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Ce este 
Vitamin T Plus?
Scris de Eugenia Barbu,  
coordonator Vitamin T Plus.
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Conceptul Vitamin T Plus se 
conturează în jurul teatrului și a ideii de 
aducere a educației și a culturii în rândul 
copiilor și tinerilor, prin intermediul teatrului.

A.C.T.O.R. folosește un spectru larg de 
instrumente artistice în educația tinerelor 
generații, dar și în scopul schimbărilor 
sociale: origami, păpușerie, teatru de umbre 
– acestea sunt metode care ar trebui să 
fie prezente în ansamblul de cunoștiințe 
al fiecărui voluntar care vrea să lucreze cu 
copiii și pe care va avea oportunitatea să și le 
dezvolte în cursul acestui proiect. A.C.T.O.R., 
în colaborare cu instituții educaționale și 
sociale, va facilita o serie de spectacole cu 
caracter educativ pentru copii și tineri care 
nu pot accesa teatrul din motive sociale, 
economice, geografice sau financiare. 

Obiectivul Vitamin T Plus este de a 
ajuta participanții să-și conceapă activități 
destinate copiilor și tinerilor dezavantajați 
din spitale, centre sociale, școli, grădinițe 
și licee din București și zonele rurale – 
activități ce vor avea ca scop promovarea 
instrumentelor teatrale către și pentru 
educație și a conexiunii cu diversitatea 
culturală. O dimensiune importantă a 
activităților este centrată pe promovarea 
valorilor democratice a cetățeanului activ 
în rândul tinerilor, precum și promovarea 
voluntariatului în general.

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 Amara - 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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Spitale

O mare parte din activitățile noastre din 
București implică vizitele la spitale pentru a 
ține companie copiilor și spre a-i învăța câte 
ceva. Mi se pare că la început, concentrarea era 
mai mult pe aspectul de distracție, probabil din 
cauza barierei lingvistice – nu ne era ușor să ne 
facem înțeleși așa că am compensat prin a fi 
cât mai gălăgioși cu putință – doar ca să avem 
atenția copiilor. Acum că limba nu mai reprezintă 
așa o amenințare – scrie Bibi care vorbește 
română ca un copil de cinci ani cu accent de 
moldoveancă – ne concentrăm mai mult pe 
partea educațională, învățând copiii despre 
cultura noastră, jucându-ne jocuri naționale ș.a.

Unele din cele mai frumoase experiențe 
în spitale au fost o amestecătură de jocuri cu 
aspecte educaționale – nu cred că ne mai este 
frică să fim lăsați singuri cu o grămadă de copii 
cu misiunea de a-i distra – ceva de care mă 
temeam îngrozitor înainte.

Provocarea spitalelor este că adeseori nu 
știm exact la ce să ne așteptăm când ajungem 
acolo. Poate fi o după-masă liniștită cu șase 
copii sau pot fi peste 30 de copii hiperactivi, 
câteodată suntem învăluiți de cadouri și 
dragoste, iar câteodată sfârșim acoperiți cu 
urme de dinți. Per total, activitățile în spitale 
s-au îmbunătățit enorm și, personal, îmi plac 
foarte mult. Bucuria pe care o aducem lor nu 
poate fi măsurată, cum nu poate fi măsurată nici 
fericirea care ne împresoară după ce plecăm.

Una din cele mai importante activități ale 
acestui proiect o reprezintă animația clinică. 
Trebuie să recunosc că la început eram puțin 
speriată, dar în același timp am știut că pot 
să o fac. Nu am luat parte la animația clinică 
înainte să vin aici, dar a fost unul din motivele 
principale pentru care am ales acest proiect. 

Povestit de Bo Britt Peet,  
voluntară Vitamin T Plus.

Povestit de Silvia Tursi,  
voluntară Vitamin T Plus.

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.

Până atunci am fost oarecum conectată cu 
spitalele din probleme personale, dar această 
activitate este una specială și îți poate face ziua 
mai bună. Așa cum am spus,  înainte să încep, 
îmi era teamă de reacțiile și sentimentele pe 
care le-aș putea avea în situații dificile pe care 
le-aș putea întâlni în spitale la vederea copiilor 
mici și fragili; o experiență  ca aceasta îți 
poate frânge inima și chiar asta se întâmplă, 
dar când ești acolo, în mijlocul lor, iar ei îți 
zâmbesc pentru că sunt mai puternici decât 
tine și pot avea mai multă energie decât tine... 
atunci, singurul lucru pe care îl poți face este 
să dai tot ce ai mai bun spre a-i face fericiți. 
A fost puțin complicat la început din cauza 
limbii, dar cu toții vorbim aceeași limbă când 
vine vorba de zâmbete, îmbrățișări și gesturi 
frumoase. Frica lipsei de comunicare a durat 
mai puțin de două săptămâni și am devenit 
destul de repede încrezători, iar sentimentul 
de a fi folositor a fost singurul care a contat. 

