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Revista Proiectului Here There Plus  
implementat de Asociația Culturală pentru 
Teatru și Origami din România (A.C.T.O.R.) 
și finanțat de Erasmus + ,Serviciul European 
de Voluntariat.

Această publicație reflectă numai punctul  
de vedere al autorilor, iar Comisia Europeană 
nu este responsabilă pentru eventuala 
utilizare a informaților pe care le conține. 
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Ce este 
Here There Plus?

Asistați de profesori români, voluntarii 
Here There Plus creează activități de animație 
pe tema diversității culturale pentru un număr  
de peste 3000 de beneficiari. Pentru 
comunitatea gazdă, acest proiect reprezintă 
un mod de apreciere al valorilor pe care le are 
voluntariatul în general și Serviciul European 
de Voluntariat în special, influențând astfel 
sistemul educațional formal românesc spre 
adoptarea unor metode non-formale. 

În fiecare săptămână, voluntarii SEV și 
voluntarii români sunt implicați în activități 
de animație clinică în 5 spitale din București 
(Grigore Alexandrescu, Budimex, Lacul Bucura, 
Centrul de Recuperare Nicolae Robănescu 
and Centru Sf. Vasile) pentru peste 1200 copii  
foarte bolnavi, pe parcursul unui an. 

De două ori pe lună, voluntarii Here 
There Plus organizează workshop-uri pentru 
tineri dezavantajați din zonele rurale și 
promovează voluntariatul și SEV, folosind 
metode de teatru forum. Prin intermediul 
animației clinice, voluntarii îi fac pe copii să 
uite de mediul neprietenos al spitalelor. Se 
joacă cu marionete, baloane, dezenează, 
citesc, fac tot felul de workshop-uri de creație, 
origami, depinzând de starea fiecărui copil, 
dar și de felul în care voluntarul alege să se 
exprime. 

Pe parcursul anului, voluntarii întâlnesc 
sute de copii din diferite grădinițe, școli, 
centre sociale din București și din România, 
prezentându-și cultura prin jocuri, poezii, 
cântece și alte activități ludice. 

Scris de Eugenia Barbu,  
coordonator Here There Plus.

Spitale și centre sociale
 1   Spitalul Clinic de Urgență 
      pt. Copii  Grigore Alexandrescu
 2   Spitalul Clinic de Urgență pt. Copii   
      Maria Sklodowska Curie - Budimex
 3   Secția de Pneumofiziologie pt. Copii   
      Lacul Bucura
 4   Centrul de Recuperare pt. Copii
      Nicolae Robănescu 
 5   C.E.T.T. pt. Tineri  Sf. Stelian
 6   Centrul Comunitar Sf.Vasile

Școlile și grădinițele
 1   Grădinița nr. 232
 2   Școala Gimnazială nr. 189
 3   Școala Primară Spectrum
 4   Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță
 5   Școala Gimnazială nr. 49
 6   Grădinița nr. 149
 7   Grădinița nr. 197 Zâna Florilor
 8   Școala Primară Butterfly - Baneasa
 9   Grădinița nr. 7
 10   Colegiul Național Mihai Eminescu
 11   Asociația Garmy Kids
 12   Școala Gimnazială nr. 195
 13   Grădinița Floare Albastră
 14   Liceul Jean Monnet
 15   Școala gimnazială nr. 307
 16   Academia P&C
 17   Grădinița Prichindel
 18   Școala Specială nr. 5
 19   Școala nr. 113
 20   Școala nr. 149
 21   Grădinița Rio
 22   Grădinița Așchiuța
 23   Școala Specială nr. 9
 24   Grădinița Crocodil Dandy
 25   Școala nr. 124
 26   Grădinița nr. 188 Castel
 27   Grădinița Kindertraume

 28   Grădinița Eurokid
 29   Grădinița Albinuța 
 30   Grădinița nr. 252 
 31   Grădinița nr. 196
 32   Școala Gimnazială nr. 108
 33   Școala Specială nr. 3
 34   Grădinița Iilo
 35   Școala nr. 92
 36   Grădinița nr. 4
 37   Școala Primară SEB
 38   Grădinița nr. 133

 39   Școala nr. 98 Avram Iancu
 40   Grădinița Dumbrava Minunată
 41   Grădinița nr. 68
 42   Grădinița Floarea Albastră
 43   Liceul Teoretic Neagoe Basarab 
         Oltenița
 44   Grădinița Dumbrava Minunată
         Slobozia
 45   Școala Specială Codlea - Codlea
 46   Grădinița Amară - Slobozia
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[ST] Pe scurt, cum s-a născut A.C.T.O.R. 
 și care este misiunea sa?

[EB] A.C.T.O.R. a existat înainte să devină 
 legal A.C.T.O.R. (Asociația Culturală 
 pentru Teatru și Origami din  România). 
 Misiunea sa este de a ajuta oamenii, 
 copii, tineri, adulți, să se exprime, să își 
 facă auzită vocea în comunitate și să se
 implice având, în mod responsabil, un 
 rol activ. S-a consolidat prin tot felul de 
 acțiuni realizate de un grup de voluntari 
 pasionați.
 
[ST] S-a schimbat ceva pe parcursul 
 anilor? Dacă da, ce anume?

[EB] Din februarie 2002, organizația 
 noastră s-a nascut legal și de atunci 
 -  intențiile inițiale s-au redefinit an 
 de an, dezvoltând mereu noi direcții 
 de acțiune, implicând tot mai mulți 
 voluntari români și străini, în favoarea 
 a tot mai mulți beneficiari, prin proiecte 
 centrate pe promovarea artei în 
 educație, deschiderea învățământului 
 românesc către interculturalitate și 
 metodologie inspirată din educația 
 non-formală și continuând și dezvoltând 
 neîncetat programele inițiale de 
 animație clinică.

[ST] Poate fi cuprins A.C.T.O.R. într-un 
 singur cuvânt?

[EB] Pasiune.

A.C.T.O.R. și 
Programul Aici Acolo
Un interviu cu Eugenia Barbu [EB], 
Președinte A.C.T.O.R.,realizat de  
Silvia Tursi [ST], voluntară Vitamin T Plus.

[ST] Ce efecte are programul asupra 
 persoanelor implicate?

[EB] Schimbarea perspectivei și dezvoltarea 
 unor puncte de vedere deschise, 
 tolerante și mai generoase, care, pe 
 termen lung, conduc la schimbarea de 
 mentalitate în comunitățile celor 
 implicați. Este valabil pentru toate 
 categoriile de actori: de la copil, la 
 voluntarul străin, la pedagogul voluntar- 
 român, până la cel care gestionează 
 acest program. 

[ST] Este acesta un proiect ce ar putea 
 funcționa în fiecare țară? În ce fel?

[EB] Categoric da! Aceasta trebuie să se 
 raporteze la realitățile fiecareia dintre 
 comunitățile deschise spre acest tip de 
 experiență interculturală.

[ST] Cum reacționează societatea 
 românească la acest program?

[EB] La început, celor cu care puneam bazele 
 programului, chiar dacă le placea ideea, 
 le-a fost greu să coreleze realitățile 
 sistemului educațional românesc cu 
 această nouă provocare, pentru că nu 
 erau clare regulile care trebuiau aplicate. 
 Dar pe parcursul celor 7 ani, valoarea 
 și importanța Programul Aici Acolo 
 s-a confirmat, inspirând noi programe 
 asemănătoare în țară.

[ST] Ați dori să continuați? 
 Ați schimba sau îmbunătăți ceva?

