
 

 

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași 

 

Anunță demararea procesului de selecție a elevilor din grupul țină pentru Activitățile 

de învățare, predare, formare organizate de școlile partenere din Portugalia și Belgia  

în cadrul proiectului Erasmus+KA201  

 „Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development of Our 

Community”, 2020-1-RO01-KA201-079852 

 

Parteneri: 

• Liceul Tehnologic Economic de Turism, România (coordonator) 

• Liceo Terenzio Mamiani, Italia 

• Campus Max Stem, Belgia 

• Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº 3,  Portugalia 

 

Grupul țină este format din 12 elevi (5 pentru fiecare activitate de învățare și 2 rezerve). 

 

Activitățile de învățare, predare, formare pentru care se face selecția sunt:  

• Protejarea biodiversității- 7-11.03.2022, organizator Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 

Nº 3,  Portugalia 

• Poluarea aerului - 2-6.05 2022, organizator Campus Max Stem, Belgia 

 

Condiții de participare 

Se poate înscrie la selecție orice elev din clasele IX-XII  de liceu. 

 

Criterii de selecție: 

• Portofoliul candidatului care să conțină: CV-europass, scrisoare de intenție, 

diplome/materiale relevante de la activități extracurriculare/de voluntariat și o copie a 

Certificatului verde Covid/Adeverinței de Vaccinare Co- 25 de puncte; 

• Rezultatele școlare din ultimii 2 ani școlari (media la limba engleză, media la TIC și media 

10 la purtare)- 25 de puncte; 

• Interviul de selecție (testarea abilităților de comunicare în limba engleză, dorința de a 

împărtăși experiența la întoarcere)- 25 de puncte; 

• Disponibilitatea de participare la activitățile proiectului- 25 de puncte. 

 

 

 

 



 
Calendarul de selecție: 

- 6-17.XII.2021- depunerea dosarelor. Dosarele de înscriere ale candidaților (CV, scrisoare de 

intenție, diplome/materiale relevante, adeverință cu rezultatele școlare) se vor depune la 

secretariatul Liceului Tehnologic Economic de Turism, corp A. 

- 21-22.XII.2021- organizarea interviurilor de selecție (pe data de 20.XII.2021 se va afișa pe 

site-ul liceului programarea elevilor pentru interviu); 

- 23.XII.2021- afișarea rezultatelor; 

 

 

Pentru informații suplimentare puteți trimite un mesaj la adresa albastroius@yahoo.com 

 

Detalii privind proiectul: http://gsetis.ro secțiunea Proiecte 

       sau    https://sites.google.com/view/becleenbegreen/home 
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