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Activităţi #ErasmusDays 

 

În perioada 14-16 octombrie 2021, în cadrul evenimentului #ERASMUSDAYS s-au 

desfășurat la Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu”, Oradea următoarele activități: o sesiune de 

diseminare  a proiectului MEDIA TODAY – WATCHDOG OR SLUMDOG?, număr de referință 

proiect: 2020-1-PL01-KA229-081501_4, o expoziție de fotografie, o lecție interactivă ”Agile 

Mindset” multidisciplinară limba engleză-fizică, activități de aplicare a metodelor de socializare și 

cunoaștere de tip ”Agile”. 

Activitatea de diseminare a avut loc în Sala Festivă a colegiului în 14.10.2021, ora 10,50, la 

ea participând elevii din grupul țintă al proiectului, dar și șefii claselor de liceu. 

 Proiectul MEDIA TODAY – WATCHDOG OR SLUMDOG? este centrat pe modalitățile 

de evitare a manipulării prin intermediul televiziunii și a social media și pe pregătirea elevilor în 

vederea identificării elementelor de manipulare în știri, discursuri și postări social media. 

La activitate a fost diseminată întâlnirea din Turcia din perioada 27 septembrie -  1 

octombrie 2021, din Kemalpașa, liceul Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi. Ea a fost prima 

întâlnire din cadrul proiectului, având ca temă Educația media în liceu. 

Programul mobilității a cuprins activităţi precum: mese rotunde, lecție demonstrativă, 

întâlnire cu personalități din mass media locală, discuții despre sustenabilitatea proiectului.  

Expoziția de fotografie se află în holul colegiului, va avea caracter permanent și va deveni 

ceea ce se numește “colțul Erasmus”, scopul principal fiind de informare asupra activităților 

Erasmus+ desfășurate.  

Lecția interactivă ”Agile Mindset” multidisciplinară limba engleză-fizică a avut loc în 

16.10.2021, la ea au participat elevii clasei a 7-a A, de asemenea, metodele de socializare și 

cunoaștere de tip ”Agile” au fost folosite în cadrul unei activități la clasa a 9-a B, în data de 

14.10.2021. 

 

 

                                                           Responsabil Comisia de proiecte, 

                                                           Prof. dr. Liliana Sonea 
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