[EB] Sigur că Programul Aici Acolo trebuie 
 să continue! Acest lucru nu este însă 
 foarte ușor… Provocările vin de 
 pretutindeni, atât din interior, cât și din 
 exterior. Lumea se schimbă, iar obiectivele 
 acestui program se schimbă direct 
 proporțional, de exemplu: A) profilul 
 voluntarilor SEV (Serviciul European de 
 Voluntariat) solicită organizației noastre
 dezvoltarea unor noi strategii de 
 responsabilizare în abordarea activităților; 
 B) sistemul educațional românesc este 
 tot mai interesat de cooperarea în cadrul 
 proiectelor UE; C) copiilor trebuie să le 
 oferim activități mai complexe, mai 
 atractive și mai pline de conținut educativ.
 
[ST] Ce fac voluntari A.C.T.O.R. în 
 România?

[EB] Voluntariatul în context intercultural are 
 o specificitate aparte pe care, prin 
 experiența noastră acumulată încă din 
 2003, noi am încercat să acoperim o 
 nevoie a societății românești: nevoia de 
 interacțiune concretă și nemijlocită cu 
 diversitatea culturală. Această nevoie 
 a fost identificată în mers, derulând 
 proiecte de găzduire cu tematici diverse:  
 teatru, dar și animație clinică, promovarea 
 valorilor patrimoniale în rândul tineretului, 
 promovarea voluntariatului sau 
 asistarea copiilor cu dizabilități. 
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 Școala românească nu are o reprezentare
 concretă a conceptului de diversitate 
 culturală și acest lucru împiedică o 
 formare completă a conștiinței propriei 
 individualități a tinerelor generații, 
 bombardată de poziționări constant 
 denigrative la adresa a tot ce este 
 românesc. Lipsa de apreciere a propriei 
 culturi conduce în mod firesc la nevoia 
 de a o abandona pentru altele cu mai 
 mult potențial pentru o împlinire 
 personală sau profesională. Așadar, în 
 principal, voluntarii SEV găzduiti de 
 A.C.T.O.R. interacționează concret cu 
 sistemul educațional românesc, simulând 
 astfel o realitate care în alte țări este 
 copleșitoare, prin numarul mare de copii
 de imigranți raportat la al celor de 
 originari din comunitatea găzduitoare.
 
[ST] Care este rolul organizației în 
 relația cu voluntarii?

[EB] Serviciul European de Voluntariat al 
 Programului Erasmus Plus este unul 
 de învățare prin experiență - învățare 
 non-formală. Tinerii străini vin aici, de 
 multe ori, așteptând să se pună în slujba 
 unei comunități pe care doar și-o 
 imaginează, pornind de la informații 
 oferite de mediul din care provin, de 
 campanii mediatice uneori peiorative 
 sau cel puțin nu prea măgulitoare.
 Rolul organizației de a-i găzdui implică 
 acceptarea acestei percepții inițiale ca 
 normală și crearea unei strategii derulate 
 pe termen lung (9-12 luni) prin care 
 acești tineri să descopere realitățile 
 romanești, așa cum sunt, să le accepte 
 și mai ales să și le integreze în conceperea 
 și implicarea în realizarea unor activități 
 care să le formeze o serie de competențe 
 care să le asigure succesul accederii pe 
 piața de muncă, dar și să le destrame 
 percepțiile stereotipe despre țara gazdă.
 Din afară pare simplu, frumos si idilic, 
 dar de fapt, responsabilitatea este foarte 
 mare, căci diferențele legate de valorile 
 culturale, familiale si educaționale aduc 
 în perioada inerentă a șocului cultural, 

 de multe ori, convulsii, dezamăgiri, 
 somatizări ale emoțiilor intense, care 
 trebuiesc cu mare delicatețe tratate și 
 rezolvate. Acest proces conduce de fapt 
 la o maturizare a tânărului voluntar, 
 întocmai ca orice călătorie inițiatică 
 din basme. Efortul pe care îl face echipa 
 de coordonare este dublat de implicarea 
 unor mentori, care au un rol 
 complementar de asistare a înțelegerii 
 procesului intens emoțional în care 
 tânărul voluntar se va găsi prin plecarea 
 din familie, prin adaptarea la un alt ritm 
 de viață, la o serie de responsabilități 
 cu care poate nu era obișnuit ș.a. 
 Organizația trebuie să le ofere o agendă 
 de activități, nici prea-prea. nici foarte-
 foarte… îngrijindu-se atent ca voluntarii 
 să nu ajungă să își piardă motivația și 
 inspirația, dar folosind înțelept și 
 eficient energia pe care aceștia o aduc 
 în interacțiunea cu beneficiarii români 
 de orice vârstă.
 

[ST] Ce aduc voluntarii din alte țări în 
 plus, în comparație cu cei din 
 România?

[EB] Energie, creativitate, un tip inedit de 
 interes, sau se poate foarte bine să 
 existe și un dezinteres, din care noi, cei 
 care organizăm, învățăm să ne redefinim 
 în procesul nostru de administrare al 
 voluntarilor. A.C.T.O.R. a crescut enorm 
 impulsionat de acest process. Dar cel 
 mai mult aduc diversitatea culturală, 
 extrem de atractivă pentru o paletă 
 foarte amplă de membrii ai comunității.
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Festivalul Aici Acolo

«Îmi voi aduce aminte de acest moment 
ca unul din cele mai frumoase amintiri din 
stagiul meu SEV în A.C.T.O.R.».

Ca în fiecare an, A.C.T.O.R. a organizat 
Festivalul Aici Acolo. Anul acesta am avut 
responsabilitatea de a distra copiii cu câteva 
joculețe de respiro între momentele de 
spectacol, alături de Lelde, Simon, Javier, 
Daniela and Silvia. La început mi-a fost foarte 
greu să mă imaginez în putere să captez 
atenția publicului, așa că a fost înfricoșător 
pentru fiecare dintre noi. După valul de emoții 
am încercat să ne concentrăm pe faptul că  
sunt copii și că nu aveam motive de îngrijorare, 
trebuia mai mult sau mai puțin să ne comportăm 
așa cum ne comportăm la clase,în timpul 
lecților; ori asta, ori ca niște clovni împiedicați 
pe scena teatrului pentru câteva minute. Până 
la urmă a fost ok, ne-am distrat și totodată am 
reușit să introducem următoarele numere ale 
voluntarilor și copiilor cu care au lucrat. 

Povestit de Antonio Lionetti,  
voluntar Here There Plus.

Am avut o lună la dispoziție să pregătesc 
momentul meu artistic cu copiii de la Școala 
195, mulțumită ajutorului Danielei, a lui 
Roberto și a profesoarei Cătălina Ganea. 
În acest timp, experiența mi-a oferit iubirea 
din partea întregii clase, o prietenie frumoasă 
cu profesoara și lucru în echipă extraordinar 
cu Daniela, îngerul meu, și Roberto, omul 
cu chitara. Fiecare zi de repetiții a avut 
amuzamentul ei, iar copiii m-au făcut mai 
mândru pe zi ce trece de munca pe care am 
realizat-o împreună. S-au străduit foarte  
mult să se pregătească pentru spectacol.  
Am avut o șansă de a o face împreună, așa că 
am decis să cântâm prea-cunoscutul Volare 
– Nel blu dipinto di blu, cântat de Domenico 
Modugno. Toți copiii au fost îmbrăcați în 
albastru, toți foarte drăguți și determinați  

să fie cei mai buni. Am primit de asemenea 
de la ei și de la Cătălina o cămașă albastră 
special pentru scenă. 

