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Intre august 2010 si septembrie 2011,  Programul si Atelierele Aici-Acolo au fost realizate prin proiectele   
AICI-ACOLO si DIVERSITY,  finantate prin Programul European Tineret in Actiune, Serviciul European de Voluntariat.

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) reflecta numai punctul de 
vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.
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Ewa Paduch  (29 de ani, Polonia)
Masteranda in comunicare de masa si 
jurnalism. In timpul studiilor a dansat 
si a cantat cu Ansamblul Studentesc 
de Folk ‘’Katowice’’. Are trei ani de 
experienta in resurse umane, voluntar 
la “Imbraca-te pentru success”- un 
proiect legat de consultanta personala a 

femeilor neangajate. A ales Aici-Acolo, deoarece e interesata 
de diversitatea culturala, de schimbul de experienta si 
cunostinte, de interactiunea cu copii si cu oameni care sa o 
inspire, din Romania si din alte tari.

Elvina Macyte (19 de ani, Lituania)
A ales sa vina in acest proiect , dupa 
terminarea liceului, avand experienta 
ca participant in schimburi de tineret in 
Lituania si Belgia, precum si ca leader de 
tabara pentru copii (prescolari, dar si de 
alte varste)- pentru o saptamana. A ales sa 
lucreze in Programul Aici Acolo pentru ca 
isi dorea noi provocari in viata si pentru ca  

iubeste sa lucreze cu copiii.

Anete Berzina (23 de ani, Letonia)
Este licentiata in Administrarea Afacerilor, 
in timpul studiilor petrecandu-si o jumatate 
de an in Lichtenstein, calatorind apoi  in 
jurul Europei.  Considera ca Programul 
Aici-Acolo reprezinta o oportunitate prin 
care poate  sa isi demonstreze ei insesi, ca 
este poosibil sa lucreze cu copiii, prin care 

sa prezinte cat mai multe lucruri nestiute despre Letonia in 
alte tari si care ii ofera sansa de a folosi jocuri despre natura 

(hobby-ul sau de suflet) in activitatile sale 
cu copiii.

Alvaro Tejedor Gomez   
(29 de ani, Spania)
E licentiat in psihopedagogie, absolvent 
in pedagogie si tehnician in animatie 

socioculturala. Are 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. Are o familie 
foarte mare, tatal are 9 frati si surori, iar mama 6 frati si 
surori, asa ca are multi verisori. E in acest proiect deoarece 
ii place sa se joace cu copiii, sa calatoreasca, sa cunoasca 
alte culturi.

Oliva Iriondo (20 de ani, Spania)
Interpret al limbajului prin semne, poate 
vorbi cu ajutorul mainilor ei. E atasata 
de familia ei, in care parintii si sora sunt 
profesori. A lucrat intr-o biblioteca un an 
si in tabere de vara de la15 ani, lucrand 
cu copii de la 5 la 18 ani. Ii place sa 
calatoresca, asa ca a fost prin Europa si 
Maroc. Asa a invatat multe despre diferite 

culturi, obiceiuri, oameni. A ales Aici-Acolo pentru ca ii place 
sa lucreze cu copiii, sa se joace, sa cante, sa rade cu ei!!

Marie Louvet (24 de ani, Franta)
Licentiata in economie, grad in politica. 
A scris o teza despre noua constitutie 
boliviana.
A studiat un an in Bolivia si a copilarit 
in Camerun si Tailanda. A fost voluntar 
in “Secours populaire” timp de 2 ani si  
a creat “o clasa non formala franceza” 
in universitatea din Bolivia. Programul 
Aici-Acolo este important pentru ea 

deoarece doreste sa aiba o cariera in invatamant mai tarziu, 
in domeniul conceperii planului educational. Vrea sa invate 
cum se lucreaza cu copiii pentru a fi in stare sa concepa un 
proiect bun pentru ei.

Zane Apse ( 28 de ani, Letonia)
La 17 ani, s-a mutat in SUA pentru a-si 
continua studiile liceale. A calatorit 
prin toata lumea. S-a inscris la 
universitatea din Estonia pentru a studia 
Administrarea afacerilor si Marketing, 

Voluntarii Programului
AICI-ACOLO prin
Proiectul AICI-ACOLO
Proiectul Aici Acolo ale carui activitati au inceput in 1 august 2010 si s-au incheiat in 20 august 2011 este un proiect 

organizat de A.C.T.O.R. si finantat prin Programul Tineret in Actiune - Serviciul European de Voluntariat. El, alaturi de 
proiectul sau geaman „Diversity” sta la baza derularii Programului Aici Acolo, iar scopul sau a fost sa ofere timp de 

un an voluntarilor sansa sa invete despre ei insisi, despre cultura romana si despre universul multicultural european - prin 
activitatile desfasurate cu copiii din scoli, gradinite, spitale, centre sociale, cu tineri liceeni din Bucuresti sau zone rurale.
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dar la un moment dat si-am dat seama ca nu se poate 
imagina stand intr-un birou, incercand sa vanda oamenilor 
lucruri nefolositoare. Spune: “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. Am lucrat cu copii si adolescenti din diferite tari, 
aceasta fiind una dintre cele mai puternice pasiuni ale 

mele. Am ales Aici-Acolo deoarece am 
fost atrasa de oportunitatea de a lucra 
cu copiii mici  si pentru ca proiectul in 
sine mi s-a parut foarte creativ.”

