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INTRODUCERE
 
Dragă cititor, 
 
Organizația A.C.T.O.R. a fost fondată în 2002, atunci 
când un grup de oameni au decis să conceapă împreună 
niște proiecte și evenimente. Grupurile țintă erau copiii, 
din grănițe și școli, dar și spitale și centre, cum este Lacul 
Bucura. Toate activitățile care au existat înainte de nașterea 
A.C.T.O.R.-ului erau realizate într-un md creativ, începând de 
la nevoile grupurilor țintă și al voluntarilor implicați.  

În acea vreme eram susținuți de o organizație tip umbrelă, 
care ne-a ajutat să înțelegem cum să fim mai strategici 
atunci când vine vorba de a primi finanțări. Așadar, 
începând din 2003, A.C.T.O.R. a început activitatea în 
contexte interculturale, adăugând încâ un spital pe lista de 
parteneriate, derulând acțiuni de animație clinică. 

Cea mai interesantă parte în creșterea noastră an de an au 
fost proiectele noastre de găzduire a unor tineri voluntari 
care veneau din toate țările lumii. Aceste tipuri de activități 
au devenit cele mai vizibile în comunitatea noastră. Fiecare 
voluntar străin găzduit de A.C.T.O.R. a adus noi cunoștințe, 
perspective și idei. Astfel, A.C.T.O.R. a fost consolidat prin 
implicarea activă a acestor voluntari, trimiși sau găzduiți.
 
Misiunea A.C.T.O.R. a fost de la bun început de a răspândi 
metodologia artistic-educațională ca instrument de învățare 
non-formală, în special acea ramură a artei conectată cu 
teatrul. Proiectul Vitamin T (T-ul vine de la Teatru) a început 
din anul 2009. 

În acea vreme, coordonarea proiectului nu a fost ușoară 
deoarece perpectiva Eugeniei Barbu asupra proiectului 
era prea intensă pentru puterea de înțelegere a grupului 
de voluntari. După câțiva ani, conceptele de cultură și 
exprimarea liberă prin teatru ca fiind elementare omului 
au revenit ca metode îmbunătățite și împrospătate. Din 
anul 2015, aceste acțiuni artistice au avut din ce în ce mia 
mult succes în interacțiunea dintre voluntari străini și copii 
români. 
 
Cea mai importantă realizare a proiectului a fost să le ofere 
copiilor din diferite zone dezavantajate șansa de a fi parte 
din spectacolele teatrale. În timp, acest lucru a devenit ceva 
obișnuit pentru A.C.T.O.R.
Grupurile de voluntari care stau între 6-12 luni în România, 
fiind creativi, entuziaști și responsabili, gândind în 
perspectivă, au devenit animatori socio-culturali prin 
intermediul utilizării artelor. Această metodă pare mai 
eficientă decât orice modalitate formală de învățare pe care 
am văzut-o. Mulți voluntari implicați în proiectul Vitamin 
T încă dezvoltă activități de artă în educație în domeniul 
școlar și de lucru cu tinerii după ani de la terminarea 
stagiului lor. Unii dintre ei au înființat propriile organizații 
non-profit. 
 
Dimensiunea interculturală a proiectelor Vitamin T a deschis 
mințile multor tipuri de oameni ai comunității din București, 
dar și ale persoanelor care trimit voluntari din alte țări. 



CLARA QUINTANA SILVA  
din Spania

Numele meu este Clara și vin din Spania 
(olé!!!).  Am numeroase hobby-uri, cum 
ar fi: să citesc, să scriu, cinema, teatru, 
mersul pe munte și călătoritul! Cred că 
toată lumea are un suflet de copil și îmi 
place când lumea arată acest lucru. 

Mă consider o persoană creativă, veselă și curioasă... Sper 
să mă bucur pe deplin de acest proiect pentru că în acest 
moment al vieții nu știu ce să fac mai departe. Însă unul din 
proverbele mele preferate este “Orice poți să visezi, poți să 
realizezi”. Chan, Chan, Chan! (muzică miraculoasă).  

