luovan talouden kansainvälinen
erikoisosaaja- ja tuot tajavalmennus

Creative Managers -valmennus:
huippuasiantuntijoita,
yhteisöllisyyttä ja
tekemällä oppimista
Valmennuksen tavoitteena on kehittää, parantaa ja monipuolistaa osallistujien kykyä toimia onnistuneesti kansainvälisissä
verkostoissa. Kouluttamalla pohjoiskarjalaisia erikoisosaajia pyritään vahvistamaan luovan talouden palvelu- ja tuotantoverkostoa sekä liiketoimintaosaamista.
Creative Managers -valmennus koostuu yleisseminaareista, toimialakohtaisista teematyöpajoista, valmennettavien omien kehitysideoiden, joita tässä yhteydessä kutsutaan

Creative Managers – luovan talouden
kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus
» Kansainvälistyminen
» Teknologiaosaamisen kehittäminen
» Managementtaitojen lisääminen
» Verkostoituminen

Kaikille avoimet yleisseminaarit
Teknologiaosaamisen kehittäminen
Managementtaidot
Teematyöpajat
Pilotin työstäminen ohjatusti

piloteiksi, ohjatusta työstämisestä sekä itsenäisestä työskentelystä. Valmennuksen lo-

Ekstrakoulutukset

pullinen sisältö muokataan valmennettavien omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti;

Pilotin työstäminen itsenäisesti

osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa valmennuksen lopulliseen sisältöön.

Kenelle?

Vapaaehtoinen opintomatka
Oman oppimisprosessin kuvaus

Creative Managers -valmennettaviksi valitaan 40 pohjoiskarjalaista yritysten ja yhdistysten edustajaa, jotka työskentelevät luovilla aloilla.

yhteensä

20 op

Valmennusteemat

Learning by doing

Creative Managers -valmennusteemoja ovat johtamistaitojen lisääminen, kansainvälis-

Creative Managers -hanke tarjoaa pilottien työstämiseen eri alojen asiantuntemusta.

tyminen, teknologiaosaamisen kehittäminen sekä verkostoituminen. Yleisseminaareja

Asiantuntijat perehtyvät valmennettavien pilotteihin oman asiantuntijuutensa kautta

ja teematyöpajapäiviä järjestetään näiden teemojen mukaisesti, pilottien ja osallistu-

ja toimivat mentoreina. Pilottien työstämiseen kuuluu itsenäistä työskentelyä, jolloin

jien tarpeet huomioiden.

ideat, neuvot ja asiantuntemus jalostuvat pilotin tarpeiden mukaan. Asiantuntija-apua
on tarvittaessa saatavilla myös itsenäisen työskentelyn aikana.

Teematyöpajat järjestetään alakohtaisesti esim. musiikin, elokuvatuotannon, tapahtumien, esittävän taiteen, ja luovien toimintaympäristöjen näkökulmasta.

Räätälöity valmennusohjelma
Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan

Teematyöpajat – yhteisöllinen oppiminen

valmennettavan ja hänen edustamansa yhteisön/yrityksen/pilotin yksilölliset tarpeet.

Teematyöpajoissa yhdistyvät eri alojen asiantuntijoiden ja osallistujien yhteisöllinen

Valmennettava voi valita tarvittavat koulutukset kiinnostuksensa mukaan niin, että ne

osaaminen ja tekemällä oppiminen. Teematyöpajoissa käsitellään tavoitteellisesti kun-

tukevat oman pilotin työstämistä.

kin valmennusohjelman osiota asiantuntijan opastuksella. Työskentely on vahvasti yhteisöllistä, jossa hyödynnetään osallistujien omaa asiantuntijuutta.

Teknologiakokonaisuus
Managementtaidot

Yleisseminaarit

Teematyöpajat

avoin kaikille

musiikki
elokuvatuotanto
tapahtumat
esittävät taiteet
luovat toimintaympäristöt

Kaikille avoin
yleisseminaari

Pilotin
työstö
ohjatusti

Itsenäinen
työskentely
Extrakoulutus

Valmennettaville tarkoitetut opinnot, joista jokainen valitsee
vapaavalintaisesti omaa oppimistaan tukevat opintokokonaisuudet

Pro-extra
maksullinen
lisäpalvelu

Pilottien työstäminen valmennuskokonaisuuden ulkopuolelta
hankittavan asiantuntijan avulla

Hakeminen

Valmennuksen teemat, ohjelma ja aikataulut 2011

Ajankohtaista valmennukseen liittyvissä asioissa tiedotetaan hankkeen kotisivuilla osoitteessa http://cm.pkamk.fi.

Kustannukset
Yrityksen tai yhdistyksen edustaman ensimmäisen valmennettavan osallistumismaksu on 500 euroa. Seuraavien valmennettavien osalta osallistumismaksu on 250 euroa/valmennettava. Lisäksi valmennettavien on mahdollista lähteä Creative Managers
-hankkeen organisoimalle ammatilliselle koulutusmatkalle, jonka kustannuksista hanke
korvaa puolet 800 euroon saakka – osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa matkakohteen ja -ohjelman suunnitteluun.

Yleisseminaareihin ilmoittautuminen
Vuonna 2011 yksittäiset koulutuspäivät ovat maksullisia.

TEKNOLOGIAKOULUTUS 2011 KESKITTYY KUVAAN JA ÄÄNEEN

• Seminaarit ja työpajat 3D-kuvan osalta jatkuvat vuodelta 2010 (kevät 2011)
• Seminaarit ja työpajat kuvateknologian osalta jatkuvat vuodelta 2010
(kevät 2011)

• Seminaarit ja työpajat ääniteknologiasta

(kevät 2011)

YHTEISÖLLISYYS

• Pilottien käynnistäminen (uusien pilottien osalta)
• Pilottien työstäminen jatkuu
• Verkosto-osaamisen ja johtamisen kehittäminen
MANAGEMENTTAITOJEN LISÄÄMINEN

• Luovan talouden verkostot ja Second Life
• Vienti ja tuonti 2011 (2 pv)
• Markkinointi 2011 (2pv)

18. ja 20.–21.1.2011 (3 pv)

Ekstrakoulutukset

• Tapahtumajärjestäjien sertifiointikoulutukset
• Taloushallinto
• Sosiaaliset mediat
• Käsikirjoittaminen
• Lokalisaatiopalvelut
• Jakelulistat
• Formaatit
• Ympäristöjohtaminen

Creative Managers –luovan talouden kansainvälinen
erikoisosaaja – ja tuottajavalmennus on Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö
JOSEK OY. Osa rahoituksesta muodostuu osallistujamaksuista.
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin:
Projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen
marja-liisa.ruotsalainen@pkamk.fi
GSM 040 537 1602
Projektikoordinaattori Maria Kahreman
maria.kahreman@pkamk.fi
GSM 050 311 9473
Projektikoordinaattori Niina Hattunen
niina.hattunen@pkamk.fi
GSM 050 311 9527

http://cm.pkamk.fi