Josef Lebsa (22 de ani, Germania)
A lucrat si a calatorit prin Australia, dar 

a avut ocazia sa vada si alte parti ale Europei. A terminat 
cele 12 clase in 2009. Are 2 surori, 1 frate si parinti, desigur. 
A cantat intr-un cor timp de 10 ani, impreuna cu copii intre 8 
si 19 ani. E in Aici-Acolo deoarece in Australia a experimentat 
frumusetea altor culturi, iar acum vrea sa dea ceva inapoi si 
sa impartasesca cultura sa celorlalti. Stie ca unii oameni spun 
ca germanii beau prea multa bere si doar manca carnaciori, 
altii spun ca sunt reci si foarte organizati. Ambele afirmatii 
nu sunt nici adevarate, nici false. Este adevarat ca sunt foarte 
organizati, uneori prea mult si se gandesc mult la tot ce 
fac, dar nu sunt reci. Poate ca par asa din cauza saluturilor 
si felului serios de a fi, dar in inima lor soarele straluceste 
puternic, spune Josef. :)

sursa: Aici-Acolo Booklet

Programul Aici-Acolo Ateliere Aici-Acolo

Loc Sala de clasa din gradinita, scoala 
din Bucuresti

Spatii mari (sala de sport, sala de festivitati, clase foarte 
spatioase) Din gradinite, scoli, licee din zone rurale

Durata /  
Perioada/ 
ritmicitate

O ora O ora jumatate

O data pe saptamana La cererea institutiilor scolare, in special din afara Bucures-
tiului

Fiecare tara reprezentata de un 
voluntar are programate cate 3 

intalniri cu aceeasi grupa de copii

Intalnire unica – fara ritmicitate

Nr de beneficiari 7-25 copii 35-60 copii

Pedagogii romani de la fiecare 
clasa

Pedagogii romani, care vor sa se implice in organizarea 
evenimentului

Forma de evaluare Fise de lucru Pasapoarte Aici Acolo

Festivalul Aici Acolo Festivalul Aici Acolo

Numar de tari prezen-
tate pe intalnire

1 Intre 3 si 6

Programul  
“AICI-ACOLO” 
 • si-a propus ca timp de un an sa aduca 
copiilor din Bucuresti activitati educative 
despre diversitatea culturala, cu ajutorul 
tinerilor gazduiti de A.C.T.O.R. prin Serviciul 
European de Voluntariat. Acesti tineri 
voluntari au prezentat copiilor elemente 
ce le definesc cultura de origine, apeland 
la jocuri, povesti si alte mijloace specifice 
copilariei. Pentru a cunoaste fiecare tara, 
copiii au avut cate 3 intalniri, o data pe 
saptamana, cu cate un voluntar. 
 •  a avut ca rol si crearea unei punti de 
comunicare si cooperare interculturala intre 
tinerii europeni si pedagogii romani din 
institutiile partenere, in scopul oferirii unor 
activitati pedagogice de calitate copiilor 
beneficiari. 

Atelierele “AICI-ACOLO” 
Atelierele “AICI-ACOLO” s-au nascut ca o extensie a Programului “AICI-
ACOLO” si si-au propus sa aduca activitatile educative despre diversitatea 
culturala,  oferite cu ajutorul voluntarilor europeni  si unor grupuri tinta 
dezavantajate (copiilor din zone rurale sau centre sociale)
Un atelier “AICI-ACOLO” s-a putut realiza pentru grupuri de 30-45 sau chiar 
60 de copii si dureaza cam ora si jumatate... Spre deosebire de program, care 
se desfasoara in sala de clasa a fiecarui grup, atelierele au avut nevoie de 
spatii mai mari, astfel incat activitatile cu copiii impartiti in grupuri mici sa 
se poata desfasura simultan. Astfel copiii calatoresc prin Europa jucandu-se, 
cantand sau dansand, asa cum o fac copiii din tara din care este voluntarul 
gazda. 
Fiecare “calator” beneficiaza de Pasapoartele speciale “AICI-ACOLO” pe care 
primesc vize (stampile cu un desen ce simbolizeaza in mod hazliu tarile 
respective), ca sa-si aminteasca pe unde a calatorit. 
Atelierele au fost organizate o data sau de doua ori pe luna, in functie de 
cerere, dar si de disponibilitatea de timp din agenda de evenimente ale 
proiectelor SEV- Aici Acolo si Diversity- baza atat a Programului Aici Acolo, 
cat si a Atelierelor cu acelasi nume. 

sursa: Aici-Acolo Booklet
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Diversity este un proiect organizat de A.C.T.O.R. si 
finantat prin Programul Tineret in Actiune- Serviciul 
European de Voluntariat, ale carui activitati au inceput 

in 5 decembrie 2010 si s-au incheiat in 19 septembrie 2011. 
El, alaturi de proiectul sau geaman „Aici Acolo” sta la baza 
derularii Programului Aici Acolo si scopul sau a fost sa ofere 
timp de un an voluntarilor prezentati in continuare, sansa 
sa invete despre ei insisi, despre cultura romana si despre 
universul multicultural european - prin activitatile desfasurate 
cu copiii din scoli, gradinite, spitale, centre sociale, cu tineri 
liceeni din Bucuresti sau zone rurale.

Astrid Marie Larsen  
(21 de ani, Danemarca)
A lucrat cu oameni varstnici timp de 
1 an si jumatate. A calatorit in India 
si Mexic, Norvegia, Suedia, Germania, 
Franta, Malta, Polonia, Grecia, Italia, 
China si Groenlanda. Si-a dorit 
dintotdeauna sa lucreze ca voluntar. 
Spune ca acest proiect pare sa se 

potriveasca perfect visului ei. 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, considera a 
fi o idee grozava si un mare pas pentru ea.

Claudia Viehboeck  
(21 de ani, Austria)
Inainte sa vina in Romania, Claudia 
a terminat cursurile pentru a deveni 
asistenta medicala. A ales sa vina in 
Romania tocmai pentru ca nu stia 
prea multe despre aceasta si avea 
nevoie de o noua provocare in viata. Ii 
place sa lucreze cu copiii, sa invete si 
sa descopere mereu lucruri noi.

