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Tinerii refugiați din calea războiului din Ucraina învață limba engleză 

de mai bine de o lună la American Corner, în cadrul Bibliotecii Naționale 

a României.  
 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), susținută de UNICEF România și Norwegian Refugee 

Council (NRC) a deschis în parteneriat cu Biblioteca Națională a României un centru dedicat 

tinerilor din Ucraina - Youth Hub. Incluziunea tinerilor refugiați, combaterea anxietății și 

dezvoltarea socio-emoțională au fost încă de la început obiective importante în dezvoltarea Hub-

ului, cu toate acestea, atingerea lor a depins de găsirea unei căi lingvistice comune de transmitere 

a mesajelor și de realizare a activităților.  

 

Astfel, cursurile de limbă engleză au reprezentat o necesitate și sunt oferite în mod gratuit într-un 

spațiu ideal de învățare a limbii engleze. La primul etaj din Biblioteca Națională a României, 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a pus bazele unui spațiu de studiu dotat cu 

resurse educative, culturale, reacreative și tehnologice care încurajează cunoașterea culturii 

occidentale și dezvoltarea abilităților de cunoaștere a limbii engleze. O creație a Departamentului 

de Stat, American Corner este locația ideală din bibliotecă pentru aceste cursuri. Acest spațiu a 

fost creat pentru a oferi acces facil la materiale și resurse educaționale despre Statele Unite, 

oportunitățile sale educaționale, precum și despre cultura și valorile americane. American Corner 

București este bine echipat cu resursele necesare dezvoltării abilităților de limbă engleză și de 

gândire critică ale participanților. De asemenea, reprezentanți ai Ambasadei au făcut vizite în 

cadrul orelor de studiu și au stat de vorbă cu tinerii cursanți. 

 

Pe măsură ce acest război ilegal continuă, noi considerăm că aceste cursuri de limbă străină sunt 

esențiale în dezvoltarea tinerilor strămutați din cauza violenței și în cultivarea capacității lor de 

adaptare. Fundația Romanian Angel Appeal a fost încântată să găsească atât în Biblioteca 

Națională a României cât și în acest spațiu oferit de Ambasada Statelor Unite parteneri care sunt 

implicați, flexibili și concentrați pe nevoile sociale și educaționale ale tinerilor. 

 

Cursurile de limbă au loc de luni până joi, în intervalul 09:00 - 15:30 și sunt susținute de doi 

profesori din Ucraina cu experiență în predarea limbii engleze. Tinerii sunt împărțiți în grupe, în 

baza rezultatelor unui formular online care le testează nivelul de cunoaștere al limbii engleze. 

După completarea testului, aceștia primesc un e-mail de confirmare a grupei și a orei de începere 

a cursului. Până în acest moment, aproape 40 de tineri au beneficiat de cel puțin o oră de limbă 

engleză la American Corner.  

 



 
 
 
 

 

La finalul unui curs, după 90 de minute de discuții în limba engleză completate sau traduse, acolo 

unde este nevoie, în ucraineană, despre muzee, haine tradiționale și curiozități, Mila, profesoara 

care încheie ziua cu lecții de gramatică pentru tinerii prezenți, declară: ”Aici, la American Corner 

este un loc foarte bun pentru că în primul rând este mare, avem echipamentul necesar și ori de 

câte ori întrebăm ceva și avem nevoie de ajutor, cineva este mereu alături de noi. De asemenea, 

aici sunt niște manuale pe care le putem folosi și dacă avem nevoie să facem copii o putem face 

pe loc, ceea ce este minunat. Este bine și faptul că tinerii din grupă sunt apropiați de vârstă și poți 

vorbi cu ei subiecte de interes și putem discuta în engleză despre ce le place și ceea ce nu înțeleg 

putem traduce în ucraineană și cred că ar fi foarte bine dacă acest centru va putea continua și în 

toamnă și chiar și iarna”. 

 

Din punctul său de vedere, Ambasada SUA la București este, totodată, foarte mulțumită de 

aranjamentul acestor ore și de progresele cursanților de până acum. Centrul „American Corner” 

de la București este spațiul principal dintre cele nouă astfel de centre din România; Ambasada 

se mândrește că i-a ajutat pe acești tineri dezrădăcinați în astfel de împrejurări teribile și exigente. 

Integrarea rapidă a acestor cursanți este un obiectiv menit să aducă stabilitate atât la nivel 

regional, cât și personal. Este de bun augur pentru România și pentru regiune. Ambasada 

așteaptă cu interes să aprofundeze colaborarea cu RAA, cu profesorii implicați și cu aceste familii 

dezrădăcinate și se mândrește că a putut contribui la facilitarea acestor cursuri și la evitarea 

pierderii sociale a  unei generații. 

 

Toate informațiile relevante pentru Youth Hub, de la formularele generale de înscriere și până la 

calendarul activităților săptămânale pot fi regăsite aici: https://linktr.ee/ukrteen 

 

Pentru mai multe detalii privind activitatea desfășurată în centrul de tineri vă rugăm să ne 

contactați! 

 

Contact 

Adelaide Tarpan 

Manager de dezvoltare - Fundația Romanian Angel Appeal 

adela.tarpan@raa.ro  

0724 371 352 

 

Letiția Sandu 

letitia.sandu@bibnat.ro 
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