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Comunicat de presă  

 
Proiectul de tineret “TANDEM”  

 
După aproape un an și jumatate, pe data de 30 iunie 2021 se încheie o altă etapă a proiectului de 

tineret „TANDEM”, un proiect de educație non-formală organizat de Centrul de Tineret Focșani – Direcția 

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

Mărășești, Asociația „Potpourri” Focșani si Centrul “Cambridge” Focșani.  

Datorită perioadei lungi de desfășurare, „TANDEM” s-a dezvoltat în 3 direcții: Tandem Online, 

Tandem Learning  Tandem Culture  și s-a concentrat pe schimbul lingvistic cu scopul de dezvoltare a 

abilităților de comunicare în limbile engleză și germană. Menționăm ca a fost inițiat în data de 07 martie 2020 

ținând cont de nevoile educaționale și de socializare. Primele activități s-au  desfășurat la Centrul de Tineret 

Focșani, dar odată cu pandemia de Covid 19, activitățile s-au mutat din aprilie 2020 în mediul online. Inițial, în 

proiect au fost organizate 10 grupe pe categorii de vârstă și pe nivel de cunoaștere a limbii engleze, cu câte 7-8 

participanți în fiecare grupă, din care 2 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.  

 Urmare a solicitărilor venite din partea participanților și din partea unor părinți de a continua, activitățile 

proiectului de tineret „TANDEM” s-au prelungit până în luna IUNIE 2021, păstrând 4 grupe, din care o grupă 

specială cu tinerii de la Centrul Şcolar Pentru  Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focșani, coordonată de 

Lenuța Iancu și de Sorinel Iancu.  

 Acest lucru a fost posibil prin bunăvoința tuturor voluntarilor străini veniti prin Corpul European de 

Solidaritate, printr-un proiect al  Asociației „Voluntariat pentru Viață” din Mărășești.  

Mentionam că cele 4 grupe din proiect, rămase în anul 2021 au fost organizate și coordonate astfel: 

2 GRUPE DE ENGLEZĂ LICEU, coordonte de 

- Charalampos Kokovidis  Voluntar Grecia- Community Heroes 

- Timothée Borsus  Voluntar Belgia- Community Heroes 

1 GRUPĂ DE GERMANĂ , coordonată de 

- Lea Richter   Voluntar Germania- Community Heroes 

- Camilla Jeremias   Voluntar Germania- Community Heroes 

1 GRUPĂ SPECIALĂ, coordonată de 

- Minh Nguyen   Voluntar Vietnam 

- Maria Zubkova    Voluntar Rusia- Community Heroes 

- Sandra Eckert    Voluntar Germania- Community Heroes 

 

Pe parcursul proiectului „TANDEM”, am organizat si doua activitati „TANDEM CULTURE”, prima s-a 

desfășurat la Salina de la Tg.Ocna și Slănic Moldova, în data de 14 februarie 2021 si cea de-a doua a avut loc 

la Iași în perioada 20- 21 martie 2021. Ambele activitati au fost frumoase povesti de istorie si cultură, traduse în 

limba engleza, în care s-au regăsit toate țările din care au fost prietenii voluntari de la ESC România, (Corpul 
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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, de referinta, din 

zonele respective. 

!!!!După perioada de vacanță, în funcție de disponibilitatea noilor voluntari sosiți în Mărășești, proiectul 

va continua într-o formulă nouă. 

 

Mulțumim din suflet tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui proiect, prietenilor nostri, 

voluntarii ESC, partenerilor in proiect - Asociația „Voluntariat pentru Viață” din Mărășești, Asociația 

„Potpourri” Focșani  si Centrul “Cambridge” Focșani, colaboratorilor de la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Vrancea și de la  Centrul Şcolar Pentru  Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” 

Focșani . Si nu in ultimul rand, mulțumim din suflet participantilor si coordonatorilor acestora pentru implicare. 
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