Primul obiectiv a fost să-i facem să se 
distreze. Cum? Am încercat cu baloane, apoi 
am înțeles că ei, copiii, sunt mai puternici 
decât noi; la finalul fiecărei vizite au în 
continuare energie și noi, voluntarii, suntem 
morți de oboseală! Așa că schimbăm strategia 
și căpătăm, cu timpul, noi competențe; am 
început să propunem activități mai liniștite 
și în același timp activități care să aibă un 
scop educațional sau artistic. Propunem ceva 
diferit de fiecare dată , aducem materiale 
variate și jocuri. Desigur, activitățile depind 
totuși de spitalul la care mergem și de ce fel 
de probleme au copiii. Animația clinică este 
o experiență pe care oricine ar trebui să o 
încerce o dată în viață; emoțiile pe care le ai în 
timpul acesta sunt incredibile și imposibil de 
descris prin cuvinte. Acum sunt mai motivată 
și mă gândesc la viitor și la faptul că la finalul 
proiectului meu voi continua să fac animație 
clinică pe oriunde mă voi duce. Nu știu ce voi 
face după sau unde o să merg, dar dacă mă 
întorc în orașul meu natal, cu siguranță voi încerca 
să sugerez această idee spitalului de acolo. 
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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
Silvia Tursi 

Țara
Italia 

Data și locul nașterii
18.01.1989 – Trani

Educație și experiență
Am o diplomă de Bacalaureat în Cultura 
Limbilor Moderne și Turism și o licență 
în Limbi Moderne pentru Cooperare 
Internațională în contextul Turismului 
Sustenabil. În ultimii ani am fost hostess 
pentru numeroase evenimente locale, am 
participat la două internship-uri, una într-o 
agenție de turism iar alta în biroul municipal 
pentru promovarea teritoriuliu și al turismului. 
În adolescență am organizat de asemenea 
laboratoare creative în auditorum iar pentru 
a-mi finanța studiile am oferit meditații 
copiilor și tinerilor.

Despre familie 
Tatăl meu e instalator, mama este casnică, 
iar sora mea (cu 2 ani mai mare decât mine) 
locuiește și lucrează în Londra la o agenție 
de publicitate și comunicare. Îi iubesc și cred 
că suntem o familie faină. Mama are un 
handicap, dar este o persoană pozitivă, știe ce 
fel ne greutăți îți poate oferi viața și mulțumită 
ei știu că poți fi trist o perioadă, dar într-un 
final trebuie să găsești o modalitate prin 
care să înfrunți situațiile grele și o atitudine 
pozitivă în viață e singurul fel prin care poți 
supraviețui. De aceea cred că suntem o 
familie extraordinară. Putem glumi pe 
acest lucru și să fim puternici împreună. Îmi 
admir tatăl pentru tot ce face pentru familia 
noastră și cred că e cel mai bun bărbat din 
lume, chiar dacă are atâtea defecte, pe care 
pe majoritatea le-am moștenit. Sora mea 
e persoana de care mi-e dor cel mai mult, 
avem o relație bună care nu s-a schimbat 
niciodată, încă glumim și ne distrăm când 
putem, ca și cum am fi copii de 3 ani. Un alt 
membru important al familiei este țestoasa 
mea drăguță, Pallino.

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

Italiană: Tiramisù
Sugerată de Silvia Tursi, voluntară  
Vitamin T Plus,  despre rețeta sa.  
[cautați alte rețete de voluntari pe blog: 
https://programulaiciacolo.wordpress.com/
retete-15-16/]

Ingrediente:
6 ouă (mărime medie)
Cafea cu lapte (destulă pt. a scufunda pișcoturile)
400g pișcoturi
120g zahăr
Cacao (destul pt. a presăra deasupra)
500g mascarpone

Mod de preparare: 
Pentru a prepara tiramisu, propun să începem 
prin a separa albușul de gălbenușul ouălelor. 
Apoi adăugăm jumătate din zahăr peste 
gălbenușuri și amestecăm cu mixerul până 
când obținem un amestec omogen: ușor, 
spumos și cremos.

Adăugați mascarpone la amestecul de 
gălbenușuri. Apoi bateți albușurile cu mixerul  
și adăugați cealaltă jumătate din cantitatea  
de zahăr și continuați să bateți.  

