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INTERVIU CU 
EUGENIA BARBU
Presedinte A.C.T.O.R. și
coordinator a Programului Aici Acolo

1. Eugenia, prin intermediul A.C.T.O.R, ești implicată în 
programul Tineret în Acțiune de mult timp. De câți ani 
de experiență vorbim și care este opinia ta în legătură cu 
schimbările oferite de acest program?

A.C.T.O.R. derulează proiecte interculturale încă „înainte de 
înfiintare”, pentru că am descoperit personal această opor-
tunitate în 2001, când am participat la un curs în Martinica, 
organizat de Ministerul Tineretului din Franța. Așadar, la 
momentul în care am creat A.C.T.O.R (februarie 2002) - 
schimburile interculturale la nivel european au devenit 
natural obiective principale incluse in strategia noastră. Ba 
chiar in 2003 am avut un schimb intercultural bilateral cu o 
organizație din Japonia.
Cred că puterea interacțiunii interculturale între oameni (în 
special între tineri) are o influență puternică asupra formării 
si dezvoltării lor personale. În România avem o vorbă – 
„Dacă ai călătorit într-o țară nouă e ca și când ai fi citit o 
mie de cărți”. Adevăratele interacțiuni interculturale - nu 
doar cele turistice, pot schimba perspectiva de viață a unei 
persoane pentru totdeauna.
Cu acest tip de înțelegere a programelor europene de 
Învățare pe tot parcursul vieții-Grundtvig, Tineret (2003-

2007) și Tineret în Acțiune (2007-2013), am încercat să 
creăm în . A.C.T.O.R. metode de învățare non-formală 
pentru mai mult de 3000 de persoane. Toți aceștia au avut 
șansa să călătorească și să cunoască oameni din locuri vari-
ate cu percepții diferite asupra vieții.
Acțiunea noastră favorită și cu care am lucrat foarte mult, 
este Serviciul European de Voluntariat. A.C.T.O.R. a crescut 
și a devenit tot mai vizibil și mai cunoscut trimițând tineri 
români în întreaga Europă și mai ales găzduind voluntari 
din toate colțurile lumii. La nivel local, grupurile noastre 
țintă s-au extins de-a lungul timpului, iar activitățile și eve-
nimentele noastre s-au îmbunătățit mereu. 
Noi credem că suntem suma experiențelor noastre și 
încercăm să le oferim această viziune voluntarilor, ben-
eficiarilor din spitale, grădinițe, școli și centre sociale din 
București sau din zonele rurale. 
Aceste programe oferă oamenilor implicați o perspectivă 
mai complexă, deoarece contextul intercultural ajută să 
te redefinești, să te vezi pe tine însuți ca într-o oglindă 
magică, fiind capabil să ignori în mod conștient toate ste-
reotipurile culturale.

2.  Programul „Aici Acolo” s-a dezvoltat din ce în ce mai 
mult, reușind să schimbe viața multor copii din București 
în fiecare zi. Care a fost și încă este obiectivul principal  pe 
care vrei să-l atingi prin acest proiect?

Zâmbesc pentru că este ciudat să găsesc în întrebarea ta 
cuvintul „dezvoltat”...pentru că îmi amintesc cât a fost foarte 
dificil începutul. În 2009, am descoperit, din întâmplare, 
importanța prezentei diversitații culturale în educația copi-
ilor și a tinerilor români. În România abia intrată în Uniu-
nea Europeana, dincolo de curiozitate, exista o nevoie de 
înțelegere și de cunoaștere a realităților culturilor celorlalte 
țări, așa cum erau ele și nu doar cum ni le imaginam noi.
A fost foarte greu să convingem autoritățile și pe cei din 
sistemul educațional că se impunea deja realizarea unui 
program special construit, strategic pe care noi l-am numit 
Programul ”Aici Acolo”. Partea originală a conceptului ”Aici 
Acolo” și cea mai  atractivă pentru copii, a fost în același 
timp și cea mai complicat de explicat și anume că: lecțiile 
despre diversitatea culturală nu puteau fi ținute doar de 
profesori romani, ci trebuiau oferite de reprezentați ai 
diferitelor culturi care să interacționeze direct cu beneficia-
rii programului. Profesorii lor deveneau beneficiari indirecți 
prin facilitarea comunicării dintre cele două părți.
Apoi în timp, am văzut an de an cum acest program crează 
o schimbare complexă a mentalității:
- În comunitatea românească – românii și-au redescoperit 
cultura într-un sens pozitiv, prin înțelegerea modului de 

INTERVIURILE CU 
ECHIPA A.C.T.O.R.
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percepție a acesteia de către voluntarii străini –
-  La nivel european – o mulțime de stereotipuri despre 
România au început să fie șterse, datorită voluntarilor – 
după un an de lucru zilnic alături de copii români, au ajuns  
să aibă o perspectivă realistă asupra culturii noastre și 
bineințeles s-au întors acasă  și au împărtășit această nouă 
viziune asupra României comunității lor.
Și ca perspectivă visăm și ca, prin participarea la acest 
program, atunci când copiii de azi vor crește or să aibă o 
imagine mai bună despre țara lor și despre ce ar putea să 
realizeze să facă din România locul în care le va placea să 
locuiască – nu doar să fugă de aici crezând că nu pot găsi 
nici o oportunitate.

3. Care sunt efectele pe care proiectul îl are asupra 
grupurilor țintă și nu numai, cum reacționeză societatea 
românească la acest gen de proiect?

Programul ”Aici Acolo” are două grupuri țintă principale:
- Copiii și tinerii care interacționeză direct cu voluntarii SEV
- Adulții – profesorii, părinții, managerii din educație..etc.

Reacțiile sunt contradictorii. Unele persoane sunt entuzi-
aste, dar sunt în același timp unii sunt foarte pasivi. Un as-
pect pozitiv este faptul ca nimeni nu pare să fie împotrivă.
Principala noastră dificultate, a fost să luptăm împotriva 
pasivității și să-i convingem pe actorii implicați de 
impotanța introducerii diversității culturale în educația 
copiilor chiar de la vârste foarte fragede.
Un alt aspect greu de schimbat a  fost să schimbăm atitudi-
nea discriminatorie a unor profesori. Știm că unii profesori 
resping colaborarea cu unii dintre voluntari doar pentru 
că,  ei bine, aspectul lor exterior este ciudat (un stil hippy 
sau prea mulți cercei... etc) sau pentru că, sunt de părere că 
țara de origine a voluntarului nu este la fel de importantă 
ca alte țări. Cumva această reacție poate fi înțeleasă – astfel 
de situații au loc într-o țară unde nu avem un fenomen al 
imigrării important. În școlile românești elevii sunt copii 
români în marea lor majoritate, în comparație cu Italia, 
Spania sau Irlanda, unde sunt zone cu 60% dintre elevi- 
provenind din alte culturi, fiind copiii imigranților în țările 
respective.
Dar oferindu-le dascălilor români - suport special prin 
seminariile noastre, am incercat să subliniem faptul că 
aceasă situație este o problemă și ar fi bine să reflectăm 
puțin asupra ei: să facem comparație cu alte țări, unde sunt 
românii sunt discriminați din același motiv – ignoranță, 
lipsa de informare și de interes.
Suntem fericiți să afirmăm că în fiecare an vedem schimbări 
și că din ce în ce mai mulți profesori vor să introducă acest 
segment în lecțiile lor, fiind influențați de procesul de co-
laborare pe care îl au cu voluntarii.
Așadar, după cum vezi, ambele grupuri tință din comu-
nitatea locală învață mult de pe urma Programului ”Aici 
Acolo”.

4.  Ai adus mulți tineri din toată lumea în România pentru 
a promova multiculturalismul dar mai ales să  învețe ceva 
din aceasta experiență. Ne poți spune mai multe despre 
asta?

Aceasta este o problemă atât de complexă încât putem 
scrie volume întregi. Dar voi încerca să răspund doar în 
câteva cuvinte...
Am învățat multe de la fiecare voluntar pe care l-am trimis 
sau găzduit. Fiecare experiență a fost unică pentru mine 
așa cum a fost și pentru fiecare dintre ei.
După primii voluntari găzduiți am crezut că mă pricep la 
SEV... nici nu vedeam ce aș putea învăța nou. Dar după 
aproape de 100 de voluntari găzduiți și aproape 100 trimiși, 
pot spune că încă nu știu de fapt prea multe și mai am o 
groază de învățat.
Fiecare persoană are propriile straturi culturale – unul 
familial, unul educațional, unul personal...etc. fiecare vol-
untar are un proces de învățare unic. Sunt uimită de fiecare 
dată de felul în care descoperă cultura românească și de 
cum devin mai maturi,  de cum după doar un an petre-
cut în România descoperă ce își doresc să facă în viață cu 
adevărat...
A.C.T.O.R. este locul magic unde îmi pot satisface pasiunea 
de a-i ajuta pe oameni să descopere lumea și pe ei inșiși.

5. Anul acesta Programul ”Aici Acolo” a inclus, prin proi-
ectul ”Here There Everywhere” implicarea a 20 de volun-
tari din 16 țări diferite. Cât de mulțumită ești de rezultat?

A fost un vis devenit realitate. Dar în același timp a fost o 
provocare, atât pentru mine cât și pentru intreaga echipă 
A.C.T.O.R. Acest proiect a necesitat un tip de manage-
ment complex pentru a crea activități atractive pentru toți 
voluntarii și pentru a le oferi suportul util necesar propiului 
proces de învățare al fiecăruia. Așa cum am spus încă de 
la început (August 2012) acest proiect ”Here There Every-
where” poate fi comparat cu organizarea și gestionarea 
Turnului Babel. Am avut multe discuții in contradictoriu, 
pornind de la valori și credințe culturale diferite, dar acum 
când privesc înapoi, văd armonie între voi, prietenii put-
ernice și frumoase, distracție din plin în România pentru 
fiecare dintre voi (fără să conteze vârsta)...și pot spune DA!! 
Toate eforturile noastre nu au fost în van. A fost un an ”Aici 
Acolo” bun în viața A.C.T.O.R. Iar după acest proiect sunt 
sigură ca voi avea prieteni grozavi peste tot în lume.

