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

Lucrați într-un mediu 
intercultural și cross-cultural? 

Predați studenților care 
provin din medii culturale 
și etnice diferite? 

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

PROIECTUL UNICULTURE OFERĂ SPRIJIN 
CADRELOR DIDACTICE PENTRU A LUCRA 
EFICIENT ÎN CONTEXTE EDUCAȚIONALE 
INTERCULTURALE ȘI CROSS-CULTURALE.

COORDONATOR

• Universitatea Transilvania din Brașov, România

PARTENERI

• Buckinghamshire New University, UK

• Sveuciliste u Zagrebu, Croatia

• Foundation for the Development of International and 
Educational Activity – FRAME, Poland

• Pax Rhodopica Foundation, Bulgaria

Material realizat cu sprijinul fi nanciar 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. www.uniculture.unitbv.ro

PARTENERIATUL PROIECTULUI

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI

www.uniculture.unitbv.ro

și fi ți alături de noi pe  

https://www.facebook.com/
UniCulture-102164037962233/

ca ta
INOVATOARE
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Polonia



OBIECTIVUL PROIECTULUI

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.

GRUP ȚINTĂ

Cadre didactice universitare care lucrează într-un 
mediu intercultural tot mai divers și solicitant.

CE OFERĂ PROIECTUL

În cadrul proiectul va fi  dezvoltat un pachet de training 
comprehensiv, urmărind:

• creșterea gradului de conștientizare în rândul 
cadrelor didactice universitare privind necesitatea 
adaptării tehnicilor pedagogice la mediul academic 
afl at în continuă schimbare

• dezvoltarea competențelor privind comunicarea 
cu studenții în contexte interculturale și cross-
culturale, atât în cadrul activității didactice, cât și 
în interacțiuni extracurriculare

• evidențierea importanței bunei comunicări inter și 
cross-culturale ca vector al incluziunii sociale pentru 
studenții care aparțin grupurilor vulnerabile.

PACHETUL DE TRAINING 
UNICULTURE CUPRINDE

• 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.

• Caiet 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.

Materialele vor fi  traduse în limbile bulgară, 
croată, engleză, poloneză și română.

VALOAREA ADĂUGATĂ 

• Pachetul de training va susține cadrele 
didactice universitare în dezvoltarea continuă 
a competențelor sociale și interculturale.

• Materialele dezvoltate în cadrul proiectului vor oferi 
cunoștințele teoretice și aplicative pentru utilizarea 
tehnicilor interactive adecvate variatelor contexte 
educaționale interculturale.

Proiectul UniCulture promovează accesul și 
participarea studenților care fac parte din grupuri 
și minorități vulnerabile pentru o mai bună 
integrare a acestora în mediul academic. Pe durata 
întregului proiect va fi  promovată incluziunea 
socială și va fi  urmărită combaterea oricărei forme 
de discriminare.

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

• Seminare și conferințe în țările partenere

• Conferința fi nală a proiectului desfășurată în 
Brașov, România

Veniți alături de noi!

DURATA PROIECTULUI

Noiembrie 2019 – Decembrie 2021
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aș scoate prima parte și aș da direct răspunsul: un pachet...

ca ta
as scoate primele 3 cuvinte și aș începe cu verbul
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inovatoare


