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Projekt ArtCRelief keskendub väljakutsele, mille covid-19 pandeemia on
tekitanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühidalt KKLS)
nende tegevuse jätkamisel, tuues kaasa vajaduse kohaneda ja üle
minna uutele, erinevatele ärimudelitele.

Ettevõtliku hoiaku kasvatamine, innovatsiooni rolli tõstmine
ettevõtluses, orienteerumine digitaalsele kultuuripakkumisele ja
internetis esinemisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-
del pandeemiakriisis ellu jääda ja valmistuda uueks ajastuks pärast
seda. 

Arvatakse, et pandeemiakriis soodustab kultuuri digitaliseerimist ja
kiirendab digitaalset üleminekut, samas kui konkurents digiturgudel
nõuab rohkem mitmekesisemaid tooteid. Ellujäämine uuel ajastul
põhineb uutel ärimudelitel, digitaliseerimisel, koostööl, innovatsioonil,
kohanemisel ja paindlikkusel.
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Konsortsium

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu
kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei
vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 



Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite
seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 
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ArtCRelief konsortsium teatab uhkusega, et valmis on teine intellektuaalne väljund (IO2)
“Õppematerjal KKLS-de ettevalmistamiseks uueks ajastuks pärast pandeemiakriisi”. ArtCReliefi
partnerid on ette valmistanud seitse (7) moodulit erinevate õppetükkidega, mis vastavad IO1-s
määratletud tegelikele koolitusvajadustele. Iga mooduliga kaasnevad üksikasjalikud õpitulemused, mis
on korraldatud teadmiste, oskuste ja pädevuste alusel EQF tasemel 5. Kõikide moodulite
koolitusmaterjalid sisaldavad teoreetiliste teadmiste esitlusi, videoid, tööriistakomplekte, tegevusi,
heade tavade esitlusi ja vihjeid veebiressurssidele. Lõpliku IO2 tulemuse ehk moodulid saab alla
laadida siit. Seitse loodud moodulit on järgmised:

IO2 lõpetamine 

IO3 ettevalmistus 

ArtCRelief täiendused

Projekt on jõudmas lõppfaasi. Konsortsium töötab praegu KKLS-dele e-platvormi väljatöötamisega,
mis hakkab majutama IO2-s koostatud koolitusmaterjale ning on õppeplatvormiks sihtrühmale.
Platvorm on loodud põhinedes avatud lähtekoodil ning on kasutajasõbralik, interaktiivne ja atraktiivne  
tööriist. See võimaldab kaugõpet, voogedastusseansse ja arutelugruppide loomist ning ideede ja
dokumentide, postituste ja muude materjalide jagamist. Platvorm hõlbustab ka suhtlemist avaliku või
erasõnumite kaudu. Lähinädalatel valmib platvorm lõplikult ning seejärel jätkame testimisetapiga.

https://www.artcrelief.eu/_files/ugd/a02f3c_09349cf60555462fa82bdcd88bff8a9e.pdf
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seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 

Levitustegevused
Meie artikkel pealkirjaga "An exploration of the challenges that artists, culture, and creative
professionals (ACCPs) are facing in the post covid era in pursuing their entrepreneurial activities"
(Uuring väljakutsetest, millega seisavad silmitsi kunstnikud, kultuuri- ja loomeprofessionaalid
(KKLS) COVID-i järgsel ajastul oma ettevõtlustegevuses) võeti vastu esitlemiseks I.CO.D.ECON
2022 konverentsil, mis toimub Kreekas Kalamatas 21.-23.10.2022.

Olge ArtCReliefi uudiste ja tegevustega kursis ning külastage meie kanaleid:
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5. ja 6. juulil 2022 toimus Bulgaarias Sofias meie Erasmus+ projekti „Entrepreneurial Empowerment for
artists, Culture and Creative Professionals” (ArtCRelief) kolmas riikidevaheline projektikohtumine.
Kohtumise korraldas ja partnereid võõrustas Bulgaaria kunstnike liit (UBA). Kohtumisel osalesid kõik
ArtCRelief projekti partnerid. Kogu projekti meeskond tänab neid suure külalislahkuse ja seltskondlike
sündmuste pakkumise eest! 

3. rahvusvaheline kohtumine Bulgaarias

Kohtumine tähistas teise intellektuaalse väljundi (õppematerjalid KKLS-de ettevalmistamiseks uueks
pandeemiakriisijärgseks ajastuks) valmimist ja järgmiste sammude algatamist ehk loodud materjalide
digitaliseerimist (KKLS.de e- õppe- ja koostööplatvormi loomine). Kunstnikke, kultuuri- ja
loomespetsialiste (KKLS) kutsutakse peagi õppematerjali ja platvormi testima ning projektide väljunditest
kasu saama.

https://www.artcrelief.eu/
https://www.facebook.com/Artcrelief-100265285585809