6. Vezi Programul ”Aici Acolo” și în viitor?

Da! Cu siguranță! Acest program are mult potențial în a-i 
ajuta pe voluntarii străini și de asemenea în a ajuta societa-
tea românească. Poate că vom extinde informațiile despre 
anumite țări în lecțiile noastre interculturale, pentru că unii 
profesori au strâns deja în cei 6 ani destule informații de-
spre câteva țări. Dar, așa cum ți-am zis și înainte, fiecare vol-
untar este unic și pentru fiecare persoană, țara sa înseamnă 
ceva de asemenea ceva unic, ce are puterea de a înlătura 
stereotipurile culturale ale oamenilor din alte locuri. Prin 
acest tip de program, lumea noastră este mai onestă și mai 
prietenoasă.

Interviul Eugeniei BARBU difuzat la la emisiunea:” 
Cu..minte de duminica” la Radio Romania Cultural din 
18.08.2013.  http://www.youtube.com/watch?v=_
bEpjeWPzKI&feature=c4-overview&list=UUhtfJBtN992IIixt
12zxocw
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INTERVIU CU  
STEFANITA BARBU
1. Ştefăniţă Barbu, ce rol ai în proiectul ”Here There Ev-
erywhere” şi in A.C.T.O.R. in general? 
 
Rolul meu este să asigur un mediu bazat pe incredere pen-
tru toți cei implicaţi in Programul «Aici Acolo». 
Pe langă rezolvarea tuturor aspectelor legate de găzduirea 
voluntarilor, administrarea resurselor financiare, logistica, 
achizitionarea de materiale…și așa mai departe, mă ocup  
și de partea administrativă a parteneriatelor organizaţiei 
noastre cu toți actorii locali (școli, gradiniţe, licee, spitale…
etc).
O dată pe saptamană organizez sesiuni speciale de Teatru 
forum  cu voluntarii, in scopul creării unei atmosfere cat 
mai armonioase in interiorul acestui complex grup intercul-
tural.
Periodic, aceste sesiuni se materializează și în dezbateri 
având ca tema voluntariatul și implicarea activă in proble-
mele comunităţii pentru un public alcătuit din tineri liceeni,  
.

2. Care este cheia în a media conflinctele unui grup multi-
cultural atat de mare?

Toleranţa! 
Este foarte important să nu îi judecăm pe ceilalţi… deo-
arece un lucru care pentru noi nu e ”normal” poate fi foarte 
normal pentru alţii. 
Astfel încerc să nu am aşteptări subiective de la niciunul 
dintre voluntari. Este modul meu de a ajunge să îi cunosc 
fără a le influenţa prea mult procesul individual de învățare 
prin experiență. In procesul de lucru cu voluntarii sunt 
oricând pregătit să imi adaptez planurile când simt că este 
nevoie, deoarece consider că flexibilitatea este un element 
cheie care poate face un  grup alcătuit din voluntari să 
funcţioneze eficient și într-o manieră placută.

3. Ne poţi povesti un eveniment din proiectul de anul 
acesta pe care nu îl vei uita?
 Nu este nici o zi din oricare dintre proiectele pentru care 
lucrez, pe care să nu consider specială. Au fost o mulţime 
de evenimente mici si mari, de care sunt foarte mândru, dar 
consider că ceea ce au făcut voluntarii în fiecare zi (chiar si 
când nu îi vede nimeni) este magic şi minunat. Nu a trecut 
nici o zi fără un mic eveniment – fără un copil care să se bu-
cure sau macar sa zâmbească. Aşadar nu pot vorbi despre 
un eveniment anume – pentru mine fiecare zi a acestui 
proiect este magică în felul ei.

4. Pentru ce este acest grup de voluntari unul special, în 
opinia ta?

Nu imi doresc să fac diferenţe între grupuri deoarece fiec-
are este diferit într-o manieră frumoasă şi unică…. Poate 
pentru că in acest an am fost absent din proiect pentru 
o lungă perioadă din cauza câtorva motive personale, aş 
putea să spun ca le sunt foarte recunoscător  voluntarilor 
proiectului ”Here There Everywhere”, pentru că au avut 
răbdare şi uite,  folosesc această şansă pentru a le mulţumi 
tuturor.

INTERVIU CU  
ALINA VATAVU
1. Care este, de fapt, rolul EVALUTORULUI în Programul 
”Aici Acolo”?

Să fii evaluator în acest program este o continuă provocare. 
Acest rol implică intermedierea relaţiei dintre voluntari şi 
cadrele didactice implicate în acest proiect. Evaluatorul 
trebuie să dea dovadă de o mare disponibilitate pentru 
soluţionarea conflictelor atunci când este necesar. Este o 
poziţie dinamică, dar în acelaşi timp, evaluatorii au posi-
bilitatea de a învăţa lucruri noi atât de la voluntari, cât şi de 
la pedagogi, dar şi de a descoperi noi tipologii umane şi 
mentalităţi diverse. 

2. Alina, cum te simţi ca evaluator – eşti în mijlocul celor 
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două grupuri: voluntarii pe deoparte şi pedagogii pe 
dealta, fiecare vine cu aşteptări şi cerinţe diferite? 

Ceea ce trebuie luat în considerare este diversitatea 
culturală. Acesta este principalul obiectiv al proiectului şi 
poate conduce la păreri şi perspective diferite, sau uneori 
chiar mai rău – neînţelegeri.  Această poziţie în A.C.T.O.R şi 
în cadrul proiectului HTE mi-a oferit şansa de a-mi dezvolta 
anumite abilităţi. Atunci când lucrezi cu oameni, poate fi fo-
arte dificil să mulţumeşti pe toată lumea. Trebuie să acord 
atenţie nevoilor fiecărei persoane, a dorinţelor şi a limitelor. 
Uneori poate să fie foarte dificil, dar văzând rezultatele, 
merită să mergi până la capăt. 

3. În ochii voluntarilor, eşti considerată cel mai bun 
profesor de limba română. Care este cel mai dificil aspect 
al acestei experienţe, de a-i învăţa pe voluntari limba ta 
maternă cu ajutorul unei alteia (engleză), care nu este 
nici limba lor maternă? 

Să fiu profesor de română reprezintă o şansă de a pet-
rece mult timp alături de toţi voluntarii, de a-i cunoaşte 
într-un spaţiu neconventional, unde se pot exprima liber. 
Pe lângă faptul că încercăm împreună să descoperim 
limba comunităţii locale, profităm de acest timp pentru 
a discuta despre culturile noastre, despre diferenţele de 
obiceiuri şi tradiţii din ţările noastre. Uneori este dificil să 
explic anumite particularităţi ale limbii, mai ales pentru 
că fiecare vine aici cu un bagaj divers de cunoştinţe, dar şi 
cu o motivaţie diferită. Lucrând împreună cu grupuri atât 
de mari şi vaste, resimt o provocare continuă a păstra un 
nivel ridicat al lecţiilor, de a încerca să ţin cont de nevoile 
şi aşteptările tuturor. Îmi propun mereu să acord atenţie 
fiecărui voluntar în parte, chiar dacă sunt un grup. Atunci 
când nu cunoşti foarte bine cultura şi spaţiul socio cultural 
al unui voluntar, este posibil să greşeşti total neintenţionat, 
fapt ce poate conduce la o situaţie neplăcută. De aceea, co-
municarea este foarte importantă, chiar şi cea non verbală, 
ceea ce ne permite tuturor să învăţam să ne tolerăm şi să 
ne acceptăm reciproc.

4. Care este cel mai amuzant moment pe care ţi-l aminteşi 
din cadrul lecţiilor de limba română cu voluntarii?
 
Cel mai amuzant moment din timpul lecţiilor de română 
a fost atunci când am studiat Imperativul şi le-am propus 
un joc, în care am împărţit voluntarii în două echipe – unii 
dădeau sarcini precise şi ceilalţi executau. Astfel am ajuns şi 
la dans, şi mai specific, dansul pinguinului, unde am format 
un cerc în care toţi dansam şi râdeam de mişcările execu-
tate. A fost cu adevărat amuzant să îi vezi pe toţi implicaţi 
în acest dans, care, dintr-un motiv sau altul, el extrem de 
îndrăgit de către străini. 

INTERVIU CU  
ANDREEA  
VASILESCU
1. Andreea, eşti implicată în mod activ ca evaluator în 
proiect, dar în acelaşi timp, tot tu faci cel mai dificil lucru 
– programul săptămânal al voluntarilor. Cum reuşeşti să 
te descurci cu aşteptările tuturor?

Realizarea programului pentru voluntari este o adevărată 
provocare deoarece e ca şi cum ai jongla cu multe aşteptări 
şi dorinţe, dar totodată este foarte frumos şi ai o satisfacţie 
imensă când vezi că poţi face ca lucrurile să fie bine pentru 
toată lumea. Probabil te întrebi de ce este aşa complicat... 
Este aşa deoarece trebuie să găsesc calea de mijloc între 
aşteptările profesorilor, abilităţile voluntarilor, motivaţiile 
lor şi celelalte activităţi ale proiectului precum animaţia 
clinică, diferite ateliere, evenimente , etc.
Pentru toate acestea comunic foarte bine cu colegii mei, cu 
voluntarii şi profesoarele şi încerc tot timpul să găsesc cele 
mai bune opţiuni pentru ca toată lumea să fie fericită! 
Desigur, uneori este imposibil, aşa că încercăm să găsim o 
cale de mijloc şi să ajungem la cea mai bună soluţie. 
În aceasta poziție în cadrul echipei, am parte de tot spriji-
nul colegilor şi împreună analizăm toate posibilităţile pe 
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toate părţile, vorbim la telefon şi ne întâlnim, şi poate dura 
chiar o zi întreagă pentru ca să facem programul pentru 
fiecare.
Aşa cum am spuns şi la început, sunt foarte mulţumită 
în fiecare zi de vineri, când văd că am rezolvat din nou 
programul şi toată lumea este fericită şi respectă toate 
activităţile. 

