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Cursul de formare la sosirea in
Romania
Pe 23 iunie 2013 am luat parte la cursul de formare la sosire intr-o statiune
frumoasa de munte - Predeal. Acesta
a durat pana pe 27 iunie. S-a discutat
despre programul Youth in Action,
EVS, voluntarii EVS. Ne-au fost prezentate drepturile si obligatiile noastre de
voluntar, obiectivele, Romania si cultura ei. La training au participat multi
voluntari, din dierite tari, abia ajunsi in
Romania pentru a-si incepe proiectele
EVS.
Trainer-ii nostri, Victor si Sonia, ne-au
invatat multe lucruri despre ceea ce inseamna Youth in Action si EVS, drepturile noastre, responsabilitatile, despre
Romania, cultura ei si obiectivele ei turistice. In timpul traning-urilor am primit multe sarcini, atat individuale cat si
de si de grup. Am avut de prezentat
tarile noastre, organizatiile pentru care
lucram si activitatea noastra in cadrul
acestora. De asemenea, ne-am stabilit
obiectivele personale de proiect si neam gandit la cel mai potrivit

mod de a le atinge. Participantilor EVS
le-a fost data sarcina de a compara cultura lor cu cea romaneasca si de a gasi
punctele comune, si diferentele. Au fost
multe jocuri de grup antrenante, care neau unit si mai mult si care ne-a invatat ce
inseamna munca in ehipa.
Prima zi s-a incheiat cu o cina delicioasa,
cu muzica traditional romaneasca, care
ne-a placut mult tuturor. In fiecare seara
am organizat momente culturale cu dansuri nationale, care ne-au ajutat sa ne cunoastem mai bine si sa invatam mai mult
despre cultura fiecaruia. Printre lucrurile
memorabile pot aminti excursia in padurea din jurul Predealului organizata de
trainer-ii nostrii si serile frumoase petrecute alaturi de noii nostri prieteni.
Ne-am intors de la Predeal cu multa energie pozitiva, amintiri frumoase, noi prieteni, mai multe cunoastinte despre noi
insine si despre proiect si, bineinteles,
gata pentru proiectul de un an de volutariat SEV.

Workshop despre Cultura Italiana
Gazduit de Muzeul Literaturii
(21 iunie 2013)

Pe 21 Iunie 2013, voluntarii italieni ACTOR au organizat un workshop despre tara lor pentru
elevi in cadrul Muzeul Literaturii. Scopul atelierului a fost de a familiariza copiii cu Italia si
cultura ei. La acest atelier au participat 25 de copii cu varste cuprinse intre 9 si 10 ani.
Tip!
Atelierul a fost pregatit in prealabil impreuna cu voluntarii romani care s-au oferit sa ne ajute.
Prietenele noastre, Marisa si Miriana, au prezentat copiilor mai multe povesti italiene, dintre
care , mai tarziu, volutarii romani au ales una pe care au tradus-o in intregime copiilor.
Atelierul a fost divizat in cateva parti: prezentarea tarii pentru copii, prezentarea povestilor
italiene si artizanat. Dupe ce s-au jucat impreuna cu copiii cateva jocuri amuzante, voluntarii
romani au citit o poveste italiana traditionala despre pesti. Astfel, pestii au devenit personajele principale ale atelierului Copiii au facut mai multi pesti din hartie colorata si i-au lipit
de farfuriile de hartie confectionate mai devreme, decorate frumos. Atelierul s-a incheiat cu
cantece si jocuri italiene.
Pot sa spun ca acest atelier a fost unul educativ, dar si distractiv in acelasi timp. Copiii au
invatat multe lucruri despre cultura italiana, s-au bucurat de multe jocuri tipice italienesti si
s-au distrat mult cu lucrul manual.

Atelierul
despre
Cultura
Lituaniana
(19 iunie 2013)

Gazduit de Muzeul
Literaturii Romane

W

orkshop-ul a inceput cu
o scurta prezentare a tarii
si a limbii lituaniene, apoi au
urmat cantece si jocuri pentru
copii, care au fost foarte amuzante si distractive pentru toti
cei prezenti. Dupa care, voluntarii romani au facut o sceneta
cu povestea lituaniana depre
animale si au explicat talcul
ei copiilor. Cand s-a terminat
povestea, copiii au avut posibilitatea sa aleaga ce personaj
le-a placut cel mai mult si sa-l
reprezinte printr-o masca
realizata artizanal. Copiii au ales
sa confectioneze o masca de
pisica din farfurii de hartie si
hartie colorata.

