RAPORT SYTUACJI BRANŻ KREATYWNYCH NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
Prace podjęte w ramach Rezultatu Pierwszego (Intellectual Output 1) obejmowały
stworzenie raportów na poziomie narodowym przez wszystkich członków
Partnerstwa Projektu EVCET for Creative Industries. Celem raportów była ocena
dostępności
i stosowności formalnego kształcenia zawodowego w zakresie Przemysłów
Kreatywnych w każdym z krajów partnerskich. Ocena taka została dokonana poprzez
identyfikację mających znaczenie kursów kształcenia zawodowego oraz ocenę ich
popularności (uwzględniono miejsca dostępności szkoleń, liczbę zainteresowanych
kursantów oraz oferowane kwalifikacje). Każdy z raportów zakończony został
wnioskami z dokonanej oceny. Ponadto, każdy raport zawierał analizę charakteru
oraz roli Przemysłów Kreatywnych w poszczególnych krajach partnerskich. Poniższy
raport zawiera zestawienie wyników uzyskanych w każdym z krajów partnerstwa
projektu, zakończony zostanie natomiast analizą porównawczą omawianego
zagadnienia zarówno na poziomie narodowym, jak i ogólnoeuropejskim.
Kontekst ogólnoeuropejski
Należy zauważyć, że kwalifikacje ECVET w formie, w jakiej zostały stworzone przez ET
na potrzeby Partnerstwa Projektu Creative Industries, oparte na systemie oceniania
bazującym na rozdziałach, celach nauczania i kryteriach oceny nie funkcjonują
samodzielnie. Należy rozpatrywać je, w kontekście odpowiednich Ram Kwalifikacji
i powiązanych z nimi procesów akredytacji oraz przyznawania kwalifikacji.
Na poziomie Unii Europejskiej, działania ET na rzecz partnerstwa Creative Industries
podejmowane były przede wszystkim w kontekście pracy mającej na celu
opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). ERK zostały pierwotnie przyjęte w
2008 roku i od tego czasu przyczyniają się do zmian w kierunku upowszechniania
podejścia do nauczania bazującego na efektach kształcenia. Wszystkie Kraje
Członkowskie UE pracują aktualnie nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla
Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego, które opierać się będą na celach nauczania, wspierając
w ten sposób zdobywanie kwalifikacji ocenianych wspólnymi kryteriami
punktowymi. Należy jednak podkreślić, że pomiędzy poszczególnymi krajami
Wspólnoty występują znaczące rozbieżności co do postępów oraz zakresu
wprowadzania w życie KRK. Różnice takie można zaobserwować również wśród
Krajów Członkowskich tworzących Partnerstwo ECVET for Creative Industries.
Streszczenie Raportu Krajowego: Irlandia
Irlandia posiada bogatą tradycję kreatywnej twórczości, która wspierana była
sukcesywnie przez kolejne Rządy, potrafiące dostrzec znaczenie udziału Przemysłów
Kreatywnych w tworzeniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jednakże,
w następstwie kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, dofinansowania te uległy
drastycznemu zmniejszeniu w wyniku czego Irlandia znalazła się na dole tabeli jeśli
chodzi o finansowanie Kultury i Sztuki w UE.
Obecnie jednak, znaczenie Przemysłów Kreatywnych w kwestii warunkowania
rozwoju społecznego i gospodarczego ponownie jest dostrzegane. Ponadto stanowią
one potencjalnie istotny element irlandzkiej gospodarki w związku z planowanym

wprowadzeniem Brexitu. Dublin stanowi centrum irlandzkiego Przemysłu
Kreatywnego, a także przemysłu jako całości, pomimo iż wysokie koszty życia
powodują, że tradycyjne rękodzieło i muzyka odgrywają większe znaczenie
w zachodniej części wyspy, gdzie koszty życia są bardziej przystępne.
Wydarzenia takie jak obchody stulecia Powstania z 1916 roku, przyczyniają się do
wzrostu inwestycji w kulturę i obszary kreatywne, mających na celu ożywienie
narodowej dumy i tożsamości oraz wiążące się z uznaniem znaczenia Przemysłów
Kreatywnych dla ogólnego dobrobytu oraz gospodarki. Inicjatywa Kreatywna Irlandia
zapoczątkowania w grudniu 2017 roku angażuje organizacje prywatne oraz należące
do trzeciego sektora gospodarki. Wśród jej celów, należy wyróżnić dążenie do
rozwijania kreatywnego potencjału począwszy od każdego dziecka na lokalnych
społecznościach skończywszy, a także finansowe wspieranie artystów i Przemysłów
Kreatywnych.
