
                                               
 
 
                     
 

 

 

Proiect “S.C.O.O.P. - Strengthening Creativity and 
Critical thinking for the young people development”  

 
Erasmus+ 2021 - 2027 Program - Key Action 1 – Mobility - Youth Exchange 

 

Schimb pentru Tineri în zona Monferrato /Piemont 
(zona: Casale Monferrato, Cella Monte, Rosignano Monferrato, 

Ponzano Monferrato, Fubine Monferrato - Italia) 

18-25 Mai 2022 
 
 

Introducere 
Schimbul pentru Tineri Erasmus+ va fi organizat de Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, 
(Piemont, nordul Italiei), în colaborare cu unele municipalități locale din zona Monferrato (provincia 
Alessandria) și va dura 8 zile. 
Eco-muzeul Fundației Pietra da Cantoni este așezat în Cella Monte într-un sit Patrimoniu Mondial cu 
dealuri înconjurate de podgorii și un peisaj extraordinar. Este situat în zona UNESCO a "Peisajelor 
Viticole din Piemont: Langhe-Roero și Monferrato", al 50-lea sit UNESCO și este primul peisaj cultural 
viticol înscris pe Lista Patrimoniului Mondial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARII 
Se așteaptă ca participanții să fie implicați în activitățile/sarcinile ilustrate mai jos. 
Organizațiile partenere vor lua parte la implementarea proiectului cu participarea tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 26 de ani. 
Mai jos se găsesc caracteristicile solicitate participanților. Fiecare grup străin va fi condus de un Lider 
de Tineret / Tutore. 
 
Profilul participanților:  
Tineri beneficiari (5 din fiecare țară parteneră):  
- vârsta între 18 și 26 de ani ; 
- interesați de comunicare, jurnalism și media; 
- capabili să devină "autori" în timpul Schimbului de experiență; 
- capabili de o mare flexibilitate în adaptarea la situații; 
- bună cunoaștere a limbii engleze. 
 
 



                                               
 

 

 

                                                                                                    

 

Programul zilnic 
 
Ziua 1°  – 18 Mai 2022, Miercuri 
Începutul după-amiezii: 
- Sosirea delegaților străine la Casale Monferrato (Piemonte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
După-amiaza: 

- 16.30: Deschiderea proiectului SCOOP Erasmus+ Youth Exchange. Locul: Liceul  "Leardi", Via 
Leardi 1, la Casale Monferrato (cu prezența tinerilor străini și italieni) 

- Ceremonia de bun venit 
- Discursuri de bun venit din partea Fundației Ecomuseo și a organizațiilor italiene 
- Prezentarea Coordonatorului de proiect și a beneficiarilor. 

Seara: 
- Cina de bun venit într-o pizzerie locală din Casale Monferrato + cazare pentru toți 

participanții la un hotel situat în Casale Monferrato. 
 
 
Ziua 2°  - 19 Mai 2022, Joi (toată ziua în Casale Monferrato) 
SCOOP: Lansarea Erasmus+ Youth Exchange 
Dimineața + După-amiaza: la Istituto superiore "Cesare Balbo"/"Cesare Balbo" High School, Via 
Galeotto del Carretto 1 

- Prezentarea programului Erasmus Plus și introducerea proiectului "SCOOP" 
- Prezentarea fiecărei delegații 

Prânz în Casale Monferrato. 
După-amiaza: deschiderea Laboratorului SCOOP 

- Sesiune de team building 
- Identificarea grupurilor de lucru (GL) și a temelor care trebuie dezvoltate împreună 

Seara: 
- Cina cu mâncare locală și gustări în Casale Monferrato. 

 
 
 
 
 
 
 



                                               
 

 

 

 
 

 
Ziua 3°  - 20 Mai 2022, Vineri (toată ziua în Casale Monferrato) 
Dimineața + După-amiaza: la Liceul "Sobrero”, Via Candiani d'Olivola 19. 
Fiecare grup de lucru va începe să lucreze la subiectul atribuit. 

- Întâlnire comună, reflecții și team building 
După-amiaza:  

- Grupurile se întâlnesc cu experți externi (Jurnaliști). Vizită la sediul ziarului IL MONFERRATO. 
Sfârșitul după-amiezii: 

- Briefing condusă de Liderii de Tineret 
Seara: 

- Cina în Casale Monferrato. 
 
Ziua 4° - 21 Mai 2022, Sâmbătă 
Dimineața: plecare spre Rosignano Monferrato (cu autobus) 
Dimineața + După-amiaza: Activități de grup în Rosignano Monferrato. Beneficiarii vor fi împărțiți în 
grupuri de lucru. 
Întâlnire cu experții invitați. Vizită în sat. 
Intervievare și filmare. Activități la fața locului.  
Prânz 
Participarea la evenimente locale în Rosignano  
Sfârșitul după-amiezii: 

- Briefing condusă de Liderii de Tineret 
- Întoarcere la Casale Monferrato (cu autobus) 

Seara: cina + timp liber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziua 5° - 22 Mai 2022, Duminică 
Dimineața: plecare spre Fubine Monferrato (cu autobus) 

- Activități la fața locului. Întâlnire comună, reflecții, team building.  
- Prezentarea "YouthPass și cele 8 competențe cheie". 

Urmate de: Grupuri de lucru și vizită în sat.  
Intervievare și filmare. 
Prânz 
După-amiaza:  

- Vizită de studiu 
- Briefing și discuții comune (toate împreună) 

Întoarcere la Casale Monferrato (cu autobus) 
Seara: Cina urmată de timp liber. 
 



                                               
 

 

 

                                                                                                    

 

Ziua 6° -  23 Mai 2022, Luni 
Dimineața: plecare spre Ponzano Monferrato (cu autobusul) 

- Ice Breaking 
- grupuri de lucru, vizită în sat și vizită la Sanctuarul din Crea 

Activități de grup, intervievare și filmare. 
Prânz 
După-amiaza: 

- Întoarcere la Casale Monferrato (cu autobusul) 
- Întâlnire la Liceul "Leardi" – Actualizarea și revizuirea finală a lucrării care urmează să fie 

prezentată a doua zi (gata de publicare) 
- Briefing și monitorizarea grupurilor, toate împreună 

Seara: 
- Cina 

 
Ziua 7° - 24 Mai 2022, Marți 
Dimineața: la  Liceul "Balbo": lucrul la rezultatele finale + completarea chestionarelor/Youthpass  
Evaluarea și monitorizarea de către beneficiari și liderii de tineret. 
Completarea Chestionarului final. Compilarea YouthPass pentru toți. 
 
Plecare spre Cella Monte. 
Prânz în Cella Monte. 
 
După-amiaza: (întâlnire Publică) Workshop Erasmus+ “S.C.O.O.P.” 
La sediul Fundației Ecomuseo din Cella Monte. Deschis cetățenilor și părților interesate.  
Prezentări ale tinerilor participanți. 
Prezentarea rezultatelor intelectuale create (scurtmetraje și articole digitale, comunicate de presă,..) 
și a rezultatelor. 
Alți vorbitori relevanți + Discursuri din partea instituțiilor. 
Ceremonia Youthpass - acordarea de certificate.  
 
Urmată de: brunch la sediul Fundației. 
Întoarcere la Casale Monferrato (cu autobus). 
 
Ziua 8° - 25 Mai 2022, Miercuri 
Dimineața:  Salutări finale. 
Plecarea participanților : Întoarcere acasă.  
 
 
 

 
 
 
 

Proiect conceput cu sprijinul agenției eConsulenza  