A

telierul si-a atins scopul educational, copiii au primit
informatia intr-un mod practic
si potrivit varstei lor – adica
simplu si amuzant. Workshopul e un exemplu bun pentru
alte viitoare activitati de acest
gen. Ii felicitam pe colegii nostri
lituanieni si suntem gata pentru
urmatoarele ateliere, care speram sa fie la fel de distractive si
utile precum a fost acesta.

Pe 19 iunie 2013 voluntarii
ACTOR din cadrul proiectului volunteering@museum.
ro au organizat atelierul
despre cultura lituaniana la
Muzeul Literaturii din Bucuresti. Acesta a fost pregatit de
catre voluntarii nostri Vaida
si Mantvydas. Scopul acestui
atelier a fost acela de a aduce
copiii mai aproape de cultura
lituaniana. Ceilalti voluntarii
ACTOR impreuna cu angajatii
muzeului au avut placerea
de
a-i ajuta prietenii
lituanieni pe parcursul atelierului, la care au participat
peste 20 de elevi.

Atelier despre procesul de
obtinere al painii
Traditii si obiceiuri
Gazduit de Muzeul Taranului Roman

În cele mai multe dintre țările
noastre iulie este luna când
se termina recoltarea
grâului. Pentru multe
culturi pâinea nu este
doar hrana, ci are,
de asemenea, un aspect sacru. Procesul
de a face pâine are
o importanță foarte
mare și este conectat
cu numeroase ritualuri
și sărbători tradiționale.

P

entru noi, voluntarii acestui workshop, a fost
foarte important ca am putut arăta întregul
proces de panificație: cum se recolteaza graul,
cum este transformat în făină și modul în care din
faina rezulta pâine. De asemenea, am avut ocazia
de a-i invata pe copii si prin intermediul

ilustratiilor tot procesul de copt, lasandu-i
si pe ei in acelasi timp să participe prin
crearea propriilor pâini.

De

C

aceea noi, voluntarii
A.C.T.O.R., ne-am adunat si
am organziat atelierul de
pregatit pâine. Acesta
a avut loc la Clubul
Taranului din cadrul
Muzeului Taranului
Roman, pe data de
16 iulie 2013, avand
scopul de a-i învăța pe
copii despre tradițiile
legate de pâine din
țările noastre.

u desene sugestive și spectacol, realizat de
voluntarii noștri, povestea s-a transformat
în fața copiilor in pâine coapta adevărată. Am
împărțit rolurile țăranilor, omul-moară, brutar și
am spus copiilor povești despre rolul fiecaruia de
la recoltare si pana la scoaterea painii rumene din
cuptor. Am povestit, in acelasi timp, legende legate de acest proces, din culturile noastre.

I-am invatat pe copii cum să coaca pâine singuri. Copiii, împreună
cu voluntarii A.C.T.O.R. și profesorii lor, au modelat din pâine diferite
forme și le-am copt impreuna în bucătăria Clubului Taranului de
Muzeul Taranului Roman.
Copiii au iubit poveștile și, mai ales, au iubit procesul de copt pâine.
Ei au fost atât de mândri de munca lor, chiar au luat pâine pentru a
le arăta părinților cât de frumos le-au făcut.
Deși am muncit din greu în acea zi, am fost mândri și fericiți că am
prezentat copiilor elemente foarte importante ale culturilor noastre. Pentru mine, sceasta a fost prima experienta de acest gen. Cred
ca as putea sa imi pregatesc singur paine de acum incolo. Sunt
sigur că imi voi face familia mai fericită, ca nimic nu se compară cu
gustul pâinii de casă.

Atelier Despre Mari si Oceane
Gazduit de Muzeul Taranului Roman

P

e 4 noiembrie 2013 voluntarii ACTOR au pregatit
un workshop despre mare
si vietatile marine la clubul
MTR. Atelierul a fost organizat pentru copii de 5-6 ani si
a avut ca scop educational
informarea copiilor despre
marile cu care se invecineaza
tarile noastre si despre ecologia acestora.

M

area Neagra, Marea
Baltica, Marea Mediterana si Marea Nordului au
fost “personajele” principale in prezentarea noastra
realizata de catre voluntarii
din Georgia, Lituania, Italia si
Germania.

E

VS-ii nostrii, costumati in
marinari, au spus cateva
povesti interesante despre
marile din tarile lor, s-au jucat
de-a “pescarii si comoara”,
i-au invatat pe copii cum se
saluta adevaratii marinarii
dupa care le-au povestit si
niste legende interesante
despre acestia.