Pomimo podjętych działań inwestycyjnych mających na celu wsparcie rozwoju
Przemysłów Kreatywnych, od 2013 roku idących w parze z coraz większym naciskiem
na Uczenie się przez całe życie oraz Kształcenie zawodowe, które to inicjatywy
finansowane są z funduszów rządowych, w Irlandii dostępny jest obecnie tylko jeden
kurs koncentrujący się w sposób kompleksowy na Przemysłach Kreatywnych.
Dostępne są jednakże szkolenia adresowane do pojedynczych sfer kreatywnych,
wzajemnie uzupełniające się. W 2012 roku, na polecenie Rządu stworzona została
Agencja ds. Jakości i Kwalifikacji w Irlandii (QQI) zajmująca się przyznawaniem
nagród oraz ustanawianiem standardów, zapewnianiem jakości, gwarantowaniem
uznania kwalifikacji oraz recenzowaniem zakresu oferty edukacyjnej i szkoleniowej –
agencja nie zajmuje się tworzeniem szkoleń lub opracowywaniem programów
szkoleniowych.
Kwalifikacje zawodowe przyznawane w Irlandii zgodne są ze wskazaniami UE
w ramach dziesięcio-stopniowego systemu Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK):
pozwala to na łatwe porównywanie uzyskanych kwalifikacji z innymi państwami.
Kwalifikacje na poziomie Kształcenia Zawodowego plasują się zazwyczaj na 5, 6, a
czasem
7 poziomie KRK. Od 2008 roku w Irlandii odnotowuje się ciągły wzrost
zainteresowania szkoleniami Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, będących
atrakcyjną alternatywą dla wykształcenia akademickiego.
Streszczenie Raportu Krajowego: Włochy
Przemysły Kreatywne stanowią istotny składnik włoskiej gospodarki. Odgrywają
także duże znaczenie dla społeczeństwa i kultury Włoch zarówno w kontekście
historycznym, jak i współcześnie. W 2012 roku, aktywność gospodarcza 460 tysięcy
przedsiębiorstw działających w branżach kulturowych i kreatywnych stanowiła 7,5%
całkowitej aktywności gospodarki i jest to wzrost w porównaniu do roku
poprzedniego o 3,3%. Wynik ten stanowi o najszybszym wzroście wśród wszystkich
sektorów przemysłu. Przedsiębiorstwa te zatrudniały ponadto niemal 1,5 miliona
pracowników. Jeszcze większe znaczenie odgrywa oddziaływanie Przemysłów
Kreatywnych na inne obszary gospodarki: handel, turystykę, budownictwo czy
rolnictwo. Dla roku 2012 wartość współczynnika oddziaływania 1,7 oznaczała, że

oprócz 80,8 mld euro wygenerowanych przez sektor kultury, kolejne 133 mld
stanowiły korzyści pośrednie. Program Creative Europe Framework 2014/2020 dzięki
przewidywanemu 10 procentowemu dofinansowaniu skierowanemu na kulturę,
przyczyni się do dalszej stymulacji rozwoju tych strategicznych sektorów gospodarki.
We Włoszech Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe odbywa się częściej na poziomie
lokalnym i regionalnym, niż na szczeblu ogólnokrajowym, a nabywane kwalifikacje są
ściśle związane z wyuczonym zawodem. Tego rodzaju kursy projektowane są w ten
sposób, aby umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnych z narodowymi
standardami zatrudnienia determinującymi możliwość wykonywania określonego
zawodu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat szkolenia w sektorze zarządzania kulturą
we Włoszech były fragmentaryczne i raczej na niskim poziomie, pomimo iż lokalne
samorządy starały się odpowiadać na zapotrzebowanie wspierając zwiększającą się
liczbę inicjatyw szkoleniowych, szczególnie wykorzystując do tego celu fundusze UE.
Kursy Zawodowe nastawione są zazwyczaj na lokalne potrzeby, trwają krótko i nie
oferują wysokich kwalifikacji, dlatego też ich zakres często nie jest satysfakcjonujący.
Ponadto, większość z nich koncentruje się na zapewnieniu wsparcia dla określonych
organizacji, nie zaś na zapewnieniu lokalnego kulturowo-społeczno-gospodarczego
rozwoju. Edukacja akademicka na poziomie uczelni cieszy się dużą popularnością,
jednak najwyższa liczba studentów przyjmowanych na kierunki związane z kulturą,
nie przekłada się na liczbę pracowników zatrudnionych w tym sektorze.