2. Activităţile tale presupun interacţiunea cu voluntari 
din toată lumea. Cum consideri această activitate?
 
Am învăţat foarte mult din toate aceste experienţe, iar con-
tactul cu o varietate mare de voluntari din diferite culturi 
m-a ajutat sa mă dezvolt atăt personal căt şi profesional: 
am învăţat să fiu mult mai tolerantă, să comunic mai efi-
cient în ciuda barierelor lingvistice şi să fiu mai diplomată 
pentru a evita unele conflicte.
Acest proiect a fost o oportunitate pentru mine şi pentru 
echipa noastră să ne maturizăm şi să ne dezvoltăm noi 
competenţe profesionale, în plus micile conflicte sau eveni-
mente surprinzătoare ne-au ajutat să fim mai apropiaţi şi să 
reacţionăm corect în cele mai diverse situaţii. Cred că după 
acest proiect suntem mult mai bine pregătiţi pentru ceea 
ce va urma…

3. Este bine cunoscut faptul că faci parte din echipa 
A.C.T.O.R de mult timp, de când aveai 16 ani. În tot acest 
timp ai lucrat cu diferite grupuri de voluntari. Care a fost 
cea mai mare surpriză pe care ai întâmpinat-o la grupul 
de anul acesta?

Au existat multe momente surpinzătoare şi pline de 
adrenalină însă niciodată nu m-am aşteptat că una dintre 
voluntare o să devină mămică anul acesta. A fost o mare 
bucurie când am aflat vestea că Marta este insărcinată. 

4. Ce îţi aminteşti din proiectul ”Here There Everywhere”?

A fost primul proiect în care am găzduit un număr aşa de 
mare de voluntari prin urmare au existat multe momente 
frumoase. A fost foarte interesant să descopar noi culturi, în 
special cele din afara Europei şi îmi amintesc cum la train-
ingul de pregătire al voluntarilor eram atât de fascinate de 
toate aceste poveşti şi activităţi, mai ceva decât un copil în 
faţa unui magazin de jucării. A fost o experienţă inedită!

ARTICOLELE  
VOLUNTARILOR PROIECTULUI  
”HERE THERE EVERYWHERE”
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Aida Markevičiūte - 
Lituania
Am primit şansa de mă alătura echipei proiectului „Here 
There Everywhere” la mijlocul lui şi am experimentat 
sentimente diverse. Am fost încântată să încep o perioadă 
nouă în viaţa mea, dar, pe de altă parte, mi-a fost puţin 
teamă să mă alătur unui grup deja format, care trăiau şi 
lucrau împreună de şapte luni. Şi mai mult, lucrul cu copii 
reprezintă un domeniu nou pentru mine. 
Acum însă, după aproape o lună de când sunt voluntar 
în acest proiect mă simt la locul potrivit. E o experienţă 
frumoasă să fii voluntar sev: locuieşti în altă parte, cu oame-
ni diferiţi, ajutând comunitatea locală prin voluntariat. Cred 
că nu voi uita niciodată feţele copiilor, bucuria de a vedea 
voluntarii şi bucurându-se chiar şi de cea mai mică urmă de 
atenţie. Îmi place foarte mult ideea acestui proiect – ”Aici 
Acolo” – educarea copiilor din grădiniţe şi şcoli prin lecţii 
inovative, altfel decât cele comune şi plictisitoare, ei deve-
nind mult mai interesaţi de ceea ce le prezintă voluntarii. 
Mai mult decât atât, activităţile din spitale sunt cu adevărat 
minunate. Este plăcut să petreci timpul alături de copii 
bolnavi care nu pot fi mereu pozitivi şi optimişti, ajutându-i 
să uite de problemele lor, chiar şi pentru puţin timp. 
Din experienţa mea de până acum, recomand tuturor să 
aibă parte de aşa ceva. Încercaţi şi voi! Este una dintre cele 
mai bune oportunităţi pe care le puteţi avea! 

Aleksandra Siljanoska 
– Macedonia
AM FOST PIERDUTĂ, DAR M-AM REGĂSIT
ANIMAȚIE CLINICĂ ÎN BUCUREȘTI
Începem să apreciem ce avem abia după ce întâlnim 
oameni care sunt într-o situație mult mai dificilă decât a 
noastră... și totuși nu și-au pierdut singurul lucru care-i face 
să continue în viață-SPERANȚA!
Experiența de voluntar în spitalele bucureștene (Spitalele: 
Lacul Bucura, Marie Curie, Grigore Alexandrescu,  Centrul 
de Recuperare Nicolae Robănescu și  Centrul ”Sf. Vasile”) 
m-a făcut să înţeleg într-o maineră mai profundă atitudinea 
omului față de viață sa. Am fost mamă în ochii copiilor fără 
părinți, am fost profesoară de origami pentru cei care nu 
puteau merge, am fost vocea păpușilor pentru cei mici... Și 
pot să afirm că nu a fost uşor deloc!!
E foarte ușor să te atașezi de copii. Fiecare activitate nouă 
cu cei mici și văzându-i cum se uită la mine cu ochișorii plini 
de speranță și bucurie că au descoperit ceva, m-au transfor-
mat într-o altă persoană.  Nu vreau să cobor niciodată de pe 
locul înălțător pe care mă aflu doar datorită lor. Simt că sunt 
cineva,  persoana care așează un zâmbet pe fețele lor, o 
persoană iubită necondiționat de fiecare dintre ei.  Ce vreau 
să subliniez e că pentru a primi un titlu onorific ar trebui 
să lucrezi din greu pentru a-l merita și pentru a demonstra 
copiilor cu fiecare joc, fiecare activitate, că iți pasă într-
adevăr de ei. Este la fel cum un rege bun are grijă de binele 
oamenilor lui.  Este important să-i faci să se simtă iubiți și 
să te asiguri că știu că cineva a venit tocmai din Macedonia 
doar pentru a fi cu ei, pentru a colora împreună și pentru 
a descoperi o nouă latură a vieții-în afara celei pline de 
durere și de oameni în costume albe care-i inconjoară.
Înainte de  a începe să lucrez alături de copii, aici în Româ-
nia, simțeam că capacitatea mea creativă este foarte joasă 
și că o să-mi fie foarte dificil din aceasta cauză, mai ales în 
spitale. Dar mi-am dovedit contrariul. De prima dată când 
am intrat în spitalul Lacul Bucura,  m-am îndrăgostit de 
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copii. Ei au fost cei care au scos la suprafață toate lucrurile 
pozitive pe care le am de oferit. Ei au devenit  muza mea de 
inspirație, atât în activitățile creative pe care le facem 

împreună, cât și în viața mea de zi cu zi. De când lucrez cu 
ei, m-am descoperit! Am descoperit ce vreau să fac în viață. 
E un sentiment minunat! Să fiu pe drumul cel bun al vieții 
mele,  cunoscând destinația la care vreau să ajung...
În concluzie,  să fac animație clinică pentru copii nu a fost 
doar o simplă călătorie pentru mine, ci o călătorie care 
m-a ajutat să-i ajut pe alții și în acest timp m-a ajutat să mă 
regăsesc pe mine. Acești mici ingerași mi-au arătat calea si 
le sunt recunoscătoare din toată inima. Acest articol le este 
dedicat lor, nimeni nu trebuie să renunțe să lupte pentru 
supraviețuire nici în cele mai intunecate momente!
Cea mai importantă glorie nu este să nu cazi niciodată, ci să 
știi să te ridici de fiecare dată când cazi!  

Bilyana 
Yordanova- 
Bulgaria 

Britta  
Tränkler-  
Germania 

Daviti  Odikadze 
Georgia
Centrul de recuperare și reinserție socială – Brădet din 
Săcele – zona rurală unde ne desfăşurăm activităţile şi a 
fost inclusă în campania de Crăciun.
Trezindu-mă la ora 5, mi-am învins lenea şi am avut doar de 
câştigat. La Brădet, copii fără părinţi trăiesc toţi împreună 
ca o mare familie. Sunt mereu împreună. Învaţă mereu 
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unii de la ceilalţi şi se ajută reciproc. Probabil că de multe 
ori s-au simţit izolaţi pentru că nimeni nu-i vizitează şi nu-i 
ajută, crezând că nimănui nu-i pasă. Aşadar mă bucur că 
am fost să îi vizităm. Deja ne cunosc şi s-au bucurat să ne 
vadă. Am pregătit câteva activităţi drăguţe pentru ei, am 
ascultat muzică şi am cântat colinde, am făcut figurine 
din baloane, iar eu – deghizat în Moş Crăciun, le-am oferit 
cadouri. Fiecare mi-a spus o poezie în schimbul cadoului 
primit. Am trăit un sentiment foarte plăcut. Chiar m-am 
simţit ca Moş Crăciun. Chiar şi acum când mă gândesc la 
acele momente, parcă mi se topeşte inima de la toate acele 
emoţii pe care le-am simţit atunci. 

