
Voice through Art: ένας ψηφιακός χώρος
για νέους δημιουργούς

Η πλατφόρμα VOICE THROUGH ART αποτελεί κοινό έργο που
δημιούργησαν φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της τέχνης, της
πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης. Αποτελεί
μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε δημιουργούς / καλλιτέχνες 18 – 30
ετών και στοχεύει να προωθήσει μια νέα δυναμική και υποστηρικτική
πολιτιστική επιχειρηματικότητα, που θα διευκολύνει την επαγγελματική
τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη. Πιο συγκεκριμένα,
επιδιώκει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων
δημιουργών παρέχοντάς τους θεωρητικές γνώσεις αλλά και εργαλεία για
να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες και έργα.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τρεις ενότητες: Η πρώτη παρέχει
ενημέρωση καθώς και τις θεμελιώδεις γνώσεις για τον τρόπο με τον
οποίο προχωρούμε από την σύλληψη της κεντρικής ιδέας ενός πρότζεκτ
στο στήσιμο και την δημιουργία του. Στη δεύτερη προτείνονται
εφαρμογές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία
ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων. Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με σκοπό την κοινωνική ένταξη
ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη
δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των έργων τους, την απόκτηση της δικής
τους φωνής.

Σημαντικό μέρος της πλατφόρμας αποτελεί η ύπαρξη συλλογής (gallery),
όπου οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν δικές τους δημιουργίες καθώς
επίσης και η δυνατότητα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σε
σχέση με το περιεχόμενο της πλατφόρμας και των καλλιτεχνικών
δημιουργιών μέσω του forum.

Η σύμπραξη των συμμετεχόντων οργανισμών ευελπιστεί πως η
πλατφόρμα θα αποτελέσει έναν βιώσιμο χώρο για νέους δημιουργούς,
όπου θα μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους, να μάθουν ο ένας
από τον άλλον, να συμμετέχουν σε κοινές καλλιτεχνικές δραστηριότητες



και σε δίκτυα αλληλεγγύης σχηματίζοντας μια καλλιτεχνική ευρωπαϊκή
κοινότητα νέων. Έτσι διευκολύνεται η διάδοση αφενός των ευρωπαϊκών
αξιών και αφετέρου μιας νέας κουλτούρας που αποβλέπει στον
εκδημοκρατισμό της τέχνης και στην προσβασιμότητα σε αυτήν μέσω
των νέων τεχνολογιών.

Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα και την ολοκλήρωση των ενοτήτων
κάθε χρήστης πιστοποιείται με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων
για νέους (Youthpass). Δίνεται ωστόσο και η δυνατότητα (μη επίσημης)
πιστοποίησης στην περίπτωση ολοκλήρωσης επιμέρους ενοτήτων.
Ανάλογη πιστοποίηση προβλέπεται και για τους εκπαιδευτές /
οργανισμούς που θα θελήσουν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη
πλατφόρμα ή/και να την χρησιμοποιήσουν για την εκπαίδευση νέων ή
ομάδων νέων που συνδέονται με τον οργανισμό τους.
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