Odată ce albușurile vor fi amestecate 
perfect, adăugați-le la amestecul de 
gălbenușuri, zahăr și mascarpone. Faceți asta 
cu grijă, folosind o lingură. 

Când crema este gata, puneți o mică 
cantitate pe fundul vasului de servire, înmuiați 
pișcoturile în cafea (nu prea mult), iar apoi 
puneți-le în farfurie în forma dorită.

Puneți crema peste pișcoturi, iar apoi 
așezați un alt strat de pișcoturi înmuiate în 
cafea (dacă primele au fost puse pe orizontală, 
așezați-le pe verticală). Puteți face 2 sau 3 
nivele. Acoperiți ultimul nivel bine și presărați 
pe deasupra pudra de cacao. Puteți presăra (în 
plus) și bucățele de ciocolată. 

Păstrați tiramisu în frigider pentru câteva 
ore și apoi... buon appetito!

Pasiuni
Unele din hobby-urile mele preferate sunt: 
să citesc, să ascult muzică și să mă uit la 
seriale. Îmi place de asemenea fotografia și 
să plănuiesc călătorii și vacanțe cu prietenii, 
petreceri și evenimente de toate felurile. 
Fiind italiancă, una tradițională, îmi place 
să cos și să gătesc, în special deserturi. 
Am o pasiune pentru tot ce înseamnă 
turism sustenabil și grija pentru mediul 
înconjurător și moștenirea lumii. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Am ales acest lucru pentru că e ceva ce 
am început să fac în timpul liber, dar a 
trebuit să mă opresc din cauza studiilor. 
Am considerat că proiectul va fi bun pentru 
mine și că mă voi pricepe. Copii sunt atât 
de interesanți, te pot surprinde, te pot face 
să râzi și să gândești, te pot învăța defapt 
multe lucruri. Ei sunt viitorul... 

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Pentru mine înseamnă o sursă adițională/ 
vitamin care îți poate face viața mai bună și mai 
ușoară. Proiectul înseamnă mult pentru mine. 
Este ultima mea șansă să am “experiența vieții” 
și să fac ceva numai pentru mine înainte să 
intru în adevărata viață de adult.  

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
În primul rând, cred că îmi voi căuta locul 
undeva, dar nu în Italia, apoi îmi voi căuta 
de lucru în domeniul studiilor și intereselor 
mele și poate cu câțiva bani și competențele 
mele voi putea să realizez una din dorințele 
mele secrete... să mă întorc acasă și să-mi 
creez propria organizație.

Descrie-te în 7 cuvinte
Neobosită, precisă, curioasă, mâncare, 
respect, ajutor, loialitate.
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Una din cele mai minunate experienție 
ale SEV-ului meu în România a fost spectacolul 
pe care l-am avut la Fringe Festival. L-am 
perceput ca pe o concluzie a stagiului meu 
și a vizibilității tuturor lucrurilor pe care le-
am învățat anul acesta în A.C.T.O.R. 

Antonio Lionetti din proiectul Here 
There Plus și cu mine am organizat o 
scurtă piesă de teatru de umbre, inspirată 
dintr-o legendă a orașului nostru, Barletta. 
Legenda era despre Eraclio, o statuie mare 
de bronz găsită pe malul mării, care în 
curând, prin imaginația locuitorilor, a devenit 
un uriaș, protector al orașului. Spectacolul a 
fost dedicat copiilor și prezentat în italiană. 
Am avut această mare șansă de a arăta încă 
o dată o parte din cultura și tradiția noastră 
în fața copiilor de grădiniță din Sibiu, lucru 
pe care nu-l voi uita niciodată.

Mă bucur enorm că am avut această 
oportunitate și că am acceptat această 
“provocare”. Da, pentru mine a fost o 
provocare pentru că acum un an nu mi-aș 
fi putut imagina să fiu capabilă de acest 
spectacol. Îmi amintesc cum mă simțeam 
cu câteva zile înainte să plec în Sibiu. Eram 
foarte ocupată, încercând să îmbunătățesc 
piesa și repetam de foarte  multe ori. În 
unele momente a fost foarte obositor, 
dar într-un final am fost fericită pentru că 
am făcut multe lucruri noi, am cunoscut 
oameni noi și am învățat mai multe despre 
mine însumi. Sentimentele mele vizavi de 
spectacolul din Sibiu au fost amestecate și 
derutante, am trecut de la momente de «pot 
s-o fac, e doar de distracție» la altele de «mi-

Când Eugenia ne-a propus să participăm 
la paradă, am acceptat pentru că eram sigură 
că ne vom distra de minune, cu siguranță 
a fost așa. Ca în fiecare an, A.C.T.O.R. a 
participat la parada organizată de Teatrul 
Ion Creangă folosind rochii din hârtie. Asta 
a fost cea mai extraordinară parte pentru 
mine. Am început să pregătim rochiile 
singure cu câteva săptămâni înainte; 
Lelde Zvirbule, voluntară Vitamin T Plus 
din Letonia, a fost responsabilă de aceste 
întâlniri. A avut idei bune și motivația de a ne 
explica felul în care să ne construim rochiile, 
dându-ne sugestii corecte. Rezultatele au 
fost impresionante . 

