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DISEMINARE SEMINAR ERASMUS+  

MAREA BRITANIE 

 

 
În perioada 15-22 septembrie 2022 dl prof. Cioată Ilie Nelu a participat, la 

seminarul –POP THE SOCIAL MEDIA BUBBLE- desfășurat în cadrul 

proiectului Erasmus+ Nr. 2020-3-UK01-KA105-094202 în Ashford, Marea 

Britanie. La seminar au participat 24 de persoane din:  Croația, Italia, Grecia, 

Letonia, Marea Britanie și România. 

Scopul principal al seminarului a fost acela de a promova munca de calitate 

pentru tineri prin sprijinirea practicilor accesibile și inovatoare pentru a încuraja 

persoanele care lucrează cu tinerii să înțeleagă lumea rețelelor sociale și să își 

îmbunătățească capacitatea de a lucra în lumea digitală. Altă caracteristică a fost 

aceea de a pune bazele pentru extinderea și promovarea utilizării rețelelor sociale 

și a altor instrumente media în munca digitală pentru tineri privind recunoașterea 

și promovarea educației non-formale, a voluntariatului precum și implicarea 

activă a tinerilor în comunitate. 

Facilitatorii seminarului au fost : Mădălina Gheorghe și Adrian Gheorghe (UK) 

și Flavius Burbulea (USA). 

 Principalele elemente și obiective abordate în cadrul acestui seminar au fost: 

• să explorăm concepte precum abilitățile digitale și fundalul competenței 

digitale în  munca pentru tineri 

• să dezvoltăm o mai bună înțelegere a abordărilor, instrumentelor și 

metodelor de lucru digitale pentru tineri și să introducem tehnici și 

instrumente digitale pentru a le îmbunătăți vizibilitatea online 

• să împărtășim practici și să prezentăm realități din activitatea europeană 

de tineret și educația formală și non-formală, cu accent pe voluntariat, 

cetățenie europeană și participare activă 

• să dezvoltăm competențe (abilități, cunoștințe și atitudini) în domeniile: 

relații publice, marketing digital, construirea imaginii, dezbatere și 

persuasiune, publicitate și promovare, strategie media, lucru cu 

instrumente WEB 2.0 
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   De asemenea în data de  20 septembrie 2022  am efectuat o vizită de studiu la 

Canterbury. Acest seminar va fi o bază pentru implementarea și derularea de noi 

proiecte și parteneriate cu finanțare Erasmus+. 

 

Realizat: Prof. Cioată Ilie Nelu 

Liceul Tehnologic ’’Retezat’’ Uricani 
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