Am mers cu toții pe scenă, iar fiecare 
a avut o poziție și un rol precis. Roberto 
începe, și eu la fel, Daniela devine un îngeraș 
cu aripile ei albe și... gata magia! Publicul 
aplauda și cânta cu noi, a fost minunat! După 
spectacol, copiii erau la fel de entuziasmați, 
spunând: «Vrem să facem încă o dată!» 

Da, copii, și eu aș vrea! 

Jucărie, jucărie, 
să facem o bucurie

Campania de Crăciun Jucărie, jucărie, 
să facem o bucurie (trd. Toy, toy, let’s make joy)  
are parte de o sumedenie de Moși Crăciuni, elfi, 
spiriduși, reni și zâne fermecate care colindă 
Bucureștiul în lung și lat: mai întâi pentru a aduna 
jucăriile colectate de profesoarele dedicate și 
participante la Programul Aici Acolo, iar mai 
apoi pentru a le oferi în dar copiilor din spitale 
pediatrice și centre sociale cu care voluntarii 
A.C.T.O.R. lucrează zi de zi. Această campanie a  
debutat în anul 2000 și s-a bucurat de tot mai  

Scris de Ioana Francisco, 
responsabilă cu vizibilitatea A.C.T.O.R. 

mult succes cu fiecare an. Putem spune că 
primii copii donator au ajuns poate chiar părinți  
până acum, păstrând în inima lor un colțișor  
special pentru primul lor exercițiu de generozitate. 

Cu fiecare decembrie, Campania de 
Crăciun este învăluită într-o explozie de voioșie 
și fericire, venită din partea tuturor: cei ce 
dăruiesc, cei ce primesc, dar și cei ce privesc. 
Se desfășoară  pe ritmul muzicii, pe refrenul 
vorbelor dulci și, în special, în spiritul sărbătorilor 
pe care beneficiarii noștri le așteaptă întreg anul.
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Nu există multe modalități prin care să  
poți descrie experiența unui voluntar A.C.T.O.R.  
pe care a trăit-o pentru prima dată la campania 
De Florii, flori pentru copii; prima, cu toate că 
ea se află la cea de-a XIII-a ediție.

La training-ul de pregătire, desigur, ți  
se explică tot ce trebuie să știi și cum să te 
descurci pe tot parcursul campaniei. Ți se 
spune că voluntarii implică în această zi 
întreaga comunitate bucureșteană spre a 
strânge fonduri și a ajuta copiii din spitalele 
cu care lucrează A.C.T.O.R. Ți se prezintă 
puțină istorie în numere a persoanelor care 
s-au dedicat campaniei: sute de voluntari din 
București, Oltenița, Codlea, enoriașii a 26 de  
biserici, tineri din 28 de licee, copii din 30 de  
școli și 46 de grădinițe. Ți se povestește într-o 
voce tremurată că în Grigore Alexandrescu, 
Budimex  și Lacul Bucura există copii internați 
pe parcursul vacanței de Paște, bolnavi de 
tuberculoză, cancer, HIV SIDA, arși sau cu 
probleme motorii. Ți se înmoaie genunchii la 
gândul că banii strânși vor fi folosiți pentru 
a cumpăra cadouri de sărbători pentru acei 
copii și că există o șansă reală să le poți 
însenina chipurile. Ți se indică unde te vei 
duce, și anume la una din bisericile: Sf. Ilie 
Gorgani, Cașin, Biserica Icoanei, Biserica 
Rusă, Biserica Colțea. Ți se dau “simulări” 
ca să poți să gestionezi fiecare situație cu 
care ai putea să te confrunți. În teorie, te 
consideri mai mult decât pregătit să participi 
la campania de Florii. În teorie.

Să trecem la partea practică. Când ajungi 
în fața bisericii, cu coșul de flori împăturite în 
brațe, tot ce ai învățat până în momentul de față 
dispare subit și complet. În marea de oameni și 

Scris de Ioana Francisco, 
responsabilă cu vizibilitatea A.C.T.O.R. 

oceanul de caractere e puțin să spui că te simți 
pierdut în primele 5-10 minute. Asta dacă ești 
“învățăcel” în artele oferirii unui trandafir fără ca 
lumea să creadă că-i tragi pe sfoară. Startul se 
dă extraordinar de simplu, cu tine: «Vreți să luați 
un trandafir?» Ceea ce urmează după este total 
în afara sferei tale de control. Și nici vremea nu 
poate fi stăpânită.

A plouat din momentul în care am ajuns 
până când am plecat. În general, oamenii erau  
bucuroși să se oprească la trandafirii din 
șervețele pe care ne străduiam cu tot felul 
de improvizații să-i protejăm de picăturile 
perseverente de apă și nu se supărau să se 
încurce cu alții în umbrele doar pentru a afla  
poveștile copiilor cu care lucrăm. 

Erau fascinați în special de voluntarii 
europeni care învățaseră să spună pe dinafară 
și la foc repetat «Strângem fonduri pentru copii 
din spitale». Le puneau tot felul de întrebări, 
îi provocau să aibă o conversație cu ei în 
limba română și chiar dacă ploaia era în toi, 
chiar dacă eram toți uzi și înfrigurați, nu au 
lipsit zâmbetele și râsetele de ambele părți. 
Unii păreau să ne cunoască de dinainte, 
veneau direct la noi și puneau bani în cutia 
de donații, ne felicitau pentru munca pe care 
o facem și plecau grăbiți. Desigur, aveam pe 
cineva care să-i urmărească, să-i întreacă 
și să-i recompenseze cu flori, gestul pe care 
l-am pregătit special pentru cei doritori să 
contribuie la această  campanie. Nu au putut 
să lipsească cei sceptici care aveau nevoie 
de puțin mai multă convingere sau cei care 
lăsau privirea în jos când treceau pe lângă 
tine. Nu puteai să-i blamezi pentru reacția 
lor, până la urmă, societatea îi sortește pe 
unii oameni să fie înconjurați de profitori, 
mincinoși și șantajiști.

Personal, am încercat le ofer câte o floare  
și celor care ne evitau complet, spunându-le  
că nu costă nimic, încercând să le demonstrez 
că există și alte tipuri de persoane în lume, 
nu doar acelea din categoria negativă, 
explicându-le pe scurt ce facem și că, în cazul  
în care doresc, pot dona, în orice caz, trandafirul 
rămâne un gest pe care să-l păstreze. Am 
văzut oameni care dintr-o privire adâncită 
în pământ începeau să te privească în ochi, 
să îți descopere sinceritatea și să pună 
bănuți în cutie. Persoana care mi-a rămas cel 
mai bine întipărită în minte a fost o femeie 
din Israel care a venit să mă întrebe ce se 

De Florii,  
flori pentru copii

întâmplă la biserică. Printre replicile pe care 
le-am schimbat între noi, am descoperit că și 
dânsa trebuie să-și sărbătorească numele de 
Florii, i-am urat la mulți ani, a trecut de mine 
și a dat de voluntarii noștri care repetau în 
continuare «Fonduri pentru copii la spitale! 
Fonduri pentru copii!» de la care nu a putut 
rezista să ia o un trandafir.