Michele Giorgio ( 24 de ani, Italia)
Michele este mecanic auto si lucreaza 
intr-un garaj mare din Italia. In 
familia lui a invatat ce inseamna 
disciplina, educatia si cel mai 
important, respectul. A participat la 
un proiect in Slovacia, unde a lucrat 
cu copiii bolnavi de autism. A ales 
Proiectul Diversity pentru ca ii plac 

foarte mult copiii, dar si pentru ca are o 
multime de prieteni romani in orasul natal care i-au spus ca 
trebuie sa descopere frumusetea Romaniei.

Terje Tenso ( 22 de ani, Estonia)
In vara anului 2010, Terje a absolvit 
cursurile Colegiului Pedagogic din 
Talin, cu aplicatie pe comportamentul 
tinerilor. A participat la diverse 
activitati de voluntariat pentru tineri. 
Timp de 3 veri a lucrat in tabere 
pentru copii. In plus, a mai lucrat si 
in gradinite, cu cei mai mici, fara sa-i 

invete ceva, ci doar pentru a avea grija de ei. Timp de 2 ani 
a fost bona pentru o fetita. A ales Programul Aici Acolo prin 
Proiectul SEV - Diversity pentru a se descoperi pe ea insasi dar 
si sa cunoasca  Romania. Visul ei este sa realizeze candva un 
schimb intercultural cu copiii din gradinite.

sursa: Aici-Acolo Booklet

Voluntarii Programului
AICI-ACOLO prin
Proiectul DIVERSITY
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In fiecare saptamana mergem la 
copiii din trei spitale pentru a 
aduce zambete pe fetele lor si a ii 

ajuta sa uite de boala de care sufera. 
Metodele pe care le folosim sunt de 
cele mai multe ori cele ale terapiei 
prin arta, care in mod stiintific este 
demonstrat ca reduce anxietatea 
si depresia si ajuta in procesul de 
vindecare. Desenatul, coloratul, 
modelarea figurinelor origami, jocul 
cu plastilina, jocul de puzzle, pictarea 
fetelor si modelarea de baloane sunt 
activitatile pe care le facem in general 
cu copiii spitalizati. 

Spitalul Budimex – Sectia Oncologie

Am invatat ca exista multe metode 
pentru a ii ajuta pe pacientii bolnavi 
de cancer, insa nimic nu poate inlocui 
o atitudine pozitiva. Copiii la care 
mergem uneori petrec luni lungi 
in spital si nu este usor la o varsta 
frageda sa faci fata bolii. De multe 
ori sunt tristi, obositi si le e dor de 
familiile lor. Acestea sunt efectele 
pe termen lung ale tratamentului si 
al vietii in spital. Uneori din aceste 
motive nu sunt interesati de nici un fel 
de activitati. Tratamentele de lunga 
durata, dureroase de multe ori, timpul 
petrecut in spital si depresia legata de 
suferinta prin care trec au de multe ori 
efecte vizibile.

Spitalul Grigore Alexandrescu - Sectiile 
de Ortopedie si Arsuri

Dificultatea acestui tip de animatie 
pentru copii cu probleme ortopedice 
vine din faptul ca acestia nu se pot 
ridica din pat. Deci toate activitatile 
sunt mult mai statice. Cel mai 
folosit material este hartia, pe care o 
folosim si pentru desenat si pentru a 
face origami, deoarece copiii iubesc 
momentele magice in care hartia se 
transforma in forme si figurine. 
Pentru copiii din spitalul Grigore 
Alexandrescu uneori tratamentul 
dureaza doar doua sau trei saptamani 
asa ca   aproape de fiecare data cand 
mergem cunoastem alti copii. Nu este 
timp pentru a construi relatii mai lungi 
in care sa cunoastem mai bine copiii, 
dar este de ajuns pentru a le aduce 
bucurie si o raza de inspiratie. 

In acest spital lucram cu copii cu 
arsuri, multi dintre ei cu varste foarte 
mici si ajunsi in acesta situatie din 
cauza neglijentei parintilor. Pericolele 
de care nu au fost feriti sunt de cele 
mai multe ori contactul cu focul, 
electricitatea sau apa fierbinte. Acesti 
copii au rani deschise si vizibile. Pentru 
ei foarte importanta e atingerea, ca o 
dovada ca ranile lor nu trezesc dezgust 
sau prejudecati.

Spitalul Lacul Bucura – Sectia 
Pneumoftiziologie

Copiii petrec aici saptamani lungi, uneori 
chiar luni de zile.Unii copii se intorc la 
scurt timp dupa ce fusesera externati.  
De aceea, pe copiii de aici avem timp ii 
cunoastem mai bine, iar planul pedagogic 
cu diferite activitati si obiective de 
invatare este mai complex. Atunci cand se 
fac bine, cu toate ca ne bucuram de fiecare 
data pentru ei, le ducem dorul. De obicei, 
au atat de multa energie si chef de joaca si 
activitati ca uneori sunt greu de stapanit.  
Adora sa deseneze si sa coloreze, dar 
incercam sa avem si ateliere in care ei sa 
poate invata diverse lucruri. Momentele 
de bucurie pe care acestia le traiesc au un 
impact bun asupra conditiei lor generale. 
Activitatile inspira si mamele care stau 
alaturi de copii in spitale, oferindu-le idei 
si cunostinte despre cum sa organizeze 
timpul petrecut acolo, in asa fel incat sa 
fie placut si valoros.
Am inteles ca putem schimba ceva si asta 
ne da energie, putere si motivatie.