Povestit de Silvia Tursi, 
voluntară Vitamin T Plus.

Scris de Silvia Tursi, 
voluntară Vitamin T Plus.

Experiență la  
Festivalul Fringe  
 

Festivalul Amintiri  
din Copilărie

e frică, nu sunt profesionistă deci nu poate 
să iasă perfect». Când am ajuns la Sibiu 
mi-a fost teamă pentru că nu știam exact 
ce să facem și unde să stăm. Ceea ce m-a 
făcut să mă simt mai bine a fost faptul că toți 
voluntarii din Fringe Festival au fost foarte 
ospitalieri și au încercat să ne ajute cum au 
putut până la finalul evenimentului. Când 
am ajuns, am realizat curând că oamenii din 
jurul nostru erau profesioniști și conectați 
cu teatrul și că se așteptau ca și noi să fim la 
fel... asta ne-a speriat mult... 

În ziua spectacolului m-am simțit 
stresată și speriată. Am încercat să-mi 
controlez sentimentele și, cunoscându-
mi standardele, pot spune că m-am 
descurcat foarte bine, dar sunt de părere 
că sentimentele mele au afectat rezultatul 
spectacolului pentru că a mers un pic prea 
repede și nu a ieșit perfect, așa cum am 
repetat. Mai târziu, gândind rațional, mi-am 
spus: «A fost o primă încercare și copiii au 
râs, pot să zic că a fost destul de bine».

Pe parcursul Fringe Festival am ajutat 
voluntarii să promoveze festivalul. Ne-am 
petrecut toate diminețile în stradă, pasând 
pliante și vorbing cu copii, invitându-i la 
spectacole. Am fost responsabilă cu masa 
de origami și i-am învățat cum să facă câteva 
figurine. M-am simțit confortabil atunci 
pentru că era ceva cu care eram obișnuită și 
am făcut-o cu plăcere. Aș vrea să mulțumesc 
tuturor celor implicați în Fringe Festival, 
deoarece ne-au ajutat foarte mult. Toate 
după-amiezile ne-au invitat la spectacolele 
lor și mă bucur că am avut această șansă. 

În ziua paradei a plouat mult, dar 
vremea nu ne-a oprit și curând soarele s-a 
ridicat din nou și am avut unul din cele mai 
fericite și amuzante momente ale stadiului 
nostru SEV. Am mărșăluit în rochiile noastre 
strălucitoare, am zâmbit oamenilor de pe 
stradă și am râs între noi. Parte a meritelor 
merge la trupa italiană care mergea în 
spatele paradei, cântând, contribuing la 
atmosfera plăcută și bucuria noastră.  

După paradă am avut oportunitatea 
de a organiza câteva workshop-uri pentru 
copii în Parcul Kiseleff. Lelde a ținut un 
workshop despre cum să faci flori din hârtie 
creponată și eu unul despre cum să faci 
paste tradiționale: Orechiette. Eram sigură 
că nu va fi apreciat din cauză că ar putea 
deveni plictisitor pentru ei, dar rezultatul a 
fost un workshop aglomeratcu copii care nu 
voiau să plece decât la terminarea activității. 
Mi-a plăcut foarte mult!

15
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Nume
Ivana Pavelić Šprajc 

Țara
Croația 

Data și locul nașterii
16.02.1984  – Zagreb

Educație și experiență
Facultatea de Studii Umane, Zagreb – limba  
și literatura croată, limba și literatura slavă;  
Manager de proiect, coordonator de voluntari, 
coordonator de activități, activități pentru 
tineri și activități internaționale.

Despre familie 
Un soț (căsătorie de 4 ani – din 10.09.2011) 
Ivonmir, 39 de ani. Un frante, Jorica, 30 de ani. 
Mama Danica, 57. Tatăl, Tihomir, 62.

Pasiuni
Să urc pe munte, să fac voluntariat, să citesc. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că nu am lucrat niciodată în școli ca 
profesor de limbi. Cum îmi plac ONG-urile 
și învățarea non-formală, mi-ar plăcea ca 
pe viitor să lucrez cu copii și animale pe 
sensibilizare. Acest proiect e o oportunitate 
să învăț pentru că nu am cine știe ce 
experiență în lucrul cu copiii.  

