
                                                                                                        

              Pentru că vrei ce-i mai bun pentru copilul tău. 

              Pentru că vrei să fii un profesor excelent și să faci din fiecare lecție un spectacol, așa cum realizează actorii pe marile scene. 

                                     Pentru că vrei să trăiești într-o lume mai bună. 

Pentru că ai credința că educația de calitate și arta sunt pilonii dezvoltării forţelor latente ale tinerei generații de care depinde viitorul omenirii. 

Pentru că educaţia şcolară, ca terapie pentru minte, trup și suflet, a devenit un deziderat tot mai căutat de părinţi pentru copiii lor. 

Pentru că educatorul de azi, al adulților de mâine, trebuie să fie înainte de toate un doctor de suflete care poate influența destinele copiilor. 

Pentru că profesorii trebuie sa-și ajute elevii să-şi construiască identităţile, să fie încrezători şi să-şi preia răspunderea pentru propria lor dezvoltare. 

Pentru că școala trebuie să se conducă după dictonul: „vino să-ți aratăm cât de minunat ești și poți să devii”. 

Te invităm să vii la MASTERUL INTERDISCIPLINAR  
(Științe ale educației, Teatru și Artele spectacolului) intitulat: 

 

ARTA DRAMATICĂ  ȘI  PEDAGOGII  ALTERNATIVE CENTRATE PE ELEV  
(A.D. – P.A.C.E.) 

Conceput ca un spațiu de întâlnire și dialog între elementele utile ale pedagogiei tradiționale și caracterul 

creativ-inovator dezvoltat de pedagogiile alternative (Waldorf, Montessori, Freinet, Step-by-Step), masteratul A.D 

– P.A.C.E. propune cursuri de pedagogie (Design instrucțional, Strategii didactice interactive, Managementul 

conflicteler educaționale etc.), psihologie (Profesorul reflexiv, Dezvoltatea inteligențelor multiple, emoționale, 

Psihologia pozitivă etc.) și de artă dramatică (Teatrul în educație, Tehnici de improvizație, Tehnici actoriceşti de 

retorică și de comunicare eficientă pentru dezvoltare abilităţilor de public speaking, comunicare şi lucru în echipă ) 

 
Cursurile și atelierele practice vor fi susținute de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea din București și de la Facultatea de Teatru, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. 

Caragiale“- Bucureşti. 

Vă asteptăm cu drag. 
Relații suplimentare pe: www.fpse.ro 

Persoana de contact: conf. univ. dr. Crenguța L. Oprea,  

e-mail: crloprea@yahoo.com, tel: 0722 595 538 


