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      Doamnele profesor Badea Tatiana și Anișoara Aydin au participat intre 22 iulie-02 septembrie 2018 la cursul  

,,Integration and Multiculturality” in Split, Croatia, alături de numeroși profesori din Europa. 

Au avut oportunitatea să afle despre: 

 

 

 

 

 

                                      

 INTERACTIVE METHODS IN TEACHING INTEGRATION AND MULTICULTURALITY 

Pricalica, Croatia 

-Metodologia dramei în educație în predarea integrării 

și multiculturalității, conceptele de bază ale dramei în 

educație, pedagogia dramei și educașia pentru cetățenie, 

metodele drmei pentru educația cetățenească, exemple 

de bune practică 

-Conceptele multiculturalitate, identitate, conflict 

-Activitati bazate pe arta teatrala si jocuri care sporesc 

dinamica grupului. 

-Vizite de documentare și culturale. 
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- Instrumente online pentru colaborarea în proiecte orientate spre integrare, eTwinning, 

School Education Gateway, web tools 2.0; 

- Suport individual 

- Jocuri și exerciții pentru a lupta împotriva opresiunii din arsenalul Teatrului celor oprimati; 

- Elevii cu CES si cei proveniti din categorii cu risc. 

-Invatarea bazata pe probleme (PBL) ca factor integrativ- schimbarea focusului; 

-Prezentarea iesirilor intelectuale, a produselor, discutii, evaluare, decernarea diplomelor de 

participare  si a certificatelor Europass Mobility, ceremonia de inchidere a cursului. 
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