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Proiect finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene.  
Această publicaŃie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine 

A.C.T.O.R vrea sa deschida  inima, sufletul si  mintea 
celor care nu stiu ca prin creativitate  oricine, in orice 
situatie, se poate salva . 
 
Motto pentru A.C.T.O.R.: 
“nu pot” NU  EXISTA!!! Daca vrei, totul este posibil“nu pot” NU  EXISTA!!! Daca vrei, totul este posibil“nu pot” NU  EXISTA!!! Daca vrei, totul este posibil“nu pot” NU  EXISTA!!! Daca vrei, totul este posibil    
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Prezentarea ideii “Aici -Acolo”   
Diversitatea culturala in educatia prescolara - argument  
 
Romania este din 2007 o tara europeana. Este necesar ca aceasta noua 

dimensiune sa se reflecte si in educatia copiiilor prescolari si scolari, prin 

activitati si programe specifice, pentru a le deschide acestora interesul spre a 

cunoaste si intelege diversitatea culturala, precum si valorile care stau la baza 

Uniunii Europene. 

Programul propus de A.C.T.O.R. este nonformal, experiential si este adus 

copiilor in clasele lor chiar de tineri reprezentati ai culturilor prezentate. De 

exemplu un tanar francez este cea mai naturala si indicata persoana pentru a 

prezenta Franta copiilor, asa cum este ea, fara stereotipiile ce apar inerent 

atunci cand pedagogul roman cunoaste Franta doar din carti si filme. Prin 

acest program copiii au putut cunoaste astfel, incepand cu 2009: Germania, 

Spania, Austria, Italia, Ucraina, Estonia, Franta, Letonia, Lituania, Polonia, 

Portugalia si Danemarca.  

Activitatile propun interactiunea copiilor cu toate aceste culturi, prin jocuri 

ce se bazeaza pe cunoasterea prin  simturi :  vizual - culoare (simbol, 

steag…etc), auditiv - sunet (limbaj simplu si cantece), olfactiv, gustativ si 

tactil.  

Ideea programului “Aici -Acolo” este un concept original al A.C.T.O.R. 

din 2009. 

 
 
 
 
 

Ce isi propune Programul  “Aici -Acolo” 
 
 

Programul “Aici -Acolo”  isi propune sa aduca timp de un an, cu periodicitate 
saptamanala, in fata grupurilor de copii romani din Bucuresti, cultura mai 
multor tari din Europa. 
Tinerii implicati sunt veniti la A.C.T.O.R. prin Serviciul European de 
Voluntariat, in general pentru cate un an. Scopul lor este sa le prezente copiilor 
in mod ludic elemente ce le definesc cultura de origine, apeland la jocuri, 
povesti si alte mijloace specifice copilariei. Pentru fiecare tara copiii pot avea 
intre 3 si 6 intalniri. 
 

Programul de activitati este pregatit din timp de catre tinerii europeni, inainte  
de sosirea lor in Romania. Impreuna cu specialistii din A.C.T.O.R., avand 
alaturi pedagogi romani profesionisti, au fost alese cele mai potrivite activitati 
pentru copiii din cultura noastra.  
Programul “Aici -Acolo” are ca obiectiv cheie crearea unei punti de 
comunicare si cooperare interculturala intre tinerii europeni si pedagogii 
romani din institutiile partenere, in favoarea copiilor beneficiari. 
 

Programul “Aici -Acolo” ofera: 
 

1. copiilor beneficiari acces la diversitatea culturala, fara stereotipii 
2. tinerilor europeni  sansa ca implicandu-se activ in rolul de voluntari sa 

invete  
� despre cultura romana  
� diferite tehnici de animatie pentru diverse categorii de copii  
� diferite metode pedagogice folosite la nivelul prescolarilor 

3. pedagogilor romani sansa de a avea acces  
� la metode si abordari ale educatiei prescolarilor inedite, cu radacini in 

multe tari europene 
� la comunicare in limbi straine cu vorbitori nativi 
� la posibilitatea de a lucra intr-o echipa multiculturala, la ei “in clasa”, 

avand acordul Ministerului Cercetarii si Inovatiei, precum si al Casei 
Corpului Didactic al Municipiului Bucuresti 

 

Toate activitatile sunt gandite sa fie: 
• interactive, ludice si dinamice 
• respectand puterea de intelegere a fiecarei grupe de varsta 
• pliindu-se pe temperamentul fiecarui copil participant la curs 



                      

Ce isi propune Atelierul “Aici -Acolo”  
 
Realizarea atelierelor a pornit din dorinta de a oferi activitati asemanatoare 
Programului “Aici -Acolo” si unor grupuri de copii din zone rurale sau ale unor 
grupuri de copii neincadrati in institutiile partenere proiectului, din motive 
geografice sau organizatorice. 
 
 
 

Un atelier “Aici -Acolo” se poate realiza pentru grupuri de 30-45 sau chiar 60 de 
copii  si dureaza direct proportional cu numarul de participanti, o ora sau ora si 
jumatate. 
 
 
 

Spre deosebire de program, care se desfasoara in sala de clasa a fiecarui grup, 
atelierele au nevoie de spatii mai mari, astfel incat activitatile cu copiii impartiti 
in grupuri mici, sa se poata desfasura simultan. Prin urmare, copiii calatoresc 
prin Europa jucandu-se, cantand sau dansand asa cum o fac copiii din tara din 
care este voluntarul gazda. 
 Pasapoartele speciale “Aici -Acolo” ale fiecarui participant primesc vize 
(stampile cu un desene ce simbolizeaza in mod hazliu tarile respective), ca 
dovada ca acesta a calatorit. 
 

Atelierele “Aici -Acolo”pot fi programate, in functie de calendarul cursurilor 
si a activitatilor din A.C.T.O.R.  

Agenda de lucru in cadrul Progamului “Aici -Acolo”   
 
Programul si Atelierele sunt legate de vacantele scolare, dupa cum urmeaza: 

• septembrie – noiembrie - intalniri de prezentare a programului si 
atelierelor la nivelul inspectorilor pentru educatie prescolara din toata 
tara si a celor din Municipiul Bucuresti 

• la inceputul anului scolar: Seminarul de initiere si cunoastere a 
participantilor la program 

• 30 septembrie 2010-15 februarie: Primul semestru 
• O zi din februarie: Intalnire de evaluare intermediara 
• 15 februarie- 1iunie: Al doilea semestru 
• O zi din mai: Intalnire de evaluare finala 
• 9 mai: Festivalul “Aici -Acolo” care inchide programul  