Programele de 
animatie clinica 
ale ACTOR sunt 
sustinute financiar 
din 2004 de catre United Way of 
Romania

sursa: http://aiciacolo.wordpress.com

ANIMATIA CLINICA IN SPITALELE
BUDIMEX, GRIGORE ALEXANDRESCU, LACUL BUCURA

Stiati ca?
Terapia prin joaca a fost inventata in anii 60 de catre 
doctorul ameritan Hunter Campbell Adams, cunoscut si 
sub numele de “Patch Adams” a urmarit idea originala 
terapiei prin ras. Imbracat in costum de clovn, el facea 
pacientii din spital fericiti. HCA credea cu adevarat 
ca doctorii ar trebui sa isi trateze pacientii, dar si sa 
imbunatateasca calitatea vietii acestora. In zilele 
noastre, numarul celor care folosesc metoda terapiei 
prin ras este imens. Ce s-a schimbat este metoda, 
deoacere important nu este costumul, ci atmosfera 
pozitiva si vesela care se creeaza in jurul micilor 
pacienti, care ajuta la reducerea stresului si tensiunii 
cauzate de spital.

TERAPIA PRIN JOACA
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In acea frumoasa zi de duminica 
s-a desfasurat cea de-a 8-a editie 
a Campaniei Florilor, in care au 

fost daruite flori facute din servetele de 
hartie pentru a colecta fonduri pentru 
cadourile pascale ce au fost oferite 
copiilor din cele trei spitale pentru 
care exista programele de voluntariat 
ale A.C.T.O.R.: Lacul Bucura, Grigore 
Alexandrescu si Budimex.

Cu cosurile pline de flori voluntarii au 
asteptat in fata bisericilor Biserica 
Gradina Icoanei, Biserica Rusa, 
Manastirea Casin, Biserica Sf. Mina, 
Biserica Radu-Voda si Biserica Gorgani 
pe toti cei generosi si interesati de 
actiunea propusa..
A fost placut ca unii dintre cei ce au 
venit stiu deja despre aceasta actiune 
din anii trecuti. 

Oamenii au fost impresionant de 
generosi si le multumim pentru 
cadourile frumoase pe care prin 
intermediul lor am avut ocazia sa le 
oferim copiilor.

surse: 
http://aiciacolo.wordpress.com  

http://actorromania.wordpress.com

De Florii, flori  
pentru copii 
- 17 aprilie 2011
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Actor, foloseste diferite metode artistice de 
invatare non-formala la nivel intercultural, 
insa unul dintre cele cu foarte mare 

potential de transmitere a informatiei si captare 
a atentiei copiilor este teatrul de umbre. 
Acest tip de teatru este folosit pe parcursul orelor 
de animatie clinica din spitale dar in cadrul 
atelierelor Aici-Acolo. Teatrul de umbre a fost 
prezent in multe ocazii in cadrul evenimentelor, 

cum ar fi atelierele de la Codlea si Oltenita,  in 
cadrul Festivalului International al Teatrului de 
Animatie „Bucurii pentru Copii. Spectacole de 
Colectie” editia a VI-a sau evenimente realizate in 
urma cooperarii dintre ACTOR si United Way. 

sursa: http://aiciacolo.wordpress.com

AICI-ACOLO si DIVERSITY

Voluntari in timpul unei reprezentatii de teatru de umbre.

Teatrul De Umbre
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1 iunie,  
Ziua Internationala a Copilului, 

un adevarat tur de forţă

De Ziua Internationala a Copilului, A.C.T.O.R. a 
participat la evenimente in care voluntarii au realizat 
Ateliere Aici Acolo pentru diferite categorii dze copii. 

Unii voluntari au vizitat gradinita 129, altii au mers si au 
facut jocuri pentru copii cu handicap neuropsihomotor de 
la centru social Sf. Vasile si apoi la un eveniment din parcul 
Tineretului, pentru copiii de la DGAS sector 4. Trei dintre noi 
au fost invitati de profesorii si parintii copiilor din gradinita 
43 la o lectie deschisa. Primirea pe care ne-au facut-o parintii 
si pedagogii a fost una foarte calduroasa. Am folosit din plin  
teatrul de umbre si jocuri. La fel si in cadrul evenimentului 
organizat de United Way of Romania pentru copii surdomuti, 
in mai multe locatii ale bancii Raiffeisen, au fost jucate piese 
cu povestioare din diferitele tari europene reprezentate in 
proiect. Fetele fericite ale copiilor ne-au facut sa ne bucuram, 
ca niciodata pana acum de Ziua Copilului.

sursa: www.aiciacolo.wordpress.com

CD AUDIO 
AICI- 
ACOLO

In studio…

Pe 23 februarie 2011 voluntarii au mers intr-un studio 
profesionist  pentru a inregistra cantecele si poeziile 
favorite ale copiilor beneficiari. Cd ul audio realizat 

implineste astfel dorinta voluntarilor si a intiatorilor programului 
AICI-ACOLO ca- jocurile, cantecele si cuvintele invatate impreuna 
sa le ramana copiilor ca amintire inchise intr-o „cutie fermecata”. 
Acum ca voluntarii s-au intors in tarile lor, tot ce e inregistrat pe 
CD-uri in limbile lor materne a ramas copiilor pentru a le asculta 
oricand isi doresc sa-si aminteasca de prima lor experienta 
interculturala autentica. Acest material de fixare a informatiilor 
a fost realizat cu entuziasm si cu bucuria de crea si de a lasa ceva 
copiilor...  de care o sa le fie atat de dor, cand vor fi inapoi in tarile 
de bastina.

http://actordiversity.wordpress.com

AICI-ACOLO si DIVERSITY
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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.

Coloring Kids’ Life
Ailie Templeton (30 de ani, Scotia), 
Jana Donis (21 de ani, Germania), Chloé 
Violleau (20 de ani, Franta), Michaela 
Zebedin (24 de ani, Austria), Robert 
Claus (24 de ani, Germania, Sarah 
Elisabeth Gebel (21 de ani, Germania)

Two Vitamins T 
Félix Burgos Tena (24 de ani, 
Spania), Merilyn Merisalu (24 de ani, 
Estonia), Bogdana Mariia Kosarchyn 
(20 de ani, Ucraina), Pedro Miguel 
Gonçalves Borges Leal Costa (30 de 
ani, Portugalia), Jordan Marty (23 de 
ani, Franta), Melanie Preauchat ( 25 
de ani, Franta), Ghislain Bao Khanh 
Ngouasnavanh (23 de ani, Franta)

sursa: Aici-Acolo Booklet

Proiectele AICI ACOLO si DIVERSITY sunt o 
continuarea a Coloring Kids’ Life (august 
2009 - noiembrie 2010) si Two Vitamins T 
(octombrie 2009 - decembrie 2010).

