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Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα S+T+Arts (Science technology and arts) χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την σύσταση των
Περιφερειακών Κέντρων STARTS (Regional STARTS Centres) και την προώθηση την ειδικής
αυτής ατζέντας της διάδρασης των πεδίων γνώσης και πρακτικής της τεχνολογίας της
επιστήμης και των τεχνών, ως μέσο ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής
απασχολησιμότητας των ευρωπαίων πολιτών.
Στην Ελλάδα, η μη κερδοσκοπική εταιρία MADE διοργανώνει μια σειρά ενημερωτικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες λόγω συνθηκών των τελευταίων μηνών μεταφέρονται
διαδικτυακά.
Βρείτε στην ιστοσελίδα της MADE (www.madegroup.co) την πλούσια ατζέντα Ιουνίου με
πρωτοποριακές θεματικές και ταλαντούχους ομιλητές!
Η πλατφόρμα που φιλοξενεί τις δράσεις αυτές είναι η Livestorm και απαιτείται προεγγραφή.
Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι τα ελληνικά, πλήν μερικών επιλεγμένων
συζητήσεων.
Περισσότερες δράσεις για την εξέλιξη της Βιομηχανίας Δημιουργίας και Πολιτισμού, για τα
προϊόντα πολυτελέιας και τις νέες τεχνολογίες, την βιωσιμότητα και την καινοτομία, τις
παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές στην ψηφιακή εποχή, την διαφορετικότητα και την ηγεσία
στον χώρο των STARTS, ακολουθούν σύντομα σε επόμενη ανακοίνωση του φορέα MADE.

Σύνοψη προγράμματος διαδικτυακών events
STARTS ACADEMIES & LABS Entangled: Τέχνη, Επιστήμη, Τεχνολογία & Κοινωνία
Σειρά των STARTS Academies σε συνεργασία με το εργαστήρι καινοτομίας i-DAT(UK) και το
Athens Tech College(GR), συνοδευόμενη από Q&A sessions, θα είναι διαθέσιμη προς όλους
τους συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη σειρά στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να
εκμαιεύσει ερωτήσεις σχετικά με την τέχνη, την επιστήμη, την τεχνολογία και την συσχέτισή
τους προβάλλοντας καινοτόμες πρακτικές, δημιουργικές μεθόδους και το θεωρητικό

υπόβαθρο για αυτά, καθώς και διαδραστικά εργαστήρια με προσκεκλημένους, που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της διορατικότητας και μιας νέας κουλτούρας, που μπορούν να
ωφελήσουν την κοινωνία. Ειδικότερα θέματα που θα συζητηθούν: Χαρτογράφηση των
Υβριδικών Οργανισμών, Αναδυόμενες πρακτικές για το νέο Κύμα Δημιουργικότητας, Χώροι
διαμεσολάβησης μεταξύ της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, Σχεδιάζοντας το
μέλλον: κοινωνικός σχεδιασμός και συλλογική νοημοσύνη. Παρουσίαση από την Χριστιάνα
Καζάκου.

STARTS SYMPOSIUM TALKS ONLINE
ΜΕΡΟΣ 1Ο: STARTS WOMEN// WEBINAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εργαστήρια πάνω σε ψηφιακά εργαλεία και μελέτες περιπτώσεων/success stories ειδικών,
που εφαρμόζουν τις αρχές του STARTS στην σημερινή Ελλάδα. Θα ακολουθήσει συζήτηση
και καθοδήγηση για μια αποτελεσματική συνεργασία. Ειδικότερα θέματα που θα
συζητηθούν: Ψηφιακά εργαλεία επιχειρηματικότητας και γυναικεία επιχειρηματικότητα σε
περιόδους κρίσης και Βιωσιμότητα στον χώρο της μόδας: προκλήσεις, τάσεις και ευκαιρίες.
Συντονισμός από τον Βασίλη Τσουλή.

ΜΕΡΟΣ 2Ο: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & CREATIVE INDUSTRIES - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
STARTS σε Δημιουργικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Κοινωνίες και Ψηφιοποίηση:
Πώς μπορούμε να συνδεόμαστε, να αλληλοεπιδρούμε και να δουλεύουμε διατηρώντας μια
φιλική προς το περιβάλλον ταυτότητα; Ποιες είναι οι ευκαιρίες μας, τα δικαιώματά μας, οι
υποχρεώσεις μας και τα ρίσκα ως μέλη μιας «Διαδικτυακής Δημιουργικής Δημοκρατίας»; Η
νοοτροπία της διάκρισης και διαφοροποίησης και η ανάγκη για προσαρμογή στα δεδομένα
μιας διαδικτυακής κοινωνίας. Κατά πόσο θεωρείται η διαδικτυακή παρουσία, όντως,
«παρουσία»; Ποιες είναι οι δημιουργικές δυνάμεις που μπορεί να αναδείξει η Ψηφιοποίηση;
Ειδικότερα θέματα που θα συζητηθούν: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η ψηφιακή
αλλαγή στις βιομηχανίες της Μουσικής και της Μόδας, Αλλαγές και μετατοπίσεις στην
παραγωγή, STARTS και Βιωσιμότητα, Στερεότυπα και Πρωτότυπα, Η μεταμόρφωση μας σε
Ψηφιακούς Ήρωες. Συντονισμός από την Μανταλένα Καϊλή.

ΜΕΡΟΣ 3Ο: ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το STARTS συμβολίζει ένα μέρος όπου όλα είναι δυνατά. Πληροφορίες και εμπειρίες από
τους “Doers”. Ειδικότερα θέματα που θα συζητηθούν: Ψηφιακή Τέχνη και Κουλτούρα:
σύνδεση με το Σήμερα, Καλλιτέχνες -Τέχνη και το Διαδίκτυο, Ψηφιακή Τέχνη και Ψηφιακές
Επιχειρήσεις, Νew media art. Συντονισμός από τον Μελέτη Κοροπούλη.

STARTS JUNIORS
Εισάγουμε τους μικρούς μαθητές στον κόσμο των STARTS, ώστε να γνωρίσουν τα αμέτρητα
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν την φαντασία τους

πραγματικότητα, να δημιουργήσουν και να εφεύρουν αυθεντικές επινοήσεις που μπορούν
να κάνουν τον κόσμο τους καλύτερο.
Για τα STARTS Juniors η MADE συνεργάζεται με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και
την τοπική, σχολική κοινότητα. Παρουσίαση από την Ματίνα Κανάκη και τον Αποστόλη Πάνο.
Περισσότερες πληροφορίες: www.madegroup.co / info@madegroup.co / www.starts.eu