 
Istoricul Programului 
 
Poiectele 

• Coloring Kids’ Life (august 2009- noiembrie 2010),  
• Two Vitamins T (octombrie 2009- decembrie 2010)  
• Aici Acolo (august 2009- august 2011) 
• Diversity (decembrie 2010- septembrie 2011) 

sunt finantate prin Programul Tineret in Actiune, Serviciul European de 
Voluntariat- Actiunea 2, pe care A.C.T.O.R. le-a implementat in Romania, 
avand ca parteneri in Bucuresti zeci de gradinite, scoli, Spitalul clinic de 
urgenta Grigore Alexandrescu, Spitalul S. M. Curie - Budimex si Institutul de 
Pneumoftiziologie Marius Nasta,  Directiile de Asictenta Sociala din sectoarele 
1,3 si 4, precum si gradinite, scoli, licee, centre sociale si Scoli Speciale din 
zone rurale (judetele Calarasi, Giurgiu, Brasov  si Sibiu).  
Prin aceste proiecte mii de copii au avut activitati cu  tema centrala diversitatea 
culturala. Metodele folosite au fost specifice fiecarui proiect in parte: activitati 
ludice, teatru de papusi (de umbre), teatru forum, muzica, dans sau pictura. 
Ele au avut ca piloni principali includerea sociala, promovarea voluntariatului 
si implicarea tinerilor in problemele comunitatii.  
Cu ajutorul finantarii A.C.T.O.R. a avut  pobibilitatea sa le ofere tinerilor 
europeni conditiile necesare unui proces de invatare prin experienta in 
contextul romanesc.  Din grantul primit prin aceste proiecte voluntarii au 
primit cazare, masa, bani de buzunar, abonamente pentru transport local, acces 
la internet si posibilitatea de a comunica pe telefonul mobil, profesor de limba 
romana si o suita de cursuri de formare necesare desfasurarii activitatilor 
efective.  
Sarcina A.C.T.O.R. in aceste proiecte a fost sa canalizeze energia creatoare si 
entuziasmul acestor voluntari in asa fel incat un numar tot mai mare de copii si 
tineri defavorizati sa ajunga sa beneficieze de interactiunea cu valorile si cu 
oportunitatile oferite de programele europene de acest gen. 

• Coloring Kids’ Life a avut ca beneficiari 2000 de copii din gradinite 
si scoli din Bucuresti si inca 930 din zone rurale; 

• Two Vitamins T a prezentat un numar de 102 reprezentatii cu 18 
piese de teatru de umbre si papusi diferite la 226 copii din centrele  
sociale din Bucuresti (sectoarele 1, 3 si 4) si 284 de copii din 
diferite sate; 480 de tineri din zone rurale au participat la sesiunile de 
forum teatru, sesiuni dezbatere cu teatru forum despre diversitatea 
culturala, includere sociala, democratie si voluntariat in zone rurale, 
dar si in Bucuresti. 

In plus, ambele proiecte au avut ca beneficiari in doi ani si 3400 de copii 
internati in cele trei spitale partenere, cu afectiuni foarte grave: tuberculoza, 
SIDA, cancer, afectiuni ortopedice sau arsuri.  
De asemenea, 120 de educatori si invatatori au participat activ in cadrul 
programului si la sfarsitul anului scolar 2009-20101 au primit certificate de 
participare in Programul Aici - Acolo. 
In anul scolar 2010-2011 aceste numere sunt deja depasite, impactul crescand 
pe masura ce tot mai multe institutii scolare sau tot mai multi parinti descopera 
importanta prezentei diversitatii culturale in educatia copilului prescolar, adusa 
direct de nativi ai culturilor reprezentate. 



                      

Voluntarii europeni- cine si ce sunt ei? 
Tinerii europeni gazduiti in proiecte SEV aleg sa se implice voluntar in 
activitatile propuse si nu li se cere sa aiba nici un fel de competente specifice 
legate de ceea ce urmeaza sa faca, desi daca ele exista sunt binevenite.  
 
 

Coloring Kids’ Life 
 
 
Ailie Templeton (30 de ani, 
Scotia) Primul lucru pe care 
il veti observa la Ailie, 
masterand in asistenta 
sociala, este ca nu isi arata 
deloc varsta. S-a integrat 
perfect in grup si aduce 

mereu zambete pe buzele tuturor cu umorul ei 
scotian. S-ar putea sa nu intelegeti ce spune de prima 
data, dar cand o veti face, veti rade foarte tare.  

  
 
Jana Donis (21 de ani, Germania) Este foarte usor sa o 
faci sa rada si iti va raspunde cu un comentariu foarte 
inteligent care te va face sa razi la randul tau. Asta s-ar 
putea sa-i fie de folos si dupa EVS, pentru ca Jana 
planuieste sa intre la o universitate la care sa studieze 
terapia prin arta.  
 
 
Chloé Violleau (20 de ani, 

Franta) A studiat engleza si araba la universitate si pe 
langa aceste limbi si-a largit si orizontul cultural. Venirea 
in stagiul EVS i-a oferit sansa de a cunoaste si mai multi 
oameni si culturi. Asta inseamna ca si dupa proiect va 
avea noi familii in toata Europa pe care sa le viziteze in 
timp ce si completeaza harta de calatorii.    
 
 
 

Michaela Zebedin (24 de ani, Austria) 
Michi a terminat studiile in domeniul 
medicinei, asa ca ea este cea la care poti 
sa apelezi cand te doare gatul sau ai alte 
probleme de sanatate. Sau chiar daca te 
simti bine, o poti invita la o sueta la o 
cafea, pentru ca este, de asemenea, o 
persoana cu care poti vorbi.  
 
 

Robert Claus (24 de ani, Germania) Fostul 
asistent medical Robert a avut 5 biciclete si o 
motoreta in Germania, dar aici in Bucuresti 
foloseste metroul, tramvaiul si autobuzul. Intr-
o zi libera il poti gasi in parc pe skatebordul 
lui. Ii place cuvantul “de fapt” la fel de mult 
cat ii place sa gaseasca subiecte pe Wikipedia 
si sa vorbeasca despre ele. Dar uneori este 
capabil sa fie si tacut.   
 
 

 
 
Sarah Elisabeth Gebel (21 de ani, Germania) 
Inainte de EVS, Sarah si-a dat examenele finale la liceu. A vrut sa aiba parte de 
noi experiente, sa-si faca noi prieteni si sa afle 
mai multe lucruri despre ea si despre o alta tara 
asa ca a venit ca voluntar in Romania.  
„ Am invatat cat pot fi de diferite culturile dar si 
asemanatoare in acelasi timp si ca putem invata 
multe unii de la altii”, spune Sarah care acum 
planuieste sa studieze medicina .  
 
 
 
 
 
 
 



                      

Two Vitamins T  
 

Félix Burgos Tena 
(24 de ani, Spania)  

Oficial este profesor 
pentru copiii care fac 
primi pasi in scoala, 
dar e clar ca nu este 
unul oarecare, caci 

energia si optimismul sau pot “infecta” pe 
toti oamenii cu care interactioneaza, 
indiferent de varsta lor. Ii este destinat sa se 
straduiasca sa faca lumea un loc mai bun.    

 
Merilyn Merisalu (24 de ani, Estonia)  
O tanara jurnalista si manager artistic din Estonia inceraca sa-
si geaseasca locul pe scena in Romania. Sau daca nu pe scena, 
atunci in fata a 30 de copii dintr-o clasa sau impreuna cu noii 
prieteni sau colegi pe care-i tine aproape de inima.    
 
 

 
Bogdana Mariia Kosarchyn (20 de ani, Ucraina)  
Avand aptitudini in domeniul stiintelor sociale, aceasta 
fata poate face minuni cu mainile sale. Se poate juca la 
nesfarsit cu umbre si culori pe hartie. Si adevarul e ca 
ea chiar este o boema care te face sa uiti  totul in 
momentul in care zambeste. 

 
Pedro Miguel Gonçalves Borges Leal Costa (30 de 
ani, Portugalia) 
Inainte de a veni in Romania, Pedro a fost clovn, actor, 
regizor si profesor in Portugalia si alte locuri. A vrut sa 
faca EVS pentru a-i ajuta pe ceilalti si pentru a 
descoperi noi lucruri despre el. A ales  sa vina in 
Romania pentru istoria sa legata de comunism si 
interesul sau legat de muzica si cultura tiganeasca.  