Streszczenie Raportu Krajowego: Polska
Określenie przemysły kreatywne upowszechniło się w polskim słownictwie już wiele
lat temu, jednak wciąż nie udało się ustalić oficjalnego zakresu tej definicji. Wiąże się
to z tym, że przemysły kreatywne wciąż podlegają procesowi „wyodrębniania” na tle
innych gałęzi gospodarki. W 2013 roku, Przemysły Kreatywne wytworzyły 50 mld zł,
odgrywając rolę istotnego importera kreatywnych produktów i usług, szczególnie
w zakresie szeroko rozumianego designu. Jednocześnie, pomimo iż znaczenie tej
gałęzi przemysłu dla krajowej gospodarki jest niezaprzeczalne, władze państwowe
nie wykazują wystarczającego zaangażowania w promowanie kreatywnego sektora.
Pomimo iż zatrudnienie w Przemysłach Kreatywnych charakteryzuje się bardziej
scentralizowaną strukturą (skupiając się w obrębie większych miast i bogatszych
regionów) niż w przypadku innych sektorów gospodarki, to potencjał tej gałęzi
przemysłu dla lokalnej gospodarki i rozwoju dostrzegają przede wszystkim władze na
szczeblu regionalnym.
Przemysły Kreatywne na terenie całego kraju mierzą się z podobnymi problemami:
przede wszystkim związanymi z brakiem finansowania oraz niedoborem umiejętności
zarządczych i biznesowych w sektorze. Ponadto, silna konkurencja, fluktuacje lub
całkowity brak popytu na wytwarzane dobra i usługi, nadmierna biurokracja oraz
skomplikowane przepisy prawne stanowią równie istotne przeszkody dla rozwoju
tego sektora.
Zatrudnienie wewnątrz polskiego sektora kreatywnego zdominowane jest przez
obszar związany z kreatywnością artystyczną, literaturą oraz instytucjami kultury:
w 2008 roku, dwie trzecie wyniku gospodarczego sektora zostało wygenerowane
przez branże wydawniczą, programistyczną, biblioteki, muzea oraz obiekty
historyczne. Sektor Kreatywny w Polsce wciąż się rozwija: Miasta kreatywne UNESCO

– Kraków (w zakresie literatury) oraz Katowice (w zakresie muzyki) opierają strategię
swojego zrównoważonego rozwoju właśnie na gospodarce kreatywnej.
Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe (VET) młodych ludzi funkcjonuje w Polsce na
szczeblu ogólnokrajowym za pośrednictwem szkół zawodowych, techników oraz
szkół policealnych (nie będących uczelniami wyższymi). Natomiast dorośli mogą
korzystać
z oferty szkół dla dorosłych, programów kształcenia przez całe życie oraz centrów
szkoleniowych. Jednakże, zarówno Rząd, nauczyciele jak i opinia publiczna nie
postrzegają kształcenia zawodowego w obszarze Przemysłów Kreatywnych jako
priorytetu. Zdecydowanie większą uwagę zwraca się na kształcenie w zakresie
przedmiotów ścisłych oraz informatyki, a także nauczanie takich zawodów jak
budownictwo, spawalnictwo czy fryzjerstwo. Największe możliwości praktycznego
rozwoju oferuje rzemieślnikom sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W województwie podkarpackim, z pośród 800 kursów oferowanych w 22 ośrodkach
kształcenia zawodowego zaledwie 10 można uznać za związane w jakiś sposób
z Przemysłami Kreatywnymi. Żaden z tych kursów nie obejmował jednak nauczania
kompetencji przedsiębiorczych potrzebnych do pracy w sektorze kreatywnym.
