ПРЕСЕЧИ ЛИНИЯТА—
ЕВРОПЕРСПЕКТИВА

Целта на проекта „Пресечи линията - Евро перспектива” е да се адаптира един
иновационен мултимедиен продукт за приложение в страните, партньори по
проекта. Този продукт бе създаден от предишен проект и представлява DVD
съдържащо едно представление с участие на млади хора. Ние ще създадем
един нов продукт обменяйки добър опит и материали с всички партньори, като
по този начин ще разполагаме с едни адаптивни учебни материали - DVD и
ръководства към него, адресирани към ситуацията и проблемите в съответната
страна и целева група. Материалите ще бъдат тествани във всяка една страна
със съответната целева група.
Новият продукт ще бъде наречен „Пресечи линията – Евро перспектива” и ще
съдържа DVD и ръководства към него. Той ще бъде адресиран към различни
проблеми, които младите хора изпитват и ще бъде полезен на обучители и лектори, работещи с млади хора. Проектът ще ангажира млади хора в риск по
един много позитивен начин и ще спомогне за тяхната социална интеграция и
социално включване, ще допринесе и за по-доброто разбиране на техните проблеми. Това от своя страна ще повиши тяхната ангажираност и активна позиция и ще въведе една нова Европейска перспектива.
Продуктът „Пресечи линията - Евро перспектива” ще бъде предоставен на обу-
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чители и лектори, в сферата на професионалното образование и квалификация
на младите хора, като по този начин ще спомогне и за развиване и усъвършен-
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стване и на техните компетенции относно по-доброто разбиране на проблемите на младежта и така ще направи техните дейности по-ефективни. Включване-
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то на младите хора в проекта е много важно и ще допринесе за между културния диалог и по-добрата сплотеност в общността.

България

Ръководствата ще подпомогнат както младите хора, така и лекторите и обучитеТел: +359 42 638524
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лите, работещи с тях, и ще бъдат насочени към различни проблеми, актуални за
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всяка една от страните партньори и тяхното по-добро разбиране.