 

Jordan Marty (23 de ani, Franta) 
Absolvent al Facultatii de teatru din Metz, 
Jordan este un actor pasionat, iar acest 
proiect a dat sansa multor copii sa se bucure 
de talentul lui. Povestea „Porcului Vlad“ 
reprezentata intr-un admirabil spectacol de 
teatru de umbre, dar si Fat Frumos - rolul 
sau din Tinerete fara batranete si viata fara 
de moarte jucat in cadrul Festivalului 
International al Teatrului Tandarica, fac ca 
Jordan sa ramana memorabil in mintea celor 
care l-au cunoscut cat a stat in Romania. 

 
Melanie Preauchat ( 25 de ani, Franta) 
Melanie, frumoasa frantuzoaica din Bretania, prietenoasa, 
calda si creativa este totdeauna gata sa aduca copiilor cu 
care lucreaza momente de bucurie. Este insa exprem de 
exigenta in tot ceea ce face si are grija mereu sa nu omita 
nici un detaliu. 
 
 
 
 
 

 
Ghislain Bao Khanh NGOUANSAVANH (23 de ani, Franta) 
Bao, si el absolvent al Facultatii de Teatru din 
Metz, este extrem de profund in tot ceea ce face. 
Spectacolele sale de teatru de umbre au grija sa 
schimbe mentalitatile celor care le vad, fie ca este 
vorba despre probleme sociale sau ecologice. A 
fost remarcabila incercarea sa ca regizor al 
experimentului teatral Tinerete fara batranete si 
viata fara de moarte in care Jordan a avut rolul 
principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

Voluntarii “Aici -Acolo” 2010- 2011 
 
Ewa Paduch  Polonia (29 de ani, Polonia) 

 
7 cuvinte importante pentru mine: 
Familie, Jurnalism, Munti, Concerte, 
Calatorii, Rabdare, Responsabilitate. 
Familia mea: mama, tata, fratele mai mare 
si un catel 
Educatie si experienta: 

• Masteranda in comunicare de masa 
si jurnalism. 

• In timpul studiilor, a dansat si a 
cantat cu Ansamblul Studentesc de 

Folk ''Katowice'' 
• Jurnalist (cu experienta in radio, TV, presa scrisa, portaluri)  
• Scrie despre viata, probleme sociale, femei, copii, cultura si calatorii 
• 3 ani de experienta in resurse umane  
• Voluntar la “Imbraca-te pentru success”- un proiect legat de consultanta 

personala a femeilor neangajate  
Experientele mele cu grupuri de copii:  
Nu am experienta profesionala in acest domeniu. In timpul evenimentelor la radioul 
cu care colaboram, organizam momente pentru copii intre 3-10 ani (concursuri de 
karaoke, desene, pictura). De asemenea, am meditat copii cu varsta intre 10-11 ani 
(pe subiectele: poloneza, germana, engleza, istorie, geografie). 
De ce sunt in Aici-Acolo? 
Fac parte din acest proiect pentru ca sunt interesata de diversitatea culturala si vreau 
sa fac schimb de experienta si cunostinte cu copiii si cu oameni care sa ma inspire 
din Romania si alte tari. Sunt sigura ca cei mici nu ma vor lasa sa uit cum a fost cand 
eram eu copil ;-)  
Hobby-urile mele: 
Geografia, scrisul, cartile filosofice si de calatorii, ciclismul, Nordic walking, 
cataratul, drumetiile, calatoriile, concertele, fotografia.  
Scrisul si calatoriile mi-au dat sansa sa intalnesc oameni care sa ma inspire si sa 
castig cunostinte in diverse domenii, dar de asemenea mi-am dezvoltat curiozitatea, 
sensibilitatea si empatia, pe care vreau sa le includ in activitatile mele cu copiii.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvina Macyte (19 ani, Lituania) 
 
7 cuvinte importante pentru mine: Carti, Biciclete, 
Teatru, Poezie, Calatorii, Gatit, Familie 
Familia mea: mama, tata, sora, doi frati, doi catei si o 
pisica! 
Educatie si experienta: 

• diploma de liceu 
• Proiecte de tineret in Belgia si Lituania 

Experienele mele cu grupuri de copii:  
Am experienta unei saptamani cu pre-scolari si cu copii 
de alte varste. Chiar inainte de a veni in Romania am fost 
lider in tabara de vara “Rotary summer”. 
De ce sunt in Aici-Acolo? 
Am vrut sa am noi provocari in viata si iubesc copiii! 
Hobby-urile mele: 
Imi place teatrul si poezia si cred ca le pot include in proiectul nostru. Alte hobby-
uri- plimbarile cu bicicleta, calatoriile sau artele pe care le pot include in lucrul cu 
copiii, vorbind cu ei despre asemenea lucruri. 
 
 
Anete Berzina (23 de ani, Letonia)  
 

7 cuvinte importante pentru mine: Familie, Natura, 
Calatorie, Joaca,  Pace, Carti, A gandi  
Educatie si experienta: 
• Licentiata in Administrarea Afacerilor 
•••• In timpul studiilor a petrecut jumatate de an in Lichtenstein  
•••• A calatorit in jurul Europei 
Familia mea: tata, mama , fratele si un catel. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Nu am experienta profesionala - doar m-am jucat si am avut 
grija de copiii rudelor si prietenilor mei. 

De ce sunt in Aici-Acolo?  
Imi place sa ma joc si sa transmit informatii insa in viata mea dinainte de acest 
proiect nu am avut timp de asa ceva. Aici-Acolo este o oportunitate sa-mi arat mie 
insami ca pot lucra cu copiii. Sunt, de asemenea, foarte patrioata si imi place sa 
raspandesc lucruri noi despre tara mea peste granite. 
Hobby-urile mele: 
Imi plac toate sporturile si sa-mi petrec timpul liber facand lucruri care au legatura 
cu natura. In Aici-Acolo pot sa-mi adaptez pasiunea transformand-o in jocuri 
pentru copii legate de natura. De asemenea imi place sa calatoresc. Un alt hobby 
este legat de lucrurile facute de mana - tricotate, crosetate, activitati pe care le pot 
integra in planul meu de lucru din proiect. 



                      

Alvaro Tejedor Gomez (29 de ani, Spania)  
 

7 cuvinte importante pentru mine: Profesor, 
Pshihopedagog, Animatie socioculturala, Sevilia, 
Experienta, Tabere de vara, Amuzant  
Educatie si experienta: 
Am licenta in psihopedagogie, profesor si animator 
sociocultural. 
Este foarte interesant pentru cariera mea sa iau parte in 
proiectul Aici-Acolo al A.C.T.O.R.. 
Am o experienta vasta in lucrul cu copiii, ca monitor in 
tabere de vara, al unor clase din scoli si gradinite si in 
activitati extrascolare.  

In acest proiect, pot contribui cu experienta profesionala si cunostintele mele, atat in 
domeniul educational, cat si in cel cultural. 
Cred ca este o oportunitate mare sa ma dezvolt in fiecare sens: cultural, profesional si 
mai ales personal. 
Familia mea: Am o familie foarte mare, tatal meu are 9 frati si surori, iar mama mea 
are 6 frati si surori, asa ca am multi verisori. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Sunt licentiat in psihopedagogie, absolvent in pedagogie si tehnician in animatie 
socioculturala. Am o experienta vasta in lucrul cu copiii intre 3 si 12 ani, ca monitor 
in tabere de vara, in diferite clase de gradinita si liceu si in activitati extrascolare.  
De ce sunt in Aici-Acolo?  
De ce nu? Sunt in acest proiect pentru ca imi place sa ma joc cu copiii, imi place sa 
calatoresc, sa cunosc alte culturi…asa ca acest proiect al A.C.T.O.R. este cel mai bun 
pentru mine si cred ca va fi foarte important pentru viitorul meu.  
Hobby-urile mele: 
Hobby-urile mele sunt cinematografia spaniola si sa citesc. As putea sa le vorbesc 
copiilor despre actori si actrite faimoase din Spania sau despre carti spaniole 
importante.  