Laura Esteban- García- 
Spania
Una dintre cele mai frumoase dimensiuni ale acestui 
program este posibilitatea de a lucra cu copiii din şcoli şi 
grădiniţe. Înainte de ajunge acolo, trebuie să ne pregătim 
lecţiile şi să avem grijă să fim creativi şi să dăm ce-i mai bun 
în activităţile noastre. Cred că am reuşit să îndeplinim acest 
obiectiv,  cel puţin eu. La fiecare întâlnire se întâmplă ceva 
magic. Atunci când un copil încearcă să mă asculte, când 
îşi dă seama de faptul că eu  înţeleg limba română, dar  o 
vorbesc greu, cu un puternic accent spaniol, atunci când 
încearcă să mă ajute să pronunţ mai bine, când eu reuşesc 
să îi învăţ pe ei un cântec sau un dans din copilăria mea şi 
ei se descurcă perfect..este de-a dreptul minunat! 
Este important să fii educat într-un context intercultural. 
Să reuşeşti încă din copilărie să înţelegi că există alte ţări, 
fiecare cu alte valori, alte limbi, cu religii diferite sau chiar 
fără – toate aceste aspecte pot doar să te îmbogăţească şi 
să-ţi ofere noi idei despre cum să-ţi ghidezi şi să-ţi trăieşti 
viaţa ca o persoană deschisă.  În plus, această experienţă 
reprezintă o şansă atât pentru ei, cât şi pentru noi să 
conştientizăm relativitatea culturală şi faptul că nicio 
cultură nu este mai mult sau mai puţin importantă decât 
celelalte. Vizez la o societate unde toţi oameni respectă 
valorile celorlalţi. Toleranţa faţă de oameni şi deschiderea 
către lucruri noi ar trebui să fie valorile în spiritul cărora să 
se dezvolte copiii. Deşi nu trebuie să uităm că nu sun-
tem educaţi doar prin şcoală. Aceasta este doar o mică 

parte a procesului de socializare. Familia reprezintă forma 
fundamentală de transmitere a stereotipurilor şi a valo-
rilor şi a venit vremea schimbărilor. În orice caz, în calitate 
de mic agent al procesului pe care îl reprezint, pot oferi 
tot ceea ce am mai bun şi sunt bucuroasă să contribui la 
această schimbare. 

Lilit Gevorgyan  
Armenia
Pe data de 9 Mai 2013 am organizat un eveniment minunat 
– Festivalul ”Aici Acolo”, găzduit de Teatrul Ţăndărică, unde 
au fost invitaţi copiii din şcolile şi grădiniţele partenere 
proiectului nostru. Fiecare dintre noi, voluntarii, am avut 
un grup de copii alături de care am pregătit un moment 
artistic specific ţărilor noastre. Am avut libertatea de a 
alege ceea ce voiam noi – cântec, poezie, dans etc. A fost 
dificil să aleg modul în care să-mi reprezint ţara, având 
în vedere faptul că armeana nu este o limbă latină şi ar fi 
fost destul de greu pentru copii să înveţe sau să pronunţe 
cuvinte în această limbă. Aşa că i-am învăţat un dans 
armenesc! Nu a fost deloc uşor, dar am încercat să lucrăm 
cât mai bine împreună! Este foarte interesant să înveţi copii 
străini dansuri tradiţionale, să-i vezi cum încearcă să repete 
toate mişcările într-un mod foarte amuzant. Iar atunci când 
vezi că ei chiar reuşesc să danseze, când se implică cu totul, 
atât ei , cât şi profesorii, realizezi că totul este posibil. Tot 
ce îti trebuie este o voinţă puternică, puţină creativitate 
şi un strop de efort. Bineînţeles că este foarte important 
pentru mine să-mi reprezint ţara într-un mod cât mai bun 
posibil şi sunt sigură că şi ceilalţi voluntari au simţit acelaşi 
lucru. Am depus foarte multă energie în acest eveniment şi 
consider că am reuşit să construim nişte momente artis-
tice minunate. Chiar dacă uneori copiii au mai făcut mici 
greşeli, pentru mine nu a contat, pentru că tot ceea ce fac 
ei este frumos! Au strălucit pe scenă, ne-am simţit mân-
dri de munca noastră şi ne-am bucurat de fiecare minut 
petrecut împreună! A fost o întâlnire multiculturală care nu 
ar fi  fost la fel de strălucitoare fără micile noastre staruri din 
România! 
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Lina Bartaševičiūtė 
Lituania
Am venit în acest proiect pentru a face un an pauză, după 
liceu, înainte de la merge la Universitate. L-am ales pentru 
că îmi pot folosi creativitatea în multe feluri – pregătindu-
mi lecţiile pentru grădiniţe sau munca în echipă pentru 
activităţile din spitale. Întotdeauna mi-a plăcut origami 
– mă inspiră foarte mult şi devin mai bună în ceea ce fac 
învăţându-i pe ceilalţi, dar şi învăţând unii de la alţii. În tot 
acest timp, am făcut lucruri care nici nu credeam că există. 
Am descoperit origami ca formă de exprimare personală 
sau ca metodă de comunicare cu alţi oameni, în special 
copii, fără să mai folosim cuvinte. La început, am crezut 
că nu voi putea folosi experienţa trăită aici în viitorul meu 
profesional – credeam că lucrul cu copii poate fi util doar 
pentru meseria de profesor. Am descoperit, însă, prin inter-
mediul activităţilor din spitale şi întâlnind diferiţi oameni, 
domeniul medicinii, în special pediatrie. Folosindu-mă de 
propriile abilităţi şi de ideile creative în timpul acestui an, 
pot spune că am avut parte de cea mai tare experienţă de 
până acum. 

Sendek Małgorzata- 
Polonia
Teatrul de păpuși sau cum să creezi ceva din nimic
Când lucrezi alături de copii, trebuie să fii pregătit pentru 
diferite situații. Se întâmpla ca uneori, copiii să nu vrea să 
se joace ceea ce le propunem noi sau să termine activitățile 
mai repede decât ne așteptăm.  Ce trebuie făcut în acest 
context? Fără alte materiale sau idei de noi jocuri...
Organizația noastră A.C.T.O.R. ne-a pregătit exact pentru 
astfel situații. Am avut ocazia să  participăm la training-uri 
de teatru de păpuși unde un actor profesionist ne-a învățat 
cum să ne jucăm, cum să-i învățăm pe alții, cum să spu-
nem povești folosindu-ne doar mâinile. Este mai ușor dacă 
putem folosi păpuși în formă de oi sau de copii. Trebuie 
doar să fie plăcut și distractiv și să interacționăm cu copiii 

în timpul jocului. Dar, chiar dacă  nu folosim păpuși, le 
putem crea foarte repede. Ne trebuie doar o foaie de hârtie 
și...un deget.  Folosindu-ne de cele două, suntem capabili 
să creăm un personaj foarte amuzant. Dacă adaugăm și 
imaginația copiilor  poți ajunge să creezi povești mai fru-
moase decât cele de la televizor. Dar nu te îngrijora dacă nu 
stii să faci o minge origami. Desenează ochii personajului 
tău pe un deget și joacă-te. Folosind sunete ciudate, poți 
atrage atenția copiilor fără niciun cuvânt. 
Realizarea acestor păpuşi origami ne-a ajutat să creăm mici 
scene de teatru în spitale sau grădinițe. Pentru noi este 
șansa de a fi actori ”profesioniști”. De asemenea copiii pot 
întâlni personaje unice create de noi. De cele mai multe 
ori putem exprima mai multe sentimente folosind teatru 
de păpuși decât cuvinte. ( A fost o metodă foarte bună de 
lucru la început când nu știam limba română). Vorbind 
din proprie experiență, pot spune că aceasta este metoda 

cea mai simplă, amuzantă și ușoară de a face un copil să 
zâmbească.
Maria Costa- Portugalia
Campania de Florii a avut loc în ziua în care sărbătorim 
primăvara – Duminica Floriilor. Pentru acest eveniment, 
voluntarii s-au pregătit timp de două luni, făcând mii 
de trandafiri din şerveţele colorate. Apoi aceste flori au 
fost oferite enoriaşilor de la câteva biserici din Bucureşti, 
fiecare dând la schimb câţi bani dorea. Cu banii strânşi am 
cumpărat cadouri (jucării şi mâncare) pentru copiii din spit-
alele unde facem animţie clinică, pentru a avea un motiv în 
plus să zâmbească de Paşte. A fost o experienţă frumoasă, 
de a fi în pantofii Iepuraşului de Paşte şi personal, cred că 
tot efortul depus în această campanie a meritat din plin. 

Marine Asatryan 
Armenia
Serviciul European de Voluntariat reprezintă o şansă 
de  a experimenta lucruri noi, de a cunoşte noi culturi 
şi mentalităţi, de a dobândi compentenţe mai bune de 
comunicare. De asemenea, este o oportunitate de a te 
redescoperi pe sine, de a deveni mai independent şi mai 
tolerant în relaţionarea cu persoanele din alte ţări. Lucrez 
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cu copiii din grădiniţe şi şcoli şi mi se pare foarte interesant. 
Este minunat să intrii într-o clasă unde copiii vin spre tine 
să te îmbrăţişeze şi  să te sărute. Acum simt că am reuşit să 

îndeplinesc toate obiectivele propuse. Participarea la acest 
proiect reprezintă o perioadă a vieţii mele pe care nu o voi 
uita niciodată. M-a ajutat să descopăr ce îmi doresc să fac 
mai departe cu viaţa mea, păşind cu încredere spre viitor. 

Marta Delre Italia

„Visez la o altă lume, 
Visez să o cuceresc, 
O cuceresc visând-o!”
- Manu Chao

Este unul dintre citatele mele preferate. Cred cu tărie în 
puterea visurilor. Acest proiect SEV a fost un vis pentru 
mine şi cred că am reuşit să îl transform în realitate doar 
pentru că am crezut în el. În acelaşi fel cum Eugenia, 
preşedintele A.C.T.O.R, a făcut acest proiect posibil, fiind 
unul dintre visurile ei. Totul începe cu un vis şi noi trebuie 
doar să credem în el, încercând să facem lucrurile să se 
întâmple cu adevărat. Şi te întrebi cum? Să fii propriul ac-
tor al vieţii tale – acesta este răspunsul. De aceea suntem 
A.C.T.O.R! 

