ERASMUS+ “Strengthening Creativity and Critical thinking for the
young people - S.C.O.O.P.” project
ERASMUS+ KA1 2021-2027 - KA152-YOU - Mobility of young people

ANUNȚ DE SELECȚIE PUBLICĂ
PENTRU TINERII DIN ROMÂNIA CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE
18 ȘI 26 ANI
PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTUL EUROPEAN "SCOOP"
Care constă într-un Schimb de Mobilitate pentru Tineri în perioada 18-25 mai 2022
în Casale Monferrato și în zona Monferrato Casalese (Piemont).

Promotorii sunt: Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni
Comune di Rosignano Monferrato
Comune di Ponzano Monferrato
Comune di Fubine Monferrato

Agenția Națională pentru Tineret (ANT) din Italia a aprobat proiectul "S.C.O.O.P., inclus în programul
ERASMUS+ 2021-2027 (KA1 Youth Exchanges), promovat de Fondazione Ecomuseo della Pietra da
Cantoni și de comunele Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato și Fubine Monferrato.
Parteneri sunt: Vecpiebalga Union Administration of Cesis Municipality – Letonia; Fundacja Czwarty
Wymiar – Polonia; Municipalitatea La Palma del Condado – Spania; Asociația AGROM-RO –România;
Federación de Asociaciones Juveniles para la Movilidad Europea – Spania; Check in - Portugalia.
Schimbul pentru Tineri Erasmus+ va avea loc la Casale Monferrato și Cella Monte (provincia
Alessandria) și în municipalitățile Partnere (Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato și Fubine
Monferrato), pentru o perioadă totală de 8 zile, între 18 mai și 25 mai 2022, cu prezența a 42 de
tineri participanți (37 de participanți din celelalte țări partenere și 5 din România).
Tinerii din România care vor fi selectați vor putea petrece 8 zile împreună cu ceilalți tineri participanți
din țările partenere și vor putea lucra la teme comune. În timpul schimbului, participanții vor finaliza
în comun un program de lucru bazat pe utilizarea instrumentelor audiovizuale, a instrumentelor
digitale și a metodologiilor creative, de asemenea, vor participa la ateliere de comunicare, pentru a
experimenta unii cu alții ca tineri comunicatori, editori sau jurnaliști în devenire, cineaști. Vedeți
sinteza programului în anexă.
Proiectul va fi o oportunitate de a oferi tinerilor implicați posibilitatea de a învăța într-un mod global:
într-un mediu în continuă schimbare, tinerii au nevoie de instrumente pentru a învăța să învețe, să
dezvolte gândirea critică și capacitatea de a se adapta la diferite medii. Medii multilingve,
multiculturale și diverse.

Proiectul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani. Schimbul devine o
oportunitate de a "face informații în timpul rețelelor sociale, influenceri & Internet". Poveștile spuse
despre zona Casalese (locul mobilității) și zona UNESCO a peisajelor vitivinicole, prin imagini, senzații,
cuvinte, videoclipuri, create special de tinerii participanți.
Vă rugăm să rețineți: Înscrierea la activitățile proiectului presupune prezența obligatorie la toate
cele 8 zile ale Evenimentului.
Cerințe pentru candidați:
- vârsta între 18 și 26 de ani ;
- interesați de comunicare, jurnalism și media;
- interesați de temele proiectului și dimensiunea multiculturală;
- capabili să devină "autori" în timpul Schimbului de experiență;
- capabili de o mare flexibilitate în adaptarea la situații;
- bună cunoaștere a limbii engleze, cel puțin la un nivel de bază.
- deținerea Certificatul digital COVID al UE valabil la data mobilității(certificat de vaccinare,
certificat de testare sau certificat de recuperare).

CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A PARTICIPA?

→ Completați Formularul de aplicare / Formularul de înregistrare care trebuie să fie însoțit și de o
copie a CV-ului dumneavoastră în format Europass și o fotocopie a cărții de identitate valabile:

→ până la data de 26 aprile

trimiteți totul prin e-mail la Asociația AGROM-RO

2022.
Invităm tinerii interesați să se înscrie!
Informații suplimentare:
În prima etapă de selecție, vor fi declarați eligibili doar candidații care îndeplinesc condițiile
menționate mai sus, completează și transmit documentele solicitate până la data de 26.04.2022;
În cea de-a doua etapă de selecție, va avea loc un interviu, organizat on-line, în perioada 2728.04.2022.
Candidații selectați pentru participarea la Schimbul de experiență E+Youth organizat în cadrul
proiectului SCOOP, vor încheia un Acord de participare cu AGROM-RO.
Ulterior, la începutul lunii Mai 2022, AGROM-RO va organizată o întâlnire online cu tinerii din
România selectați pentru pregătirea Schimbului de Mobilitate .
Date de contact: ASOCIAȚIA AGROM-RO
- Email: agromro@gmail.com
- Tel: +40 (0)744 838 692
- Website: www.agromro.ro