Oliva Iriondo (20 de ani, Spania) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: Calm, Natural, 
Zambet, Culoare, Muzica, Joaca, Fericire 
Educatie si experienta: 
Sunt interpret al limbajului prin semne, asa ca pot vorbi cu 
mainile mele. Am lucrat intr-o biblioteca pentru un an si in 
tabere de vara de cand aveam 15 ani. Imi place sa 
calatoresc, asa ca am fost prin Europa si Maroc. Atunci am 
invatat multe despre diferite culturi, obiceiuri, oameni…am 
trait aventuri incredibile cu oameni incredibili! 
Familia mea: Am o sora mai mica, parintii mei sunt 

profesori iar sora mea isi incepe studiile pentru a deveni profesoara, prin urmare in 
familia mea educatia copiilor este un lucru important… 
Pentru mine, familia este unul din cele mai importante lucruri de pe pamant.  
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Lucrez cu copii in tabere de vara de cand aveam 15 ani, cu copii de la 5 la 18 ani, 
asa ca am experienta…nu am mai lucrat niciodata cu copiii prescolari, asa ca este 
o experienta noua pentru mine.  
De ce sunt in Aici-Acolo?  
Pentru ca imi place sa lucrez cu copiii, sa ma joc, sa cant, sa rad cu ei!! 
Hobby-urile mele: 
Hobby-urile mele sunt muzica, cititul, calatoriile..si incerc sa le includ in proiect 
prezentand muzica si povestile din calatorii in lectiile mele.  
 
Marie Louvet (24 de ani, Franta) 

 
7 cuvinte importante pentru mine: Iubire, Prietenie, 
Familie, Oameni, A imparti, Muzica, Carti  
Educatie si experienta: 

• Licentiata in economie, grad in politica 
• Teza despre noua constitutie boliviana 
• Am studiat un an in Bolivia si am copilarit in 

Camerun si Tailanda 
• Am fost voluntar in “Secours populaire” timp de 2 ani 

• Am creat “o clasa non formala franceza” in 
universitatea din Bolivia 

Familia mea: tata, mama, doua surori, un frate. Familia mea este foarte simpla, 
dar fiecare are o personalitate puternica. Familia este foarte importanta pentru 
mine, chiar daca nu am nevoie sa-i vad foarte des.  
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Experienta mea cu copiii nu este legata de grupuri de copii: 
• Am fost baby sitter foarte des pentru copii de toate varstele, unori pentru mai 
multi in acelasi timp 
• Cand am fost voluntar in Secours populaire, am fost responsabila pentru o 
familie de turci curzi. Parintii nu vorbeau franceza sau engleza si copiii erau 7, 
intre 8 si 23 de ani. Am incercat sa fac tot posibilul sa-i ajut la scoala si in treburile 
administrative. 
De ce sunt in Aici-Acolo?  
Pentru ca vreau sa lucrez in invatamant mai tarziu, in domeniul conceperii planului 
educational. Asa ca vreau sa invat cum se lucreaza cu copiii pentru a fi in stare sa 
concep un proiect bun pentru ei. 
Hobby-urile mele: 
Imi place sa ma joc, sa cand si sa ascult muzica (pian si acordeon), sa scriu, sa 
citesc si sa cunosc oameni. Imi plac oamenii si imi place sa-mi impart hobby-urile 
cu ei, la fel si cu copiii. 



                      

Josef Lebsa (22 de ani, Germania)  
 

7 cuvinte importante pentru mine: Iubesc viata, Distractie, 
A imparti, Arte, Curios, Jucaus, Tip de treaba 
Educatie si experienta: 

• Am lucrat si am calatorit prin Australia 
• Am calatorit prin Germania si diverse parti ale 

Europei 
• Am terminat cele 12 clase in 2009 

Familia mea: am 2 surori, 1 frate si parinti, desigur  
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Am cantat intr-un cor timp de 10 ani, unde erau copii de la 8 
la 19 ani.  

De ce sunt in Aici-Acolo?  
In Australia am experimentat frumusetea altor culturi, iar acum vreau sa dau ceva 
inapoi si sa impartasesc si eu cultura mea celorlalti.  
Unii oameni spun ca bem prea multa bere si doar mancam carnaciori, altii spun ca 
suntem reci si foarte organizati. Ambele afirmatii nu sunt nici adevarate nici false. 
Iubim berea si carnatii, dar si celelalte feluri de mancare, de aceea in fiecare oras poti 
gasi tot felul de restaurante cu specifice diverse. Este adevarat ca suntem foarte 
organizati, uneori prea mult si ne gandim mult la tot ce facem, dar nu suntem reci. 
Putem sa parem asa din cauza saluturilor noastre si felului serios de a fi, dar in inima 
noastra soarele straluceste puternic ☺ 
Hobby-urile mele: 
Cititul, Desenul, Fotbalul, Calatoriile, Mancarea, Sa traiesc. 
Imi place sa fac atmosfera, in special cand sunt cu prietenii mei, spunand glume sau 
prefacandu-ma putin astfel incat sa rada. 
 
 
Astrid Marie Larsen (21 de ani, Danemarca) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: calatoriile, pictura, 
visele, gandurile, mancare, stralucire, animale. 
Educatie si experienta: 
Am urmat cursurile scolii Rudolf Steiner / Waldorf .  Apoi 
am lucrat cu oameni varstnici timp de 1 an si jumatate. In 
aceeasi perioada am calatorit in India si Mexic, unde am 
stat cate o luna si jumate. De asemenea, am vizitat 
Norvegia, Suedia, Germania, Franta, Malta, Polonia, 
Grecia, Italia, China si Groenlanda. 
Familia mea: 
Parintii mei au divortat cand eu aveam 5 ani. De atunci, am  
locuit alternativ cate o saptamana cu mama, apoi in 
urmatoarea saptamana cu tata. Nu am frati sau surori. Nu 

am foarte multe rude din partea mamei. Iar familia tatei locuieste in Norvegia, 
Danemarca, Suedia si Australia. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Nu am mai lucrat cu copiii pana acum, si imi doresc foarte mult sa invat. 
De ce sunt in Programul Aici Acolo prin Diversity? 
Mi-am dorit dintotdeauna sa lucrez ca voluntar. Iar acest proiect pare sa se 
potriveasca perfect visului meu. Faptul ca mergi in gradinite, scoli si centre sociale 
unde te poti distra cu copiii, dar carora, in acelasi timp, le deschizi noi orizonturi 
spre cultura, mi se pare o idee grozava si un mare pas pentru mine. 
Hobby-urile mele: 
Imi place sa visez cu ochii deschisi, sa petrec timpul cu prietenii si familia mea, sa 
rezolv sudoku, sa citesc si sa desenez. 
 
Claudia Viehboeck (21 de ani, Austria) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: Austria, ajutor, 
haotica, visatoare, iubesc animalele, timida, de 
incredere 
Educatie si experienta: 
Inainte sa vin in Romania, am terminat cursurile 
scolii de asistente, prin urmare, acum sunt asistenta 
medicala. Nu am locuit nicioadata singura si nici nu 
am fost plecata de acasa pentru o perioada atat de 
lunga. 
Familia mea: 
Locuiesc alaturi de familia mea in nordul Austriei. 