Maxime FRANÇAIS 
Franța

”HERE THERE EVERYWHERE”

All different but all together
Keep this memory forever
Respect me and each-other
You will see life is better

Here There Everywhere / x4

16 countries, 20 volunteers
Only happiness without any tears
Everybody in the same area
And having fun in Romania

Here There Everywhere / x4

All different but all together
Keep this memory forever
We just want to learn and discover
You know my friends never say never

Here There Everywhere / x8
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Miguel Walter De La 
Cruz Tincopa - Peru

Sunt foarte multe lucruri pe care le-am experimentat 
pentru prima dată în acest proiect şi, cu siguranţă, mi-au 
marcat viaţa. Este ceva cu adevărat măreţ să descopăr noi 
culturi, să aud atâtea limbi diferite, să îmi petrec timpul 
şi să trăiesc alături de oameni din alte ţări. Este plăcut să 
ai prieteni din toate colţurile lumii. La început mi-a fost 
foarte greu să mă adaptez din cauza barierei lingvistice, 
dar acum pot înţelege şi vorbi câte puţin din amândouă 
limbile – română şi engleză. Prin urmare, este mult mai 
uşor să comunic şi să relaţionez cu ceilalţi, să facem schimb 
de experienţe şi de păreri, sau pur şi simplu, să mă integrez 
în grup. De asemenea, este mult mai uşor să îmi desfăşor 
lecţiile în şcoli şi grădiniţe. Toate aceste aspecte reprezintă 
un proces complex  de învăţare pentru mine şi sper să con-
tinui să învăţ pe zi ce trece, aşa cum am făcut în tot acest an 
de voluntariat în România. 

Pedro Costa  
Portugalia

Rafael Lucía-Arroyo-
Spania

Campania de Crăciun
Moş Crăciun a mers  cu cadouri pentru copiii din câteva 
spitale din Bucureşti. Aşa cum toată lumea îl cunoaşte 
pe Moş Crăciun, ştie că acesta nu se poate descurca fără 
ajutoare – spiriduşi. Împreună le-am oferit copiilor dulciuri, 
fructe, jucării şi câteva produse de igienă personal. Indife-
rent de vârstă, bebeluş sau adolescent, toţi s-au bucurat la 
vederea lui. Este foarte uşor să le aduci un zâmbet pe faţă 
şi este foarte plăcut să ştii că le poţi distrage puţin atenţia 
de la situaţia lor din spital. Crăciunul reprezintă o perioadă 
specială pentru multă lume. Pentru mulţi dintre noi, este 
firesc să fii alături de familie în aceste momente, să petreci 
timpul împreună cu ei, să ai pe masă bucate alese şi mai 
ales, să oferi şi să primeşti cadouri. Aşadar, am încercat să îi 
facem un pic mai fericiţi! 

Raphaela Meister 
Austria
Într-un proiect al cărui ţel este acela de a-i ajuta pe copii 
să devină conştienţi de diversitatea culturală, mă întreb 
uneori dacă nu suntem diferiţi, dar asemănători în acelaşi 
timp. Deşi provenim din ţări diferite, din medii sociale şi 
familii diverse, dar şi cu o motivaţie şi un interes diferit, ne 
dăm seama că nu există bariere în a construi noi prietenii, 
bucurându-ne de timpul petrecut împreună. De fapt, toc-
mai acest lucru ne diferenţiază. Deoarece nu contează de 
unde venim, înainte de toate suntem fiinţe umane: avem 
propriile forţe şi slăbiciuni, dorinţe, temeri, visuri, păreri şi 
limite. Toate acest aspecte ne face să fim umani. Este o par-
te esenţială din noi toţi. Aşa că hai să nu judecăm fără să ne 
uităm de aprope, pentru că până la urmă suntem toţi la fel. 
Aceasta reprezintă doar o parte a acestei mari experienţe 
pe care am trăit-o în cadrul proiectului Aici Acolo şi este şi 
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ceea ce au experimentat copiii în urma interacţiunii cu noi. 
Nu există un început mai bun de trasmitere a unui aseme-
nea mesaj decât în copiliărie. 

Sandy Naffa’- Iordania
Mulţumesc România
Este acelaşi sunet pe care îl aud în visele mele,  atât de 
puternic şi de tare încât simt că îmi vor exploda urechiile. 
Şi acum mă mişc, nu ştiu încotro, cu toţii ne mişcăm, nu 
ştiu în ce direcţie mă îndrept, mă ridic în faţa hărţii agăţate 
pe perete, încercând să-i descifrez  puzzle-ul. O întreb pe 
prietena mea dacă ştie unde să mă opresc, şi apoi începem 
să numărăm ca două fete zăpăcite, temătoare să nu ratăm 

staţia, până când ajungem la destinaţie..prima noastră 
victorie. 

Ochii îmi străluceau! Frumoasa Românie -  mi am spus 
după ce am ieşit de la staţia de metrou, DA sunt aici şi sunt 
fericită! Îmi amintesc cât de mult au încercat prietenii şi fa-
milia să frustreze pentru venirea mea aici, cât de mult s-au 
întrebat de ce am ales România şi de ce îmi pierd timpul cu 
voluntariatul?
Chiar vrei să te duci acolo?! Şi am răspuns DA! Da volun-
tariatului, da României, da Serviciului European de Volun-
tariat.

Am învăţat multe lucruri în România, şi nu mă refer doar la 
cursurile de pregătire primite, ci la  o experienţă de viaţă, 

cât de mult m-am descoperit pe mine însumi, şi cât de mult 
am învăţat de la fiecare voluntar. Încă îmi mai aduc aminte 
de fiecare zâmbet şi fiecare lacrimă, râsetele copiilor când 
se jucau cu noi, îmi amintesc prima mea lecţie în grădiniţă, 
fiecare detaliu, fiecare faţă. Îmi vin în minte toate amintirile 
timpului petrecut cu ceilalţi voluntari, care mi-au devenit 
prieteni dragi şi ţin mult la aceste amintiri pe care nu vreau 
să le pierd. 

 Volkan YUCA 
Turcia

Relaţia mea cu copiii a fost întotdeauna una bună, reuşim 
să comunicăm foarte bine. Ne place să petrecem timpul 
împreună. Prin urmare, nu am avut nicio ezitare să aleg 
proiectul ”Here There Everywhere”. A.C.T.O.R  mi-a oferit o 
şansă, deschizându-mi uşa către o lume minunată. Sunt 
bucuros să fiu în România şi să lucrez alături de copii. 
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Articole pedagogi 
români

Andreea Dumitrache/  
Grădiniţa 149
Despre „Aici – Acolo”....despre 
diversitate în grădiniţa noastră...
“Toleranța, dialogul intercultural și respectul pentru diversi-
tate sunt mai mult decât esențiale azi, mai mult ca oricând,  

cu atât mai mult cu cât în lumea în care trăim, oamenii 
ajung din 
să interactioneze din ce în ce mai mult și din ce în ce mai 
strâns.”
(Kofi Annan)

Suntem diferiţi....şi astfel putem vorbi despre diversitate...
Putem fi toleranţi...şi astfel putem vorbi de acceptarea 
diversităţii...
Uneori spunem...că ar trebui să ne cunoaştem mai bine pe 
noi, iar apoi pe ceilalţi. Alteori este nevoie să-i cunoaştem 
pe ceilalţi pentru a afla cât mai multe despre noi. Identi-
tatea de sine se raportează la celălalt şi la evoluţia noastră  

în timp.
Interacţiunea dintre protejarea, stimularea cunoaşterii, 
aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini, pentru 
identitate şi încurajarea deschiderii, interesului real pentru 
celelalte culturi, într-un spirit de toleranţă şi respect recip-
roc conturează progresul lumii contemporane – diversita-
tea culturală.
Al treilea an de implicare în programul de educaţie 
interculturală „Aici-Acolo” mi-a oferit şansa de „a privi cu 
interes ACOLO” şi de „a simţi AICI” bucuria de a învăţa, de 
a cunoaşte şi de a ne juca împreună, fără să ne gândim că 
suntem diferiţi.
Poate „provocarea mea” (aceea de a implica în acest proiect 
copii cu vârstele cuprinse între 3-4 ani) a devenit şi „provo-
carea lor” (a voluntarilor): Sandy – Iordania, Britta – Ger-
mania, Lilit – Armenia, Marta – Italia, Miguel – Peru, Bilyana 
– Bulgaria.
Nu contează unde eşti sau de unde vii, nu contează vârsta, 
nu contează diferenţele culturale, contează omul – fiinţa 
care vrea să fie înţeleasă şi care vrea să înţeleagă. Sandy, 
Britta, Lilit, Marta, Miguel, Bilyana au demonstrat că orice 
informaţie/noţiune, orice gând, orice salut se poate trans-
mite oricărui copil, indiferent de vârstă dacă găseşti mo-
dalitatea da a te face înţeles – jocul. Copiii de pretutindeni 
învaţă, recită, desenează, colorează, dansează, vizionează 
un teatru de umbre şi mai presus de toate se joacă. Iar 
atunci când se joacă toţi sunt fericiţi chiar dacă sunt diferiţi. 
Noi, cei de AICI, din Grădiniţa nr. 149, am urcat cu bucurie 
şi alţi munţi, am văzut şi alte mări, am ascultat poveşti din 
alte ţări şi am visat că într-o bună zi vom ajunge ACOLO.
De Ziua Europei, pe 9 Mai, în Bucureşti, la Teatrul Ţăndărică, 
are loc Festivalul „Aici-Acolo”, sărbătoarea diversităţii 
culturale pentru copii, festival ce reprezintă feedback-ul 
acestui parteneriat – îndeplinirea obiectivelor propuse 
(intonarea unor cântece specifice, redarea ritmurilor şi 
dansurilor specifice culturilor implicate). Scena a oferit 
Grădiniţei Nr. 149 şansa de a călători, prin dans, în Austria 
(vals – 2011), Letonia (Pukite pa dambi – 2012), Portugalia 
(O Malho, O Malhao – 2013).

