
 

Detalii despre fiecare tutore: 

Anca UŞURELU - elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Gh. Lazăr. Nu va fi prima dată când va 

preda engleză unor copii mici: de câteva luni, Anca este voluntar în cadrul proiectului „Engleză pentru 

Viaţă” al Asociaţiei Shakespeare School. Anca are certificatul Cambridge Advanced English şi anul acesta a 

obţinut Premiul I pe Municipiul Bucureşti la Olimpiada de Engleză. 

 

Alinda FÎNTÂNĂ - elevă în clasa XI-a la Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”. Alinda este colegă 

cu Anca în cadrul proiectului „Engleză pentru Viaţă”. 

 

Laura BURTAN - a urmat cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, specializare 

"Studii Culturale/Europene". În prezent, este la Master la SNSPA, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 

Integrare Europeană. Pe lângă (multe) alte premii din perioada liceului, cele mai importante ar fi trei premii 

de creaţie literară ("Tinere Condeie") şi, mai ales, premiul al II-lea + menţiune specială la faza Internaţională 

a Olimpiadei de Limbă, Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, în 2010. 

 

Mariana VASILE - este profesor titular de Fizică la Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi din 

Bucureşti. Are experienţă de peste 30 de ani la catedră şi 14 ani în conducerea unui instituţii de 

învăţământ. Face parte din corpul de experţi al Ministerului în Management Educaţional, având Masterat în 

Management Educaţional. A avut elevi cu nenumărate performanţe la concursuri şi olimpiade şcolare. De 

asemenea, are dublă specializare (fizică-chimie) având şi gradul 1 didactic. Doamna Vasile este metodist cu 

activităţi extraşcolare la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

Cristian SCARLAT - absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Cristi este în 

prezent masterand la Dreptul Uniunii Europene din cadrul Universităţii Bucureşti şi co-fondator la Politeia. 

Are certificatele Cambridge Proficiency English şi Cambridge Advanced English  

 

Mihai VASILE - absolvent al Facultăţii de Filosofie din cadrul University of York din Marea Britanie. 

Mihai este în prezent Directorul General şi co-fondator la Asociaţia Politeia pentru care organizează şi ţine 

cursuri avansate de filosofie politică în limba engleză. Mihai a studiat şi trăit trei ani în York (UK) şi un an în 

Berkeley, California (US). 

 

Dragoș Bălăucă - absolvent al Facultății de Electronică, Telecomunicații și IT din cadrul Politehnicii. 

În prezent este masterand la Politehnică și lucrează ca Front Office Radio Access Network Engineer la 

Vodafone.  

 

Cristi Simion - absolvent al Facultății de Inginerie Electrică din cadrul Politehnicii, Cristi este 

masterand în cadrul aceleiași facultăți. Aceasta nu va fi prima oară când va lucra ca tutore de matematică 

pentru copii de gimnaziu.  

 