Streszczenie Raportu Krajowego: Hiszpania
W 2009 roku gospodarka kreatywna w Hiszpanii składała się z 64 464
przedsiębiorstw oraz 706 871 pracowników, z przewagą zatrudnienia w obszarze
usług takich jak reklama, architektura, design itp. (ponad połowa) w stosunku do
kreatywnego rzemieślnictwa (niewiele ponad jedna trzecia zatrudnionych). Podobnie
jak
w przypadku Włoch i Francji, historyczną specjalizację w Hiszpanii stanowi
nastawienie na dziedzictwo narodowe oraz sztukę (nazywane „Tradycyjnymi
Przemysłami Kreatywnymi”), jednak na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły wyraźne
zmiany
w wyniku, których przedsiębiorstwa działające w tych branżach tworzą obecnie
mniej niż jedną dziesiątą miejsc pracy całego sektora kreatywnego. Dostrzegając
potrzebę wsparcia Kreatywnych Przemysłów w Hiszpanii, z inicjatywy rządu w 2012
roku powstała „Marca España”, mająca na celu wzmocnienie wizerunku kraju
zarówno wewnątrz, jak i poza jego granicami.
W Hiszpanii, dziewięć z dziesięciu miejsc pracy w obrębie przemysłów kreatywnych
zlokalizowanych jest na terenie ośrodków miejskich, przede wszystkim w Madrycie
(posiadającym największą koncentrację Przemysłów Kreatywnych w całym kraju),
Barcelonie i Bilbao. Sevilla zajmowała ósme miejsce wśród najszybciej rozwijających
się regionów Europy w latach 2001 do 2006, a przemysły kulturowe i kreatywne
rozwijały się w tym czasie niemal trzy razy szybciej niż średnie roczne tempo wzrostu
zatrudnienia w kraju. Sevilla pełni rolę administracyjnego i gospodarczego lidera
w południowym rejonie Hiszpanii, jest także kolebką przemysłów związanych z
kulturą i kreatywnością. Jej działania mające na celu promowanie lokalnej historii,
sztuki
i muzyki zostały docenione przez Organizację działającą na rzecz promowania
Dziedzictwa Narodowego UNESCO, a dzięki wsparciu płynącemu ze strony rządu,

wzmacnianiu pozycji rynku sztuki, designu, architektury oraz sztuk scenicznych
można zaobserwować oznaki dalszego rozwoju.
Edukacja Zawodowa w Hiszpanii ma zarówno charakter formalny jak i nieformalny.
Kształcenie formalne prowadzone jest w ramach systemu edukacji oraz narodowego
systemu zatrudnienia, na których czele stoją odpowiednio Ministerstwo Nauki oraz
Ministerstwo Zatrudnienia. Programy Kształcenia Zawodowego realizowane są jako
element ogólnokrajowego systemu i umożliwiają zdobywanie formalnych
kwalifikacji. Przeprowadzania obecnie ponowna ocena oferty edukacyjnej (LOMCE),
ma na celu: ożywienie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii, zaangażowanie firm
w proces kształcenia, skuteczniejszą odpowiedź na oczekiwania szkoleniowe różnych
zawodów i sektorów. Działania te mają przyczynić się w dalszej konsekwencji do
obniżenia bezrobocia wśród młodych Hiszpanów, aby dorównać w tym aspekcie
krajom sąsiedzkim.
Przedstawione zmiany, przyczyniły się do wprowadzenia nowych podstaw
kwalifikacji, co ma doprowadzić do zmiany sposobu postrzegania osób wybierających
kształcenie zawodowe jako ścieżkę kariery. Ma to zwrócić uwagę na inne możliwości
edukacji, np. kształcenie zawodowe na poziomie średnim i wyższym. Istnieją różne
ścieżki kariery dla młodych osób, które nie decydują się na przejście przez cały
system szkolnictwa wyższego, część z takich możliwości zapewniana jest przez firmy
szkoleniowe.
Streszczenie Raportu Krajowego: Wielka Brytania
Przemysły Kreatywne wnoszą znaczący wpływ w gospodarkę Wielkiej Brytanii w skali
rocznej, a w ciągu ostatniej dekady stanowiły najszybciej rozwijający się sektor
przemysłu w kraju. Ponadto, Przemysły Kreatywne stanowią odgrywają istotną rolę
w tworzeniu rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że branże te zapewniają
około 2,9 miliona miejsc pracy, czyli jedno na jedenaście stanowisk w kraju.
Znaczenie tego sektora przemysłu w brytyjskiej gospodarce znajduje także
odzwierciedlenie we wskaźniku Wartości Dodanej Brutto (WDB), który w latach 2010
do 2015 niemal się podwoił w porównaniu do wyników całej gospodarki w tym
okresie. Łącznie, Branże Kreatywne wnoszą netto około 90 mld £ do PKB Wielkiej
Brytanii.