Irina SAVA și  
Aurelia GRIGORESCU  

Școala Gimnazială Herăstrău 
“Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne 
grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se 
explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în 
ei...
(C.A.Saine – Beune)

Întâlnirile de AICI cu tinerii voluntari de ACOLO
                                                           ....sau începuturi, și pentru EI 
și pentru NOI
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Nu cred că este un timp pentru „m-am format suficient” în 
meseria noastră, așa cum cred că fiecare întâlnire, în spațiul 
comun al educației, este o oportunitate profesională în 
a-mi dezvolta competențele sau de a-mi îmbogăți reper-
toriul comunicării. În prezentul an școlar, acest timp s-a 
numit, pentru mine, întâlnirea cu Programul „Aici-Acolo” și 
empatia  imediată cu membri organizației A.C.T.O.R.
La rândul lor, încă de mici, copiii încep să conștientizeze 
diversitatea lumii ce îi înconjoară, formulează întrebări sau 
exprimă opinii în legătură cu aceasta, manifestă emoții și 
curiozități diverse etc. Ințelegerea multiculturalității este o 
parte importantă în formarea personalității unui copil.
Sistemul nostru de educaţie nu este organizat pentru a 
răspunde specific la nevoile de educație ale copiilor, în 
această direcție. Programul „AICI-ACOLO” a adus în comu-
nitatea celor două clase pregătitoare din școala noastra, 
dimensiunea interactivă a educației non-formale, întărirea 
statutului activităţilor educative şcolare ca spaţiu de dez-
voltare personală, oportunități de învățare experențială și 
de alfabetizare în depășirea unor mituri sau stereotipuri 
culturale, formarea unor abilități de relaționare intra- și 
interpersonale.
Prin tinerețea lor, voluntarii care ne-au pășit pragul au adus 
în clasele noastre entuziasmul și generozitatea, bucuria 
de a fi împreună în fiecare joi, modele comportamentale 
pe care copiii le-au îmbrațișat necondiționat.  Dincolo de 
barierele limbii, ne-am regăsit în spațiul comunicării non-
verbale. Jocul a devenit limbajul nostru comun.
„Laboratorul nostru de educație non-formală”, așa aș 
denumi Programul „Aici-Acolo” derulat în cele două clase 
pregătitoare ale Școlii Gimnaziale Herăstrău, în anul școlar 
2012-2013. A.C.T.O.R., vă mulțumim!

Fosti voluntari SEV in A.C.T.O.R.
Scris de Boba Baluchova din 
Slovakia, 
fost voluntar ACTOR in anul 2009 in 
 proiectul interCOOLtural HOUSE.

Mi-aş dori sa am sub 30 de ani şi să fiu din nou voluntar SEV 
în Bucureşti!

Stagiul SEV efectuat în România a fost un momentul curcial 
pentru cariera mea şi pentru viitoarele mele planuri. Nu pot 
să uit clipa în care am început colaborarea cu organizaţia 
mea de găzduire A.C.T.O.R. România în 2009. Am avut mar-
ea şansă de a participa timp de şase luni într-un proiect SEV 
„InterCOOLtural house” în Bucureşti ca lucrător de tineret, 
animator, promoter, leader de atelier în şcoli, centre sociale 
şi spitale. Această experienţă mi-a schimbat perspectiva 
asupra sectorului non-guvernamental şi a conlucrat la 
trasformarea viziunii mele asupra acestei misiuni.

Doi ani mai târziu am devenit trainer pentru proiectele 
Tineret în Acţiune în cadrul institutului de tineret din 
Slovacia. De asemenea, în 2011 am format un nou ONG 
în Slovacia numit DocUnion care se dedică proiectelor de 
producţie media şi audio vizual – şi care se concentrează 
pe problemele societăţii actuale (excluziune socială, 
discriminare, stereotipuri de gen) folosind educaţia non 
formală. Îmi doream totuşi să merg din nou în străinăntate 
tot în calitate de voluntar, dar împlinisem deja 30 de ani şi 
efectuasem stagiul SEV, motiv pentru care aveam nevoie 
de alte opţiuni. Bineinţeles, mi-ar fi plăcut să fi avut iar 
mai puţin de 30 de ani şi să mă întorc pentru o perioadă 
în România. În cele din urmă am realizat că programul Life 
Long Learning finanţat de U.E. prin subprogramul Grundt-
vig ar putea fi modalitatea potrivită de a participa la alt 
proiect internaţional. Am luat decizia rapid şi am aplicat pe 
ultima sută de metri, iar din fericire a fost cu succes. Aşadar, 
am urmat un stagiu Grundtvig de asistent media de 4 luni 
în Irlanda (oraşul Tralee, pentru organizaţia numită Kerry 
one world centre, care se dedica dezoltării educaţionale şi 
explorării problemelor globale) despre care pot spune de 
asemenea că a fost o experienţă utilă. 

În ziua de astăzi fiecare persoană ar trebui să treacă printr-o 
experienţă internaţională, cu atât mai mult cea de voluntar. 
Experienţa de voluntar străin te poate ajuta să intri în con-
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tact cu noţiuni necunoscute vieţii tale anterioare. Dacă faci 
parte dintr-o organizaţie bine structurată precum cea din 
România, A.C.T.O.R sau cea din Irlanda ai şansă să trăieşti 
momente de satisfacţie foarte mari. În plus, ai ocazia să-i 
ajuţi pe cei care au nevoie de suport, ajutându-te pe tine în 
acelaşi timp.

Este foarte util să citeşti şi analizezi toate materialele, 
documentele oficiale ale Comisiei Europene , dacă ştii 
unde să le găseşti. În unele ţări, precum Slovacia majori-
tatea nu ştie nimic despre programele Life Long Learning 
:Leonardo, Grundtvig or Comenius. Sunt câţiva studenţi 
activi care au descoperit beneficiile studierii în altă ţară 
prin programe precum Erasmus, dar tot nu cred ca este 
de ajuns. Ştiu că în prezent A.C.T.O.R. trimite şi găzduieşte 
tineri atât prin programul Serviciul European de Voluntariat 
cât şi prin alte proiecte europene. Această organizaţie non 
guvernamentală creşte repede şi frumos, dezvoltându 
se armonios. Cât de surprinsă am fost când am vorbit cu 
prietenii mei din Altamura sau Terrassa despre experienţa 
mea SEV şi toţi ştiau deja de A.C.T.O.R! Totul este interco-
nectat şi sunt mândră că fac parte din această lume, plină 
de voluntari extraordinari, de cetăţeni activi!

REȚETE
Armenia
Blinchik -  
Clătite cu carne
Ingrediente
• 1kg carne de vită
• 3 ceşti lapte
• 1 ceaşcă apă rece
• 8 ouă
• 3 cepe
• 2 linguri ulei
• 3 ceşti făină
• Sare
• Piper
• Pătrunjel

Mod de preparare

1. Aluat
Se amestecă bine 5 ouă, peste care se adaugă laptele, apa, 
uleiul, făina şi puţină sare. Se amestecă bine şi se lasă 1h 
să se odihnească.  Din compoziţia obţinută se prepară 
clătitele.

2. Umplutura (carne)
Se spală carnea, se taie în cubuleţe şi se pune la fiert, 
după care se toacă, folosind maşina de tocat.  Într-o 
tigaie se căleşte o ceapă, peste care se adaugă carnea 
tocată. Între timp se fierb 3 ouă tari, se taie în cubuleţe şi 
se adaugă peste carne şi ceapă. Se adaugă sare, piper, o 
linguriţă de bulion şi pătrunjel, amestecându-se întreaga 
compoziţie. După ce s-au răcit clătitele, se pune 1 lingură 
din compoziţie şi se rulează, prăjindu-se bine în ulei încins. 
Se procedează la fel cu toate clătitele. 
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MrjniBuyn 
Ingrediente
• 3 ouă
• 1,5 cană zahăr
• 100 gr unt
• 200 ml lapte
• 1 lingură oţet
• 1 linguriţă bicarbonat
• 4 căni făină

Pentru cremă
• 1 cutie lapte condensat
• 200 gr unt
• 200 gr miere
• 200 gr nuci

Mod de preparare
Se sparg 3 ouă, peste care se adaugă 1 cană zahăr, un-
tul, laptele, oţetul şi bicarbonatul şi se amestecă bine 
compoziţia obţinută. Se adaugă şi făina şi se formează 5 
bile care se pun la congelator peste noapte. Apoi se scot 
din congelator, se taie în forme mai mici şi se pun la cuptor. 
Între timp, se amestecă laptele condensat, untul, mierea 
şi nucile, formându-se o cremă pe care o adăugăm peste 
prăjiturile scoase de la cuptor. La sfârşit  se presară zahăr 
pudră. 
 

Austria
Kamtner Kasnudln
(Pentru 2 -3 porţii)

Ingrediente  
1. Pentru aluat
• 300 gr făină
• 3 ouă
• 2 linguri apă (sau lapte)

Mod de preparare
Făina se pune într-un bol şi se face o gaură în mijloc, unde 
se pun apa şi ouăle, amestecându-se bine până ce capătă o 
consistenţă omogenă.  Aluatul obţinut se lasă la dospit cel 
puţin 1h, acoperit cu o pânză. 

