portfólió fiatalok számára

25 KULTURÁLIS ÉLMÉNY 
25 ÉVES KORIG

A „25 kulturális élmény 25 éves 
korig” című projekt célja a 15 és 
21 év közötti fiatalok ösztönzése 
arra, hogy kulturális élményekkel, 
tapasztalatokkal fejlesszék 
képességeiket.

A PROJEKT CÉLJAI

A kulturális élmények, informális 
tanulási lehetőségek 
hozzáférhetőségének javítása

A hátrányos helyzetű fiatalok 
részvételének növelése a kulturális 
programokban

A projekt fő üzenete: "25 kulturális 
élmény 25 éves korig" eljuttatása a 
fiatalokhoz, ifjúságsegítőkhöz minél 
szélesebb körben