Coloring Kids’ Life si Two Vitamins T au fost  
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 Asistenta 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.
Prin finantarea obtinuta prin aceste 
proiecte 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 urmatoarea etapa, cea a proiectelor 
Aici Acolo si Diversity, aceste numere sunt 

Istoricul Programului

Programul AICI-ACOLO 

s-a maturizat si impus in     

lumea copiilor din Romania            

prin efortul voluntarilor din     

proiectele Coloring Kids’ Life    

si Two Vitamins T
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La nivelul copilului beneficiar receptarea optima 
a Programului si Atelierului Aici Acolo-. rolul 
voluntarilor si in egala masura al pedagogilor este 

esential.
Activitatile din cadrul programului au fost gandite ca sa fie 
sursa de dezvoltare personala pentru voluntari si in acelasi 
timp o sansa de dezvoltare profesionala pentru pedagogi. 

A fost anume prevazut ca timp de un an toti pedagogii sa 
se intalneasca pe toti voluntarii. Astfel ca in clasa fiecarui 
pedagog participant la proiect voluntarii au venit cu 
metode noi si inedite in Romania, specifice fiecarei tari de 
provenienta. Toate acestea au permis voluntarilor europeni 
si pedagogilor romani- castigarea unor competente 
crescute din punct de vedere profesional, precum si la 
acumularea unui bagaj complex de informatii legate de 
copilarie si copii in alte tari europene. Nivelul performant 
al cunostintelor de limba engleza- nu a fost principalul 
criteriu in selectia pedagogilor , insa a cantarit foarte 
mult motivatia de a participa si de a sustine calitativ acest 
program. 

In agenda proiectului au existat trei seminarii pentru 
pedagogii romani: 

Primul seminar, programat la inceputul anului scolar, a 
avut ca rol introducerea si prezentarea tuturor actorilor 
programului ce urmau sa se desfasoare in decursul intregului 
an, formarea pentru experienta interculturala si informarea 
despre prevenirea situatiilor conflictuale specifice echipelor 
multiculturale. 
Al doilea seminar a fost destinat evaluarii fiecarei parti a 
anului scolar. 
Ultima intalnire a avut loc putin inainte de sfarsitul anului 
scolar, fiind evaluare finala cu o ceremonie de inmanare a 
diplomelor de participare pentru toti pedagogii implicati in 
acest program. 
Lunar pedagogii au avut de completat un formular de 
evaluare, care a stat la baza imbunatatirii continue a calitatii 
programului, caci observatiile si sugestiile oferite astfel au 
fost foarte pretioase pentru adaptarea programului de lucru 
al voluntarilor europeni, care nu au o educatie in domeniul 
pedagogic.

IMPORTANT!! 
Voluntarii nu au avut voie sa ramana NICIODATA singuri cu 

copiii romani, neinsotiti de pedagogul de clasa. Acest tip de 

atitudine a atras automat excluderea pedagogului respectiv 

din Programul “Aici-Acolo”.

Cooperarea dintre voluntarii 
europeni si pedagogii romani



| 2010-2011 |   Nr. 1   |  11

A lucra cu copiii iti aduce multe satisfactii, dar este 
in acelasi timp solicitant. Din acest motiv in cadrul 
proiectului au fost planificate sesiuni de formare care 

au adus voluntarilor cunostintele de baza in lucrul cu copiii 
din gradinite.
Acestea i-au familiarizat pe voluntari cu psihopedagogia 
varstelor, oferindu-le prilejul sa inteleaga ca fiecare varsta 
are un alt nivel si alta capacitate de intelegere, astfel ca 
activitatile au avut nevoie sa fie mereu adaptate in functie 

de aceasta variabila.
Un alt obiectiv al acestor cursuri a fost legat de specificitatea 
sistemului educational romanesc, care pentru un strain 
poate sa fie greu de inteles, fara explicatii si lamuriri.
In fiecare tara invatamantul  de stat si cel particular are 
reguli aparte, influentate de contextul istoric, social si 
economic din tara respectiva. Chiar daca exista si similaritati, 
neclarificarea acestor aspecte creeaza riscul unor confuzii in 
mintea tinerilor europeni, pe baza unor asteptari inspirate de 
ce se intampla „acasa”.
Voluntarii au inteles si ca foarte importanta pentru copii 
este diversitatea tipurilor de jocuri din timpul activitatilor, 
ce ajuta la procesul de intelegere a temelor pe care si le-au 
prpus. Din acest motiv, in timpul train¬ingului am folosit 
jocuri si materiale diferite care au inspirat foarte mult si care 
au ajutat selectia activitatilor si planificarea activitatilor 
derulate. 
Desi intense, voluntarilor le-a facut  mare placere sa participe 
la aceste sesiuni de formare, caci au putut sa se joace in 
voie si in acelasi timp, sub indrumarea pedagogilor romani 
Georgeta Ionescu, Liuba Kosa si Ioana Dicu au invatat enorm.

surse: Aici-Acolo Booklet, 
http://aiciacolo.wordpress.com

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 catolic, 
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 

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

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.

TRAINING PENTRU 
A LUCRA IN GRADINITE

Cu rabdare si noroc, avem loc si pentru joc.. 