Przedsiębiorstwa kreatywne w Wielkiej Brytanii cechują się wysokim poziomem
przedsiębiorczości, a większość zatrudnionych w nich osób stanowią przedsiębiorcy
indywidualni lub firmy sektora MŚP zatrudniające do pięciu osób. Dostępne szkolenia
w zakresie przedsiębiorczości kreatywnej oraz przywództwa są dynamiczne i mają
pionierski charakter. Przykład może stanowić finansowany przez rząd i filantropów
Program Clore Leadership. Wsparcie państwowe jest kluczowym i decydującym
czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu oraz lokalny rozwój Przemysłów
kreatywnych – najlepszym tego przykładem jest Brytyjski Przemysł Filmowy.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ponadto Rada na Rzecz Przemysłów Kreatywnych
(Creative Industries Council), która koncentruje się na obszarach stanowiących
barierę dla rozwoju sektora. Główny kreatywny ośrodek kraju stanowi Londyn, ale
dostrzegalne są także lokalne inicjatywny.

Wielka Brytania posiada złożone struktury instytucjonalne stworzone dla Kształcenia
i Szkolenia Zawodowego, w ramach których Departament Edukacji oraz
Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności odpowiadają wspólnie za
prowadzoną w tym zakresie politykę. Oferta edukacyjna adresowana do Branż
Kreatywnych Wielkiej Brytanii na poziomie szkolnictwa wyższego jest znana na
świecie ze względu na wyjątkową jakość oferowanych kursów, jak i instytucji
akademickich, które je realizują. Dostępna jest także duża liczba krótkich kursów
zawodowych we wszystkich obszarach sztuk kreatywnych, skierowanych do osób
chcących nabyć nowe lub poszerzyć już posiadane umiejętności. Jednakże, wiele z
pośród takich kursów nie jest w żaden sposób akredytowana i pomimo konieczności
uiszczenia opłaty wpisowej, oferuje kursantom jedynie „certyfikat uczestnictwa”.
Kursy akredytowane trwają zazwyczaj dłużej i opierają się na bardziej szczegółowym
programie.
Analiza sytuacji na poziomie międzynarodowym
Działalność Branż Kreatywnych skupia się przede wszystkim na produkcji i dystrybucji
oryginalnych dóbr i usług, które sięgają swoim zakresem od architektury i reklamy po
rękodzieło, sztuki piękne, a także muzykę oraz aktywności oparte na technologii,
takie jak projektowanie graficzne. W całej Europie Sektor Kreatywny spełnia istotną
funkcję gospodarczą, ale także ze względu na często występujące uzależnienie od
lokalnej, młodej siły roboczej, stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju
na poziomie lokalnym. W czasie recesji z lat 2008-2012, podczas gdy wszystkie
pozostałe obszary gospodarki odnotowały spadek zatrudnienia, Sektor Kreatywny
odnotował wzrost tego czynnika.
Pomimo ciągłego wzrostu znaczenia Przemysłów Kreatywnych z punktu widzenia
PKB oraz zatrudnienia w krajach partnerskich, można zaobserwować różnorodne
podejście zarówno do ich wspierania, jak i do oferty możliwości treningowych. W
krajach partnerskich, szkolenia są w większości przypadków nieakredytowane i/lub
specjalizowane z perspektywy regionów lub całego kraju. W konsekwencji tego,
pomimo iż istnieją możliwości treningowe, nie przyczyniają się one do wspierania
mobilności siły roboczej w sektorze.
Aktualna sytuacja Branż Kreatywnych
Na świecie, Przemysły Kreatywne coraz częściej postrzegane są w nowym świetle,
jako jeden z obszarów ludzkiej aktywności, którego nie można zastąpić technologią.
Sektor Kreatywny w ostatnich latach, stał się jedną z najbardziej obiecujących gałęzi
przemysłu na świecie. Zainteresowanie Branżami Kreatywnymi potęgowane jest
przez równoczesne oddziaływanie globalizacji środków komunikacji oraz
najnowszych postępów w dziedzinie technologii cyfrowych. Przemysły Kreatywne
postrzegane są również, jako obszar sprzyjający gospodarce opartej na wiedzy oraz
wzrostowi jakości stabilnego zatrudnienia. W konsekwencji kryzysu w 2008 roku oraz
będących jego następstwem cięć budżetowych, instytucje międzynarodowe, oraz
władze
centralne
i lokalne włączyły Sektor Kreatywny do swoich strategii, jako potencjalną odpowiedź
na skutki recesji.