Am fost aproximativ 40, 50 de voluntari 
români și străini, iar de la 5 biserici (Gorgani, 
Cașin, Biserica Icoanei, Biserica Rusă, Biserica 
Colțea) am reușit să strângem peste 4.000 de 
lei. În zilele următoare am făcut cumpărăturile, 
le-am împachetat pe toate și le-am oferit 
copiilor de la Grigore Alexandrescu, Budimex, 
Lacul Bucura, Centrul de Recuperare Nicolae 
Robănescu și Brădet. Mulțumirile speciale 
se adresează tuturor: celor care au organizat, 
celor care s-au voluntariat și nu în ultimul rând, 
celor care au donat. 
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Nume
Antonio Lionetti 

Țara
Italia 

Data și locul nașterii
22.12.1988 – Barletta

Educație și experiență
Am studiat design industrial, dar lucrez ca 
desenator grafic. Am lucrat într-o agenție 
de publicitate și comunicare unde am 
organizat două ateliere: manufacturarea 
de cărți și publicații prin folosirea hârtiei 
și a materialelor reciclabile. Împreună cu 
participanții au fost create lucrări originale 
pornind de la metodologia lui Gianni Rodari; 
tema celuilalt atelier a fost exersarea creării 
unor obiective legate de identitatea vizuală.

Despre familie 
Familia mea este compusă din mama, tata 
și cu mine, încă trei surori și patru nepoței.

Pasiuni
Îmi place să ascult muzică, îmi plac jocurile 
video și să mă plimb pe malul mării.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Am ales asta pentru că mi-ar plăcea să le 
fiu de ajutor, mi-ar plăcea să-i învăț despre 
desen și arte vizuale. Mi-am propus ca prin 
acest proiect să învăț cum să stimulez activ 
și direct creativitatea copiilor. 

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Acest proiect reprezintă oportunitatea 
de a-mi îmbunătăți limba engleză și felul 
meu de a fi, să îmi depășesc temerile în 

Nume
Indrė Justina Augustinaitė

Țara
Lithuania 

Data și locul nașterii
11.06.1991 – Toronto (Canada)

Educație și experiență
Absolventă în Psihologia Franceză.

Despre familie 
Un pic aiurită, ne place să călătorim și mă 
susțin necondiționat în orice aleg să fac.

Pasiuni
Cărți, cinema, poezie, teatru, muzică, 
antropologie, călătorie.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Aș vrea să încerc această provocare și să 
învăț de la copii.

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Proiectul este pentru mine un nou tip de 
provocare.

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Nu știu încă exact.
Descrie-te în 7 cuvinte

Spontană, generoasă, încrezătoare, artistă, 
somnoroasă, visătoare, realistă.

direcția perfecționării și dezvoltării unor noi 
competențe și abilități. Nu în ultimul rând, 
îmi place să cunosc alți oameni noi. 

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Nu m-am hotărât încă.
Descrie-te în 7 cuvinte

Zâmbet, albastru, creativ, introspectiv, 
respectuos, profund, sociabil.

A

N

T

Voluntarii Chestionarele întocmite de Ioana Francisco, 
responsabilă cu vizibilitatea A.C.T.O.R.  

I

R E

N

D

Rețetă tradițională 
Lituaniană: Tinginys
Sugerată de Indrė Justina Augustinaitė, 
voluntară Here There Plus,  despre rețeta să.  
[cautați alte rețete de voluntari pe blog: 
https://programulaiciacolo.wordpress.com/
retete-15-16/]

Tinginys este unul din deserturile mele 
lituaniene preferate. În engleză, această rețetă 
se traduce “the lazy one” (prăjitura leneșă) 
datorită faptului că este foarte ușor de făcut, 
în special pentru cei leneși. Îmi place foarte 
mult această prăjiturică încântătoare și îmi voi 
aminti mereu cum mergeam la școală și îmi 
cumpăram Tinginys.

Ingrediente:
3 pachete de biscuiți;
1 cană lapte condensat;
3 linguri de cacao;
100g unt.

Opțional:  
nuci; stafide; marmeladă.

Mod de preparare: 
Puneți biscuiții într-un vas mare și striviți-i 
în bucățele mici, însă nu striviți prea mult și 
evitați a-I face pudră. Topiți untul și lăsați-l să 
se răcească puțin. Adăugați lngurile de cacao 
și untul în vasul cu biscuiți. Adăugați laptele 
condensate și nucile și amestecați până când 
totul devine cremos. 

Acum este timpul să vă lăsați pradă 
imaginației. Luați o bucată de folie și împăturiți 
crema în ce formă doriți. Cea mai  
folosită formă este cea de “salam de biscuiți”. 

Așezați în congelator timp de 15 minute 
(nu mai mult), iar apoi puneți amestecul în 
frigider. După ce se întărește, tăiați în orice 
formă și serviți.

E X T R A E X T R A
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de ce abilități îmi voi dezvolta în perioada 
acestui proiect.

Descrie-te în 7 cuvinte
Analitică, nerăbdătoare, sociabilă, 
surâzătoare, dinamică, pofticioasă, 
dezorganizată.

M

I

A

A R

Nume
Maria Durczyk 

Țara
Poland  

Data și locul nașterii
05.05.1986 – Krakow 

Educație și experiență
Am un Master în Fine Arts (Art Development of 
Pedagogical University of Cracow) și în creație 
de modă (Cracow schools of Art and Fashion 
Design), am 15 ani de studii în realizarea de  
tipare. La Fundația -Ludowy Theatre am lucrat  
ca instructor pentru activități artistice, coordonator  
de proiecte, activități stradale, secretară. Am 
fost instructor pentru activități artistice și tutore 
la Centrul Social pentru dezvoltarea tineretului.

Despre familie 
O parte din familia mea mă susține în tot  
ceea ce fac, dar o alta mă crede puțin 
nechibzuită. 

Pasiuni
Îmi place arta contemporană, tot ce este 
creativ, îmi place să călătoresc și să mă 
plimb cu bicicleta.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Îmi place foarte mult să lucrez cu copii și cu 
tineri pentru că sunt sinceri, în plus ei sunt la 
acea vârstă la care un exemplu bun le poate 
schimba complet viața. Ei sunt ca o carte 
deschisă în curs de a fi scrisă.

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Acest proiect îmi oferă șansa să îi ajut pe 

ceilalți și să mă dezvolt. Înainte nu am avut 
nicio experiență în activitățile cu copiii din 
spitale, așa că va fi un pic provocator pentru 
mine. Când eram mică, mi-aș fi dorit să 
devin art-terapeut, așa că proiectul mă 
va ajuta să văd cum ar fi ca acest lucru să 
devină adevărat.

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Mă voi întoarce să lucrez ca instructor și 
mentor, dar știu că aceste 9 luni mă vor 
schimba și deci sunt deschisă spre noi 
posibilități.

Descrie-te în 7 cuvinte
Femeie, vegetariană, creativă, tolerantă, 
iubitoare de viață, responsabilă, fericită.

T

I A

Y

S

S

Nume
Laetitia Alifonso

Țara
France  

Data și locul nașterii
30.06.1985 – Arles

Educație și experiență
Am studiat să devin coafeză și am lucrat 
10 ani în domeniul ăsta. De asemenea, am 
studiat agricultură organică și am lucrat în 
domeniu câteva luni.

Despre familie 
Am o familie mare.

Pasiuni
Îmi place să citesc, să ascult muzică și să 
petrec timp cu prietenii mei.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Deoarece îmi plac și am vrut să mă formez 

M

D A

A

G

Nume
Magda Hinterplattner 

Țara
Austria

Data și locul nașterii
01.04.1995 – Steyr 

Educație și experiență
Am absolvit liceul în Steyr. Am fost formată 
și calificată să pot să lucrez în grădinițe.

Despre familie 
Am primit tot sprijinul lor pentru a pleca în  
România! Ei consideră voluntariatul ca pe 
un prilej și o cale foarte bună de a câștiga 
mai multă experiență în lucrul cu copiii, trăind 
independent și devenind un pic mai matură.