Stam in provincie, intr-o minunata ferma. Am doi frati mai mici si o sora mai mare. 
Familia mea este grozava. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Nu am foarte multa experienta in acest domeniu, si de aceea vreau sa invat cat mai 
mult. 
De ce sunt in Programul Aici Acolo prin Diversity? 
Am ales sa vin in Romania tocmai pentru ca nu stiu prea multe despre aceasta tara. 
Aveam nevoie de o noua provocare in viata mea. Imi place sa lucrez cu copiii, sa 
invat si sa descopar mereu lucruri noi. 
Hobby-urile mele: 
Imi place sa citesc, sa ascult muzica, sa calaresc, drumetiile, natura. 
 
 
 



                      

Michele Giorgio ( 24 de ani, Italia) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: muzica, mancare, 
animale, natura, plimbari, pictura, prieteni. 
Educatie si experienta:  
Sunt mecanic, lucrez intr-un garaj mare din Italia, iubesc 
masinile, camioanele si motocicletele. Atat tatal, cat si fratele 
meu lucreaza in acelasi domeniu. 
Familia mea: 
Imi iubesc familia foarte mult, si este foarte importanta 

pentru mine. Ei m-au invatat ce inseamna disciplina, educatia si cel mai important, 
respectul. Momentan locuiesc in propriul apartament, alaturi de cainii mei. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Am participat la un proiect in Slovacia, unde am lucrat cu copiii bolnavi de autism. 
De ce sunt in Programul Aici Acolo prin Diversity? 
Pentru ca am o multime de prieteni romani in orasul meu natal care mi-au spus ca 
trebuie  sa descopar frumusetea Romaniei. In plus, imi plac foarte mult copiii, iar 
tema acestui proiect se potriveste perfect cu ceea ce imi doresc sa fac. 
Hobby-urile mele: 
Imi place sa pun muzica (Dj), sa vopsesc masini si graffiti. Visez sa salvez cat mai 
multe animale, sa opresc razboaiele si foametea mondiala, si sa muncesc intr-o alta 
tara. 
 

Terje Tenso ( 22 de ani, Estonia) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: prietenie, ajutor, 
autocritica, tabere, Estonia, natura, fericire 
Educatie si experienta: 
In vara anului 2010 am absolvit cursurile Colegiului 
Pedagogic din Talin, cu aplicatie pe comportamentul tinerilor. 
Am participat la diverse activitati de voluntariat pentru tineri, 
organizarea conferintelor sau informarea acestora prin 
anumite mijloace. 

Familia mea: 
Nu am o familie foarte numeroasa, doar parintii si doua surori mai mari. Am o relatie 
foarte buna cu acestia, in special cu nepotii mei. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Sunt obisnuita sa lucrez cu copii mai mari de 7 ani, si cu adolescenti, intrucat asta am 
studiat. Timp de 3 veri am lucrat in tabere pentru copii. In plus, am mai lucrat si in 

gradinite, cu cei mai mici. Fara sa-i invat ceva, ci doar am avut grija de ei. Iar timp 
de 2 ani am fost bona pentru o fetita. 
De ce sunt in Programul Aici Acolo prin Diversity? 
Sunt aici pentru a ma descoperi pe mine si apoi Romania. De asemenea, imi doresc 
sa realizez un schimb intercultural cu copiii din gradinite. 
Hobby-urile mele: 
Arta si actoria. 
 
Zane Apse ( 28 de ani, Letonia) 
 

7 cuvinte importante pentru mine: libertate, flexibilitate, 
calatorii, soare, creativitate, provocare, Letonia 
Educatie si experienta: 
La 17 ani, m-am mutat in SUA pentru a-mi continua 
studiile liceale. Iar de atunci am calatorit prin toata lumea, 
fie pentru studii, serviciu, fie din simpla curiozitate. M-am 
inscris la universitatea din Estonia pentru a studia 
Administrarea afacerilor si Marketing, dar la un moment 

dat mi-am dat seama ca nu ma pot imagina stand intr-un birou, incercand sa vand 
oamenilor lucruri nefolositoare. Am realizat apoi cat de mult imi place sa lucrez cu 
copiii. Timp de 5 ani m-am implicat in diverse proiecte sociale in Europa, America 
centrala si de nord, si intentionez sa calatoresc si de acum incolo cat mai mult 
posibil. 
Familia mea: 
Familia mea locuieste in Letonia si o vizitez ori de cate ori am timp, intre proiecte. 
La acest moment, sunt atat de obisnuita sa fiu departe de ei, incat foarte rar imi 
este dor de casa. 
Experientele mele cu grupuri de copii: 
Am lucrat cu copii si adolescenti din diferite tari, aceasta fiind una dintre cele mai 
puternice pasiune ale mele. 
De ce sunt in Aici-Acolo? 
Am fost atrasa de oportunitatea de a lucra cu copiii mici ( o alta experienta noua 
pentru mine), iar proiectul in sine mi s-a parut foarte creativ. Prin urmare, nu mi-a 
trebuit foarte mult timp ca sa-mi dau seama ca este un proiect potrivit pentru mine. 
Hobby-urile mele: 
Calatoriile, dansul, teatrul, fotografia, muzica buna, mancarea gustoasa, natura – 
cu alte cuvinte, orice pentru a te bucura de viata. 
 



                      

Cooperarea dintre voluntarii europeni si pedagogii romani 
 
Fie ca este voluntar sau pedagog, rolul fiecaruia in “Aici -Acolo”  este esential 
pentru receptarea optima a programului la nivelul copilului beneficiar.  
Activitatile din cadrul Programului “Aici -Acolo” sunt gandite ca sa fie sursa de 
dezvoltare personala pentru voluntari si in acelasi timp de dezvoltare 
profesionala pentru pedagogi. 
Este prevazut ca timp de un an toti pedagogii sa intalneasca pe toti voluntarii. 
Astfel ca in clasa fiecarui pedagog participant la proiect activitatile se vor 
desfasura cu metode noi si inedite in Romania, specifice fiecarei tari de 
provenienta a voluntarilor. Toate acestea vor conduce la castigarea unor 
competente crescute din punct de vedere profesional, precum si la colectarea 
unui bagaj complex de informatii legate de copilarie si copii in alte tari europene. 
Chiar daca nici unuia nu i se cere sa aiba un nivel performant al cunostintelor de 
limba engleza, este extrem de importanta motivatia de a participa si de a sustine 
calitativ acest program.  
In agenda proiectului sunt prevazute trei seminarii OBLIGATORII pentru 
pedagogii romani: 

���� Primul seminar, programat la inceputul anului scolar, are ca rol 
introducerea si prezentarea tuturor actorilor programului ce urmeza sa 
se desfasoare in decursul intregului an, formarea pentru experienta 
interculturala si informarea despre  prevenirea situatiilor conflictuale 
specifice echipelor multiculturale  

���� Al doilea seminar va fi legat cu vacanta dintre semestre si va fi destinat 
evaluarii fiecarei parti a anului scolar  

���� Ultima intalnire va avea loc putin inainte de sfarsitul anului scolar, si va 
fi o evaluare finala cu o ceremonie de inmanare a diplomelor de 
participare la acest proiect. 

In afara de aceste intalniri la sfarsitul fiecarei luni pedagogii au de completat un 
formular de evaluare; acesta va sta la baza imbunatatirii continue a calitatii 
programului, caci observatiile si sugestiile oferite astfel vor fi foarte pretioase 
pentru adaptarea programului de lucru al voluntarilor europeni, care nu au o 
educatie pedagogica speciala.  
IMPORTANT!! Voluntarii nu au voie sa ramana NICIODATA singuri cu copiii 
romani, neinsotiti de pedagogul de clasa. Acest tip de atitudine atrage automat 
excluderea pedagogului respectiv din programul “Aici -Acolo”.  
 

