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Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ

ΤΕΥΧΟΣ

To Ευρωπαϊκό
έργο CLOE

Η πλατφόρμα

του CLOE

Το CLOE γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID19 επηρεάζοντας τους νέους και τις πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες (CCI), περισσότερο από κάθε 
άλλο. Όταν ο δημιουργικός τομέας προχώρησε σε ψηφιακό 
περιβάλλον παρέχοντας στο κοινό δωρεάν πολιτιστικό 
περιεχόμενο, το κοινό εκτίμησε τον θετικό αντίκτυπο που 
έχει στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, παρόλο που ο 
κλάδος βίωσε πλήγμα λόγω των περιορισμών που έθεσε η 
πανδημία.

Η πανδημία επηρέασε το μέλλον των νέων περισσότερο 
από άλλες ηλικιακές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι 
ένωσαν τις δυνάμεις τους
και τις εμπειρίες τους για να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν 
μια ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παιδαγωγικής Ψυχαγωγίας 
που ανταποκρίνεται και στα δύο ζητήματα: απ’ την μια στην 
κρίση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και 
από την άλλη στην απώλεια προοπτικών από τους νέους.

Το αντικείμενο του έργου είναι να καλλιεργήσει δημιουργικά 
ταλέντα στους νέους και να παρέχει τόσο ένα δημιουργικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και ένα βιώσιμο επιχειρηματικό 
μοντέλο βασιζόμενο στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Ο μηχανισμός του CLOE βασίζεται στα DISTANCE LABS, 
όπου νέοι και εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα θα 
συν-δημιουργήσουν:

(i) ένα street MUSICAL, ιδίως μια ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ παράσταση,
(ii) ένα WEB MAGAZINE για να δώσει φωνή σε νέους 
δημιουργούς,
(iii) το Δίκτυο νέων δημιουργών της Ευρώπης.
Το έργο αποσκοπεί σε νέους (18-30 ετών) που 
δραστηριοποιούνται ήδη στον δημιουργικό τομέα 
(μουσικοί, χορευτές, συγγραφείς) όσοι και σε νέους που δεν 
εκμεταλλεύτηκαν ποτέ τη δημιουργική τους στάση, νέους με 
οικονομικές και χωρίς οικονομικές δυνατότητες και νέους 
που θεωρούνται περιθωριοποιημένοι. Όλοι μπορούν να 
λάβουν μέρος σε μια πραγματικά ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ εμπειρία 
εκπαίδευσης.μοντέλο βασιζόμενο στις τέχνες και τον 
πολιτισμό.

https://cloeplatform.eu/


ΤΕΥΧΟΣ 1

March 2022 www.cloeplatform.eu

Κυκλοφόρησε η πλατφόρμα και το ψηφιακό περιοδικό CLOE!!
Το ψηφιακό περιοδικό CLOE περιλαμβάνει δημιουργικό και
πλούσιο περιεχόμενο σχετικά με την τέχνη, τον πολιτισμό, τη
δημιουργικότητα, τη μουσική, το χορό, τη φωτογραφία και
καλύπτει ένα ευρύ κοινό με έδρα την Ευρώπη. Οι ιστορίες
περιλαμβάνουν επίσης νέους καλλιτέχνες που παρουσιάζουν
το δημιουργικό τους έργο και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
καλύπτοντας μια ευρύτερη πτυχή του δυναμικού των νέων
της Ευρώπης.
Εάν είστε νέος καλλιτέχνης, επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, και
θέλετε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας, σας θέλουμε μαζί
μας!! Μπορείτε να υποβάλετε το άρθρο σας απευθείας στην
Πλατφόρμα μας!!

Η πλατφόρμα 
του
CLOE & το 
διαδικτυακό
περιοδικό

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν”

MEET THE TEAM!

cloeplatform.eu
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