Inicjatywy Kreatywne na poziomie krajowym i lokalnym
Podczas gdy rządy niektórych krajów, takich jak Irlandia, dostrzegają wartość Sektora
Kreatywnego dla społecznego i gospodarczego rozwoju kraju jako całości, władze
innych państw, na przykład Polski, kierują na ten cel niewystarczającą ilość
finansowania. Pomimo tego, znaczenie Polskiego Sektora Kreatywnego
porównywalne jest z innymi europejskimi krajami (zarówno w liczbie zatrudnionych,
jak i procentowym udziale w PKB). Irlandia wdrożyła pięcioletni plan inwestycyjny
i promocyjny, który uwzględnia nawet znaczenie tego sektora dla indywidualnego
dobrobytu obywateli.
Wszystkie Kraje Członkowskie wchodzące w skład Partnerstwa posiadają historycznie
uwarunkowane, tradycyjne Branże Kreatywne. Jednakże, współcześnie odgrywają
one mniej istotną rolę niż te związane np. z mediami cyfrowymi, szeroko
rozumianym designem, czy usługami z zakresu architektury i reklamy. Pomimo tego,
wszystkie kraje partnerskie celebrują swoje tradycje twórcze i kreatywne,
postrzegając je jako istotny element, na którym opiera się ich narodowa tożsamość
twórcza.
Rozkład geograficzny Przemysłów Kreatywnych
Struktura zatrudnienia w Przemysłach Kreatywnych w Europie ma zazwyczaj bardziej
scentralizowany charakter, niż jest to w przypadku innych sektorów. Ponadto,
główne okręgi
kreatywne zlokalizowane są najczęściej w miastach. Tak
prezentowała się sytuacja w krajach poszczególnych partnerów. Niektóre miasta
wskazywane były, jako skupiające się przede wszystkim na wybranych branżach
kreatywnych, jak np. Kraków, Katowice czy Łódź (koncentrujące się odpowiednio na
literaturze/rzemiośle, muzyce oraz designie), a także Sevilla (kładąca nacisk przede
wszystkim na historię oraz sztukę i muzykę). Podczas gdy inne miasta – Dublin,
Warszawa czy Londyn, ze względu na swój rozmiar stanowią skupisko różnorodnych
Branż Kreatywnych. Powszechną tendencją była koncentracja architektury, designu
oraz mediów cyfrowych, a także innych Przemysłów Kreatywnych koncentrujących
się
na
wykorzystaniu
technologii
w silniej zurbanizowanych ośrodkach.
Ponadto, dostrzegalne są różnice na poziomie regionalnym: na przykład południowe
i zachodnie regiony Polski są zdecydowanie lepiej rozwinięte ekonomicznie, w
związku z historią geo-polityczną kraju. Wschodnie i północne regiony do dziś
pozostają słabiej rozwinięte, co wiąże się bezpośrednio z mniejszymi możliwościami
zatrudnienia
w Sektorze Kreatywnym. Również we Włoszech miejsca lokalizacji przedsiębiorstw
kreatywnych są silnie zróżnicowane regionalnie. Podobną sytuację można
zaobserwować w Irlandii, gdzie mniejsze, przede wszystkim oparte na rękodziele
firmy, a także artyści i muzycy rezydują przede wszystkim w zachodniej części
Irlandii, gdzie koszty życia są zdecydowanie niższe, niż w pozostałych częściach kraju.
Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe (VET):
Jak zostało podkreślone w początkowych paragrafach raportu, postępy w tworzeniu
oraz wdrażaniu KRK i kwalifikacji ECVET w krajach tworzących Partnerstwo ECVET for

Creative Industries – Irlandii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii,
różnią się znacząco i podlegają ciągłym zmianom.
Na przykład, w Irlandii i Wielkiej Brytanii, występuje wysoki poziom wdrożenia KRK,
zakładających organizację wszystkich oferowanych kwalifikacji zawodowych wokół
ustalonych działów, celów nauczania oraz kryteriów oceny. W dużym stopniu ułatwia
to wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych przez obydwa kraje. Na przykład,
Kurs Kwalifikacyjny Entrepreneurship for European Creative Industries, opracowany
w ramach Partnerstwa ECVET for Creative Industries, uznany został przez brytyjską
agencję odpowiedzialna za ocenę takich szkoleń Ofqual, za kwalifikację na poziomie
3 ECVET. Natomiast, w Irlandii został zakwalifikowany na poziomie 5 przez lokalną
agencję certyfikującą QQI.
