ECVET for Creative Industries
IO3:OPRACOWANIE ORAZ PILOTAŻ KURSU UMOŻLIWIAJĄCEGO
ZDOBYCIE CERTYFIKATU LRN Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA
EUROPEJSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
Wprowadzenie do IO3
Rezultat intelektualny 3 (IO3) projektu ECVET dla przemysłów kreatywnych (EFCI)
obejmował opracowanie i przeprowadzenie kursu pilotażowego pozwalającego na
zdobycie ogólnego certyfikatu LRN w zakresie kwalifikacji przedsiębiorczości dla
europejskiego przemysłu kreatywnego, który obejmował nowo utworzoną tematykę
„Przedsiębiorczość w przemyśle kreatywnym w Europie”.
Partnerstwo w ramach projektu EfCI współpracowało z brytyjską instytucją
przyznającą nagrody Learning Resource Network, w celu „umiędzynarodowienia”
kwalifikacji „Przedsiębiorczość dla branż kreatywnych”, tworząc szereg nowych
rozdziałów „Kreatywnych branż w Europie”, które można dodać do istniejących
kwalifikacji. Uwzględniają one perspektywy na poziomie europejskim i koncentrują
się na obecnym stanie oraz ciągłym rozwoju branż kreatywnych w uczestniczących
państwach członkowskich Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii,
identyfikując istniejące kluczowe sektory i obszary przyszłego wzrostu, a także
dokonując przeglądu tradycji i historycznego rozwoju sektora w każdym z tych
krajów. Jednostki dokonują również przeglądu i analizy kluczowych kwestii
regulacyjnych, prawnych i ekonomicznych związanych z branżami kreatywnymi,
przedsiębiorczością i zakładaniem działalności w danych krajach partnerskich.
Nowy certyfikat kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości dla europejskich
przemysłów kreatywnych obejmuje 4 następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.

Tworzenie profilu zawodowego, marki osobistej i obecności online
Strategie komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Wprowadzenie do planowania biznesowego dla praktyków branży kreatywnej
Przedsiębiorczość w przemyśle kreatywnym w Europie

Rozdziały od 1 do 3 koncentrują się na branżach kreatywnych w kraju ojczystym
uczestnika kursu, a
dzięki opracowaniu rozdziału czwartego poświęconego
europejskim przemysłom kreatywnym kurs zyskał wymiar międzynarodowy, co jest
wartością dodaną dla uczestników zainteresowanych poznaniem lub działaniem w
branżach kreatywnych w innych krajach UE. Aby to ułatwić, stworzyliśmy wersję
tego dodatkowego rozdziału dla każdego z krajów partnerskich EFCI (Irlandia,
Włochy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania), aby na przykład uczestnik z Wielkiej
Brytanii zainteresowany przemysłem kreatywnym w Hiszpanii miał możliwość
ukończyć pierwsze 3 rozdziały kursu skupiające się na Wielkiej Brytanii, a następnie
przerobić hiszpańską wersję rozdziału czwartego. Podobnie włoski uczestnik kursu
zainteresowany Irlandią przerobiłby pierwsze 3 rozdziały skupiające się na
Włoszech, a następnie irlandzką wersję czwartego rozdziału (tak samo w przypadku
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innych krajów w ramach partnerstwa EFCI). Nowy certyfikat w zakresie
przedsiębiorczości dla europejskich przemysłów kreatywnych został akredytowany
przez LRN oraz uznany przez Ofqual, a zatwierdzona specyfikacja Ofqual stanowi
część tego dokumentu.
Ponadto, ponieważ kwalifikacja opiera się na wspólnych treściach, celach uczenia
się i kryteriach oceny, które mają zastosowanie dla wersji dostępnych w każdym z
krajów partnerskich, partnerzy projektu EFCI mogą zaoferować pełny transfer
punktów ECVET dla uczniów, którzy rozpoczynają kurs u jednego partnera kraju, ale
chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i podjąć dalsze studia w innym kraju UE.