In acest numar al revistei: Franta

AICI-ACOLO si DIVERSITY
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Forum teatru este una dintre activitatile pe care le 
folosim in A.C.T.O.R.  pentru promovarea voluntariatului 
in randul tinerilor la nivel local si european, dar si 

pentru a dezbate probleme ale vietii cotidiene din timpul 
stagiului in Romania- felul in care ne intelegem sau nu intre 
noi, in care cooperam cu pedagogii din gradinite si scoli sau 
cu personalul medical din spitale.
Acest tip de teatru foloseste metoda lucrului in grup la 
limita dintre teatralitate si educare permanenta in viata. 
Metoda Forum Teatru a fost creata de brazilianul Augusto 
Boal. Diferenta dintre forum teatru si formele traditionale 
ale teatrului este el este al NONACTORILOR si ca permite 
publicului sa intre in spatiul scenic, iar spectatorii pot deveni 
actori, pentru a intelege mai bine complexitatea situatiilor 
conflictuale din comunitatea careia ii apartin. Astfel cei ce 
aleg sa schimbe locul comod de privitor, cu cel al omului care 
actioneaza, au sansa de descoperi noi fatete ale problemelelor 
cu care se infrunta zi de zi. Ceea ce ajuta in acesta situatie este 
dezbaterea conflictelor  si la dezamorsarea lor, ajungandu-
se la intelegerea consecintelor pe care actiunile noastre sau 
lipsa implicarii le au. 

Astfel de sesiuni de Forum Teatru au fost lunar si bilunar  
organizate la Centru Cultural pentru UNESCO Nicolae 
Balcescu, atat in favoarea echipei de voluntari, cat si pentru 
pregatirea de  dezbateri ce au avut loc in Codlea si Oltenita 
despre rolurile si responsabilitatile voluntarilor. Sesiuni 
extraordinare au avut loc in cadrul Seminariilor cu Pedagogii 
avand ca subiect dificultatile si sincopele de comunicare din 
timpul lectiilor.

http://aiciacolo.wordpress.com

Teatru Forum
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Din cand in cand voluntarii calatoresc in zonele de 
provincie unde sunt organizate ateliere pentru 
copii. In timpul acestor ateliere, copiii sunt invatati 

cuvinte si jocuri specifice ale diferitelor tari din care provin 

voluntarii.  Timp de o ora si jumatate, copiii participa la 
aceasta calatorie imaginara prin diferite tari. Voluntarii 
pregatesc pentru aceste ateliere si povesti folosind teatrul 
de umbre, pe care le prezinta copiilor.
Dupa workshop toti copiii primesc „pasapoarte” speciale cu 
stampile in imagini, fiecare reprezentand o alta tara. Atat 
voluntarii cat si copiii se bucura in cadrul acestor activitati, 
deoarece au sansa sa se descopere unii pe altii, plini de 
entuziasm si curiozitate.
Pe data de 17 martie a fost desfasurat un atelier si un 
spectacol de teatru de umbre la Valea Rosie, unde voluntarii 
au fost primiti intr-un mod minunat. Copiii au pregatit un 
spectacol de dans, un scurt spectacol de teatru (special 
pentru ei) si mancaruri minunate pregatite de catre cei mici 
impreuna cu mamele lor. Copiii au fost recompensati cu un 
atelier si un spectacol teatru de umbre ce a avut ca subiect 
fericirea.

sursa: http://aiciacolo.wordpress.com

Workshop in Valea Rosie
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Gradinita 149 - Bonteanu Daniela, 
Dumitrache Andreea, Joita Mirela, Bucur 
Madalina  
Gradinita 166 - Panseluta
Baduca Ileana, Slav Aristica, Tane Loredana, 
Paraschiv Mariana, Brandusoiu Alina 
Gradinita 227 - Sibiseau Elena, Buiciac 
Corina, Daniela Dragomirescu 
Gradinita 50 - Ifrim Marina, Daniela Banu, 
Mitar Felicia, Biba Betina  
Scoala Centrala - Barbu Elena
Gradinita 111 - Mendez-Guzman ElenaRosu 
Carmen, Nuca Elena, Dobre Teodora, Nenciu 
Gabriela, Simion Elena, Giurea Armand 
Gradinita Melba  - Secareanu Andreea
Gradinita 43 - Vadean Elena, Caldaru Floarea, 
Bud Iuliana, Costache Georgeta
Gradinita Achiuta - Sandulovici Georgiana, 
Elena Ciobanu 
Gradinita Prichindel -  Iulia Coteneanu 
Arc en ciel Burcea Emilia 
Gradinita Bambi - Andra-Mariana Vintila, 
Carmen Dindiri, Alexandra Grigorescu, Adela 
Stirbei, Nicoleta Dumitrescu, Giorgiana 
Boscu, Ana Maria Dorlea 
Gradinita Amara/ Amara, Judetul Ialomita: 
Marioara Maita
Scoala Generala din Valea Rosie/Judetul 
Calarasi: Eugenia  Zamfir
Liceul Mihai Eminescu, clasele 1-4 Calarasi/
Judetul Calarasi: Dumitru Ioana
Liceul Neagoe Basarab,Scoala Generala 
nr. 1,Scoala Generala nr. 2 Oltenita/ Jud 
Calarasi: Violeta Ionescu
Gradinita nr 1, Scoala clasele 1-4, Gradinita 
Germana/Codlea, jud Brasov: Director 
Cezarina Vigheci
Centrul social Bradet/Sacele/Judetul 
Brasov:  Director Ulea 
Gradinita Micul Print nr 13/Pitesti, Judetul 
Arges: Boata Liliana