Oczywiście, posługiwanie się językiem angielskim w ramach systemu Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego (VET) przez te dwa kraje, z pewnością ułatwia proces
wzajemnych akredytacji, które przebiegają płynniej niż dzieje się to w przypadku
systemów VET posługujących się różnymi językami.
Krajowe Ramy Kwalifikacji w obrębie systemów Kształcenia Zawodowego we
Włoszech i Hiszpanii nie znajdują się jeszcze nawet na etapie wdrażania, co wiąże się
z tym, że nie przyczyniają się do wspierania procesu akredytacji i uznawania
kwalifikacji opartych na wspólnych systemach punktowych i zbieżnych celach
nauczania. Ponadto, należy podkreślić, że we Włoszech występują rozbieżności
w procesach akredytacji i uznawania kwalifikacji na poziomie ogólnokrajowym oraz
regionalnym, gdzie władze lokalne często oferują możliwość zdobycia kwalifikacji
opartych na akredytacji ECVET w podobnej formie, jak kwalifikacje opracowane
w ramach Partnerstwa ECVET for Creative Industries.
Polska stworzyła KRK dla systemu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
natomiast proces ich wdrażania zbiegł się z początkowym etapem realizacji projektu
ECVET for Creative Industries. W związku z tym, w początkowych fazach projektu nie
było jeszcze możliwości uzyskania akredytacji i uznania kwalifikacji opracowanych w
ramach Partnerstwa. Jednak, była to sytuacja przejściowa i dzięki postępom
poczynionym
z wdrażaniem KRK w obrębie polskiego systemu VET, zezwolono na możliwość
nabywania takich kwalifikacji nim projekt dobiegł końca.
We wszystkich krajach partnerskich istnieje system kształcenia VET, który oferuje
kwalifikacje istotne z punktu widzenia Przemysłów Kreatywnych. Jednakże,
oferowane szkolenia nie zawsze są uznawane za oficjalne, akredytowane oraz
wspierane przez rządy tych państw. Często, szkolenia w ramach Kształcenia
Zawodowego mają charakter lokalny. We Włoszech i Polsce, nie wyklarowała się
jeszcze jasna struktura ogólnokrajowa, natomiast w Irlandii i Wielkiej Brytanii,
dostępne zarówno formalne jak i nieformalne szkolenia są w większości przypadków
akredytowane. W Hiszpanii istnieją lepiej rozwinięte i bardziej elastyczne ramy
szkoleniowe VET niż w Polsce i Włoszech, jednak nie ma ogólnokrajowego organu
odpowiedzialnego za akredytację kwalifikacji, tak jak jest to w przypadku Wielkiej

Brytanii i Irlandii. Z pośród wszystkich krajów partnerskich system kształcenia VET
jest najlepiej rozwinięty w Wielkiej Brytanii.
We Włoszech występują braki w zakresie szkoleń Kształcenia i Doskonalenia
Zawodowego (VET) na poziomach odpowiadających w Wielkiej Brytanii 2-4 według
klasyfikacji ECVET (w UE 3-5). Występujące na tych poziomach szkolenia oferowane
są najczęściej regionalnie. Kształcenie VET występuje poza edukacją wyższą, w
ramach nauczania dorosłych oraz programach edukacji uzupełniającej. Dedykowane
bezpośrednio dla Przemysłów Kreatywnych różnego rodzaju uzupełniające kursy
branżowe, adresowane są do absolwentów oraz osób działających już w zawodach
kreatywnych, które poszukują możliwości doskonalenia zawodowego w obszarze
zarządzania, filmu, mody, działalności wydawniczej itp.
W Hiszpanii, w wyniku przeprowadzonych niedawno zmian w systemie VET, udało się
wprowadzić większą elastyczność nie tylko w przemieszczaniu się w strukturze
pionowej systemu, ale także poziomej – pomiędzy różnymi poziomami nauczania.
Choć istnieją takie możliwości, trudność stanowi brak ogólnokrajowej agencji
odpowiedzialnej za ocenę i regulowanie kwalifikacji VET oraz ich ram edukacyjnych,
tak jak działa to np. w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Rolę takiej scentralizowanej
instytucji w Hiszpanii pełnią niezależne organizacje, firmy oraz centra szkoleniowe
oferujące szkolenia, które nie są jednak regulowane przez żadne z oficjalnych ram
kwalifikacyjnych uznawanych przez Ministerstwo Edukacji. Szkolenia takie
certyfikowane są zazwyczaj niezależnymi świadectwami wystawianymi przez
instytucję szkoleniową lub w ogóle nie potwierdzone certyfikatem. Takie kursy
określane są jako nieformalne i akceptowane wyłącznie w sektorze prywatnym.
