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

PROIECTUL UNICULTURE  

Proiectul Erasmus+ UniCulture urmărește dezvoltarea unei abordări 

novatoare, holiste și interactive pentru instruirea cadrelor didactice 

universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale și 

cross-culturale. Pachetul de instruire dezvoltat în cadrul proiectului 

cuprinde: manualul pentru cadrele didactice universitare, ce oferă cadrul 

teoretic pentru activitatea didactică în context inter și cross-cultural, 

caietul de aplicații cu exemple, teste și studii de caz și manualul pentru 

traineri în vederea facilitării implementării stagiului de pregătire 

UniCulture. 

Manualul UniCulture și Caietul de aplicații  

Primele două componente ale pachetului de instruire UniCulture: 

manualul UniCulture (IO2) și Caietul de aplicații (IO3) sunt disponibile în 

limba engleză, iar partenerii lucrează la traducerea acestora în limbile 

naționale.  

Manualul UniCulture oferă cadrul conceptual necesar dezvoltării 

competențelor de lucru în contexte academice inter și cross-culturale. 

Caietul de aplicații este complementar Manualului și furnizează un set de 

studii de caz, exerciții, aplicații, teste de evaluare – pentru a sprijini 

procesul de formare a abilităților și deprinderilor de predare în mediul 

intercultural.  

 

ÎNTÂLNIRILE ECHIPEI UniCulture 

Deși contextul epidemiologic cauzat de pandemia COVID-19 este mai 

puțin sever, echipa proiectului nu s-a putut reuni față în față, însă este 

permanent conectată folosind mijloacele virtuale de comunicare și 

colaborare. 

 

 

 

 

Manualul pentru traineri și Ghidul privind 

incluziunea social – noutăți  

Manualul pentru traineri (IO4) urmărește facilitatea realizării stagiului de 

instruire UniCulture, într-o manieră eficientă. Materialul cuprinde informații 

cu privire la procesul de instruire în acord cu conținuturile dezvoltate în cadrul 

proiectului și ilustrează posibilități pentru realizarea evaluării cursanților, 

alături de modalitățile de colectare a feedback-ului. Manualul pentru trainer 

este disponibil pe website-ul proiectului în limba engleză. Ghidul privind 

comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială (IO5), în curs de 

finalizare, ilustrează conexiunea dintre activitatea desfășurată în context 

intercultural și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

 

CE URMEAZĂ? 

Testarea stagiului în toate țările partenere 

Consorțiul va testa stagiul de training în fiecare din cele cinci țări partenere. 

Sunteți interesați să participați la trainingul UniCulture?  

Suntem bucuroși să vă invităm să participați la procesul de testare a stagiului 

de training UniCulture. Veți avea avantajul de a fi printre primii beneficiari ai 

rezultatelor proiectului și veți putea să le aplicați imediat în activitatea 

profesională.  

Feedbackul vostru este important pentru îmbunătățirea rezultatelor noastre!  

Seminarele UniCulture 

Seminare pentru diseminare vor fi organizate după vacanța de vară în toate 

țările partenere. Participanții vor avea ocazia de a discuta despre activitatea 

didactică în context intercultural și să împărățească perspectiva proprie 

asupra rezultatelor proiectului UniCulture. Datele vor fi anunțate în luna 

august, pe pagina de Facebook a proiectului. Vă așteptăm la seminarele 

UniCulture!  

 Rămâneți alături de noi și vizitați website-ul 

UniCulture! 

Pentru a afla mai multe despre activitățile și rezultatele proiectului vizitați 

website-ul nostru disponibil în limbile engleză, română, bulgară, croată și 

poloneză. 

www.uniculture.unitbv.ro 

 

JOIN US ON  www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

 

 

 

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. 

 

Vara 2021  

•   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! 

 

  

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN PROIECT 

Coordonator: Universitatea Transilvania din Brașov, Romania 

Parteneri: 

✓ Buckinghamshire New University, Regatul Unit 

✓ Universitatea din Zagreb, Croația 

✓ Fundația pentru dezvoltarea activității internaționale și 

educaționale – FRAME, Polonia 

✓ Fundația Pax Rhodopica, Bulgaria 

 

http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/