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Să învăț ceva nou, să descopăr noi competențe, 
informații, oameni... Să învăț o nouă limbă. Să 
iau o pauză de la job-ul meu.  

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Voi începe propria mea afacere cu o fermă 
pentru sensibilizarea copiilor și animalelor.

Descrie-te în 7 cuvinte
Iubitor de stilou, iubitor de câini, iubitor  
de tren, mesager al păcii, călător, prietenie, 
voluntar.

Nume
Vicente Sesmero Pozo

Țara
Spania 

Data și locul nașterii
03.12.1992  – Toledo

Educație și experiență
De când eram copil mi-a plăcut să învăț lucruri 
noi, deși marea mea pasiune  a fost să studiez 
limbi. Studiez engleză la facultate și am mai 
învățat și italiană și franceză, iar acum mi-ar 
plăcea foarte mult să învăț română.

Despre familie 
Locuiesc cu o familie extinsă: bunicii, 
părinții, sora, vărul și unchii mei. Stăm cu 
toții pe aceeași stradă și casele noastre sunt 
conectate prin grădini. Așadar, am o familie 
mare care mă susține cu fiecare pas din viața 
mea. Mă bucur că îi am.

Pasiuni
Îmi place foarte mult să citesc și să mă uit 
la seriale. Pasiunea mea este de a ajuta 
societatea, de a încerca să o dezvolt și să o 
susțin. Deși am studiat limbi, mi-ar plăcea să 
cooperez cu diferite ONG-uri și să devină un 
stil de viață. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că e cea mai bună modalitate de a 
acumula experiență în domeniu, mai ales 
datorită unei experiențe de voluntariat 
anterioare, cooperând cu diferite organizații, 
dezvoltând programe de lucru cu copii.  

Nume
Lelde Zvirbule

Țara
Letonia 

Data și locul nașterii
25.07.1991 – Riga

Educație și experiență
Am studiat la Liceul Rigas Euglas, am 
terminat Școala de Arte și Design Liepaeas, 
am lucrat în Liceul Rigas Briva Valdorfa unde 
aveam lecții cu copii de la clasa I la a III-a.  
Am lucrat puțin ca designer.

Despre familie 
Am cea mai cool familie din lume. Am doi frați 
mai mari – amândoi muzicieni amatori.

Pasiuni
Să desenez portrete și să dansez. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că îmi place să fiu lângă ei și pentru 
că vreau să devin profesoară. Tatăl meu e 
profesor și mă inspiră.  

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Pe parcursul proiectului îmi doresc să înțeleg 
ce este cu adevărat un profesor și dacă mi 
se potrivește, să am câteva idei pe care să le 
folosesc în carieră, să am o experiență enormă.   

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Voi studia la facultate, doar că nu știu pe ce 
profesie.

Descrie-te în 7 cuvinte
Zâmbet, optimism, emoții, familie, progres, 
perfecționist, Letonia.

Nume
Gema Alañon

Țara
Spania 

Data și locul nașterii
19.08.1991 – Ciudad Real

Educație și experiență
Am titlu în gastronomie și am făcut cursuri 
într-o Școală de Educație Specială; de 
asemenea, am lucrat ca bucătar în mai multe 
restaurante. Pe parcursul vieții mele am fost 
interesată în tot ce ținea de societate, așa 
că am fost la cursuri de: prevenirea abuzului 
de droguri; a fi lider de activități în timpul 
liber; lider de activități pentru persoane cu 
dizabilități; curs de terapie prin muzică; curs 
de comunicare cu persoanele surde/oarbe. 

Despre familie 
Familia mea e foarte faină, suntem cu toții 
foarte apropriați. Am o mamă și un tată, cei 
mai buni pe care aș putea să-i am. Locuiesc 
cu sora mea, prietena mea cea mai bună, 
suntem mereu împreună. Verișorii mei îmi 
sunt ca frații, îi iubesc. Am un bunic, e ca un 
tată. Familia e viața mea, îi iubesc pe toți.

Pasiuni
Sportul meu preferat e baschetul. Am jucat 
mulți ani într-o echipă din orașul meu. Iubesc 
muzica și scrisul, sunt două modalități prin 
care să-mi exprim sentimentele. Cel mai 
mult îmi place să ajut oameni, mă simt 
extraordinar făcând asta. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Îmi place să lucrez cu copiii pentru că îmi 
reamintesc de copilăria mea. Cred că ei sunt 
viitorul și că au nevoie de lucruri diferite. 
Sunt inocenți și au nevoie de ajutorul nostru.   