Multumiri speciale 
Doamnei Viorica Preda - Inspector pentru 
invatamant prescolar din Ministerul 
Educatiei,– care ne-a dat curajul sa avem 
incredere in valorile Programului Aici Acolo
Doamnelor Inspector pentru invatamant 
prescolar Georgeta Iordache , Conona Petrescu 
si Cristina Beldianu, care ne-au fost mereu 
alturo si s-au implicat in sustinerea calitatii 
activitatilor din Programul  Aici Acolo.
Doamna Viorica Dragan, Director al Casei 
Corpului Didactic din Bucuresti care a inteles, 
acceptat si sprijinit ca acest Program are o 
valoare importanta drept curs de formare 
pentru pedagogii implicati
Directorului Teatrului Tandarica Domnul 
Calin Octavian Mocanu pentru gazduirea si 
sustinerea mediatica a Festivalului Aici Acolo 

Gradinita nr 188 “Castel” - Sturzu Mariana
Grad Mami si Tati - Tihan Mihaela,Enache 
Ionela, Mandric Mihaela
Gradinita 203 - Adriana Georgescu, Chituleasa 
Mimi, Mazilu Paraschiva, Zbarcea Mirela, 
Soare Victoria, Voicu Nicoleta 
Gradinita 251 - Andrei Mirela, Dobrescu  Iulia, 
Stoenescu Monica, Ionescu  Valeria, Stanica 
Madalina, Serban Catalina
Gradinita 252 - Opris Ana, Serban Ana Maria, 
Vladila Gabriela, Epure Manuela, Amariei 
Maricela, Conu Marius, Cristea Elena, 
Marinache Andreea, Cojocaru Alina, Sava 
Madalina 
Gradinita211 - Stefan Elena, Stefan Cornelia, 
Marin Madalina, Dorelu Maria, Ploaie Andrea, 
Paun Marinela, Stoican Mihaela, Dragan 
Violeta, Miulescu Viorica
Gradinita MAPN nr 2 - Liuba Kosa, Georgeta 
Ionescu, Selia Pelinaru, Titiana Petcu,  
Iuliana Hosu, Stefania Dobrescu ,  Mihaela 
Blejdea, Andreea Epure ,Mihaela Stoica 
, Iuliana Nitu , Aurora Stefan, Florica 
Florescu
Gradinita 206 - Grigoroiu Alexandra, Anica 
Manuela, Stoica Ramona, Puscasu Maria, 
Florescu Domnica, Lazin Georgiana, Jidovu 
Mariuca, Fratica Ioana, Visan Mariana 
Gradinita 1 - Calita Florina, Serban Cristina
Gradinita 232 - Cotescu Diana, Graur Otilia, 
Nicoleta Anghel 
Scoala nr 19 - Andreea Barbu, Staneci Mihaela, 
Mihai Silvia, Turcu Mariana, Sica Daniela, 
Chivulescu Simona
Gradinita Discover me - Lungu Nicoleta, 
Balas Madalina, Popa Dragos, Filip Valentina, 
Haiduc Ecaterina 
Gradinita Big Smile - Raluca Zaharia, Sandru 
Maria 
Gradinita 238 - Martisor Zanogeanu Mihaela, 
Gabriela Sont 
Gradinita 29 - Caprioara, Moldovan Luminita, 
Munteanu Andreea, Ionescu Lucia 
Gradinita 129 - Neagu Georgeta, State Rodica 

Echipa A.C.T.O.R
Eugenia BARBU - presedinte 
Stefanita BARBU - manager 
financiar
Cristina CURDE - managementul 
activitatilor,  
Andreea VASILESCU si
Otilia BRATU- evaluatori- facilitatori,
Alina VATAVU- profesor de limba 
romana si mentor,  
Javier SOLIS VILAR si Ionut 
BECHERU /mentori

Redactor si design publicatie  
Aici-Acolo & Diversity -  
Mirela Victoria Mariana STOIAN
Biro Andras
Co-redactare si corectura:  
Eugenia BARBU si Stefan TATU

Le multumim tuturor celor  
care au fost alaturi de noi in aceste proiecte:
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Considerati ca a fost utila 
desfasurarea Programului  
“Aici Acolo” in gradinita/scoala 
dumneavoastra?

Cei mai multi parinti au cosiderat ca 
acest program le foloseste copiilor 
pentru invatarea multor lucruri utile 
despre alte tari, dar si despre toleranta, 

aducand cu sine posibilitatea de a interactiona cu persoane 
din alte culturi, de a descoperi traditiile si obiceiurile altor 
popoare.
 De asemenea considera ca Programul Aici Acolo a fost o 
modalitate utila, originala de a-i face constienti pe copii 
de diferentele si de asemanarile dintre culturile europene 
prezentate.
 Initiativa a fost considerata a fi deosebita, interesanta si 
primita cu interes de copiii, care au povestit constant acasa 
cu placere despre modul de desfasurare al activitatilor 
programului. Ei au invatat cuvinte si cantece in alte limbi si 
au povestit ca au comunicat cu placere cu fiecare voluntar 
din Program prin activitati dinamice si ludice.
De remarcat este ca parintii sunt de parere ca este util ca 
educatia interculturala sa fie inceputa la varste cat mai 
mici.
***
A devenit copilul dumneavoastra mai interesat de 
alte tari  in urma acestui program?

Parintii isi considera copiii la varsta 
la care vor sa cunoasca cat mai 
multe lucruri noi. Cei ce au beneficiat 
de acest program, pot recunoaste 
steagurile altor tari, cuvinte, 
obiceiuri. Ei sunt acum si mai curiosi 
sa afle despre tarile voluntarilor pe 
care i-au cunoscut si li s-a parut 
interesant de aflat ca acelasi joc 

poate exista in mai multe limbi.

***
Care sunt aspectele pe le considerati importante in 
derularea Programului pentru copilul dvs?

Considerati ca numarul tarilor implicate in program a fost:

Ar fi de dorit sa creasca numarul 
culturilor prezentate in program, 
considerand insa si ca ceea ce au 
reusit voluntarii sa faca in timpul 
activitatilor a fost suficient pentru 
varsta copiilor.

V-ati dori sa continue acest program si in anul scolar 
urmator?