Dzięki temu uczestnik kursu może rozpocząć certyfikację w zakresie
przedsiębiorczości dla europejskich przemysłów kreatywnych, na przykład - w
Londynie w Wielkiej Brytanii i opracować tam niektóre rozdziały wchodzące w ramy
kwalifikacji, a następnie udać się do Hiszpanii, aby pracować w sektorze przemysłów
kreatywnych i przenieść swoje kredyty na 3Si i ukończyć zdobywanie kwalifikacji w
Hiszpanii.
Certyfikat w zakresie kwalifikacji przedsiębiorczości dla europejskiego przemysłu
kreatywnego został następnie zintegrowany z ofertą szkół zawodowych partnerów
projektu EFCI poprzez serię kursów pilotażowych w poszczególnych krajach
partnerskich. Dzięki nim w nowym kursie wzięło udział 97 osób uczących się w VET,
a 75 uzyskało certyfikat w zakresie kwalifikacji przedsiębiorczości dla europejskiego
przemysłu kreatywnego.
Raport zawiera schematy pracy i materiały edukacyjne obejmujące wszystkie
kryteria oceny wykorzystywane przez każdego z partnerów EfCI w celu dostarczenia
opartych na zajęciach w klasie elementów ich programów pilotażowych, które
zostały dostosowane do kontekstu sektora przemysłów kreatywnych w ich krajach i z
wyjątkiem Irlandii, przetłumaczone na język narodowy. Dostarczone materiały
szkoleniowe są zaczerpnięte z tych wykorzystywanych w kursach pilotażowych
różnych partnerów i składają się z prezentacji w formacie PDF, filmów, screencastów
(cyfrowe nagranie obrazu z ekranu komputera zawierającego narrację audio),
wskazówek dotyczących nauczania i arkuszy ćwiczeń. Dla innych organizacji
związanych z szkolnictwem zawodowym
zainteresowanych dostarczeniem
certyfikatu w zakresie przedsiębiorczości dla europejskich przemysłów kreatywnych,
ważne jest, aby pamiętać, że każdy partner będzie również pracował z
indywidualnymi uczniami na zasadzie indywidualnej pracy podczas kursów
pilotażowych. W związku z tym, oprócz głównych materiałów szkoleniowych
wykorzystywanych w elementach kursu, partnerzy EFCI będą mogli udostępnić
zainteresowanym stronom materiały szkoleniowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb oraz, co ważne, przykładowe zadania i oceny dotyczące kwalifikacji.
Materiały będą udostępniane bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej
projektu EfCI ( https://www.creativeindustriesproject.eu ), a także za pośrednictwem
organizacji partnerskich na żądanie. Materiały są nieustannie rozwijane i
rozbudowywane do wykorzystania w różnych kontekstach i z różnymi grupami
docelowymi. Na przykład Third Sector International (3Si), partner projektu z
Hiszpanii, obecnie pomaga ośrodkowi szkoleniowemu w Sewilli w dostarczeniu
dostosowanej wersji kursu, która uzupełni ich kursy projektowania graficznego dla
studentów zainteresowanych przedsiębiorczymi i biznesowymi aspektami sektora
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kreatywnego. Ponadto Capacity London dostarcza obecnie dostosowaną wersję
kwalifikacji przeznaczonych dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia
zawodowego podejmujących doświadczenia zawodowe z pracodawcami z Creative
Industries w Marsylii, Francja, co przyczyni się do stworzenia nowego zestawu
planów zajęć i zasobów edukacyjnych dostosowanych do sektora przemysłowego
kreatywnych we Francji.
Schematy pracy i materiały dydaktyczne, które stanowią główną treść tego raportu,
stanowią doskonały przegląd wymagań dotyczących certyfikatu w zakresie
przedsiębiorczości dla europejskich przemysłów kreatywnych w krajach partnerskich
EfCI - Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zaleca się jednak, aby
organizacje związane z szkolnictwem zawodowym zainteresowane uzyskaniem
akredytacji w celu uzyskania kwalifikacji skontaktowały się najpierw z jednym z
partnerów projektu EfCI, który może zaoferować wsparcie w procesie akredytacji, a
także dostęp do szerszego zakresu materiałów edukacyjnych (zarówno w języku
angielskim, jak i języku narodowym organizacji partnerskiej) oraz szczegółowe
porady dotyczące zaangażowania, wsparcia i oceny uczestnika kursu.
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