2. Pentru conţinut 
• 250 gr  brânză dulce
• 100 gr cartofi
• Sare
• Piper
• Ierburi aromatice (mentă, pătrunjel, cimbru)
• unt

Mod de preparare
Cartofii se fierb, apoi se curăţă de coajă şi se pasează (nu 
foarte mărunt). Se amestecă bine toate ingredientele.  Apoi 
aluatul crescut se întinde bine şi se taie în forme rotunde 
de aproximativ 6 cm. Se pune o lingură din compoziţie 
în fiecare formă şi se închide.  Între timp, se pune la fiert 
puţină apă cu sare, iar când aceasta clocoteşte, se introduc 
formele de aluat, lăsându-se la fiert aproximativ 8 minute. 
Se scot şi se adaugă unt topit peste kasnudln când sunt 
gata. 
Se servesc cu salată verde. 
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Bulgaria
Prăjitură de biscuiţi  

Ingrediente
• 2 pachete de biscuiţi 
• 1l lapte
• 2 pachete budincă de ciocolată
• 100 gr vanilie
• Zahăr
• 100 gr unt

Mod de preparare 
Se fierbe laptele împreună cu zahărul şi vanilia, peste care 
se adaugă praful de budinca şi untul. Se amestecă uşor 
până ce crema capătă consistenţă. Într-o tavă se aşează un 
strat de biscuiţi, apoi unul de cremă, după care se repetă 
operaţiunea. Prăjitura obţinută se lasă la răcit câteva ore, se 
presară puţină ciocolată pe deasupra şi se poate servi. 

 

Franța
Quiche lorraine 
Ingredinete
• 4 ouă;
•  200 gr făină;
•  50 cl apă
• 100 gr unt; 
• 250 ml smântână
• 150 gr bacon; 
• Sare;
• Piper

Mod de preparare
 
1. Compoziţie pentru blat:
Untul tăiat cubuleţe se amestecă cu făina şi sarea, peste 
care se adaugă gălbenuşurile. Aluatul format se lasă timp 
de 1h la frigider. 

2. Quique:
Se prăjeşte baconul, iar separat se bat 3 ouă, cu smântâna, 
puţină sare şi piper. Se poate adăuga şi brânză, după gust.  
Baconul prăjit se adaugă în această compoziţie. Aluatul se 
întinde într-o tavă şi se înţeapă uşor cu o furculiţă pentru 
a ieşi aerul, peste care se aşează compoziţia menţionată 
mai sus. Se pune la cuptor timp de 30 de minute, la 200 de 
grade. 

 

Georgia
Lobiani – Georgia

Ingrediente
• Fasole roşie
• Aluat (se poate cumpăra direct preparat)
• Piper negru
• Ulei
• Sare
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Mod de preparare
Mai întâi se fierbe fasolea.  Apoi se pune într-un blend-
er, adăugând puţin ulei cald, sare şi piper după gust. 
Compoziţia obţinută se pune pe aluatul întins, după care se 
coace la cuptor aproximativ 10 minute.
 

Germania
Vegetarische  
Fleischpflanzerl 
Ingrediente
• 2 morcovi
• 1 vânătă
• 4 cartofi
• 1 ceapă
• Câteva ciuperci
• Făină
• 1-2 ouă
• Brânză Gouda
• Ulei
• Sare şi piper

Mod de preparare
Mai întâi se pune vânăta la copt şi se lasă într-un bol cu 
sare pentru a se scurge toată zeama din ea.  Cartofii se taie 
cubuleţe şi se fierb. Morcovii se pun la copt, iar ceapa şi 
ciupercile se taie felii subţiri. După ce s-a scurs toată zeama 
din vânătă, se stoarce bine şi se adaugă peste celelalte in-
gredient.  Se adaugă făină şi un ou, asezonându-se cu sare 
şi piper. Se amestecă întreaga compoziţie până ce devine 
omogenă. Se adaugă şi cuburile de branză. Apoi uleiul se 
pune la încins într-o tigaie şi cu lingură se ia câte puţin din 
compoziţie, punându-se la prăjit.  
 

Italia
Foccacia barese – Italia 

Ingrediente
• 500 gr făină
• Drojdie
• Apă caldă
• Ulei de măsline
• Sare
• Roşii
• Oregano
Mod de preparare 
Într-un vas se pune făina cu drojdia şi se adaugă un praf 
de sare şi o lingură de ulei.  Se amestecă bine totul până 
când întreaga compoziţie devine omogenă, după care se 
lasă la dospit, acoperită cu o pânză.  Apoi se unge cu unt 
o tavă în care se pune aluatul obţinut. Se adaugă sare, ulei 
de măsline şi roşiile tăiate.  Se lasă la cuptorul încins (200 
grade) aproximativ 30 minute. 
 

Lituania
Žagarėliai 

Ingrediente 
• 650 gr făină
• 4 gălbenuşuri
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• Smântână
• Vanilie
• Zahăr pudră
• Oţet
• Ulei

Mod de preparare
Se amestecă făina, ouăle, oţetul şi smântâna. Aluatul 
obţinut se întinde bine şi se taie în felii subţiri. Fiecare felie 
se taie puţin în mijloc, obţinându-se o gaură prin care se va 
trece unul dintre colţuri.  Apoi se prăjesc în ulei încins, după 
care se scot pe un prosop de hârtie, pentru a se absorbi 
excesul de ulei.  Se presară zahăr pudră şi se pot servi. 

 

Macedonia
Macalo  

Ingrediente
• 1kg cartofi
• 

½ 
kg ardei roşu
• 1 praz
• Ketchup
• 100 ml ulei 
Mod de preparare
Mai întâi se fierb cartofii, timp în care ardeii se pun la copt. 
După ce au fiert cartofii, se strivesc până se obţine o pastă. 
(piure) Ardeii se curăţă de coaja arsă, se taie în bucăţi mici 
şi se adaugă în bolul cu cartofi. Prazul se spală bine, se 
taie rondele mici şi se adaugă peste cartofi şi ardei.  Se 
amestecă totul. Apoi uleiul se pune într-o tigaie încinsă, 
după care se adaugă peste amestecul de legume şi se mai 
amestecă încă o dată, pentru a deveni omogen. Se serveşte 
cu pâine. 

Peru
Causa Rellena de Pollo
( Pentru 8 porţii)

Ingrediente 
• 1.5 kg cartofi galbeni
• ½ cană ulei
• Sucul de la 3-4 lămâi
• Sare
• Piper
• Piept de pui 
• ½ cană maioneză
• morcov

Pentru decorare
• 4 ouă fierte, tăiate felii
• 8 măsline tăiate pe jumătate
• Pătrunjel tocat

Mod de preparare
Cartofii se pun la fiert cu o felie de lămâie. Separat, se fierb 
pieptul de pui şi morcovii. După ce au fiert, cartofii se scot 
şi se pasează, adăugând lămâie, sare şi ulei, amestecând 
uşor. Pieptul de pui se rupe fâşii, morcovii se curăţă de 
coajă, se toacă şi se amestecă cu maioneza.  Apoi într-un 
vas se aşează un strat de cartofi, apoi unul cu amestecul de 
pui şi tot aşa, având grijă ca ultimul strat să fie din cartofi, 
acoperind puiul.  Apoi, pentru a decora preparatul, se 
adaugă deasupra bucăţi de ou fiert şi măsline.



Here There Evrywhere

Polonia
Ciasto z jablkami  

Plăcintă cu mere

Ingrediente 
• 3 ouă
• 1 cană zahăr
• 2 căni făină
• 1 plic praf de copt
• 250 gr unt
• 2 kg mere

Mod de preparare
Merele se curăţă de coajă şi se taie cubuleţe. Untul se 
topeşte la foc mic şi se lasă la răcit puţin. Albuşurile se 
separă şi se bat până ce devin spumă, iar gălbenuşurile se 
amestecă uşor. Peste compoziţia obţinută se adaugă zahăr, 
făină şi unt, amestecând uşor.  Tava pentru plăcintă se 
tapetează cu puţin unt şi făină, după care se aşează aluatul 
obţinut şi merele. Se coace la cuptor timp de 45 de minute. 
La sfârşit se  presară puţin zahăr pudră! 

 
Pataniscas de bacalhau – Portugalia 
Ingrediente
• 400 gr  bucăţele de cod
• 1 ceapă
• Pătrunjel
• 4 ouă
• 350 gr făină
• 300 ml apă sau 150 ml bere 
• 150 ml lapte
Mod de preparare 
Într-un vas se amestecă ouăle, laptele, făina şi berea. Apoi 
se adaugă bucăţelele de cod, pătrunjelul şi ceapa tocată 
mărunt. Din compoziţia obţinută se formează mici biluţe 
care se prăjesc în ulei încins. Se pot servi atât reci, cât şi 
calde. 
 

Portugalia
Bolo de laranja

Ingrediente 
• 4 ouă
• 2 linguri unt la temperatura camerei
• 2 linguri şi jumătate zahăr
• 2 linguri făină de grâu
• 1 lingură amidon de porumb
• 1 pahar suc de portocale
• Praf de copt
• Concentrat de portocale

Mod de preparare
Se bat ouăle cu untul şi zahărul, peste care se adaugă făina 
şi amidonul de porumb. Se amestecă uşor, adăugându-se 
uşor sucul de portocale. Peste compoziţia obţinută se mai 
adaugă concentratul de portocale şi praful de copt.  Se 
aşează într-o tavă tapetată cu unt şi făină şi se dă la cuptor 
pentru aproximativ 30 de minute. 

