
 

Conținutul acestui material aparține în exclusivitate Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași și nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a ANPCDEFP 

ANUNȚ 
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, 

desfășoară în cadrul proiectului  

Accredited projects for mobility of learners and 

staff in school education 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000065187 

în parteneriatul „FUTURE LEARNING SPACES”, 

cu Germania, Spania, Finlanda și Italia 

 

mobilitatea C1 - Spania, Madrid 

tema: „Our classroom current state” 

perioada: 27.11. - 3.12.2022 

participanți mobilitate: 3 elevi, 2 rezerve 

grupul de lucru C1: 20 elevi 

 
Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe 

adresa de email elena.isai@ltmcis.ro  (cu confirmare de primire). 

Perioada de depunere a portofoliului: 23 – 29 septembrie 2022, ora 12.00 

Graficul repartiției pentru interviu (doar pentru cei care optează pentru 

mobilitate) se va afișa pe 29 septembrie, după ora 14.00 

Rezultatele selecției se vor afișa în data de 30 septembrie  2022, ora 18.00, pe site-ul 

liceului și la avizierul Erasmus+ (etajul II) 

Notă: dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele selecției vor fi declarate invalide și 

nu vor intra în procedura de selecție. 
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Conținutul acestui material aparține în exclusivitate Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași și nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a ANPCDEFP 

Criterii de selecție pentru elevii participanți la mobilitatea C1:  

1. Portofoliul candidatului : 

▪ cerere de înscriere tip (Anexa 1) 

▪ copie CI/BI; 

▪ CV Europass; 

▪ scrisoare de intenție care să atingă următoarele puncte: 

- motivarea participării la activitățile proiectului,  

- interesul pentru tema proiectului, 

- care va fi contribuția personală la desfășurarea activităților proiectului, 

- modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în 

comunitate, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare, 

- implicarea în proiectele Erasmus anterioare, dacă a făcut parte din 

echipa de proiect în mobilitatea din iunie 2022, în calitate de gazde; 

▪ pașaport lingvistic Europass, nivel minim B1 (profesorul de engleză de la clasă va 

certifica comisiei nivelul - cu posibilitatea de a schimba acolo unde consideră); 

▪ scrisoare de recomandare din partea dirigintelui (Anexa 2); 

▪ acordul părinților (Anexa 3) 

▪ declarație de angajament (Anexa 4) 

2. Interviu, 30 septembrie (doar candidații care au optat pentru mobilitate) 

 

Criterii de selecție pentru elevii din grupul de lucru pentru C1:  

1. Portofoliul candidatului: 

▪ cerere de înscriere tip (Anexa 1) 

▪ copie CI/BI; 

▪ CV Europass, datat și semnat de candidat; 

▪ scrisoare de intenție care să atingă următoarele puncte: 

- motivarea participării la activitățile proiectului,  

- interesul pentru tema proiectului de , 

- care va fi contribuția personală la desfășurarea activităților proiectului, 

- modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în 

comunitate, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare, 

▪ scrisoare de recomandare din partea dirigintelui (Anexa 2); 

▪ acordul părinților (Anexa 3) 

 

Notă: Toate anexele sunt în format Word, după completarea electronică le transformați în 

format PDF și realizați un portofoliu final cu toate PDF-urile lipite într-un singur document, 

respectând ordinea cerută.  


