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Tai yra ERASMUS+ projektas, 

kurio tikslas - padėti Jums įkurti ar plėtoti
savo kūrybinį verslą.

 
 

https://talentcreation.eu/



Kaip tapti sėkmingu
kūrybiniu antrepreneriu

XXI amžiuje ?
 

Galime padėti rasti kelią į
sėkmę vystant   kūrybinį

verslą.

https://talentcreation.eu/

Statistiniai duomenys rodo, kad 70% menininkų dirba
savarankiškai. Nepaisant to, didelė dalis jų vis dar

skeptiškai žiūri į antreprenerystę.

Štai kodėl menininkams reikia paramos ir motyvacijos
 siekiant ugdyti savo gebėjimus tam, kad jie galėtų tapti
 sėkmingais kūrybiniais antrepreneriais. Įgyvendinant šį

projektą sukūrėme motyvacinį veiklos vadovą,
kuriame pristatome statistinę informaciją, galimybes

kūrybos sektoriuje, sėkmės istorijasir atsiliepimus, kurie
padės Jums žengti pirmuosius žingsnius savo tikslo link.

 



Ar turiu 
reikiamas

kompetencijas?

Verslo įgūdžiai ir estetiniai gebėjimai yra būtini norint
pragyventi iš savo menininko profesijos. Kai kurie

kūrybiniai antrepreneriai netgi teigia, jog jiems vis dar
trūksta verslo įgūdžių, kuriuos gali suteikti meno

verslumo švietimas.
 

Kokių kompetencijų man, menininkui, reikia
norint sulaukti pasisekimo verslo pasaulyje?

Įsivertinkite 
savo gebėjimus 

mūsų tinklalapyje.

https://talentcreation.eu/



Kūrybinę antreprenerystę praktikuojantys asmenys
 ir pradedantieji verslininkai 

turi tobulinti savo žinias ir įgūdžius tam, 
kad galėtų įkurti ir vystyti savo kūrybinius verslus.

 
„Kūrybinių talentų fabriko“ mokymų programa suteikia

inovatyvias galimybes įgyti naujų gebėjimų siekiant tapti
sėkmingu kūrybiniu antrepreneriu.

Kas gali išmokyti mane
antreprenerystės

subtilybių 
kūrybos sektoriuje?

 

Pradėkite 
e-mokymosi kursus 

mūsų tinklalapyje.
 

https://talentcreation.eu/



Būdamas suaugusiųjų švietėju, siekiu įkvėpti
menininkus

ir kūrybines grupes dirbti, tobulėti ir įsilieti į verslo
pasaulį.

 
Kaip galiu padėti jiems surasti raktą į sėkmę?

 

Esu suaugusiųjų švietėjas.
Kur galiu rasti mokymų

medžiagą?

Atraskite
švietėjams skirtą

e.rinkinį mūsų
tinklalapyje.

https://talentcreation.eu/



Projektas "Kūrybinių talentų fabrikas" 
vykdomas 6 institucijų iš 6 šalių, sukaupusių didelę

patirtį suaugusiųjų švietimo srityje ir inovatyvių
mokymo metodų kūrime.

Lietuva Serbija Italija

Slovėnija Portugalija Graikija

Kas mes esame?

https://talentcreation.eu/
„Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra jo turinio

patvirtinimasir atspindi tik autorių požiūrį. Komisija negali būti laikoma
atsakinga už betkokį jame esančios informacijos panaudojimą."

 


