Bu ilgi çekici ve benzersiz proje, yerel yönetimler, kültürel işletmeciler, akademisyenlerden oluşan ilginç bir
ortaklık tarafından yürütülmektedir.
Proje Lideri:
Luigi Sturzo Enstitüsü, İtalya
www.sturzo.it

Proje Hakkındaki Sorular İçin?
www.projectcream.eu

CREA.M proje lideri :
Proje Ortakları:
Deusto Üniversitesi, Boş Vakti
Değerlendirme Araştırmaları
Enstitüsü, İspanya
www.ocio.deusto.es
ENCATC, Belçika
www.encatc.org
Denizli Il Özel İdaresi , Türkiye
www.dioi.gov.tr
Finnish Müzeler Birliği,
Finlandiya
www.museoliitto.fi

Istituto Luigi Sturzo
Palazzo Baldassini, Via delle Coppelle, 35
00186 Rome
www.sturzo.it
+39.066840421
Barbara Tieri b.tieri@sturzo.it
Giulia Fiaccarini g.fiaccarini@sturzo.it
Antonia Silvaggi a.silvaggi@sturzo.it
Project Numarası :
518533-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP

Goldsmiths, Londra
Üniversitesi, Yaratıcı ve
Kültürel Girişimcilik Enstitüsü,
Birleşik Krallık
www.gold.ac.uk/icce
Roma Tre Üniversitesi, İtalya
www.uniroma3.it
RPIC-ViP s.r.o.,
Çek Cumhuriyeti
www.rpic-vip.cz

CREA.M projesi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme Programı desteğiyle fonlanmaktadir.
Bu tebliğ, yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır ve söz konusu
belgeden herhangi bir kullanım için elde edilecek bilgiden komisyon
sorumlu tutulamaz.

CREA.M DAGILIMI
Yaygınlaştırma
CREA.M projesi, kültür yöneticileri için yaratıcılıkla
harmanlanmış mentor kültür sektöründe ihtiyaç duyulan yeterlilikleri belirleyerek, girişimci yetenekleri ve
yaratıcılığı teşvik etmek için, öğrenme çıktılarını dikkate alarak mentor gereçlerini test etmeyi ve hayata
geçirmeyi hedeflemektedir.
CREA.M projesi, Aralık 2011’den Kasım 2013’e kadar
24 aylık bir dönem içinde yürütülecektir. Nihai
sonuçlar, Ekim 2013’te Brüksel’de uluslararasi bir
konferansta yayımlanacaktır.
CREA.M projesi, kültür sektöründe istihdamı arttırmak
icing 2020 Arup Ajandası'nın amacını güçlü bir şekilde
teşvik eder. Proje, kültür yöneticilerinin becerilerini ve
yeterliliklerini geliştirmesine destek olarak istihdamın
artmasına katkıda bulunacak böylelikle kişiler istikrarlı
bir is bulacak veya kendi sahasında fon sağlayan
Avrupa Komisyonu’nun Leonardo da Vinci Programı
sayesinde planlanan herşeyin hayata geçirilmesi
mümkün olacaktır.

INSAN ILISKISI, CREA.M projesi, kültür is gücü
piyasasının ihtiyaçlarına kültür yönetimi alanında
uzmanlık sağlama açısından
önemlidir. Yenilikle
harmanlanan mentorluk hizmetinin gelişmesine
dayanan proje, tüm faydalanıcılar için yaratıcı,
girişimci ve çok disiplinli becerileri teşvik edecektir.

CREA.M projesi, is gücü piyasasında özellikle sağlam
is imkanları bulamayan kültür alanında çalışanları
hedeflemektedir.
Proje, yaratıcılıkla harmanlanan mentorluk için pilot bir
test dönemi ön görmektedir: 18 faydalanıcı, 18 mentor
deneyimleri ile becerilerini ve yeterliliklerini geliştirerek
istihdamı yüksektecektir. CREA.M meslek edindirme
faaliyetlerini desteklemek için bir bilgi işlem teknoloji
(BIT) platformu oluşturacak ve projenin sonuçlarını
değerlendirip yaygınlaştıracaktır.

Uzman bilgisi

Yaratıcı
mentorluk
Is birliği

Yetenek geliştirme

Proje, üç ana safha vasıtasıyla geliştirilecektir.

I. SAFHA

ÖNCELIKLI AVRUPA
ETKISI :

KÜLTÜR YÖNETICISI

BIT PLATFORMU
KÜLTÜR YÖNETIMINDE UZMANLIK
ARASTIRMA
IS VEREN
KÜLTÜREL IS GÜCÜ PIYASASI
KÜLTÜR YÖNETICILERI

Birinci safhada CREA.M, gayri resmi ortamlarda
elde edilen yeterlilikler ve girşimci beceriler için
gerekli olan hususi dikkatin verilmesiyle, kültürel is
gücü piyasasındaki çalısanları eğitmek ve
yetiştirmek için yeni bir çerçeve dizayn etmek
adına, kültür alanında gerekli olan yetenekleri
araştıracak ve şekillendirecektir.

II. SAFHA
Diğer safha: ortaklar bir yandan girişimci rekabeti
ve kültürler arası becerileri, yenilikçi ruhu, yaratıcı
düşünmeyi destekleyen, CREA.M’in harmanlanan
danışmanlık yöntemine dayanan yenilikçi bir eğitim
modelini dizayn ve test edecek, öte yandan ise birebir mentor– faydalanıcı ilişkilerinde somut öğrenme araçlarını geliştirecektir.

III. SAFHA
Sonuç olarak, ortaklar AB seviyesinde paylaşılacak
test döneminden sonra yeterliliklerin tasdik sürecini tamamlayacaktır.