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Este o nouă experiență pentru mine. În țara 
mea am lucrat cu copii în spitale cu și fără 
dizabilități. Pentru mine e foarte important să 
învăț limba și să ajut alte comunități.  

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Voi studia integrarea socială în lucrul 
cu orfani, femei maltratate, imigranți, 
dependenți de droguri... vreau să continui să 
studiez societatea. 

Descrie-te în 7 cuvinte
Pozitiv, constant, zâmbet, răbdare, realitate, 
încăpățânare, afecțiune. 

Nume
Younoussa Sanyani 

Țara
Franța 

Data și locul nașterii
1990 – Mayotte

Educație și experiență
Am fost tehnician la o fabrică de hârtie  
timp de 3 ani.
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Despre familie 
Tatăl meu era polițist. Mama mea lucrează  
ca asistent de vânzări. Suntem o familie mare.  

Pasiuni
Îmi place muzica și dansul. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că deobicei mă conectez ușor și am  
o relație bună cu ei. 

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Mă voi întoarce în Franța să lucrez...

Descrie-te în 7 cuvinte
Respectuos...nu știu. 
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Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Pentru mine, proiectul înseamnă un an pentru a 
învăța cum să gestionez totul. Cel mai bun mod 
de învățare și de îmbunătățire a competențelor 
mele și o șansă de a-mi antrena personalitate. 
Acest an va fi unul decisiv în cea ce privește 
stilul meu de viață.  

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Mi-ar plăcea să plec un an în Africa de Sud, 
să mă pot bucura de viață cât sunt încă tânăr, 
iar apot mi-ar plăcea să colaborez sau să 
înființez un ONG, făcând tot binele din lume.

Descrie-te în 7 cuvinte
De ajutor, zâmbăreț, fericit, prietenos, 
cooperativ, imaginativ, cu scopuri clare.
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Nume
Simon Brumain

Țara
Franța 

Data și locul nașterii
17.02.1994, Seclim

Educație și experiență
Am terminat liceul și un an în Marketing.

Despre familie 
Părinți căsătoriți, un frate (28) și o soră (26).

Pasiuni
Handball, tobe, lupte sportive, teatru. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că va fi o experiență bună, mi-ar plăcea 
să devin un educator social. Îmi plac copiii.  

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Să-i învăț pe alții despre țara mea, să 
gestionez un grup de copii și să mă simt bine 
cu ei; training-uri; mai multă experiență.   

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Educator social.

Descrie-te în 7 cuvinte
Deștept, îndrăgostit de natură, comunicare, 
dulce, puternic, nu-mi place să scriu.

Nume
Gioacchinno Simone

Țara
Italia 

Data și locul nașterii
10.08.1988- Altamura

Educație și experiență
Am studiat  IT la liceu, așadar sunt un expert în 
computere. Apoi am fost în armata italiană timp 
de doi ani și pe urmă am lucrat diferite joburi, de 
exemplu:  muncitor, casier și lucrător la depozit.

Despre familie 
Îmi iubesc familia. M-au învățat multe despre 
valorile modestiei: munca, iubirea pentru 
planetă, sinceritatea și respectul.

Pasiuni
Îmi place să alerg, să merg pe bicicletă și baschetul. 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că mi-ar plăcea să-i fac să zâmbească, 
iar de fiecare dată când zâmbesc și eu zâmbesc.   

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
O oportunitate crucială în momentul de față.   

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Îmi voi găsi de lucru.

Descrie-te în 7 cuvinte
Alergat, bicicletă, familie, respect, baschet, 
pozitivism, mâncare.

M

Y
S

Nume
Bo Britt Peet

Țara
Estonia 

Data și locul nașterii
13.09.1993 – Tallinn

Educație și experiență
Școala Generală Pelgullina; Liceul Toffner; 
Universitatea Tartu: Limba și Literatura Engleză, 
Drept (amândouă neterminate); Consiliul 
Municipal Tallinn – specialist info, serviciu clienți; 
voluntariat – adăpost pentru pisici.

Despre familie 
Am un frate și o soră mai mici, două pisici  
și o pereche de părinți drăguți.

Pasiuni
Artă neconvențională, să scriu, să citesc 
despre tot și despre toți. Vinul de calitate 
poate fi un hobby? 

De ce ai ales să lucrezi cu copiii?
Pentru că sunt grupul uman despre care 
știu cel mai puțin, ceea ce îi face foarte 
interesanți și foarte intimidanți.  

