Partnerit

Yhteystiedot

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä kulttuurialan
toimijat, yliopistot ja paikallistason viranomaiset.

Hankkeen vetäjä:
Istituto Luigi Sturzo, Italia
www.sturzo.it

Hankkeen partnerit:
Deuston yliopisto, Vapaa-ajan
tutkimuksen laitos, Espanja
www.ocio.deusto.es
ENCATC, Belgia
www.encatc.org
Denizlin aluehallinto, Turkki
www.dioi.gov.tr

Kysymyksiä hankkeesta?
www.projectcream.eu

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

Suomen museoliitto, Suomi
www.museoliitto.fi
Goldsmiths, Lontoon yliopisto,
Iso-Britannia
www.gold.ac.uk/icce
Romatren yliopisto, Italia
www.uniroma3.it

RPIC-ViP s.r.o., Tšekin tasavalta
www.rpic-vip.cz

Hanke on rahoitettu Euroopan komission
Lifelong Learning -ohjelman tuella.
Tästä tiedotteesta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Yleistietoa hankkeesta
CREA.M-hanke on kulttuurialan ammattilaisille
tarkoitettu luovan ja monialaisen mentoroinnin ohjelma. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimistavoitteisiin ja kulttuurialalla tarvittavaan osaamiseen
perustuva mentoroinnin työkalu ja kokeilla sitä käytännössä. Luovuuden lisäksi työvälineistö edistää yrittäjätaitoja.
Kaksivuotinen CREA.M-hanke alkoi joulukuussa 2011
ja päättyy marraskuussa 2013. Hankkeen tulokset
julkistetaan kansainvälisessä konferenssissa, joka
pidetään Brysselissä lokakuussa 2013.

Yleisö ja vaikutukset
CREA.M-hankkeen kohderyhmää ovat kulttuurialan
ammattilaiset. Hanke on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille, jotka eivät ole löytäneet vakituista työpaikkaa.
Kokeiluvaiheessa hankkeeseen osallistuu 18 kulttuurialan ammattilaista, jotka parantavat osaamistaan ja
työllistymismahdollisuuksiaan yhdessä 18 mentorin
kanssa. Hankkeessa kehitetään verkko-oppimisalusta,
jonka avulla hyödynnetään ja jaetaan hankkeen tuloksia.
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Työskentelymetodi
Hankkeessa on kolme päävaihetta:

CREA.M-hanke tukee vahvasti Eurooppa 2020 strategian tavoitetta parantaa työllisyyttä kulttuurialalla. Hanke luo uusia työpaikkoja auttamalla kulttuurialan ammattilaisia päivittämään taitojaan ja osaamistaan, jotta he voivat löytää vakituisen työpaikan tai
perustaa oman yrityksen. Hanke rahoitetaan Euroopan komission Leonardo da Vinci -ohjelmasta,
jonka kautta tuetaan innovatiivisia ammatillisen koulutuksen ja harjoittelun hankkeita.

IHMISLÄHEISYYS on keskeistä CREA.Mhankkeessa. Hanke vastaa kulttuurituottamisen
a s ia n tu n temu k s en
t a r p e is i in
k ul t t u ur ia l an
työmarkkinoilla. Hankkeessa kehitetään innovatiivinen
monialaisen mentoroinnin työvälineistö, joka edistää
luovaa ajattelua, yrittäjätaitoja ja monialaisen
toiminnan osaamista. Työvälineistö hyödyttää kaikkia
osapuolia.

CREA.M-HANKKEEN PERUSTEKIJÄT:

VAIHE I

VAIKUTUS
EUROOPASSA :

kulttuurialan
ammattilaista

VERKKOALUSTA

KULTTUURIALAN ASIANTUNTEMUS

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kulttuurialalla tarvittavia taitoja ja laaditaan alan ammatti‐
laisille koulutuksen kehyssuunnitelma, jossa kiinnitetään erityistä huomiota epämuodollisen koulutuksen kautta hankittuun osaamiseen sekä yrittäjätaitoihin.

VAIHE II
Seuraavassa vaiheessa laaditaan monialaiseen
mentorointiin perustuva innovatiivinen koulutusmenetelmä ja kokeillaan sitä käytännössä. Tavoitteena on edistää luovaa ajattelua, aloitteellisuutta
ja yrittäjätaitoja sekä kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja. Päämääränä on myös asettaa konkreettisia oppimistavoitteita mentorointisuhteessa.

TUTKIMUS
VAIHE III

TYÖNANTAJAT
KULTTUURIALAN TYÖMARKKINAT
KULTTUURIALAN AMMATTILAISET

Viimeisessä vaiheessa luodaan EU-tason hyväksymiskäytäntö ohjelman avulla hankitulle osaamiselle.