Spania
Tortilla de patatas
Omletă cu cartofi
Ingrediente 
• 1 kg cartofi
• 2-3 cepe
• Ulei de măsline
• 6 ouă
• Sare

Mod de preparare
Se taie cartofii şi ceapa feliuţe foarte subţiri. Se pun 2 
linguri de ulei de măsline în tigaie, iar după ce acesta se 
încinge puţin se adaugă ceapa şi cartofii tăiaţi.  Se adaugă 
sarea şi piperul, se asează un capac peste tigaie şi se lasă la 
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prăjit timp de cca 20 minute. In vreme ce cartofii şi ceapa 
se prăjesc, se bat ouăle într-un vas mare şi se adaugă sare. 
După ce cartofii şi ceapa din tigaie s-au rumenit se iau din 
tigaie şi se scurg de ulei. Se adaugă peste ouă, iar 
compoziţia obţinută se prăjeşte în tigaie la foc mic. 
 

Turcia
Menemen – Turcia 
Ingrediente 
• 3 -4 linguri ulei
• 3-4 cepe
• 3-4 ardei verzi
• 3-4 roşii
• ½ legătură pătrunjel
• 4 ouă
• Sare
• Piper negru

Mod de preparare
Tulpinile de pătrunjel, ceapa şi ardeiul se toacă mărunt 
şi se pun într-o tigaie. Se adaugă ulei şi se sotează puţin 
legumele.  Roşiile se decojesc, se taie cubuleţe şi se adaugă 
peste celelalte legume. Când acestea devin moi, se adaugă 
pătrunjelul şi se asezonează cu sare şi piper negru.  Într-un 
bol se bat ouăle şi se adaugă apoi în tigaie, amestecându-
se toate ingredientele. Când oul este gătit, se opreşte focul 
şi se poate servi. 

Uruguay
Alfajorcitos de Maicena 
Ingrediente
• 150 gr unt
• 2 ouă
• 100 gr zahăr
• 100 gr amidon de porumb
• ½ linguriţă de bicarbonat
• 1 linguriţă coajă de lămâie sau vanilie
• Dulce de leche 
• Fulgi de cocos

Mod de preparare
Într-un bol se pune untul, zahărul şi ouăle. Se amestecă 

uşor cu o furculiţă, apoi se adaugă vanilia sau coaja de 
lămâie, praful de copt, amidonul de porumb şi făina. Se 
obţinut un aluat uşor, care nu trebuie să fie lipicios. Se 
înfăşoară în folie de plastic şi se dă la frigider pentru 2 h. 
Apoi se scoate, se întinde (aprox. 1 cm grosime) şi se taie 
în medalioane de dimensiuni apropiate.  Se unge o tavă cu 
unt şi făină, peste care se pune aluatul obţinut, punându-se 
la cuptor 10 minute.  Când este gata, se scoate şi se lasă la 
răcit, peste care se adaugă dulce de leche. Se presară fulgii 
de cocos pe margini şi se poate servi!
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Multumiri speciale:  Doamnei Viorica Preda - Inspec-
tor pentru invatamant prescolar din Ministerul Educa-
tiei, Domnului Eduard Iordachescu - Director al Casei  
Corpului Didactic, Domnului Calin Octavian Mocanu - Di-
rector al Teatrului de animatie Tandarica, Doamnelor Na-
dia Tataru, Adriana Titieni si Anca Ionescu pentru prom-
ovarea programului in emisiuni la posturile de radio Itsy 
Bitsy si Radio Romania Cultural. 

Dorim sa multumim tuturor pedagogilor implicati in 
acest program pentru generozitate si profesionalism
Scoala 129 - Neagu Georgeta, Chiriac Simona, Bira Dan-
iela, Pascu Camelia, Popa Ionela, Necula Carmen, Stoica 
Angelica, Director Nita Valerica 
Gradinita Aschiuta - Virbu Mirela, Director Lenciu Lucica
Gradinita Eurokid - Iordache Veronica, Pirvuica Cornelia, 
Ionascu Mariana, Director Mihaela Florescu
Gradinita Daria - Surdu Gabriela, Costache Ana Maria, 
Director Ramona Elena Stan
Gradinita Prichindel - Coteneanu Iulia, Director Ene 
Denisa
Scoala SEB - Iancu Nicoleta, Cheroiu Simona, Nitu Ana 
Maria, Director Balea Szuhan Oana
Gradinita Sapte Ani - Gherasim Irina, Tufaru Madalina, 
Nistor Daniela, Tudose Mariana, Director Verziu Valentina
Gradinita Gan Eden - Epure Ana Maria, Anghelescu 
Monica, Director Dalia Golda
Scoala nr 12 - Grigorescu Aurelia, Sava Irina, Director 
Adriana Nicolae
Gradi nr. 149 - Simion Florentina, Joita Mirela, San-
du Roxana, Bonteanu Daniela, Dumitrache Andreea,  
Director Dragan Silvia
Gradinita Dumbrava Minunata - Carmen Vladu, Ciuciu 
Romelia, Constantinescu Irina, Director Bacalu Ioana
Gradinita Simsala Grimm - Mladin  Camelia, Soare Flo-
rentina Daniela, Romila Mihaela, Director Bumbac Cris-
tina
Gradinita Cei trei muschetari - Petrica Elena, Baciu  Ana 
Maria, Zaneti Nicoleta, Director Daniela Pascu
Gradinita Arlechino - Astrid Rizescu, Elena Ichim, Con-
stantin Georgiana, Director Cristiana Sangeorzan, Direc-
tor Elena Jalba
Gradinita nr 197 - Vezeteu Liliana, Axente Mihaela, Cri-
han Svetlana, Director Salceanu Geanina
Gradinita nr 170 - Dragomir Ioana, Gherghescu Carmen, 
Dinca Nae Corina, Director Graniceru Claudia
Gradinita Arc en ciel - Ciobanu Raluca Marilena, Burcea 
Emilia, Director Tanicui Alina
Gradinita Albinuta - Morariu Diana, Dima Ecaterina, 
Cepoi Dana, Pusca Florentina, Pavel Gabriela Florentina, 
Andone Cornelia, Irimescu Alexandra Oana, Visanescu 
Ionela, Munteanu Elena Daniela, Nita Cristina, Botea Ma-
ria, Burlanescu Paula, Cozman Lorene, Tupita Florentina, 
Filoftei Natalia, Mare Eugenia, Florea Violeta, Bercaru 
Emanuela, Manole Tudorita, Neacsu Oana, Director Nitu 

Felicia
Gradinita nr 252 - Ana Oprisi, Penciu Gabriela, Harlea 
Stefania, Maricela Amariei, Conu Marius, Carmen Ionescu, 
Elena Barbu, Director Andrei Rodica
Gradinita nr 7 - Nicolae Valentina, Neagu Octavia, Ir-
imia Ancuta, Manciu Lavinia, Fiser Mirela, Raducanu 
Ameluta, Ceru Loredana, Negru Alina Andrada, Smo-
cot Mihaela, Velea Carmen, State Victorita, Valcu Tu-
dora, Mitu Alina, Marinescu Gabriela, Tala Sonia,  
Director Grigorescu Adriana
Gradinita Bambi - Gusoiu Ioana Gabriela, Parvu Irina, 
Stafiescu Mihaela, Barbu Adelina, Tiroiu Diana, Iacob An-
dra, Dindiri Carmen, Parloaga Elena, Vlasceanu Diana, 
Alexe Otilia, Golorom Corina, Director Cristiana Boca
Scoala 19 - Barbu Andreea, Staneci Mihaela, Director Ion-
ita Laura
Gradinita MAPN nr 2 - Epure Andreea, Hosu Iuliana, Stoi-
ca Mihaela, Florescu Florica, Pelinaru Selia, Director Petcu 
Titiana
Gradinita Big Smile - Ristea Felicia, But Dorina Dianora, 
Director Micusan Maria
Gradinita Smartkids - Asan Eveline, Stefan Luminita, 
Burcea Elena, Director Dumitru Mihaela
Gradinita nr 188 Castel - Sturzu Mariana, Bobu Victoria, 
Lazar Mita, Rogozeanu Cristiana, Director Saitoc Paulina
Gradinita nr 4 - Velicu Mihaela, Mitu Cristina, Pruna Mari-
ana, Zarva Georgeta, Director Sperchez Mihaela
Gradinita nr 133 - Vasile Maria, Stefanescu Luminita, Pir-
calabescu Anca, Chioaca Dorina, Solomei Cristina, Croito-
ru Cristina, Zeldea Mihaela, Filip Simona, Manea Gabriela, 
Director Puiu Mihaela
Gradinita Bamboo - Ciobanu Liliana, Stanica Corina,  
Crican Carmen, Director Anghel Roxana si Anghel Elena
Scoala nr 11 - Cotor Lucia, Stefanica Anca, Dumitru Anca, 
Neacsu Ramona, Gheorghe Lucia, Serban Madalina, Enciu 
Eugenia, Vartic Florentina, Ionita Mariana, Lazar Ramona, 
Folteanu Luiza, Director Vlad Steluta, Director adj. Drag-
omir Daniela

Echipa de redactie:  
Redactor sef : Aleksandra Siljanoska din Macedonia 
Foto: Aida Markeviciute din Lituania
Co redactare si corectura: Alina Vatavu si  
Andreea Vasilescu
Redactor si design de publicatie:  Andras Biro
Multumim tuturor celor care au contribuit cu articole la 
realizarea revistei.

Echipa A.C.T.O.R.:
Eugenia Barbu- presedinte, Stefanita Barbu- manager
Echipa “Here There Everywhere”: Alina Vatavu, Andreea 
Vasilescu, Madalina Nicola, Alina Tanicui, Teodora Stoian, 
Georgeta Ionescu, Ioana Bohalteanu Todor, Nicoleta Vica, 
Mihai Barbu.
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Sursele acestei publicatii sunt: www.actorromania.wordpress.ro,  
www.acoloaici.wordpress.com, www.festivalulaiciacolo.wordpress.com

http://aiciacolopestetot.wordpress.com/ 
www.coloringkidslife.wordpress.com, aiciacolobooklet.pdfEditia,

National Council for Curriculum and Assesment from Ireland 2006
Guidline for school Intercultural  /  Education in the schools