Forme de evaluare a inva 
tarii in cadrul Programului “Aici -Acolo”  
 

Evaluare este constant prezenta in program. 
Fiecare voluntar completeaza la sfarsitul 
fiecarei saptamani in amplu chestionar de 
evaluare a activitatilor sale, in care 
analizeaza minutios fiecare lectie. 
Toate aceste documente stau la baza unor 
intalniri saptamanale ale voluntarilor si a 
coordonatorilor proiectului Aici Acolo. 
Se dezbat metodele folosite si cum aceastea 

au fost adaptate pentru fiecare grup de copii, in functie de necesitatile varstei si 
al contextului educational, dar se analizeaza si care este impactul pe care 
experientele traite il are pe fiecare voluntar. 
Toate aceste intalniri sunt organizate cu scopul de a se evalua si felul in care 
voluntarii au colaborat cu diferitii pedagogi intalniti in timpul activitatilor. 
Acolo unde se semnaleaza probleme, rezultatele acestor intalniri sunt 
comunicate la timp pedagogilor responsabili si coordonatorilor de gradinite.  
O alta categorie de evaluare este cea pe care o au pedagogii. Acestia au rolul 
de a evidentia lunar detaliile care trebuiesc imbunatatite in programul 
voluntarilor in functie de tipologiile copiilor beneficiari. Pedagogii isi cunosc 
cel mai bine copiii si de aceea rolul lor in acest proces este de neinlocuit.  
Si pentru ca ei sunt profesionisti in pedagogie, in comparatie cu voluntarii, 
orice sugestie profesionista este in favoarea atat a voluntarilor, care pot castiga 
incredere pe masura ce lucreaza, dar este mai ales in favoarea  tuturor copiilor 
care ajung sa cunoasca diversitatea culturala prin acest tip de program. 
O alta importanta categorie de evaluare o reprezinta lectiile deschise pentru 
toti parintii copiiilor interesati sa vada o cu ochii lor activitatile programului. 
 Si nu in ultimul rand este prevazut ca in data de 9 mai- de ziua Europei sa se 
desfasoare Festivalul “Aici -Acolo”. 
 
 
 
 
 
 



                      

Resurse : Jocuri, cantece, traditii 

Spania 
Cantec: Mi barba tiene tres pelos 
 

 
 

 
Joc: Hotii si politistii: 
Se fac doua grupuri- unul reprezinta 
politistii iar celalalt hotii. Intai politistii 
asteapta putin pentru ca hotii sa se 
ascunda. Apoi politistii trebuie sa-i 
gaseasca. Atunci cand un politist gaseste 
un hot, il duce la inchisoare. Un hot il 
poate scapa pe altul atunci cand ii atinge o 
mana, apoi hotul devine liber si jocul 
continua.  
 
Dans: Flamenco 
 
 

Letonia 
 
Joc: PlaukstiĦpolka 
Dansatorii stau in perechi in cerc- baietii stau in interiorul cercului, cu fata la fete. 
Mainile stau in jos. 
1. Fiecare dansator bate de doua ori din palme. 
2. Dansatorii bat palmele de la mana dreapta, in perechi. 
3. Fiecare dansator bate de doua ori din palme. 
4. In perechi, dansatorii bat palmele stangi. 
5. Fiecare dansator bate de doua ori din palme. 
6. In perechi, dansatorii bat palmele drepte, apoi cele stangi. 
7. Fiecare dansator bate de doua ori din palme. 
8. Fiecare dansator isi impreuneaza mainile.  
Pentru a face dansul mai amuzant, dansatorii pot folosi si alte parti ale corpului in 
fara de maini, de exemplu- degetele, genunchii, coatele, obrajii.  
 
Traditie:  Letonienii - popor de cantareti 
Letonienii vorbesc despre ei adesea ca despre o natiune de cantareti. Se canta la 
Jani (sarbatoarea Solstitiului de vara), in jurul bradului de Craciun, in timpul 
nuntilor, zilelor de nastere si a altor evenimente. Chiar si fiecare scoala are corul 
ei. Cel mai mare eveniment cultural al Letoniei este Festivalul Cantecelor si al 
Dansului unde, timp de o saptamana intreaga, oameni de toate varstele din toata 
Letonia se intalnesc pentru a canta, dansa sau doar pentru a viziona  concertele si 
evenimentele festivalului.  
JāĦi- Sarbatoarea Solstitiului de Vara 
Sarbatoarea Solstitiului de Vara este una din cele mai populare sarbatori din 
Letonia si de asemenea printre cele mai vechi. Atunci cea mai scurta noapte 
intalneste cea mai lunga zi- 23 si 24 Iunie (care sunt declarate sarbatori oficiale), 
iar oamenii petrec in natura, adunand flori de camp, impletind cunune, se aduna in 
jurul focurilor de tabara, provocandu-se sa sara peste ele, mancand branza si band 
berea Janu, cantand tot felul de cantece. Toata noaptea trebuie sa ramana treji, 
pentru a intampina noua zi. 
Jani este o sarbatoare a fertilitatii si a vietii. De aceea, impletiturile din flori de 
camp si frunze de stejar sunt oferite simbolic zeilor fertilitatii. In cea mai scurta 
noapte, trebuie gasit in padure principalul simbol al misterului Jani- o feriga 
inflorita. Janis este de asemenea si cel mai popular nume in Letonia.   
 
Altele:  
Pe malul marii letone se gaseste mult chihlimbar, care e o frumoasa piatra 
provenita din rasina de pin care s-a fosilizat de-a lungul a mii de ani. Cea mai mare 
bucata de chihlimbar descoperita in orasul letonian Liepaja avea 123 de centimetri 
in latime si 60 de kilograme.  
 
 



                      

Germania 
 
Joc: Topfschlagen 
Fiecare copil joaca acest joc de ziua lui. Trebuie sa ai o esarfa pe ochi, ca sa nu vezi 
nimic, iar apoi esti invartit de cateva ori. Asa ca, ametit si fara sa vezi nimic, trebuie 
sa te tarasti pe jos si sa lovesti podeaua cu o lingura mare de lemn pana lovesti o 
oala. Felicitari!! Ai gasit oala, asa ca poti sa o intorci si sa iei bomboanele ascunse 
inauntru. 
Legenda: Struwwelpeter.  
Vedeti acesta creatura murdara- 
Puuuuu! Este Struwwelpeter! 
Degetele sale sunt aspre, 
Caltii sai sunt imbacsiti, 
Rar se intalnesc cu foarfeca; 
Si-a lasat ghearele sa creasca-un an- 
De-abia isi piaptana parul,- 
Il detesta cineva? Cativa! 
Toti il striga “Satira Moderna- 
Dezgustatorul Struwwelpeter”. 
 

Lituania 
Joc: Raganele, raganele 
 
Acest joc este pentru cel putin doi copii. 
Incepe prin: 
-Vrajitoare, Vrajitoare, imprumuta-mi un ac.  
-De ce ai nevoie de acel ac? 
-Ca sa-mi cos sacii. 
-De ce ai nevoie de acei saci? 
-Ca sa-mi pun pietrele. 
-De ce ai nevoie de pietre? 
-Ca sa-mi ascut cutitele. 
-De ce ai nevoie de cutite? 
-Ca sa omor vrajitoarea batrana. 
Apoi copilul si vrajitoarea incearca sa se prinda unul pe celalalt, iar cand se prind, 
rolurile se schimba si jocul incepe iar! 
 