Pasiuni
În țara mea cânt într-un cor cu alți 20 de 
tineri, iar acolo iubesc să cânt la cocion, un 
instrument muzical ritmic asemănător cu 
toba. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Eu cred că ei au darul de a te scoate din ale tale. 

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Proiectul acesta mă provoacă în mai mule 
feluri: să fiu singură într-o țară străină, să  
am grijă de cum îmi administrez viața singură, 
să socializez cu multe persoane diferite, 
să lucrez cu copiii, chiar dacă nu le cunosc 
încă limba, așadar acest proiect înseamnă 
dezvoltare într-o manieră foarte pozitivă. 

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Încă nu sunt sigură. Poate că voi începe 
să lucrez în grădinițe în Austria sau în altă 
parte sau poate că voi face ceva complet 
diferit. Voi vedea...

Descrie-te în 7 cuvinte
Deschisă la minte, interesată și curioasă 
poate în prea multe domenii, sigură pe 
mine, un pic aiurită, vorbăreață, spontană, 
amuzantă.

U

D

O

I B

Nume
Deborah Awandi

Țara
France

Data și locul nașterii
08.09.1992 – Reins

Educație și experiență
Am absolvit psihologia și anul trecut am 
lucrat coordonând un grup de copii de 
școală primară.

Despre familie 
România are o reputație proastă în Franța, 
crezându-se că românii sunt toți rromi, așa 
că părinții și prietenii mei au fost un pic  
îngrijorați pe de-o parte, dar pe de altă parte 
au fost bucuroși să vadă interesul meu pentru  
a face voluntariat într-o altă țară… De fapt 
familia mea mă sprijină foarte mult.

Pasiuni
îmi place să cânt la vioară, chitară și pian. 
Îmi place să fac skating din când în când.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
În timpul în care am lucrat cu copiii de școală, 
am realizat cât de mult îmi place să lucrez în 
acest domeniu. Îmi place faptul că le câștig 
încrederea ușor, îmi place că ei mă fac să 
mă simt utilă. 

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Acest proiect îmi dă șansa să mă simt utilă 
și în același timp să învăț o mulțime de 
lucruri despre alte culturi. Aici pot să îmi 
împărtășesc pasiunile, bucuriile și felul meu 
de viață, celor care sunt interesați de acest 
lucru. Totodată, trăind în București, îmi 
descopăr limitele și mă maturizez.

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Nu știu, totul va depinde de ce voi învăța aici, 
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De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Îmi place grozav energia lor și aș vrea să îi 
pot învăța tot felul de lucruri prin joacă.

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Să am noi experiențe și să mă dezvolt.
Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Încă nu știu. Poate că dacă voi vedea că mă 
descurc voi încerca să lucrez în altă țară.

Descrie-te în 7 cuvinte
Zâmbăreață, dezastroasă, motivată, 
nerăbdătoare, fericită, afectuoasă, 
vorbăreață.

B

O

S

O

G

Nume
Grega Perlič 

Țara
Slovenia 

Data și locul nașterii
18.07.1996 – Postajna

Educație și experiență
Am studiat multimedia și am fost mulți ani 
voluntar. 

Pasiuni
Îmi place să compun cântece, să fac 
beatboxing și să meditez.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Eu cred că îmi este folositor. 

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Reprezintă o mare oportunitate pentru  
mine să descopăr România, să trăiesc noi 
experiențe și să îmi dezvolt, prin ele, noi 
competențe. 

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Mă voi întoarce acasă pentru a-mi finaliza 
studiile. 

Descrie-te în 7 cuvinte
Pasionat, misterios, artist, amuzant, 
energic, deschis la minte, interesant.

L

A
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P

Nume
Paula Torroglosa Marín

Țara
Spain 

Data și locul nașterii
01.01.1997 – Murcia

Educație și experiență
Diploma de liceu specializat în domeniul 
sănătății.

Despre familie 
La început, toată lumea voia să mă mut în 
străinătate «Trebuie să-ți termini studiile la  
universitate și după poți să faci ce vrei».  
Într-un final, m-au susținut complet pentru că 
și-au dat seama cât de mult îmi doresc să 
am această experiență. Acum mama mea 
este foarte fericită să vadă cât am învățat  
în acest timp.

Pasiuni
Sporturi (baschetul e cel mai tare), să citesc, 
să mă uit la seriale, să ies cu prietenii, să 
ascult muzică, îmi place să fac fotografie șă 
să călătoresc.

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Mama mea, mătușile și verișorii mei sunt toți 
profesori. Nu am lucrat niciodată cu copii, 

dar am fost întotdeauna curioasă și am vrut 
să încerc. Presupun că e o mică moștenire. 

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Înseamnă că vom face câte puțin din toate. 
Suntem “aici” și vom ajunge “acolo”, și nu ne 
oprim nici măcar pentru o secundă! 

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Mă voi întoarce în Spania și îmi voi căuta de 
lucru pe timpul verii pentru a putea să-mi 
pun bani de-o parte și să pot începe școala 
în septembrie.

Descrie-te în 7 cuvinte
Activă, sinceră, creativă, puțin aiurită, 
deschisă la minte, amuzantă, realistă.

Y

E

R

M

Nume
Maria Merino López

Țara
Spain

Data și locul nașterii
03.10.1991 – Ciudad Real

Educație și experiență
Am studiat să devin asistentă medicală 4 
ani în Cuenca și apoi am lucrat la spitalul 
orașului. Am lucrat pentru organizația 
«Medici fără frontiere» dar am fost și 
monitor pentru copii și tineret.

Despre familie 
Mama și sora mea sunt cel mai bun sprijin al 
meu. A fost un pic provocator când am decis 
să plec la București, poate și pentru că sora 
mea urmează să aibă un copil și îmi doresc 
să fiu cu ea la momentul în care acest lucru 
se va întâmpla.

Pasiuni
Îmi place muzica, natura, fotografia și să 
cunosc oameni noi.

în această directive de dinainte să vin la 
București și încă îmi doresc acest lucru.

Ce înseamnă Here There Plus  
pentru tine?

Nu ar trebui să fie un trend, ci o educație…  
Asta este șansa mea.

Ce vei face după ce te vei întoarce 
acasă?

Vreau să continui să lucrez cu copii.
Descrie-te în 7 cuvinte

Natură, nematerialistă, răbdătoare, brânză, 
vin, altruistă, simpatică.



18

19

H E R E T H E R E +

2 0 1 5  /  2 0 1 6

Cum s-a născut cursul de grafică? 
Când am decis să aplic pentru proiectul 

Here There Plus și să vin în România, am 
simțit în mine posibilitatea că ceva ce  
îmi place se va întâmpla… Dar ce mai exact? 
Am știut ce fel de obiective vreau să ating 
în procesul SEV spre a oferi o contribuție 
diferită Programului Aici Acolo. 

Când am venit în București, engleza 
și încrederea mea erau la un nivel foarte 
scăzut,, iar motivația de a da ce-I mai bun  
din mine scădea și ea după câteva zile. Am 
fost norocos însă, cu toate dificultățile mele 
de a vorbi engleză, cumva am fost motivat 
de Eugenia într-o ședință privată unde mi-a 
spus să am încredere în mine și să cred în 
puținele și poate greșitele cuvinte pe care 
le-am spus pentru a-mi descrie așteptările 
și ce aveam de oferit acestui proiect. 
După vreo două luni, Eugenia mi-a dat 
posibilitatea de a vorbi cu Cătălin Zestran, 
trainerul de psiho-pedagogie, despre șansa 
de a-mi răspândi cunoștințele despre design 
grafic cu el și elevii lui la un curs. Abia atunci 
am realizat că în acele câteva săptămâni de 
stat în România mi-am îmbunătățit toate 
competențele până în punctul în care să 
fiu pregătit să ies din zona de confort și 
să doresc să plănuiesc un curs în câteva 
ore și să încep la exact o săptămână după 
întâlnirea mea cu Cătălin.