ELISABETTA TONIN 
din Italia

Bună! Eu sunt Elisabetta, am 19 ani 
și vin din Italia! Iubesc animația clinică 
și zâmbetele copiilor la fel de mult cât 
iubesc să mă distrez cu ei! Alături de ei 
știu că un lucru mic poate deveni ceva 
extrem de frumos. Am un frate mai

mare și două surori. Chiar dacă ne certăm deseori, îmi 
place să am o familie mare, fiindcă datorită lor am învățat 
ce înseamnă să împarți, să faci sacrificii și să arăți milă. 
Sunt o fată curioasă, sensibilă și veselă. Îmi place să alerg, 
să merg la munte, să dansez (să fac sport în general), 
îmi place teatrul și cusutul. Am ales să fac voluntariat aici 
pentru că nu am o idee concretă despre ce pot face în viitor 
și am simțit nevoia de a face o schimbare. Cred că ce am 
spus despre mine e de ajuns! Ciao, ciao amici!!! 

JUAN JOSÉ RUIZ LUQUE 
from Spania

Hola amigos! Numele meu e Juan José, 
dar toată lumea îmi zice Jon. Vin din 
Málaga, cea mai însorită parte din Sud 
a Spaniei. Am 26 de ani și am studiat 
teatru timp de cinci ani. Pe lângă actorie, 
cele mai valoroase experiențe din viața

mea sunt legate de călătorii, dans, familie și prieteni. Vorbesc 
patru limbi diferite, așa că învață-mă să vorbesc română 
pentru a mă putea numi un adevărat poliglot! În acest 
moment din viața mea îmi doresc doar să văd lumea și să 
colecționez cele mai frumoase experiențe cu putință.De 
asemenea, iubesc mâncarea, este ceva ce mă face fericit. 
Mă consider o persoană pozitivă, isteață, ironică, amuzantă 
și încăpățânată. Ne vedem pe aici! Hasta la próxima!!!

KRIZIA CAMPOBASSO 
din Italia

Mă numesc Krizia, dar îmi poți spune 
Wendy! Vin dintr-un mic orășel din Sudul 
Italiei, iar acum sunt în această nouă 
aventură în România. Despre mine, pot 
spune că mă pasionează arta, în special 
scrisul, desenul și pictura. De asemenea, 

îmi place și ce ține de activitățile Do It Yourself (DIY) și 
reciclarea creativă. Mă consider o fată inventivă,vorbăreață

NATALIE PUNZ 
din Austria

Bună tuturor! Servus! Eu sunt Natalie și 
vin din Schwertberg, Nordul Austriei. Am 
20 de ani. Tocmai am dat bacalaureatul 
la o școală de afaceri în Austria, iar inainte 
de facultate mi-am dorit să petrec un an 
în afara țării, făcând ceva util. De aceea 

sunt aici! Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri, culturi 
și oameni noi. Aș putea să ascult muzică ore întregi și îmi 
place să citesc. Nu știu exact ce vreau să fac pe viitor, dar 
îmi voi da seama destul de curând. Sunt austriacă, așa 
că ador să schiez. Mă pasionează sporturile în general. 
Pe timpul verii, de exemplu, deobicei merg la munte și joc 
volei. Sunt entuziasmată să mă familiarizez cu Bucureștiul 
alături de voi! Scopul meu este să învăț sau să fac ceva nou 
în fiecare zi. Ne vedem prin preajmă! Bis bald! 

MARIE GRANGER 
din Franța

Bonjour – vă transmite o fată din Franța! 
Numele meu e Marie și vin din orașul 
Agen, însă înainte să vin în București 
am locuit în Biarritz, în Sud-Vestul Franței. 
Orășelul e foarte frumos, lângă ocean, 
cu plaje și mult soare.. Am 20 de ani. 

Ceea ce apreciez cel mai mult în viața mea sunt familia, 
prietenii și faptul că pot să descopăr și să învăț lucruri noi. 
În acest moment îmi doresc să descoper noi culturi, să 
cunosc oameni noi și să vizitez lumea! Vreau să progresez, 
să vorbesc engleza și să învăț româna. Îmi place să alerg, 
să merg la munte, să petrec și să explorez. Mă consider o 
persoană distractivă, pozitivă și liniștită. Ne vedem curând!

FILIPPO ALAMANNI 
din Italia

Ciao! Sunt Filippo și vin din Cagliari, cel 
mai mare oraș din regiunea Sardinia, 
Italia. Am 24 de ani și am studiat arte. 
Îmi place să călătoresc, să-mi fac prieteni 
noi și să descopăr noi culturi. Iubesc 
marea, râurile și orice are legătură cu 

apa. Sunt sigur că această experiență va fi minunată 
pentru mine și pentru cei pe care îi cunosc. A presto belli! 