Legenda despre cum a fost ridicat Castelul din Vilnius  
Gediminas a avut o data un vis profetie. In acesta a vazut un lup de fier stand pe 
tronul sau, urland ca o suta de lupi. Preotul pagan Lizdeika a interpretat acest vis ca 
fiind voia Domnului. Gediminas trebuia sa construiasca un castel si un oras care sa 
devina faimos si prosper si care sa fie de neatins pentru dusmani. Asa ca a construit 
un castel, a devenit faimos si acum capitala Lituaniei se afla acolo. 

Polonia 
 
Legenda despre Sirena din Varsovia 
Acum mult timp, au venit in Marea Baltica doua surori - sirene, femei frumoase cu 
coada de peste. Una din ele a intotat catre Varsovia, capitala Poloniei. I-a placut 
locul de langa raul Vistula si a decis sa ramana acolo. Avea o voce frumoasa si 
canta mult. Oamenilor le placea s-o asculte. Dar nu dupa mult timp, unui negustor 
bogat i-a venit ideea sa prinda sirena si sa castige bani folosindu-se de cantecele ei. 
Asa ca a prins-o si a inchis-o intr-un sopron de lemn,care nu avea nici un acces la 
apa.  
Tanarul fiu al unui pescar a auzit plansul sirenei si cu ajutorul prietenilor sai a 
eliberat-o. Fericita si plina de recunostinta pentru acestia, sirena a promis ca se pot 
baza, la randul lor, oricand, pe ajutorul ei. De aceea Sirena din Varsovia este 
reprezentata  mereu inarmata cu un scut si o sabie pentru a apara orasul.  
 
Traditii 
 Polonia este o tara cu multe legende 
si traditii care inca mai circula in 
special in partea de nord (Kujawy). 
Pentru ca polonezii sunt cunoscuti, 
ca fiind traditionalisti si religiosi, 
multe din cele mai important 
obiceiuri sunt legate de Paste. In 
timpul acestor sarbatori se picteaza 
oua cu diverse modele. Apoi se 
pregatesc ouale, painea, carnatii, 
sare, piper, sfecla rosie, bomboane, 
prajituri pentru a merge cu ele la biserica pentru a le sfinti cu apa sfanta. In prima 
zi de Paste avem un mic-dejun special cu preparate traditionale. In a doua zi 
sarbatorim Lunea de Paste  numita '' Śmigus dygus'', in timpul careia mai ales la 
sate baietii arunca cu apa pe fete. Semnificatia este ca fata cea mai uda are cei mai 
multi admiratori.  
Polonia este de astemenea bine cunoscuta pentru vodka sa si cele trei saruturi pe 
care le dam celor pe care ii intalnim sau cand le uram ceva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

Franta 
Traditie: 
Pentru a ne lua la revedere, ne pupam de 2,3 sau 4 ori pe obraz. Este amuzant pentru 
ca asta depinde de zona din Franta.  
 
Legenda:  
In Bretania, in vestul Frantei, traia un rege, 
Gradlon, care avea o fata frumoasa, Dahut. 
Gradlon era catholic, dar fata lui se ruga la zeii 
Bretaniei si era suparata pe tatal ei pentru 
confesiunea catolica. Asa ca tatal a construit 
pentru fata lui cel mai frumos oras din Franta. 
Era numit Ys. Acest oras era foarte special, 
pentru ca era sub nivelul marii si era protejat de 
mare printr-un zid. Doar regele Gradlon avea 
cheia care permitea deschiderea zidului. Dahut s-
a imbogatit si a devenit puternica datorita acestui 
oras si a inceput sa-i placa aceasta pozitie. Voia 
totul si a devenit obraznica si ea. Intr-o zi, 
Sfantul Bartolomeu a venit sa vada regele si sa-l 
anunte ca prin comportamentul ei, fata il supara 
pe Dumnezeu. Regele a incercat sa-i spuna dar ea 
nu a ascultat. O mare furtuna a distrus orasul.Se 
pare ca acesta chiar a existat si a disparut acum mult timp. 
Legenda spune ca de aceea Paris a devenit Paris in loc de Lutece.   

 
Cantec: Une souris verte.  
 
 
 
 
 
Je la mets dans mon chapeau,  
Elle me dit qu’il fait trop chaud  
Je la mets dans mon tiroir, 
Elle me dit qu’il fait trop noir 
 
Je la mets dans ma chemise, 
Elle me fait trois petites bises, 
Je la mets dans ma culotte, 
Elle me fait trois petites crottes  
 
 
 

Austria 
 
Cantec cu miscari 

Brüderchen, komm tanz mit mir 
 

 
 
2. 
 Mit den Händchen klipp, klipp, klapp, 
mit den Füßchen tripp, tripp, trapp, 
einmal hin, einmal her, 
rundherum, das ist nicht schwer. 

3.  
Mit dem Köpfchen nick, nick, nick,  
mit den Fingerchen tick, tick, tick, 
einmal hin, einmal her, 
rundherum, das ist nicht schwer. 

 

Poem: April 
April, April, April, 
der weiß nicht, was er will. 
Mal Regen und mal Sonnenschein,  
dann schneit es wieder zwischendrein. 
April, April, April, 
der weiß nicht, was er will. 
 
Legenda Muntelui de minereu 
Cu mult timp in urma, in Erzbach a trait un Varsator, pe care oamenii l-au capturat. 
Cand l-au eliberat, acesta le-a spus oamenilor: o sa va dau aur cat pentru an, argint 
pentru zece ani sau minereu de fier pentru totdeauna. Dupa ce oamenii s-au sfatuit 
intre ei, l-au ales pe cel din urma. Atunci, Varsatorul s-a indreptat catre cel mai 
apropiat munte si a zis: Aici veti gasi mereu fier. Luati-l! Si pe mine lasati-ma sa 
plec. Din acel moment, oamenii au gasit mult minereu de fier in acel munte, iar pe 
Varsator nu l-a mai vazut nimeni niciodata. 
 



                      

Italia  
 
Dans traditional: Tarantela 
 
 

Painea de Altamura si de Matera (sudul Italiei) 
Este vestita si e exportata in toata lumea ! 

Grozava paine!  
Painea din Matera este foarte 
asemanatoare cu cea din 
Altamura. Ambele sunt 
preparate din faina de grau dur 
si coapte in cuptor cu lemne. 
Sunt extrem de satioase si 
gustoase! 
Cu cat inaintezi spre sudul 
Italiei, cu atat painea si cafeaua 
devin mai bune! ☺  

 

Estonia 
 
Legenda Batranul de la lacul Ülemiste 

Daca va aflati in Talin si un batran misterios se apropie si 
va intreaba daca orasul este terminat, raspunsul dvs ar 
bine sa fie un nu categoric. Una dintre cele mai vechi 
legende referitoare la Talin il are in prim plan pe 
Ülemiste Vanake, batranul de la lacul Ülemiste, care 
apare mereu la marginea orasului. Intr-una dintre noptile 
intunecate de toamna, el se ridica din lac, bate la poarta 
cetatii orasului si intreaba: este gata orasul sau inca se 
mai lucreaza la el? Paznicii au ordin strict sa raspunda nu, 
mai sunt inca multe de construit si probabil vor mai trece 
ani pana va fi gata. Dezamagit, batranul se intoarce si 
pleaca, bombanind tot drumul inapoi spre lac. Legenda 

spune ca daca raspunsul ar fi vreodata da, batranul ar chema toate apele laculurilor 
si ar inunda intreg orasul. Din fericire, in ciuda problemelor economice locale, inca 
se mai construieste destul de mult in Talin. Deci, pentru moment, orasul este ferit 
de furia batranului. 
 