Povestit de Antonio Lionetti,  
voluntar Here There Plus.

Cursul de Design 
Grafic al lui Antonio 

Cum am abordat designul și designul grafic? 
Din copilărie, desenul a fost pentru mine 

ca un hobby; dezvoltarea acestui hobby a fost 
o experiență diferită. Desenele mele nu mai 
erau pe hârtie, ci în mintea mea. Am început 
să creez designul lucrurilor și să gândesc într-
un mod vizual, să comunic, să răspândesc, 
să promovez ceva prin intermediul desenelor 
pe care le-am făcut înainte, ca hobby. Școala 
la care am mers mi-a schimbat perspectiva și 
obiectivele. Competențele mele au început să 
difere iar puțin după vârsta de 18 ani, o carte 
dintr-un workshop mi-a acaparat atenția. 
Se numea Fantasia (trd. Fantazie), scrisă de 
Bruno Munari (artist și designer italian). În 
acea clipă am înțeles drumul meu de după 
liceu spre Design Grafic pentru Publicitate. 
Voiam să devin designer: să fac designul unor 
lucruri tangibile sau nu, care ar putea folosi 
pentru împlinirea nevoilor reale ale oamenilor. 
Munari a scris multe în cartea lui, folositoare 
pentru a înțelege diferențele între cuvintele 
ale căror sens e neînțeles: fantezie, invenție 
și creativitate. Sunt cuvinte diferite, folosite 
mai degrabă ca substantive, dar nu sunt așa. 
Pot fi lucruri foarte diferite, iar câteodată unul 
din cuvinte poate fi adevărata consecință a 
unui altuia. Munari a scris în mai multe cărți 
ceva legat de experiențele lui în stimularea 
creativității copiilor, ieșirea din stereotip și 
permisiunea de a-i lăsa să folosească cea ce 
este interzis prin convenție. Pentru aceste 
motive am terminat specializarea Design 
Industrial.

Despre ce este cursul meu de design grafic?
În cursul meu urmez pașii persoanelor 

pe care le consider marii maeștrii ai 
designului grafic și ai pedagogiei în 
general, încercând să repet experiențele 
pe care le-am citit și studiat până acum, 
visând să am posibilitatea de a le aplica 
în contextul contemporan, unde totul 
evoluează și unde sensibilitatea câmpului 
vizual al generaților viitoare este în continuă 
schimbare. În primul rând, am început 
să prezint participanților la workshop cu 
ce mă ocup și ceea ce am făcut în trecut, 
explicându-le ce înseamnă design (designul 
a ceva simplu de folosit și de înțeles) și ce 
înseamnă designul grafic (designul grafic 
este scrierea și conferirea unei forme a 
conținutului mesajului). Am conceput lecții 
pentru ei, bazate pe definițiile semnului, 
sensului și scrierii ca formă argument 
de bază în comunicarea vizuală. Am fost 
inspirat de marele laborator pe care, cu 
mulți ani în urmă, Giovanni Lussu (designer 
grafic italian și profesor universitar) l-a 
introdus într-o școală italiană primară. Acel 
workshop numit Poesia disegnata (trd. 
Poezie desenată) constituie scrierea sensul 
unui cuvânt prin scrierea acestuia folosind 
pensule și acuarelă. După aceea, am 
încercat să readuc un alt mare experiment 
făcut cu ani în urmă, de asemenea în 
școala primară,de Mario Lodi (pedagog 
și profesor italian). El a propus copiilor 

să-și inventeze propriul lor alfabet pentru 
a-i face să înțeleagă importanța istorică a 
scrisului și cum litera este relativ legată de 
instrumentul pe care îl folosim pentru a o 
contura, precum și contextul istoric în care 
trăim. Oferirea conturului scris al fonemelor 
este un act combinatorial între figurație și 
abstracție, și niciuna nu poate defini care 
este posibilul rezultat corect. Numai factori 
exogeni pot determina răspândirea scrisului, 
al limbii sau al invenției alfabetului, la fel 
cu religiile, împărățiile și invenția printului 
ca modalități de reproducere a scrisului. 
Acest workshop frumos despre inventarea 
alfabetului prin intermediul pictogramelor, 
care a durat patru lecții, i-a făcut pe copii 
să învețe elementele fundamentale legate 
de istoria scrisului prin încercarea de a 
crea unul nou, prima oară în perechi, să 
împartă structura și cunoștințele, iar după 
aceea să lucreze individual. Abordarea 
și interesul lor a adus inevitabilul schimb 
de idei pe cum ar putea înlocui literele cu 
pictograme similare, dacă nu identice. Deci 
a fost posibil să găsească factori comuni 
împreună și să ofere un alfabet valid pentru 
întreaga clasă. Cursul se apropie de sfârșit 
prin organizarea unor workshopuri legate 
de libertatea de exprimare a potențialului 
minții și a potențialului lumii fizice. 
Printarea folosind fructe, obiecte, desene 
de mână cu obiectivul pre-determinat de a 
realiza un poster.
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Care este reacția copiilor?
Rezultatul acestui proces complex, 

până acum a fost îndeplinit fără ca vreunul 
din copii să observe ceea ce este cu 
adevărat, deoarece scrisul este o nevoie, 
un act de eliberare. La început, majoritatea 
nu erau atât de concentrați pe ce încercam 
să fac, dar acum sunt foarte entuziaști și le 
plac lecțiile și activitățile. Abordarea lor către 
fiecare activitate devine gradual mai atentă, 
gândită și cântărită. Au devenit mai buni la 
a-și simplifica acțiunile și de a nu complica 
lucrurile atunci când nu este necesar. 

Care este reacția profesorului? 
Cătălin a fost concentrat și foarte 

interesat de la bun început. Cred că îi place 
mult, și chiar el învață ceva nou, sau  
cel puțin învață să aibă o altă perspectivă 
despre acest subiect. Într-un fel, am observat 
că are nevoie de acest tip de interacțiune cu 
un străin cu profesionalism de împărțit cu el 
și o disciplină diferită de predat în clasă. 

De ce este importantă predarea gândirii în 
design și designul grafic în școli primare?

Nu am făcut niciodată ceva similar… 
adică niciodată nu am ținut un curs integral 
cum fac aici și cred că așa ceva se întâmplă 
în țară pentru prima oară în istorie. Deci, 
România, București, ești înaintea Italiei 
mele la capitolul ăsta, ai posibilitatea de 
a schimba ceva în mintea și în viitoarea 
perspectivă a copiilor din Școala nr. 108. 
Încearcă să înțelegi, Românie, că este șansa 
ta să realizezi nu numai visul meu, dar și al lui 
Bruno Munari, Giovanni Lussu, Mario Lodi, 
doar să numesc trei nume de designeri și 
pedagogi. Am încercat în trecut să schimb 
ceva la sistemul școlar și să răspândesc 
subiecte atât de interesante, să gândesc și 
să produc ceva folositor pentru toată lumea. 
„Re-conturarea” minților copiilor spre a 
se putea gândi la lucruri folositoare, la 
sensul lucrurilor care-i înconjoară, spre a-și 
îmbunătăți gândirea critică, spre a-i ajuta 
să evite convențiile le va fi de folos să facă 
înțelese diferențele lumii, să le respecte și 
să găsească modalitatea prin care să le 
valorizeze, așa cum orice diferență merită să 
fie valorizată datorită istoriei și importanței 
sale în sistemul lumii.