Ponadto, tylko kandydaci posiadający kwalifikacje wymienione w narodowym
rejestrze kursów mogą zostać dopuszczeni do zapisania się na kurs w ramach
studiów dyplomowych oraz do pracy w administracji publicznej. Kursy odbywają się
również
w wyniku współpracy firm i organizacji, prowadzącej do tworzenia wspólnych
programów szkoleniowych.
W Irlandii, w przeciwieństwie do Hiszpanii, Włoch czy Polski, kształcenie VET jest
oferowane przede wszystkim w ramach trzeciego sektora gospodarki. Rzadziej kursy
są oferowane na poziomie edukacji wyższej, przede wszystkim za pośrednictwem
Instytutów Technologicznych, występujących w całym kraju w liczbie 14 placówek.
Większość szkoleń VET w Irlandii realizowanych jest przez instytucje państwowe,
choć istnieje również wiele zarejestrowanych prywatnych ośrodków kształcenia. W
Polsce i we Włoszech prywatne ośrodki szkoleniowe albo nie istnieją, albo
oferowane przez nich szkolenia adresowane są wyłącznie dla sektora prywatnego,
ponieważ zdobywane za ich pośrednictwem kwalifikacje nie są uznawane przez
sektor publiczny.
Analizując dostępne możliwości kształcenia zawodowego adresowane dla Branż
Kreatywnych na poziomie europejskim można zauważyć, że istnieją duże braki na
szkolenia, które mogą zostać włączone w system punktowy ECVET. Szkolenia VET
obejmujące swoim zakresem Przemysły Kreatywne, dostępne w poszczególnych

krajach Europy różnią się od siebie w dużym stopniu, zarówno pod względem
docelowego odbiorcy, poziomu oferowanych kwalifikacji jak i zakresu.
Podsumowanie
Raporty z sytuacji Branż Kreatywnych w poszczególnych krajach zostały
udostępnione każdemu z członków Partnerstwa, dzięki czemu mogli oni zdobyć
szczegółową wiedzę w zakresie i) stanu Przemysłów Kreatywnych w poszczególnych
krajach Partnerstwa, jak również ii) na temat ogólnej oferty Kształcenia Zawodowego
(VET) w innych krajach, a także iii) rodzajów oferowanych w różnych krajach szkoleń
zawodowych
i ich znaczenia dla Branż Kreatywnych.
Raport Międzynarodowy koncentrował się na kluczowych elementach
poszczególnych Raportów Krajowych i miał na celu podkreślenie wszelkich
podobieństw. Dowiedliśmy, że Branże Kreatywne występują we wszystkich krajach
partnerstwa, jednak istnieją widoczne różnice pomiędzy określającym je kontekstem
historycznym, wsparciem oferowanym przez władze lokalne i centralne oraz
dostępną ofertą szkoleniową. Co ważniejsze, brak akredytacji stanowi powszechną
słabość systemu na Kontynencie. Jakość przyznawanych kwalifikacji, a także obawa o
ich zmienne standardy, brak elastyczności i niewystarczające wsparcie ośrodków
szkoleniowych stanowią duży problem szczególnie w Polsce, Włoszech i Hiszpanii.
Wygląda na to, że pomimo niespotykanej wcześniej dostępności różnorodnych
szkoleń w zakresie Przemysłów Kreatywnych, brak jest kursów posiadających
wiarygodną akredytację. Istnieje zatem potrzeba przyjęcia podejścia opartego na
szerszej, ogólnoeuropejskiej współpracy, które umożliwi maksymalizację możliwości
i wsparcie osób chcących znaleźć zatrudnienie w Branżach Kreatywnych w całej
Europie.
Wygląda na to, że pomimo niespotykanej wcześniej dostępności różnorodnych
szkoleń w obszarze Przemysłów Kreatywnych, brak jest kursów posiadających
wiarygodną akredytację. Istnieje zatem potrzeba przyjęcia podejścia opartego na
szerszej, ogólnoeuropejskiej współpracy, które umożliwi maksymalizację możliwości
i wsparcie osób chcących znaleźć zatrudnienie w Branżach Kreatywnych w całej
Europie.