Voluntarii i-au invatat pe copii cum sa faca barci prin metoda origami, si-au scris
fiecare numele pe ele, apoi au lipit barcutele confectionate pe foaia cu Marea Neagra, desenata in prealabil de un alt voluntar. Copiii au colorat pestii dupa cum au
vrut fiind foarte entuziasmati de jocurile pregatite pentru ei. Am dansat dansul marinarilor impreuna si ne-am jucat diverse jocuri, tipice pentru cultura fiecaruia dintre
voluntari. La final le-am dat copiilor baloane, ceea ce nu putea decat sa-i faca si mai
bucurosi.
Copiii s-au distrat foarte mult la acest atelier, dar a fost la fel si pentru noi, voluntarii.
Ne-am intors in copilarie, am ascultand muzica fascinanta din filmele favorite despre
mari si oceane. Iar cand ne-am transformat in marinari ne-am bucurat de noul nostru statut asa cum numai un copil se poate bucura. De abia astept un nou workshop
cum a fost acesta, care ne va aduce din nou inapoi in copilarie.

Tip!

Tip!
Nam inum alia adicia
Am ipsapid mi, eici Tem
faccum vendaeped.

Tip!

Atelierul de la Calugareni
Atelierul de la Calugareni, din 28 august 2013, a fost
unul din evenimentele organizate de ACTOR in afara Bucurestiului. Evenimentul a fost special conceput si organizat pentru copiii cu probleme sociale
din satul Calugareni.
Obiectivul pricipalul al atelierului a fost de a-i invata pe copii despre marile care ne inconjoara tarile
si despre problemele ecologice cu care acestea se
confrunta acum. In plus, ne-am distrat mult, ne-am
jucat impreuna in jocul “navodului”, am facut barci
folosind tehnica origami, ne-am transformat cu totii
in marinari si pirati si ne-am luat la intrecere sa vedem cine gaseste primul comoara.
Jhon Doe

Voluntarii italieni, lituanieni,
germani si georgieni
Designer
in timp ce desenau hartile marilor,
ofereau si inforStockInDesign
matii utile si interesante despre

acestea. Le-am aratat copiilor cat de important este
sa mentii marea curata si prin ce metode se poate
realiza acest lucru. Am jucat si un joc in care copiii
trebuiau sa zica ce e firesc sa gaseasca in mare si ce
nu si in acelasi timp sa ne spuna si ce dauneaza mediului inconjurator. Voluntarii au impartit copiii in
doua grupuri: marinarii si piratii, le-au confectionat
costume si accesorii, si au inceput sa caute comoara ascunsa. Cine o gasea primul, acela castiga! Dar
cufarul era inchis cu cheie. Pentru a obtine cheia de
aur, care deschidea cufarul, copiii trebuiau sa raspunda la niste intrebari cu raspuns multiplu care
aveau scop educational, fiind totodata si amuzante
si distractive. La final, marinarii impreuna cu piratii,
au avut parte de o surpriza! Dupa ce au gasit si deschis comoara, au descoperit ca era plina cu bomboane.

Atelierul “Spune-mi O Poveste”
Gazduit de Muzeul Literaturii Romane
Tip! obiectivele proiectului Running on
Urmând
Pages, s-a născut la sfârșitul lunii mai şi mini
proiectul Spune-mi o Poveste – o serie de ateliere realizate in urma colaborării între voluntarii
ACTOR si Muzeul Naţional al Literaturii Române.
Scopul a fost de a prezenta cultura voluntarilor
într-o manieră amuzantă pentru adolescenți, și
prin intermediul poveştilor tradiționale, pentru
copii. Adolescentii sunt întotdeauna implicați în
ateliere, iar voluntarii au posibilitatea de a lucra
și de a-şi îmbunătăți abilitățile lor şi cu copiii.
Până acum am organizat , cu ajutorul noilor voluntari în cadrul proiectului Volunteering_Live@
Museum.Ro 2013/2014, 5 ateliere despre Italia,
Lituania, Georgia și Germania, iar acum suntem
în stadiul de planificare pentru a ne continua
călătoria în jurul lumii cu Armenia și Nepal.
Multe sunt momentele amuzante legate de
prezentări și ateliere, de unde descoperim

