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“TANDEM CULTURE”   
Iași, 20-21 martie 2021 

 
Proiectul de tineret “TANDEM”  

 
 „TANDEM CULTURE” este denumirea sub care se desfășoară o serie de activități  interculturale de 

tineret, ca parte a proiectului de educație non-formală „TANDEM” organizat de Centrul de Tineret Focșani – 

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea, în parteneriat cu  Asociația „Voluntariat pentru Viață” 

din Mărășești, Centrul “Cambridge” Focșani, Liceul de Artă ”Gh. Tattarescu” Focșani, Asociatia „Lumea 

lui Pinnocchio” Panciu, Asociația „Potpourri”  Focșani. 

Proiectul este un schimb lingvistic cu scopul de dezvoltare a abilităților de comunicare în limbile engleză 

și germană, care a fost inițiat în data de 07 martie 2020 ținând cont de nevoile educaționale și de socializare. 

Proiectul de tineret „TANDEM” continuă prin bunăvoința voluntarilor străini veniti prin Corpul European de 

Solidaritate, la solicitarea participanților, având în prezent cinci grupe de tineri din tot județul. Din cele cinci 

grupe, două sunt grupe speciale, una cu tineri de la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vrancea și a doua grupă cu tineri de la  Centrul Şcolar Pentru  Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” 

Focșani.   

Activitatea „TANDEM CULTURE” desfășurată la Iași în perioada 20- 21 martie 2021 a fost o frumoasă 

poveste de istorie si cultură, tradusă în limba engleza, în care s-au regăsit toate țările din care sunt prietenii 

voluntari de la ESC România, (Corpul European de Solidaritate): Italia, Franța, Germania, Rusia, Belgia, 

Spania, Portugalia si Grecia. Împreună am vizitat și am aflat informații interesante despre câteva dintre 

obiectivele turistice importante din Iași și din împrejurimi: 

🕍Palatul Culturii și zona Palas; 

⛪Catedrala Mitropolitană, cu hramul Sfânta Parascheva; 

🏛Teatrul Național "Vasile Alecsandri" 

⛪Mânăstirea Golia;  

⛪Mânăstirea Trei Ierarhi; 

🕍Castelul Sturdza de la Miclăușeni. 

Mulțumim din suflet tuturor celor care au făcut posibilă realizarea celei de-a doua activități  din 

„TANDEM CULTURE”!  Mulțumim de asemenea și domnului Manolache Ion și firmei MANOSIM care ne-au 

înlesnit deplasarea la Iași! Menționăm că prima activitate din „TANDEM CULTURE” s-a desfășurat la Salina de 

la Tg.Ocna și Slănic Moldova, în data de 14 februarie 2021.  

Mulțumim colaboratorilor și coordonatorilor din proiect de la instituțiile menționate mai sus           

(Anamaria Cătănoiu, Simona Safta și Mihaela Avram), voluntarilor străini și români care au participat la ambele 

activități . 
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