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Schimb inovativ al cunoştinţelor, experienţelor şi

metodelor bazate pe moştenirea culturală a textilelor



Obiectivul proiectului:

• Obiectivul acestui proiect multinaţional iniţiat în cadrul
programului pentru Formare Continuă - sub-programul
GRUNDTVIG, este găsirea unor metode noi de utilizare a 
moştenirii culturale, mai precis a textilelor tradiţionale, care
constituie o sursă de inspiraţie şi pot fi adaptate nevoileo
societăţii moderne. 

• Proiectul se concentrează pe metode noi, inovative în scopul
găsirii noilor oportunităţi pentru formarea adulţilor, cu ajutorul
sistemelor informale de educare, pe care muzeele le pot oferi
indivizilor sau grupurilor interesate. Scopul este sublinierea
modalităţilor prin care diversitatea şi diferitele tradiţii culturale
pot promova procesele inovative de educaţie în Europa.



Derularea proiectului

• După perioada de schimb de experienţe şi cunoştinţe, grupurile de lucru vor
elabora împreună materialul educaţional destinat unui curs de formare în
domeniul reabilitării patrimoniului textilelor prin design şi remodelarea
produselor. Materialul cursului va fi tradus pe limbile oficiale ale partenerilor. 
Fiecare regiune îşi elaborează varianta proprie a cursului şi se preocupă de 
diseminarea sau utilizarea adecvată a acestuia. 

• În cursul toamnei anului 2008, cursul va fi testat în fiecare ţară parteneră. În
urma rezultatelor de evaluare din fiecare regiune, cursul va fi eventual modificat
sau corectat şi noile produse dezvoltate vor fi documentate. 
În cursul iernii, partenerii din România şi Ungaria pe-o parte, iar cei di Suedia şi
Estonia pe cealaltă parte, vor organiza cursuri internaţionale pentru a aplica
metodele textilelor tradiţionale înspirţndu-se din motivele tradiţionale ale
celuilat partenerlt. Scopul este de a observa şi sublinia similitudinile şi
diferenţele în moştenirea textilelor şi tradiţiile fiecăruia, şi modul în care
cunoştinţele asupra altor culturi pot inspira dezvoltarea aspectelor culturale
proprii. Grupurile de lucru vor selecta textilele străine prezentate la cursuri, de 
asemenea, vor lua parte la prezentarea acestora. Rezultatele cursurilor
internaţionale vor fi evaluate şi documentate. 



Partenerii proiectului:

• Promotor: Judeţean Vasternorrland, Suedia

Partneri:

• Muzeul Judeţean Vasternorrland, Suedia

• Autoguvernarea Judeţului Somogy, Ungaria

• Muzeul Judeţean Somogy, Ungaria

• Muzeul Judeţean Ciuc, România

• Consiliul Judeţean Harghita, România

• Muzeul Muhu, Estonia



• Durata proiectului: 2007.12.01 -

2009.11.30

• Budget total: 512 395 Euro

• Total fonduri comunitare: 300 000 Euro

• Consiliul JudeţeanHarghita: 44.432

• Din care contribuşie proprie: 18.418



Cursurile de formare continuă: 18 

participanţi din judeţul Harghita



Inaugurarea expoziţiei

regionale 23 ianuarie 2009 



Imagini de la expoziţie: piese expuse



Imagini de la expoziţie: piese expuse



Rezultatele şi produsele finale ale
proiectului

• seminarii şi workshopuri destinate schimbului de 
experienţe şi cunoştinţe, preecum şi diseminării
rezultatelor
• ghid şi material de curs elaborat de partenerii
internaţionali, tradus în limbile oficiale ale acestora
• cursuri pilot în 4 ţări
• cursuri internaţionale pilot pe tema moştenirii
textilelor în diferite culturi
• noi produse inovative dezvoltate în urma cursurilor
• pagina web, materiale informative pe DVD sau
tipărite, cum ar fi rapoarte de activitate sau
financiare, catalog de expoziţie, broşuri, pliante, etc. 



Cei 19 participanŃi la cursuri au 

primit diplome