Din punctul meu de vedere, lucrul cu 
copiii reprezintă o provocare constructivă, 
pentru mine este imposibil să rămân la un  
singur nivel de cunoaștere. Trebuie întotdeauna  
să analizezi situația și să te adaptezi. Cu 
toate că am experiență cu copiii, a fost 
extrem de dificil să pregătești și să susții 
lecții pentru ei într-o limbă pe care abia o 
poți vorbi și înțelege. Este o mare diferență 
între articularea a ceea ce vrei să transmiți în 
limba ta maternă și să explici același lucru  
în engleză, dar aici engleza este cu greu 
o opțiune viabilă. Așa că această situație 
necesită creativitate, să folosești toate 
resursele valabile și să te gândești la 
cuvintele cheie și obiectivele lecțiilor tale. 

Ce vreau să rețină copiii de la mine?  
Ce vreau să arăt din cultura, limba  
și țara mea?  
Cum să-i fac să-mi înțeleagă intențiile 
și ce îmi doresc să transmit?  
Cum îi fac să fie interesați de ceea 
ce voi spune? 
Cum pot face lecția cât mai vizuală, 
spre a mă exprima cât mai bine în română, 
în ciuda vocabularului nu prea bogat? 

 Pas cu pas, am învățat cum să mediez 
anumite situații și cum să-mi folosesc mâinile, 
picioarele și accesorii vizuale pentru a-mi 
transfera ideile către copii (și profesori). 
Rezultatul acestor lecții, majoritar minunate, 
niciodată la fel sunt un proces care nu 
avantajează numai copiii, dar reprezintă o 
oportunitate pentru mine să reflectez asupra 
felului în care vreau să vorbesc despre cultura, 
limba și educația mea.Un element care poate 
schimba atmosfera lecției în întregime este 
motivația profesorului. Este atât de drăguț 
să vezi că ea sau el sunt atât de interesați 
în cultura și limba mea și că participă activ 
la procesul de învățare al copiilor. Un alt 

Despre lecții
aspect important este că unii profesori văd, 
simt și “hrănesc” grupul cu nevoile pe care le 
au. Copiii de trei ani au alt tempo față de cei 
de 5 ani spre exemplu, așa că nevoile lor sunt 
diferite întotdeauna. 

Faptul că mulți copii au avantajul unui 
profesor interesat și motivat mă inspiră.
Pentru mine, să văd profesorii și felul lor de 
a interacționa cu copiii, lucrând cu copii din 
părți diferite ale orașului și ale societății, în 
școli diferite, cu vârstele cuprinse între 3 și 12 
ani reprezintă o experiență prețioasă din care 
învăț foarte mult.

Setarea impulsurilor în grădiniță
Copiii sunt plini de curiozitate în mod 

natural și își doresc să acumuleze tot soiul 
de cunoștințe. O modalitate de a le satisface 
nevoile și dorințe de a descoperi lucruri noi care 
este creativă, non-formală și child-friendly este 
setarea impulsurilor. 

Un impuls poate fi folosit pentru a 
introduce un subiect, poate face copiii curioși 
și creativi sau pot creea zone în grup, mai 
puțin frecventate, mai interesante. Aceste 
impulsuri vin de la educator cu un anumit 
scop. Ca educator, poți încerca să găsești 
interese curente, nevoi speciale, dorințe sau 
teme importante și prezente în viața copiilor,  
spre a încuraja interesele lor și încrederea de 
sine. Cel mai important lucru este că impulsul 
nu trebuie ghidat. Acțiunile copiilor ar trebui 
să nu fie întrerupte pentru a avea posibilitatea 
de a fi cu adevărat creativi și de a explora noi 
“teritorii”. Acest proces poate fi totuși dificil; 
nu e ușor să ai răbdarea și calmul de a-i lăsa 
să lucreze. 

Pentru mine, impulsul e o metodă 
interesantă în educația non-formală. Este 
fascinant să vezi că elevii iubesc acest fel de 
a fi creative, de a lucra independent fără a fi 
restrânși de limite pe care de obicei nu au voie 
să le depășească. Desigur, este importantă 
stabilirea unor reguli, dar în opinia mea este la 
fel de necesar să ai libertatea de a explora în 
creativitatea și personalitatea proprie.

Scris de Magda Hinterplattner, 
voluntară Here There Plus.
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Interacțiuni între profesori și voluntarii 
europeni se petrec zilnic în cadrul Programului 
Aici Acolo, iar acum a venit momentul ca noi, 
cei din exterior, care nu putem fi martori direcți 
la magia care se petrece în timpul lecțiilor, să 
gustăm din ceea ce înseamnă colaborarea 
celor doi și scopul pe care îl îndeplinesc 
împreună în facilitarea copiilor din școlile și 
grădinițele partenere. 

Dar cum reușim să intrăm în posesia 
unor astfel de insight-uri? Nimic mai simplu! 
Se ia un voluntar și un profesor, se amestecă 
bine, se adaugă o întrebare cheie și se pornește 
dezbaterea. Discuțiile s-au centrat pe temele 
următoare: ce au învățat profesorii de la 
voluntari și voluntarii de la profesori; care  
sunt cele mai bune metode de a atrage atenția  
copiilor; care este cea mai eficientă modalitate 
de a induce copiilor un stil de viață sănătos.

Scris de Ioana Francisco,
responsabilă cu vizibilitatea A.C.T.O.R. 

Scris de Barbu Liana, Școala Specială nr. 9.

Scris de Cătălina Ganea, Școala Gimnazială 
nr. 195 – despre Antonio Lionetti, voluntatr 
Here There Plus.

Scris de Daniela Chindea, din Liceul Jean 
Monet, cu Antoneta Mitui și Ana Stanciu, 
din Școala nr. 113 – despre Laetitia Alifonso, 
voluntară Here There Plus.

Relația  
voluntar-profesor

«Aceasta-i cea mai importantă lecție 
învățată de la acești tineri: că dragostea se 
oferă ușor, că zâmbetul vindecă răni și că da, 
mâine lumea va fi bună și frumoasă și foarte 
specială, pentru că niște tineri speciali doresc 
aceasta».  

«Antonio Lionetti spune că cele mai 
bune căi de a atrage atenția copiilor sunt: 
muzica – place și este un limbaj universal; 
zâmbetul – cucerește pe oricine; limbajul 

simplificat – cuvinte și expresii simple 
pentru a facilita schimbul de limbi (limba 
română>limba voluntarului); teatrul – jocul 
de rol cu recuzită simplă și temă de cultură 
diferită – are rolul de a fixa diferite momente 
istorice, legende etc; arta – este cea mai 
importantă pentru Antonio și pune în toate 
lecțiile sale accentul pe talentul fiecărui 
copil (desen, culoare, imaginație, sensibilitate, 
comunicare prin imagini). Antonio este un 
voluntar minunat, dedicat, sensibil, pozitiv, 
implicat. Mă bucur că am colaborat cu el».