Comentariile parintilor:

Parintii au considerat ca programul 
este de la foarte frumos pana la 
interesant sau excelent, incurajand 
continuarea lui. 

Unii au sugerat necesitatea 
perfectionarii programului, 
adaptandu-l mai mult  nivelului de 

varsta al fiecarui grup de beneficiari, cu si mai multe jocuri, 
activitati si materiale. Au dorit mai multa oportunitate de a 
fi implicati si ei sa isi poata vedea copiii si ca programul sa 
existe in toate scolile si gradinitele.

Unii dintre cei ce au participat la studiu considera ca e mai 
bine sa se puna accentual pe 4-5 culturi, iar acelea sa fie 
prezentate mai in detaliu, altii ca ar fi necesare mai multe 
intalniri cu mai multe tari. Au fost si parinti ca si-au exprimat 
dorinta ca cei mici sa pastreze legatura cu voluntarii prin 
scrisori sau email. 
A existat solicitarea de a avea mai multe melodii traditionale 
si moderne, glume si notiuni despre gastronomie ale tarilor ce 
au fost reprezentate.

Concluzie:
Acest program a fost considerat de parinti un factor 
pozitiv in educatia si dezvoltarea copiilor lor.

sursa: 
chestionare completate de parintii beneficiarilor 

programului  Aici-Acolo

Ce cred parintii beneficiarilor 
programului AICI-ACOLO despre el?



Costume colorate si sonoritati ale limbilor diferitelor tari. 
Asta se putea vedea si auzi  la Tandarica pe 9 mai 2011 
de Ziua Europei, in cadrul primului Festival Aici-Acolo- 
sarbatoarea diversitatii culturale pentru copii. 
Acest eveniment si-a propus ca evaluarea generala a 
activitatii din cadrul Programului AICI-ACOLO din anul 
scolar 2010-2011 sa fie cat mai exploziva si interesanta. 
Sala teatrului gemea de copii emotionati si frumos imbracati 
si ordonati pe randurile de lemn a cochetei Sali din Piata 
Lahovari. Emotiile veneau din faptul ca fiecare grup urma sa 
se urce pe scena si apoi sa redevina spectatori, incantati sa 
vada si ce au pregatit si ceilalti colegi din alte gradinite sau 
scoli.
Gazda si prezentatoare a evenimentului a fost Eugenia 
BARBU, actrita a Teatrului Tandarica,  presedinte A.C.T.O.R. si 
initiatoarea acestui program în Romania.
Spectacolul a inceput si s-a incheiat cu dansuri romanesti, 
prezentate de Ansamblul de dans al Scolii din „Valea Rosie”. 
Au urmat apoi tarile in ordina alfabetica.
Intre momentele pregatite de copii au putut fi vizionate filme 
de desene animate cu personajele indragite de copiii din 
alte tari, imagini cu peisaje superbe sau dansuri si cantece 
traditionale din tarile voluntarilor. Acestia au pregatit si 
cateva momente de joaca, caci intreg spectacolul a fost un 
adevarat maraton.
Emotiile au fost mari si cand Televiziunea Romana a solicitat 
cateva interviuri micutilor artisti.
Balconul teatrului era neincapator pentru sute de parinti 
care voiau sa imortalizeze cum micutii lor sunt pe scena 
austrieci, letoni, germani, francezi, polonezi, litiuanieni, 
spanioli, danezi sau italieni.

Accidente amuzante- pierderea patofiorului in timpul 
valsului vienez, flamenco ului sau a polcai si concentrarea 
cu care doamnele transpuse dansau ca model pentru copii... 
au creat deliciul oricarui spectator.
Costumele au fost impresionante prin migala si creativitatea 
cu care au fost realizate, melodiile frumoase au fost alese in 
colaborare cu voluntarii.
In final copiii au primit moristi origami, care se invarteau 
nastrusnic atunci cand copiii suflau in ele si minune! Pe 
masura ce se invartea facea ca personajele siglei Aici Acolo 
sa isi schimbe culorile hainelor! 
Si mai mult decat atat, dintr-un buchet multicolor de 
baloane, cu inscriptia programului Aici Acolo, fiecare copil a 
plecat cu cate unul.
Culoare, uimire si strigate de bucurie - asa a fost atmosfera 
in timpul festivalului.
Peste 400 de copii (intre 4 si 9 ani) din 18 gradinite si scoli au 
prezentat momente artistice inspirate de culturile europene, 
pe care le-au putut cunoaste in anul scolar 2010-2011. Au 
participat:
Gradinita 238 si Gradinita MAPN – Polonia, Gradinita 206 si 
Gradinita 43 – Germania, Gradinita 129 si Gradinita 203 – 
Danemarca, Gradinita Aschiuta, Gradinita 111 si Gradinita 
29 – Spania, Gradinita Big Smile si Gradinita 211 - Franta, 
Gradinita Prichindel si Gradinita 227 – Estonia, Gradinita 
166 si Gradinita 149 – Austria, Gradinita Arc en ciel si Scoala 
Centrala – Lituania, Gradinita Discover me – Italia, Scoala 19 
– Letonia
Multumim tuturor celor care s-au implicat in realizarea 
Festivalului AICI ACOLO si in special invatatorilor si 
profesorilor care au pregatit cu atata grija, creativitate si 
talent momentele artistice alaturi de copii si copiilor care au 
fost artistii acestui eveniment! 
Ne dorim sa fiti alaturi de noi cat mai multi si la editiile 
viitoare!

Partenerii A.C.T.O.R în Programul Aici acolo sunt 
Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii, 
Casa Corpului Didactic Bucuresti, 
Departamentul pentru Afaceri Europene al Guvernului 
Romaniei, 
Teatrul de Animatie Tandarica.

surse: http://aiciacolo.wordpress.com 
http://actorromania.wordpress.com
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