Painica nazdravana- poveste 

A fost o data ca nici o data doi batrani. batranul i a 
spus batranei :"draga mea , te rog sa mi coci si mie o 
painica". batrana a inceput sa o faca in timp ce canta 
“patsu-patsu leivapätsi, siilu-saalu saia pätsi, veere-
veere kakku, viskan ahju hopsti." cand painica a fost 
gata, batrana a luat o si a pus o pe pervaz, dar painica 
a sarit pe geam si a inceput sa se rostogoleasca. s a 
rostogolit ce s a rostogolit pana cand s a intalnit cu un 
iepure. acesta a vrut sa manance painica  , dar ea a 
inceput sa cante : m-am rostogolit de la baba ,si de la 
mos  si o sa ma rostogolesc si de la tine..". painica s-a 

mai 
rostogolit si a 

intalnit un urs. Ursul ii zise si el ca o v-a 
manca dar painica a cantat acelasi lucru si 
a scapat inca o data. In cele din urma ea se 
intalni si cu o vulpe vulpea care a vrut 
fireste si ea sa o manance. iar painica incepu sa cante din nou ...  doar ca vulpea 
era sireata, si chiar a mancat painica. 
 
 



                      

Danemarca  
 
Personalitate: Hans Christian Andersen 
 
El a fost un scriitor si poet danez, celebru 
pentru basmele sale. Printre cele mai 
cunoscute povesti ale sale se 
numără „Crăiasa zăpezilor”, „Mica 
sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului” 
si „Rătusca cea urâtă”. În timpul vietii 
Andersen a fost celebrat de regalitate si 
aclamat pentru că a adus bucurie copiilor 
din întreaga Europă. Basmele sale au fost 
traduse în peste o sută de limbi si continuă 
să fie publicate în milioane de exemplare 
în întreaga lume. 
Mica Sirena este considerate un simbol national de care danezii sunt foarte mandrii. 
În portul din Copenhaga există o statuie a ei, plasată acolo în memoria lui Hans 
Christian Andersen, iar ziua de 2 aprilie, ziua de nastere a lui Andersen, este 
celebrată drept Ziua Internatională a Cărtii pentru Copii 
 
Poveste Ratusca cea urata  
 
Povestea incepe cand puii unei rate ieseau din oua. Din cauza infatisarii sale, unul 
dintre acestia sufera foarte mult, fiind privit de catre celelalte rate ca o creatura 
ciudata. El rataceste trist printre rate si gaste salbatice, pana cand apar vanatorii, care 
imprastie cardurile. Poposeste apoi la casa unei batrane, unde este, insa, chinuit de 
pisica si gaina acesteia. Din nou, se vede nevoit sa plece. Observa un stol de berze 
migratoare care il incanta foarte mult, insa, din pacate, nu le poate insoti in lunga lor 
calatorie. Iarna soseste. Un fermier gaseste mica pasare inghetata, si o ia acasa, unde 
se sperie de copiii zgomotosi ai fermierului si fuge din nou. Petrece iarna in 
singuratate si frig, dar odata cu venirea primaverii intalneste un grup de lebede, 
alaturi de care se va dezvolta armonios. 

 
Regina Margrethe a Danemarcei 
Danemarca este cea mai veche monarhie din Europa. Regina 
Margrethe a Danemarcei, paralel cu indatoririle sale regale, isi 
continua cariera artistica facand decorul si costumele pentru un 
film dupa o poveste a lui Hans Christian Andersen, 
"Lebedele".  Regina s-a consacrat, printre altele, de la inceputul 
anilor '80 picturii, desenului si ilustratiilor pentru carti, timbre, 
precum si scenografiei, teatrului si televiziunii.  
 

Despre A.C.T.O.R. 
 Organizatie infiintata juridic in februarie 2002, A.C.T.O.R.  are urmatoarea 

viziune: O societate in care exista o comunicare eficienta este cu siguranta 
societatea pe care o visam cu totii. Ca urmare, misiunea pe care si-a propus-o este 
aceea de a oferi beneficiarilor sai (copii si tineri) instrumentele care sa-i ajute sa-si 
comunice celor din jur ideile si sentimentele, astfel incat sa le creasca increderea in 
propriile puteri si sa-si gaseasca locul in comunitate. 
 Fie ca este vorba de proiecte interculturale, de animatie clinica, diferite 
cursuri (de origami, teatru cu sau fara papusi, pictura…s.a.m.d.), diferite 
eveimente artistice sau sociale, A.C.T.O.R. are ca obiectiv principal sa sustina prin 
comunicarea creativ pozitiva, dezvoltarea armonioasa a copiilor si tinerilor romani 
sau europeni. Se pune in mod special accentul pe responsabilizarea lor ca actori ai 
comunitatii careia ii apartin. 
 Programul de origami teatru pedagogic are la baza o metoda originala, 
creata incepand cu 1999 de catre Eugenia BARBU, presedintele fondator al 
organizatiei, care si-a folosit in acest scop, educatia academica de papusar, 
experienta de actrita a Teatrului Tandarica (din 1992), precum si pasiunea pentru 
arta orientala a plierii hartiei -origami. In anul acesta scolar, prin A.C.T.O.R. sute 
de copii din 12 gradinite si scoli bucurestene beneficiaza de cursurile de origami- 
teatru pedagogic sustinute de profesori, tineri intre19-21 ani, special formati in 
aceasta directie.  
In fiecare luna mai, finalitatea acestui program o constituie Concursul National de 
Origami- Sufletul Hartiei, in care copiii pasionati de origami din tara se aduna 
pentru a se intalni si a se intrece la probe de viteza de pliere si creativitate.  

Programele saptamanale de origami teatru animatie clinica -Maria, 
Dumitru si Constantin- constau in organizarea de activitati distractiv- educative 
pentru copiii bolnavi- (TBC, SIDA, cancer si handicap neuromotor) cu spitalizare 
pe termen lung din spitalele Lacul Bucura, Budimex si Grigore Alexandrescu. 
Scopul acestor programe este ca intr-o lume a tratamentelor si terapiilor de 
recuperare, sa le aduca inapoi - copilaria si bucuria jocului. Cele trei programe au 
pornit in 2002, derulandu-se de atunci fara nici o intrerupere. Din 2004 pana in 
prezent sunt sustinute financiar de catre United Way Romania 

A.C.T.O.R. este o organizatie numai de voluntari, asa ca tinerii , care 
sunt implicati in primele categorii de programe, devin, la randul lor beneficiarii 
schimburilor interculturale de tineret . A.C.T.O.R. are parteneri in toata Europa, 
in plus face parte din trei importante retele: Drums for Peace, Yource si ECU-net, 
care se ocupa de « formarea »  tinerilor pentru viata utilizand arta : muzica, 
dansul, teatrul...etc. Prin acestea ei castiga sansa de a primi o educatie 
interculturala nonformala, dar si de a avea prieteni de varsta lor oriunde in Europa. 
Tot aceste programe fac din A.C.T.O.R. organizatie gazduitoare pentru tineri din 
toata Europa, veniti sa faca voluntariat la noi. In acest fel A.C.T.O.R. are o inedita 
echipa multiculturala, motivata si plina de entuziasm. Comunitatea locala este 
invitata de catre aceasta echipa sa se implice in fiecare an, in doua campanii  de 
stragere de fonduri, adevarate evenimente colorate si originale care au ca scop 
organizarea de serbari de Craciun si de Paste pentru copiii din spitale, dar si acela 
de a promova in comunitate spiritul si valorile organizatiei. 


