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Comunicat de presă 

Proiect de şi pentru tineret  

organizat de Centrul de Tineret Focşani 

 

“ Investim în tineri, investim în viitor” – ediţia a III-a 

Curs de comunicare în limba engleză la Centrul de Tineret ! 

25 august- 30 septembrie 2020 
 

  În data de 30 septembrie se va incheia proiectul de tineret „Investim în tineri, 

investim în viitor” – ediţia a III-a, activităţile principale desfașurându-se în  perioada 08-11 

septembrie 2020, proiectul fiind cuprins în Calendarul de activităţi al Centrului de Tineret 

Focşani aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru anul 2020.  

La proiect au participat 12 elevi de la mai multe şcoli şi licee din judeţul nostru și 

datorită pandemiei de Covid 19, workshopurile s-au desfășurat în mediul online. „Investim în 

tineri, investim în viitor” este o continuare a proiectului început in 2018, iar datorită 

entuziasmului și interesului deosebit al tinerilor participanți de la edițiile precedente, am 

organizat ediția din acest an și ne dorim să continuăm acest proiect frumos și educativ și în 

viitor. În cadrul acestor activităţi, tinerii iubitori ai limbii engleze au fost invitaţi timp de 4 

zile să îşi exerseze şi să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare în limba engleză, într-un 

ambient non-formal, alături de aceeași echipă minunată de formatori, ca și la primele două 

ediții, doamnele profesoare de limba engleză Ionela Batog şi Andreea Petrea, precum şi de 

voluntarul american John Korst..  

Datorită exerciţiilor de tip team building, listening, debate, creative writing, speaking 

activities etc.,  participanţii şi-au dezvoltat competenţele de comunicare, într-un cadru inedit și 

relaxat, online. Cunoaşterea unei limbi străine prezintă mai multe avantaje: creşte încrederea 

personală, facilitează comunicarea cu colegii, angajaţii sau superiorii, facilitează găsirea unui 

loc de muncă mai bine plătit sau avansarea în carieră, facilitează accesul la o informaţie 

diversificată, facilitează găsirea unui loc de muncă în străinătate. 

Implicarea tinerilor și la această ediție a proiectului, pe parcursul celor 4 zile de 

activități, a fost impresionantă, tinerii participând activ, individual sau în echipe, la toate 

dezbaterile și discuţiile din cadrul acestui curs. 

 Mulţumim din suflet doamnelor profesoare Ionela Batog, Andreea Petrea şi 

voluntarului american John Korst, care ne-au ajutat și de această dată în realizarea cu succes a  

proiectului de tineret “ Investim în tineri, investim în tineret ”-ediţia a III-a , precum şi 

tuturor tinerilor implicaţi.  
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