«Pentru a-i face pe copii să fie atenți, 
trebuie să-i facem să râdă, să le arătăm ceva 
nou de fiecare dată. Voluntarul serios îi face 
pe copii să-l urmărească cu atenție. Cadrul 
didactic îl învață pe voluntar să fie calm, 
relaxat în fața a 30 de copii. Pe măsură ce 
capătă experiență, poate gestiona mai bine 
situațiile. Se depășesc bariere lingvistice 
și emoționale de ambele părți. Accentul 
voluntarului și pronunția pot fi corectate  
de copii sau de cadrul didactic». 

Profesori 
coordonatori 
 

Voicu Marilena Dana
Costea Mioara Mihaela
Cojocariu Alina Elena
Keri Cecilia
Dumitrache Andreea A.
Vezeteu Liliana Luminița
Popescu Lavinia
Lupu Domnica
Ganea Cătălina Mirela
Fenichiu Dorina
Chindea Daniela 
Mariana
Doina Pietreanu
Bujoreanu Liliana
Poiana Tibiana
Ciobanu Nicoleta
Mateescu Cristina L.
Monica Avramescu
Barbu Liana Alexandra
Dragu Andra
Anca Moldoveanu
Marin Nicoleta
Opriși Oana
Ionescu Carmen
Pagnejer Iulia Claudia
Zestran Cătălin
Mitu Cristina
Andrei Mirela
Zegheru Livia
Vladu Carmen Mihaela
Morariu Diana

Învățători

Bancilă Mariana
Hutanu Alma
Sârbu Oana
Aldica Justiniana Maria
Manea Anda MIhaela
Gherghe Iolanda
Stan Ligia
Artic Alexandra Nicoleta
Radu Mihaela Silvia
Aldea Irina
Vasiliu Cătălina
Leonte Mihaela
Busnosu Vasilica
Piscanu Corinela G.
Silvestru Florentina
Popescu Elena Coca
Neacșa Maria

Dumitru Mărioara
Petre Corina Mădălina
Costache Mihaela
Ionescu Oana Diana
Ceausoglu Luminița
Moldoveanu Georgiana
Bonteanu Daniela
Drăgan Silvia
Sandu Roxana
Ionescu Mihaela
Dobrin Maria Mihaela
Crihan Svetlana
Dombrovski Carmen
Dinu Fila
Pleșcan Maria Corina
Davidescu Elena
Dragomir Elena
Andrei Ioana
Ceru Loredana
Pandeleanu Adriana
Răducanu Ameluța
Negru Alina Andrada
Damaschin Mariana
Mitu Alina Nicoleta
Nicolae Valentina
Fisher Mirela
Irimia Ancuța
Spătaru Mihaela
Vâlcu Tudora
State Victorița
Rădan Liliana
Prodana Mădălina
Gherman Carmen
Smocot Mihaela
Nica Ana Ioana
Daoud Despina
Chifu Florentina
Nicolae Mirela
Pitea Diana Viorela
Toader Roxana
Andrei Nicoleta-Alina
Turturica Diana Alis
Popescu Marina A.
Oprea Iulius Daniel
Popescu Mariana 
Genoveva
Proteasa Maria 
Loredana
Apostol Adriana
Ispas Alina Cristina
Nicula Cosmina V.
Coman Dorian
Ștefco Sara
Drăgan Lidia
Pliu Claudia

Stancu Teodora
Cana Cristina
Enache Monica
Mitu Antoaneta
Stanciu Ana
Nițu Sadulovici 
Georgiana
Jalba Georgeta M.
Iordache Adriana 
Margareta
Cioara Maria
Nicolae Mihaela
Iancu Mariana Elena
Oancea Viorica Violeta
Sturzu Mariana 
Lazăr Mița
Albu Niculina
Stanciuc Luminița
Stoica Mirela
Puiu Elena Tatiana
Petre Lidia Adriana
Stan Georgiana 
Paraschiv Georgiana
Nelepcu Melania 
Loredana 
Frățică Daniela
Voicu Steluța
Birloiu Narcisa Ionela
Cîrnu Alina Denisa
Moțe Oncoleanu C.
Alina Negru
Licoiu Emilia
Prioteasa Cristina
Chivu Oana
Csizmadi Alice
Botea Maria
Neagu Elena
Comarniceanu Cristina
Munteanu Elena
Mare Eugenia
Tupita Florina
Ghiță Victoria
Guta Mariana
Butnaru Mariana
Damian Anda Corina
Militaru Mădălina
Popa Mariana
Lacurezeanu Georgiana 
N.
Dobromirovici Dorina
Lungu Renate
Pleșea Mihaela
Furtună Elena
Șchiopu Anela
Postolache Mariana

Anghel Angelica
Gocea Oana Mădălina
Crăciun Lucia
Blenche Rodica Silvia
Togan Crina
Ionescu Mărioara
Adjudeanu Tatiana 
Stancea Maria 
Lăcrămioara
Tănăsescu Irina
Goldescu Steluța
Petre Liliana
Meciu Liliana
Rădulescu Marina
Patru Monica
Talaș Ioana
Ianos Elisabeta
Ursu Irina
Toader Roxana
Ene Luciana Irina
Ilie Elena
Cimpoiașu Laura
Florea Doina
Alexandru Daniela M.
Andreescu Sanda
Valentina Chelan
Gheorghe Elena 
Valentina
Dracea Georgiana L.
Costia Gherghina
Bandac Ionela
Dumitru Andreea
Petrică Carmen M.
Saitoc Paulina
Guriță Diana Carmen
Stănescu Elena
Edu Camelia
Pintea Constanța
Buzdugan Alina
Mitu Ștefania Iulia
Ioan Georgiana
Sperchez Mihaela
Alexandru Valentina
Nițu Daniela Adriana
Oprea Romelia
Constantinescu Irina
Popa Florica
Șerban Mihaela
Cudan Camelia
Hussain Monica
Toma Aliona 
Badea Ioana Carina
Iancu Alina
Tudoran Doinița
Grigore Mocănilă Geta

Tudorica Vasilica
Bejgu Vasilica
Duta Marinela Monica
Stroe Didina
Pop Veronica Florentina
Bondoc Rodica
Dinu Gina
Păun Rădița
Turcea Nicoleta Cristina
Moise Aurelia
Milea Mărioara
Marin Maria
Fotea Iuliana Simona
Lăzărescu Petrica
Berteșteanu Adriana
Panait Mirela Ramona
Mocanu Daniela
Gheba Claudita 
Florentina
Zăvoianu Cristiana
Savu Gabriela
Lupu Svetlana Aurora
Muhalache Lenuța
Filip Cristiana V.
Chițu Maria
Lalu Mădălina
Năstase Andreea M.
Codreanu Daniela
Creangă Florentina
Netolitzchi Daniela
Niți Felicia
Pușcă Florentina
Coman Ani Loren
Mogoșanu Ioana
Mocanu Rodica
Cîrjan Natalia
Constantin Viorica
Botea Elisa
Apostol Zoica

Mulțumiri
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Președinte A.C.T.O.R. și 
Coordonator Here There Plus

 1   Eugenia Barbu

Echipa A.C.T.O.R.
 2   Stefăniță Barbu 
 3   Mihai Stefăniță Barbu 
 4   Ioana Francisco

Voluntari Here There Plus
 1   Antonio Lionetti
 2   Indrė Justina Augustinaitė
 3   Magda Hinterplattner
 4   Deborah Awandi
 5   Maria Durczyk
 6   Laetitia Alifonso
 7   Paula Torroglosa Marín
 8   Maria Merino López
 9   Grega Perlič

Parteneri A.C.T.O.R. 
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 4   Ioana Francisco
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Liliana Barbu
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Daniela Chindea
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 1   Antonio Lionetti
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Cătălin Zestran


