Europejskie partnerstwo na
rzecz edukacji i wzmacniania
kompetencji w zakresie
rozwoju publiczności
(Audience Development)
Dowiedz się
Jak skorzystać z innowacyjnych
metod pracy z publicznością
stworzonych w partnerstwie uczelni
i samorządów z organizacjami
eksperckimi działającymi w sektorze
kultury w Europie.

Dołącz do nas
@connectingaudiences
connecting_audiences

Czas realizacji

@CONNECTING_AUD

36 miesięcy od stycznia 2017 r. do
grudnia 2019 r.

Connect Project

kluczowe etapy
projektu
Analiza potrzeb
Opracowanie programu
studiów podyplomowych
(Twin-track Programme)

Zaangażuj się
#connectingaudiences

WSPÓŁPRACA NA
RZECZ ROZWOJU
PUBLICZNOŚCI
(AUDIENCE DEVELOPMENT)

#connectalliance

Skontaktuj się z nami
Mail: connect@amu.edu.pl
Website: www.connectingaudiences.eu

Realizacja studiów
podyplomowych
Ewaluacja

Projekt współfinansowany w
ramach programu Unii Europejskiej
„Erasmus+”

WWW.CONNECTINGAUDIENCES.EU

Założenia

10

partnerów
z

6
krajów
Partnerzy

Wyniki

INNOWACYJNA MULTIDYSCYPLINARNA EDUKACJA
Wprowadzenie teorii, praktyk i filozofii rozwoju
publiczności poprzez łączenie różnorodnych metod
szkoleniowych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Krytyczne i refleksyjne uczenie się poprzez pracę na
rzeczywistych przykładach z organizacji kultury.
POWIĄZANIE WIEDZY Z PRAKTYKĄ
Zmniejszanie dystansu pomiędzy teorią i praktyką,
poprzez testowanie innowacyjnych rozwiązań.

10 partnerów z 6 krajów Europy działa na rzecz

BADANIA JAKOŚCIOWE
Pogłębianie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu
rozwoju publiczności w świetle badań dotyczących
uczestnictwa w kulturze.

stworzenia warunków dla wzmocnienia kompetencji
studentów i pracowników organizacji kulturalnych
w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju publiczności.
Założeniem tych działań jest ułatwienie dostępu do
rynku pracy w obszarze kultury i jego profesjonalizacja

BUDOWANIE KOMPETENCJI
Umożliwienie praktykom i studentom kształtowania
umiejętności przywódczych, praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i postaw przedsiębiorczych, które
pozwolą im sprostać dynamice rynku pracy.

3 uczelnie wyższe z Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii:
- Universidad de Deusto (Bilbao)
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
- Goldsmiths, University of London
5 organizacji eksperckich z Włoch, Hiszpanii, Danii i
Wielkiej Brytanii:
- The Audience Agency (Londyn)
- Melting Pro (Rzym)
- Fondazione Fitzcarraldo (Turyn)
- Asimetrica (Madryt)
- CKI - Center for Kunst & Interkultur (Kopenhaga)
Podmioty administracji publicznej z Polski
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Urząd Miasta Poznania (współpraca)
Oraz wiodąca europejska sieć organizacji edukacyjnych
i badawczych w obszarze polityki kulturalnej
- ENCATC (Bruksela)

+

16 partnerów stowarzyszonych w innych
regionach Europy

Zasięg projektu
120 pracowników
instytucji
ok

80 badaczy,

wykładowców i trenerów

120
studentów
oraz

20 uczestników
szkoły letniej

NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA W
ZAKRESIE ROZWOJU PUBLICZNOŚCI
pozwalający zarówno studentom, jak
i praktykom dopasować się do
dynamicznych zmian na rynku pracy.
Wielowymiarowy proces edukacyjny moduły teoretyczne, mentoring, praca
w tandemach w instytucjach - zapewni
rozwój nowych umiejętności
i umożliwi praktyczne zastosowanie
zdobytej wiedzy.

EUROPEJSKA SIEĆ NA RZECZ
ROZWOJU PUBLICZNOŚCI obejmująca
podmioty administracji publicznej,
organizacje kulturalne i środowiska
akademickie oraz praktyków.

ZASOBY CYFROWE wspierające
międzynarodowe środowisko praktyków
i teoretyków w dziedzinie rozwoju
publiczności.

WYMIANA OPARTA NA WSPÓŁPRACY
wymiana dobrych praktyk pomiędzy
środowiskami akademickimi, studentami
i praktykami na szczeblu europejskim.

WSPÓLNOTA EDUKACYJNA tworząca
sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy
studentami, praktykami i pracownikami
naukowymi.

