
 

Primul Newsletter al proiectului UNICULTURE 

DEZVOLTAREA UNEI ABORDĂRI NOVATOARE PENTRU TRAININGUL 
CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE CARE LUCREAZĂ ÎNTR-UN 
MEDIU DIVERS ȘI INTERCULTURAL 

PROIECTUL UNICULTURE  ÎN CÂTEVA CUVINTE 
Proiectul UniCulture urmărește dezvoltarea unei abordări novatoare, 
holiste și interactive pentru instruirea cadrelor didactice universitare 
care își desfășoară activitatea în contexte interculturale și cross-
culturale. 

KITUL DE INSTRUIRE UNICULTURE INCLUDE: 
•  Manualul pentru cadrele didactice universitare dedicat dezvoltării 

competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare 
în context inter și cross-cultural: evitarea stereotipurilor și 
prejudecăților, familiarizarea cu abordările actuale cu privire la 
metodele, tehnicile și instrumentele educației interculturale. 

• Caietul de aplicații pentru cadrele didactice universitare cu 
exemple și studii de caz privind utilizarea metodelor și tehnicilor de 
predare în activitatea de zi cu zi. Materialul va include teste și exerciții 
care pot susține procesul de învățare. 

• Manualul pentru traineri în vederea facilitării implementării stagiului 
de pregătire UniCulture. 

• Ghidul privind comunicarea interculturală și procesul de 
incluziune socială, care va evidenția conexiunea dintre activitatea 
desfășurată în context intercultural și promovarea incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile. Ghidul va susține procesul de incluziune socială 
în mediul academic. 

ALTE ACTIVITĂȚI: 
•  Seminare și conferințe în toate țările partenere 
• Conferința finală a proiectului în Brasov, România 

Rămâneți alături de noi! 

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN PROIECT: 
Coordonator: Universitatea Transilvania din Brașov, România 

Parteneri: 

× Buckinghamshire New University, Regatul Unit 
× Universitatea din Zagreb, Croația 
× Fundația pentru dezvoltarea activității internaționale și educaționale – 

FRAME, Polonia 
× Fundația Pax Rhodopica, Bulgaria 

Analiza nevoilor și Cadrul metodologic sunt deja 
finalizate! 
În prima fază a proiectului, echipa UNICULTURE formată din participanți din 
cinci țări a realizat o analiză menită să identifice nevoile cadrelor didactice 
universitare și deficiențele curente ale educației terțiare în context cross-
cultural.  

În urma unei serii de întâlniri cu trei grupuri distincte – studenți, profesori și 
personal administrativ – a fost elaborat un raport de evaluare menit să 
identifice ajustările necesare în metodologia care va sta la baza kitului de 
instruire, ținând cont nu doar de cerințele teoretice, ci și de nevoile reale ale 
persoanelor interesate.  

Cadrul metodologic descrie structura și principalele coordonate ale 
procesului de instruire, pe baza cărora partenerii vor dezvolta celelalte 
elemente ale kitului de instruire.   

Conținutul cursului de instruire constă în patru module, cărora le 
corespund următoarele capitole: 
1. Competențe socio-culturale în contexte multiculturale și interculturale  
2. Modele educaționale  
3. Abordări teoretice și tehnologii adecvate interacțiunii cu studenți 

proveniți din medii culturale diferite  
4. Incluziunea socială în universități 
Textul complet al Cadrului metodologic poate fi accesat urmând 
linkul de mai jos.  
www.uniculture.unitbv.ro/research/methodological-framework  

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul 
prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, 

iar Agenția Națională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile 
pentru modul în care va fi folosit conținutul informației. 

AFLAȚI MAI MULTE: www.uniculture.unitbv.ro   

URMĂRIȚI-NE PE FACEBOOK: 
www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

Vă mulțumim pentru interes.  
ECHIPA PROIECTULUI UNICULTURE 
 

Vara 2020  

•   Lucrați într-un mediu intercultural și cross-cultural?  

•   Aveți studenți care provin din medii culturale și etnice diferite? 

•   Sunteți interesat(ă) să aflați mai multe despre metodele pedagogice adecvate contextelor 
interculturale și cross-culturale? 

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este ‘da’, atunci acest proiect este 
pentru dumneavoastră! 


