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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν 

NEWSLETTER#3 

 

 

Τι είναι το Creative Talent Factory; 

«Το να κάνεις τέχνη είναι διαφορετικό από το να επιχειρείς στην τέχνη» 
 
Το Creative Talent Factory γεφυρώνει αυτό το χάσμα προσφέροντας εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους 

καλλιτέχνες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον συναρπαστικό χώρο της καλλιτεχνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 

Τι έχουμε καταφέρει: 

Μια Συλλογή Κινήτρων 
 Μια συλλογή εύκολων στη χρήση υλικών  που θα σου 
δώσουν την απαραίτητη έμπνευση για να κάνεις το πρώτο 
βήμα προς το να γίνεις καλλιτεχνικός επιχειρηματίας. 
Σύντομες διαδραστικές αναγνώσεις, ιστορίες επιτυχίας, μελέτες 
περιπτώσεων, συνεντεύξεις με όσους τα κατάφεραν, χρήσιμοι 

σύνδεσμοι και πολλά ακόμα περιμένουν να ανακαλυφθούν και 
να σου προσφέρουν την απαραίτητη ώθηση κατά τη διάρκεια 
του ξεκινήματός σου. 

 
 

Τι προετοιμάζουμε: 

Ένα εργαλείο Αυτοαξιολόγησης 
 Ένα διασκεδαστικό κουίζ που υπολογίζει το ακριβές επίπεδο 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων σου κάθε δεδομένη στιγμή, 
παρέχοντάς σου προσαρμοσμένες προτάσεις σχετικά με το πού 
πρέπει να εστιάσεις περισσότερο. 

 
 

Ένα Πρόγραμμα E-Training 
Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα ατομικής μάθησης χωρισμένο σε 
θεματικές ενότητες που εστιάζουν στις πιο σημαντικές πτυχές 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τέχνη. 

 
 

Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
 Ένα σετ διαδικτυακών εκπαιδευτικών υλικών τα οποία 
καθοδηγούν τους εκπαιδευτές στο να χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά τα εργαλεία του Creative Talent Factory εντός 
τάξης, να παρακινήσουν τους σπουδαστές ώστε να κυνηγήσουν 
τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες και να ενθαρρύνουν 
εποικοδομητικούς διαλόγους και συνεργασίες μεταξύ τους. 

 

Ιστορίες Επιτυχίας

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν:  
 
- Όλοι οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση ή φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν 
την υφιστάμενή τους μπορούν να επωφεληθούν από 
τα εκπαιδευτικά εργαλεία του Creative Talent 
Factory. 
 
- Μέσω της διαδικτυακής εργαλειοθήκης για 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
καθοδηγούνται προς την αποτελεσματική χρήση των 
εκπαιδευτικών εργαλείων του έργου σε περιβάλλον 
τάξης. 
 
- Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάσκει 
επιχειρηματικότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν 
τα εργαλεία του  Creative Talent Factory και να τα 
ενσωματώσει στο διδακτικό του πρόγραμμα. 
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Απολαύστε 6 σύντομα βίντεο από 6 καλλιτεχνικούς 
επιχειρηματίες από τις χώρες που συμμετέχουν 
στο Creative Talent Factory.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μείνετε σε επαφή με το έργο Creative Talent Factory 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook 
https://www.facebook.com/CREATIVETALENTFACTORY  ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

https://talentcreation.eu/partners/?lang=el 

https://talentcreation.eu/video-success-stories/?lang=el
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