Seara Culturii Nepaleze
Gazduita de Readers Cafe
Pe 20 noiembrie 2013 voluntarii ACTOR din
cadrul proiectelor “Volunteering@museum.
ro”, “VOUCH” si “Here, There” au organizat evenimentul dedicate culturii nepaleze
pentru prietenii ACTOR. Acesta a avut loc la
Readers Caffe intr-o atmosfera foarte comfortabila si placuta. Ce este Nepal? Multi
dintre noi stim prea putine lucruri despre
aceasta tara. Stim unde se gaseste, ca se afla
undeva in mijlocul Muntilor Himalaya, poate
ne amintim si capitala sau ca religia oficiala
e buddismul…dar Nepal inseamna mult mai
mult de atat. Este o cultura complexa, intersanta si diferita de altele cu care suntem noi,
europenii, obisnuiti. O cultura pe care am
descoperit-o cu ocazia acestui eveniment.

mereu ceva nou atât despre ţările noastre și ale
Tip!
celorlalţi. M-am bucurat şi mai mult când au început să apară roadele colaborării dintre muzeu,
voluntarii SEV şi voluntarii români realizând că
aproape am reuşit să ating scopul proiectului
nostru (acela de a găsi voluntari pentru muzeu),
şi a fost o bucurie mare şi neaşteptată.
Quiz, creativitate, cântece, jocuri, povești
tradiționale, sunt doar cateva dintre ingredientele care fac din aceste ateliere un succes . Desigur, avem încă multe aspecte de
îmbunătățit, pornind de la partea de logistică,
munca noastră, dar eu sunt sigură că las acest
lucru pe „mâini bune. “ Aş vrea ca atunci când
voi fi departe de România să descopăr că atelierele sunt încă în desfășurare și o mulțime dintre poveștile noastre tradiționale capătă viață .
Dragi voluntari împreună cu A.C.T.O.R. vă multumesc pentru ajutor si spor la treabă!

Organizatorul a fost prietenul si colegul
nostru nepalez, Robbie Dong, insa intreaga
asociatie ACTOR a fot implicata la realizarea
acestei idei. Voluntarii au lucrat mult pentru a
crea decoratiunile in stil nepalez, costumele
colorate, accesoriile si mancarea bineinteles,
la care se adauga si timpul petrecut pentru a
invata dansurile si muzica nepaleza pe care
ni le-au prezentat cu drag in seara evenimentului.. “Imi pare bine ca am luat parte la acest
eveniment. Toti am interpretat cantecele, am
dansat si am prezentat ritualurile foarte bine.
As vrea sa multumesc intregii echipe ACTOR.
N-as fi putut organiza evenimentul fara colegii mei. Si as vrea sa-i multumesc in special
Eugeniei Barbu si lui Stefanita Barbu” a spus
Robbie cu emotie.

Oaspetii nostrii romani au avut rara ocazie sa vada si sa simta cultura nepaleza atat de aproape
de ei.
“A fost o seara frumoasa, mi-a placut spectacolul. Nu stiam multe despre Nepal, de fapt stiam
doar unde se gaseste si ca ei sunt oarecum similari indienilor. Acum am inteles ca nepalezii
sunt foarte spirituali si religiosi, ca au o structura sociala bine stabilita, impartita in clanuri si
caste, o organizare pe care o respecta cu strictete. Este de asemenea o tara cu o varietate de
peisaje incredibile. Datorita lui Robbie am descopertit ca oamenii sunt deschisi si mereu gata
sa se ajute unul pe celalal ”, a spus Marina Parhomencko, si ea invitata la eveniment.
Intr-adevar este nemaipomenit sa afii atatea lucruri interesante despre o tara aproape necunoscuta noua, insa atat de frumoasa.

Workshop despre Dansuri Nationale
Gazduit la Muzeul Taranului Roman

7 Noiembrie
voluntarii
ACTOR
au desfasurat
workshop-ul
dansului
la
Pe 7PeNoiembrie
2013, 2013,
voluntarii
ACTOR au
desfasurat
workshop-ul
dansului la Muzeul
Taranului Roman din Bucuresti. Scopul acestuia a fost sa prezinte cateva dansuri nationale copiilor
si sa-i invete cum sa le danseze. Au fost prezentate dansuri traditinale din Lituania, Georgia,
Armenia, Itala si Nepal pe muzica specifica tarii din care proveanea dansul. Toate melodiile au
fost cantata la chitara de catre voluntarii nostrii.
La acest atelier au participat aproximativ 15 copii de gradinita, care s-au bucurat de spectacolul oferit de voluntarii ACTOR si au participat si ei cu mare placere si curiozitate. La sfarsit
dansului cereau sa repete fiecare miscare pe care voluntarii le-au aratat-o.
Copiilor de asemenea le-a placut muzica live si au incercat sa cante alaturi de voluntari.
Echipa ACTOR si-a propus sa organizeze cat mai multe spectacole de diversitate culturala in
cadrul muzeelor partnere. Voluntarii proiectului Volunteering@museum.Ro incearca sa pregateasca workshop-uri in functie de tarile si culturile lor pentru copii. Ne dorim sa cream si sa
oferim mai multe momente frumoase pentru copii in 2014.

