
 
 

 

 

 

MANUCULTURA - et europæisk partnerskab for kulturel uddannelse med lærlinge. 
 
Projektet koordineres af det europæiske ERASMUS+ i partnerskab med MANUCULTURA. 
Et EU projekt med samarbejdspartnere i Tyskland, Danmark, Italien, Kroatien og Østrig. 
MANUCULTURA beskæftiger sig med at udvikle anbefalinger til forbedring af kvaliteten i 
lærlinges uddannelsesforløb. Forbedring ved hjælp af kunst og kultur. 
 
Kunst og kultur har i dag ingen formel status i de europæiske erhvervsmæssige 
grunduddannelsers læseplaner. Der er potentiale i at sammentænke en kombination af 
lærlingenes nøglekompetencer og kreativitet/innovation. Kulturel og kunstfaglig 
uddannelse vil kunne tilbyde lærlinge personlig udvikling og dermed også en styrkelse af 
det fremtidige arbejdsliv. 
MANUCULTURA ønsker at vise, hvordan kulturel og kunstfaglig uddannelse og dannelse 
kan styrke den enkelte lærlings skolebaserede uddannelse. 
 
Projektdeltageres profil: 
 
Kultur Kontakt Østrig har arbejdet med "Program K3 – kulturel uddannelse med lærlinge" i 
25 år. Et særlig udviklet program til lærlingeuddannelser.  
 
Virksomheden Alnatura i Tyskland har arbejdet med ”Adventure kultur” for at styrke 
kreativiteten hos deres lærlinge. 
 
MSU (Museum for Moderne Kunst) i Zagreb, Kroatien har arbejdet med at udvikle nye 
samarbejdsmetoder ved hjælp at bl.a. performativet. 
 
CESIE (italiensk NGO baseret i Palermo) har arbejdet med mulighederne for at 
implementere didaktisk innovative undervisningsmetoder i EUD-sektoren. 
 
ARKEN (Museum for Moderne Kunst) i Danmark har arbejdet med at undersøge, hvordan 
kunst og kunstneriske processer kan styrke innovative processer, med henblik på at styrke 
unges kreative og innovative kompetencer. 
 
De fem involverede partnere har alle arbejdet med samme overordnede tematik (kvalitet i 
lærlinges uddannelsesforløb) og perspektiveret det forskelligt. Et perspektiv fra 
erhvervsskolerne, et perspektiv fra erhvervslivet og et perspektiv fra kulturinstitutionerne. 
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Målsætning: 
 

 at udveksle metoder og teknikker til udvikling af kulturel og kunstfaglig uddannelse i 
løbet af EUD grunduddannelsen.  

 

 at samle eksempler på god praksis gennem projekter med lærlinge og formidle 
disse. 

 

 at identificere mønstre af vellykkede projekter og sammenligne dem. 
 

 at udvikle fælles anbefalinger. 
 
 
 

Målet for MANUCULTURA er, at de opnåede erfaringer implementeres i uddannelses-og 
undervisningsforløb i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. 
MANUCULTURA-projektet er finansieret af EU.  
 
Det nationale Erasmus/Uddannelses kontor og Europa-Kommissionen er ikke ansvarlige 
for brug af de givne oplysninger. 


