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Comunicat de presă 

 

Finalul ediţiei a IV-a  

a Proiectului de şi pentru tineret  

organizat de Centrul de Tineret Focşani 

 
“Investim în tineri, investim în viitor”   

Curs de comunicare în limba engleză la Centrul de Tineret ! 

 

 “I really enjoyed this four days. I made a lot of friends and I had a great time with them. I 

hope I will participate at many activities from now on”. 
 “I’m happy cause I could participate at these activities and that I was able to interact to other 

people”. 
  În perioada 09-12 august 2021 s-au desfăşurat activităţile principale ale proiectului de tineret  
„Investim în tineri, investim în viitor” – ediţia a IV-a, la care au participat 24 de elevi de la mai 
multe şcoli şi licee din judeţul nostru, inclusiv tineri de la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vrancea, coordonati de doamna Adina Lascan. 

În cadrul acestor activităţi, tinerii iubitori ai limbii engleze au fost invitaţi timp de o săptămână 
să îşi exerseze şi să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare în limba engleză, într-un ambient non-
formal, la Centrul de Tineret Focsani – Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Vrancea, alături de 
doamnele profesoare de limba engleză Ionela Batog şi Andreea Petrea, precum şi de voluntarul 
american John Korst. Proiectul a fost o continuare a proiectului început in anul 2018, care a fost 
primit cu mult entuziasm şi interes de tinerii participanţi, în mijlocul tinerilor aflandu-se, la fiecare 
editie, aceeaşi minunată echipă de formatori.  

Activitățile principale ale proiectului s-au derulat sub forma unor ateliere de comunicare în 
limba engleza, nivel mediu-avansat, pe parcursul a 4 zile.   

Datorită exerciţiilor de tip team building, role play, listening, debate, creative writing, 
speaking activities etc.,  participanţii şi-au dezvoltat competenţele de comunicare, într-un cadru relaxat 
şi, in plus, au dobândit abilităţi de lucru în echipă. 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 în acest proiect a fost impresionantă, tinerii participând activ, individual 
sau în echipe, la toate dezbaterile şi discuţiile, unii dintre ei exprimându-şi dorinţa de a participa la cât 
mai multe activităţi de acest gen. Datorită feedback-ului pozitiv primit de la participanţi, ne propunem 
ca şi anul viitor să continuăm acest proiect frumos şi educativ, cu ediţia a V-a, cea din 2022. 

 Mulţumim din suflet doamnelor profesoare Ionela Batog, Andreea Petrea şi voluntarului 
american John Korst, care ne-au ajutat în realizarea cu success a proiectului de şi pentru tineret        
“Investim în tineri, investim în tineret ”-ediţia a IV-a , precum şi tuturor tinerilor implicaţi .  
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