Intalnirea cu voluntarii romani
Gazduita de Muzeul LiteraturiiRomane

Pe 19 decembrie 2013 voluntarii SEV s-au intalnit cu
voluntarii romani la Muzeul Literaturii. Evenimentul a
avut scopul de a promova si valoriza munca de voluntariat printre adolescentii romani.
La intalnire au participat 20 de voluntari romani
si 7 voluntari din diverse proiectele desfasurate in
prezent de catre ACTOR: volunteering@museum.ro
, VOUCH si LEAVE. Intalnirea a avut loc intr-o atmosfera vesela si amicala, pentru ca multi voluntari romani avusesera deja activitati impreuna cu voluntari
ACTOR in diferite spitale.

In timpul intalnirii voluntarii ACTOR au vorbit despre experienta lor de voluntariat din Romania si despre activitatile lor
din spitale. Am avut si spectacole pentru tinerii voluntari romani: am cantat colinde in limbile noastre si imnul echipei noastre SEV “Together”. Doi dintre voluntarii nostrii, Robbie si Rima, au prezentat dansuri traditionale nepaleze. Voluntarii
romani au cantat, si ei la randul lor, pentru voluntarii ACTOR cantecele lor preferate. Ne simtim bine de fiecare data cand
ne intalnim cu voluntarii romani, cu care am devenit deja prieteni. Tot timpul am impartasit gandurile si experientele noastre: noi in calitate de voluntari SEV traind in strainatate, si ei despre Romania, cultura ei, locuri frumoase. De asemenea,
ne ajuta mereu sa ne imbunatatim nivelul de limba romana. Speram sa avem mai multe intalniri de genul acesta in viitor.
Poate ca te intrebi ce inseamna SEV. E imposibil sa intelegi pana nu treci singur prin aceasta experienta. As defini viata ca voluntar in SEV drept extreme de interesanta, distractiva si multilaterala. Proiectul nostru gazduieste
oameni din diferite tari care au, cu siguranta, culturi si mentalitati diverse. Cred ca proiectele SEV consta in procesul de invatare, avand in vedere ca invatam unii de la altii, ne impartasim experientele si ideile asupra diverselor
subiecte pe care le discutam. Acumulam cunostinte legate de culturile fiecaruia si de traditiile fiecarei tari. In ciuda diferentelor dintre noi, cu totii avem un lucru in comun, iar acesta este motivatia, motivatia de a face copiii cu care lucram si pe care ii iubim sa ii facem fericiti sa aducem cate un zambet pe buzele lor, a spus Zaliko.
Inca o zi petrecuta in spitalul Lacul Bucura si inca o seara petrecuta gandindu-ma, in mod inconstient, la copiii de acolo.
Alex este un baiat pe care il vad mereu, inca din primele mele zile in Bucuresti, acum 8 luni. Trebuie sa recunosc, pare
ca sanatatea si conditia lui s-au imbunatatit fata de inceput insa, inca ma intreb oare cate alte luni va mai trebui sa
petreaca in acel loc. Starea lui se va imbunatati, macar? Oare parintii lui sunt inca langa el? Si daca da, unde sunt? Sunt
niste intrebari pe care nu e firesc sa i le pui unui copil de sapte ani si, avand un vocabular limitat de romana, nu pot
merge pur si simplu sa intreb asistentele. Poate ca e, totusi, mai bine sa nu stiu. Tot ce trebuie facut e sa incerc sa il fac
sa zambeasca si sa isi aduca aminte de niste momente speciale care sa ii defineasca copilaria, si nu o perioada intunecata prin care a trecut. Mi s-a oferit sansa de a-l invata ceva, ceva ce altfel nu ar putea. Pe lucruri ca acestea trebuie sa
ne concentram, sa aducem oamenilor cate un zambet pe buze, nu asupra lucrurilor dezolante, ne-a impartasit Victoria.

Sursa acestei publicatii este: volunteering@museum.ro.wordpress.com
Alte informatii despre proiectele A.C.T.O.R gasiti la urmatoarele adrese:
www.actorromania.wordpress.com, www.aiciacolo.wordpress.com
www.festivalulaiciacolo.wordpress.com
www.coloringkidslife.wordpress.com
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