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Prezentarea culturală 

 

 

NAUPLION 
 

Ναύπλιο 



Nafplio (greacă: Nafplio, Nauplio sau Nauplion în 

italiană și în alte limbi din vestul Europei) este un oraș 
portuar în Peloponez, care s-a extins pe dealurile de lângă 
capătul nordic al Golfului Argolic.  

• Orașul a fost un important port maritim, care s-a dezvoltat 
sub o succesiune de case regale în Evul Mediu, ca parte a 
provinciei Argos și Nauplia, care a avut loc inițial de la Roche 
după cea de-a patra cruciadă, înainte de a intra sub Republica 
Veneția și, în sfârșit, Imperiul Otoman.  
• Orașul a fost capitala primei Republici Elene și a Regatului 
Greciei, de la începutul Revoluției Grecești din 1821 până în 
1834.  
• Nafplio este acum capitala unității regionale din Argolis. 



Fortăreața Bourtzi, ridicată pe o insuliță, în 
plină mare, a fost construită în anul 1473 de 
către venețieni cu scopul de a apăra orașul de 
invazia piraților și a servit ca mini-fortăreață 
până în 1865. A devenit închisoare pentru 
condamnații la moarte. Astăzi este unul 
dintre cele mai căutate si vizitate locuri din 
oraș 

• Cetatea Palamidi a fost ridicată de 
venețieni spre sfârșitul sec. 17, ca o 
fortăreață pentru apărarea orașului.  
• Construcția a fost terminată în anul 1714. 
O perioada a funcționat ca închisoare. 
Cetatea Palamidi domină orașul Nafplio, 
prin zidurile sale care se mențin și astăzi 
într-o foarte bună formă. Pentru a urca la 
cetate, fie se urcă cele 857 de scări, fie cu 
mașina, pe un drum relativ ușor șerpuit, 
de vreo 3 km. 



Parcul Kolokotronis, unde triumfă o monumentală 
statuie ecvestra din bronz a lui Theodoros 

Kolokotronis, erou in Războiul de independență al 
Greciei. O statuie similara se găsește la Atena, în 

fața vechii clădiri a parlamentului 







Excursie Hidra -Spetses 



Excursie Hidra -Spetses 



Prezentarea cursului 



Teme puse în discuție 

 
• Definirea managementului clasei 
• Metode folosite în managementul clasei 
• Învățarea centrată pe elev 
• Cadru general pentru proiectarea învățării care ne 

poate ajuta să susținem nevoile diverse ale elevilor 
• Proiectare universală pentru  Învățare (UDL) ca a  

instrument crucial în portofoliul de instrumente 
necesar pentru incluziune 
http://udlguidelines.cast.org/?utm_medium=web&utm_campagin=none&utm_source=cast-home 

 



Societățile /comunitățile multiculturale și interculturale 



From Exclusion to Inclusion:Understanding the Process towards Inclusion  

Educația inclusivă 



•Cum să construiești o educație 
reactivă cultural 
•Strategii  de realizare a educației 
reactiv-culturale 
1.Cunoașterea elevilor 
2.Crearea unor conexiuni verbale importante 
din punct de vedere cultural 
3.Prezentarea noilor concepte folosind 
limbajul/limba elevilor 
4.Aducerea unor invitați 
5.Folosirea jocurilor în timpul lecțiilor(gamify 
lessons) 
6.Folosirea acelei părți media corecte din punct 
de vedere cultural 
7.Folosirea  grupurilor de cooperare  între elevi 
8.Implicarea părinților 
9.Implicarea comunității 



Importanța aranjării clasei în realizarea educației inclusive 



 
https://www.youtube.com/watch?v=LMC
ZvGesRz8 

•Motivația 
•Strategii de învățare prin 
cooperare 
1.Metoda ”Think-pair-
share” 
2.Metoda Jig-saw 
3.PBL- Project Base 
Learning- Învățarea pe 
bază de proiect/studiul de 
caz  



Mulțumim Loredanei Braia 

https://youtu.be/cYe0xk53lhI 


