
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS  

“New technologies help to get closer to our European neighbors” 

NR: 12-PM-20-IS-RO 

Perioada: Septembrie 2012 - Iulie 2014 

 

Liceul de Informatică “Grigore Moisil” anunţă delurarea proiectului multilateral 

Comenius  “New technologies help to get closer to our European neighbors”  în perioada  

septembrie 2012 – iulie 2014. 

Parteneri: 

• Liceul de Informatică “Grigore Moisil” in Iasi, Romania-coordonator www.liis.ro ; 

• ITSOS "Albe Steiner" din oraşul Milano, Italia http://www.itsosmilano.it/ ; 

• Liceul “Mazeikiu Kalnenu” din oraşul Mažeikiai, Lithuania- http://kalnenai.ku.lt/;  

• Zespół Szkół Nr 70 , Varşovia, Polonia – http://www.bajkowa.edu.pl; 

• Kumluca Anadolu Ogretmen Lisesi, Liceu din Antalya ,Turcia 

http://www.kumlucaaol.k12.tr 

 

Obiectivele proiectului: 

- experimentarea realităţilor educaţionale, culturale şi sociale din ţările partenere prin 

participarea la întâlnirile de proiect; 

- utilizarea noilor tehnologii multimedia şi de prelucare editare video pentru realizarea 

unor materiale de promovare a instituţiilor  şi ale oraşelor din care provin partenerii; 

- crearea unei echipe multinaţionale de elevi şi profesori; 

- familiarizarea cu termeni  şi expresii uzuale de comunicare în limbile ţărilor partenere; 

 

Limba oficială de comunicare a proiectului este limba engleză. 

 

Echipa de proiect: 14 elevi şi 10 profesori.  

• Fiecare elev al echipei va participa la o singură întâlnire de proiect, va fi găzduit de un 

elev din instituţia parteneră; 

• La reuniunea de proiect din România elevul are obligaţia de a găzdui la rândul său un 

elev participant din ţările partenere; 

• Durata unei reuniuni de proiect este de maxim 1 săptămână; 

• Fiecare instituţie parteneră va organiza o singură reuniune de proiect; 

• Grantul proiectului acoperă cheltuielile de transport pentru elevi. 

 

Calendarul reuniunilor de proiect: 

• 27 noiembrie – 2 decembrie - Milano, Italia; 

• Martie 2013 – Antalya, Turcia; 

• Mai 2013 – Varşovia, Polonia; 

• Septembrie 2013 – Iaşi, România; 

• Aprilie 2014 - Mažeikiai, Lithuania. 

 



Elevii care doresc să participe în proiect trebuie depună un dosar la secretariatul liceului cu 

documentele de mai jos şi să susţină un interviu cu echipa de management a proiectului. 

 

Dosarul va conţine: 

• CV în format european; 

• dovada mediei 10 la purtare în ultimii 3 ani (confirmată de prof. diriginte şi secretariat); 

• cerere tip conform modelului; 

• scrisoare de intenţie; 

• Anexă la scrisoarea de intenţie semnată de candidat în care să precizeze modul în care 

îşi propune să disemineze rezultatele proiectului; 

• recomandare profesorului diriginte, a profesorului de informatică şi a profesorului de 

limba engleză conform modelului; 

• copie după buletin; 

• acordul părintelui de participare a elevului în proiect conform modelului; 

• aviz medical privind afecţiunile cronice şi factorii de risc. 

 

Perioada de depunere a dosarelor: 10 – 19 octombrie 2012. 

Planificarea la interviu va fi anunţată ulterior pe site-ul liceului. 

 

Selecţia se va face de către echipa de management a proiectului în urma evaluării dosarelor şi 

a susţinerii interviului. 

Rezultatele procesului de selecţie nu sunt contestabile. 

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi coordonatorul de proiect la adresa de email sau în 

timpul programului şcolar. 

 

Profesor  de informatică Butnaru Petronela Gabriela, email butnarug@yahoo.com  

Coordonator de proiect 

Liceul de Informatică  “Grigore Moisil” Iaşi. 

 

 