BI

BI

Ce înseamnă VitaminT Plus pentru tine?
Oportunitatea de a învăța cum să fiu un lider 
și cum să urmez, cum să fac lumea să uite 
de grijile de zi cu zi prin teatru și jocuri. Să 
inspir și să fiu inspirată. 

Ce vei face după ce te vei întoarce acasă?
Nu am nici cea mai vagă idee.

Descrie-te în 7 cuvinte
Energică, optimistă, sarcastică, încăpățânată, 
iute la minte, emoțională, critică.

GI
O N

Era o dimineață frumoasă, iar echipa 
noastră se pregătea pentru primul spectacol 
prezentat în fața unui public. Timpul a 
trecut pe lângă noi, înfruntând o serie de 
Colombine emoționale, un Pantalones 
nemulțumit, Arlechini entuziaști și Pierroți 
morocănoși, adesea interpretând unul 
sau mai multe dintre aceste roluri -oh, ce 
săptămână! Ce fericită am fost să văd atâția 
copii uitându-se la spectacolul nostru. Eu, 
un umil dansator cu un steag în mână care 
are 10 secunde de faimă pentru piruete a 
fost foarte satisfăcătoare.

Bătea vântul și era însorit în același 
timp, așa că steagurile erau destul de 
greu de controlat și soarele ne intra în ochi 
dar cumva am reușit datorită experienței 
acumulate până în acel punct. Liderul 
nostru, Lelde, era neînfricat, iar Mario, 
muzicianul, scotea din flautul său sunete 
pe care nu le auzisem până acum. Dansând 
pe ritmul muzicii mi-a oferit libertate şi în 

Povestit de Bo Britt Peet, 
voluntară Vitamin T Plus.

Atelier de Circ 
și de Jonglerie

acelaşi timp m-a făcut să mă simt ameţită.  
Timpul a trecut repede în aruncările steagurilor 
noastre, în ritmul muzicii pe care îl urmăream, 
iar prea curând a venit vremea să încheiem 
numărul și să părăsim scena ca niște super 
eroi, cu steagurile pe post de pelerine. 

Ce vremuri!
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Programul Aici Acolo se bazează pe 
diversitatea culturală și aspiră spre a o 
aduce în sistemul de educație românesc 
într-un mod non-formal. Așadar, 26 voluntari 
din diferite țări, incluzându-mă pe mine, 
Silvia din Italia,își prezintă identitatea 
culturală prin jocuri și activități cu subiecte 
interculturale alese de noi, desfășurate pe 
parcursul a trei lecții.

Despre lecții Sistemul de  
învățământ românesc

La început am avut parte de un training 
psiho-pedagogic, ținut de doi profesori 
români extraordinari, Cătălin Zestran și 
Lavinia Popescu; apoi am lucrat pe planul 
nostru de lecții. Îmi amintesc cât de grea a 
fost pentru mine ideea de a-mi creea propria 
lecție, dar în final totul a mers bine și am 
primit magica undă verde pentru planul meu 
de lecție. Apoi a venit partea cea mai grea: 
realizarea a ceea ce am scris… pe hârtie, 
totul pare ușor, dar când te afli pentru prima 
dată în fața a 28 de copii uitându-se la tine 
cu așteptări mari din partea ta... bah! Atunci 
nu e deloc ușor să-ți urmărești planul... Da, 
mi-a fost frică de copii de trei ani, mi-a fost 
chiar foarte frică! Am început lecția și totul 

Scris de Silvia Tursi, 
voluntară Vitamin T Plus.

Scris de Silvia Tursi, 
voluntară Vitamin T Plus.

Din experiența mea personală, trăind 
în România ca voluntar și în Italia ca stu-
dent, pot spune că nu găsesc foarte multe 
diferențe între cele două sisteme de înv-
ățământ, iar acele câteva aspecte diferite 
avantajează sistemul educațional românesc 
– în comparație cu cel italian. Este posibil 
ca punctul meu de vedere să fie prea strict 
și negativist când vine vorba de sistemul 
italian sau de Italia în general, însă nu pot 
uita entuziasmul și uimirea care m-a cu-
prins când am intrat pentru prima dată 
într-o școală românească. Am vizitat multe 
școli și grădinițe din București și pot afirma 
că arată mult mai bine. Totul pare nou și 
bine întreținut, totul e atât de diferit față de 
mobila veche pe care o avem noi în școlile 
publice.Mai mult decât atât, multe clase 
sunt echipate cu proiectoare și calculatoare; 
în școlile noastre avem numai laboratorul de 
informatică echipat cu calculatoare; în unele 
cazuri avem unul sau două laptopuri pe care 
profesorii trebuie să le rezerve înainte de 
ore (dacă au nevoie). Desigur, asta depinde 
de importanța pe care o are educația într-o 
anumită țară și deci câtă importanță – în 
termeni monetari – i se va da. Consider că 
atunci când se aduce în discuție acest su-
biect al educației, totul se prezintă mai bine 
în România. Cred că românii au standarde 
înalte iar profesorii încearcă din răsputeri 
să-i facă responsabili pe copii. Prima oară 
când am intrat într-o grădiniță era foarte 
devreme iar copiii luau micul dejun. Îmi 
amintesc cât de liniște era în jur și cum 
copiii ajutau la punerea și strângerea mesei. 
Acestea sunt mici, dar importante detalii.

O altă diferență imensă este pauza. În 
Italia, singura pauză pe care o am este una 
mică în jurul orei 11, care ține 10-15 minute, 
depinzând și de școala în care ești.  Desigur, 
dacă profesorul dorește o schimbare (depin-
de de subiect), elevii pot să mai stea în picio-
are, dar nu e o pauză cu adevărat. De aceea 
am fost surprinsă când am descoperit că 
aici se dă pauză de 10 minute din oră în oră. 
Cred că este un element crucial în ajutorul 
copiilor de a fi mai concentrați și relaxați 
pentru următoarele 50 de minute. Toate im-
presiile mele față de sistemul de învățământ 
românesc sunt pozitive și mă bucur că am 
avut oportunitatea de a-l cunoaște.

a devenit spontan și distractiv. Pe parcursul 
timpului am învățat cum să reacționez în 
orice situație și eveniment neașteptat, cum 
să fiu relaxată în fața copiilor și cum să mă 
bucur de aceste momente cu ei, cum să le 
atrag atenția și cum să îi liniștesc, deoarece 
câteodată pot fi extra-energici față de 
activitatea pe care ai propus-o ș.a. Lecțiile 
mele sunt despre gastronomia italiană, 
deci îți poți imagina exaltarea lor când află 
subiectul, toți țipă la mine: «Pizza! Lasagna!»

Programul acesta reprezintă o oportunitate 
pentru fiecare, profesori, copii și voluntari; 
fiecare lecție este diferită și mereu înveți ceva 
nou. Copii au șansa de a “călători” într-o altă 
țară, profesorii au parte de noi perspective 
și idei,iar voluntarii.. poate că noi suntem 
cei mai câștigați... datorită copiilor ne 
descoperim pe noi, iar datorită profesorilor 
învățăm noi modalități de a ne apropia de 
copii. Este un schimb de cunoștințe, cultură 
și iubire!

În final, cel mai important lucru care 
contează este acel strigăt din ultima lecție, 
când intri în clasă se aude «Silviaaaaaa!», 
iar apoi copiii aleargă înspre tine și ești 
practic îngropat în îmbrățișările și sărutările 
lor.. asta e una din cele mai frumoase 
amintiri pe care le voi lua cu mine acasă 
când proiectul meu se va termina. 
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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 Mirela Fischer, Grădinița nr. 7 – 
despre Silvia Tursi, voluntară Vitamin T Plus.

Relația  
voluntar-profesor

«De la voluntarii aceștia am învățat  
cât de ușoară și „normală” este normalitatea. 
I-au făcut pe copiii noștri să se simtă importanți. 
Ei sunt nu numai copii speciali, ci și copii săraci. 
Toată lumea îi dă de-o parte sau pur și simplu  
îi ignoră. Pentru prima dată, cineva vine spre  
ei zâmbind, vorbindu-le ca de la egal la egal. 

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».  

«Silvia este o persoană veselă, plăcută, 
calmă și mereu cu zâmbetul pe buze. A fost 
o plăcere să colaborăm, să existe unitate și 
complexitate în acțiunile ei cu copiii. Copiii 
au îndrăgit-o imediat, au fost deschiși spre 
persoana ei, au îmbrățișat-o în nenumărate 
rânduri. I-a plăcut că am degajat o atmosferă 
caldă și a afirmat că cele mai reușite lecții 
sunt în aceste condiții. I-a plăcut colaborarea 
cu profesorul și a avut impresia că atât copiii 
cât și profesorul doreau să afle lucruri noi.

Silvia a fost unul din voluntarii care au  
avut lipici la copii prin zâmbetul mereu prezent, 
căldura cu care a comunicat cu copiiii, dar 
și prin activitățile și materialele folosite și 
desfășurate. Toate activitățile ei s-au axat 
mai mult pe activ-senzoriale: pipăit, miros, 
dar și cântece cu mișcări».

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.
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 4   Ioana Francisco

Voluntari Here There Plus
 1   Silvia Tursi
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 3   Younoussa Sanyani  
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