VALENTIN BERG 
din Austria

Hallo din Austria! Mă numesc Valentin 
Berg, iar până acum locuiam întru-un 
mic orășel pe nume Innsbruck în mijlocul 
Alpilor. E destul de ușor să-ți amintești 
asta, mai ales că numele meu de 
familie înseamnă „munte” în germană,

așa că mă potrivesc destul de bine cu orașul meu natal. 
Am 19 ani și am terminat liceul anul trecut. Îmi place mult 
să călătoresc și asta este exact ce am făcut după ce am 
absolvit. Acum voi sta în București o perioadă, iar până 
acum îmi place aici. În mod normal, încerc să ofer multă 

și deschisă la minte, fără să uit să-mi menționez pasiunea 
mea pentru animale, iubirea și respectul pe care le am față 
de ele. Această experiență în România este absolut nouă 
pentru mine și abia aștept să văd cum se va desfășura!

MAUD CRAUSAZ 
din Franța

Numele meu este Maud, însă mulți îmi 
spun Mood, fie pentru că nu pot să-mi 
pronunțe numele, fie pentru că li se 
pare amuzant. Vin din Franche-Comté, 
cea mai împădurită regiune a Franței. 
Am 20 de ani și am o soră și un frate. 

Amândoi sunt mai mari decât mine, ceea ce mă face pe mine 
mezina familiei. Am absolvit cu o diplomă în limba engleză, iar 
după acest stagiu SEV voi aplica probabil pentru un master în 
traducere. Îmi place să alerg, mă pasionează teatrul și mersul 
la munte. Sunt o persoană deschisă, tolerantă, răbdătoare 
și sunt o bună ascultătoare. 

SARAH ROUXEL 
din Franța

Bună! Vrei să mă cunoști? Bine! Numele 
meu este Sarah, sunt 24 de ani și vin 
din Normandia, Franța. Culoarea mea 
preferată este galbenă și când eram 
copil am vrut să fiu un șofer de taxi. 
Acum că știi cel mai important, pot să-ți 

spun că îmi place în principal acrobații, încercând lucruri noi 
și ciocolată. Pentru moment, planul meu de viață pe termen 
scurt este de a călători acolo unde pot, de a învăța ceea ce 
pot învăța, de a ajuta unde pot ajuta, de a mânca ceea ce 
pot mânca ... (Ați înțeles). Tind să fiu ușor uimit, am dezvoltat 
o mulțime de pasiuni. Am acum 6 luni pentru a explora o 
nouă pasiune despre România, românii, cultura lor și copiii lor 
evident! À plus dans le bus!

 ZOÉ DAVID 
din Franța

Bună tuturor! Sau cum spunem în Franța: 
Salut la compagnie! Mă numesc  Zoé și 
sunt o altă franțuzoaică! N-aș putea face 
o listă de lucruri care mă pasionează, ar fi 
prea lungă pentru tine, dar un lucru pe

care-l iubesc mai mult decât orice este dansul! Am studiat 
economie și drept la facultate, având convingerea că 
aceste două domenii înconjoară viețile fiecăruia dintre noi. 
La finalul acelor trei ani am vrut să iau o pauză și să fiu mai 
aproape de oameni... așa că iată-mă în România! Sunt 
foarte entuziasmată de această experență și abia aștept 
să văd ce se va întâmpla în aceste șase luni... sunt destul de 
sigură că vreau să le descopăr! 

energie pozitivă și motivație în fiecare zi și abia aștept să 
lucrez cu copii și să cunosc oameni noi. La revedere!

PATRICIA MARTINS 
din Portugalia

Hi!  Olá, sunt Patrícia, însă lumea îmi 
zice Pat (Pat, nu Pet). Vin din Portugalia, 
dintr-un orășel numit Vila Franca de 
Xira, lângă Lisabona. Nu prea îmi place 
orașul meu natal, prefer capitala! Sunt 
amatoare în teatru de la 14 ani. Acum 

am 22, am studiat teatru la școală, însă nu vreau doar 
să fiu actriță pe scenă. Cred că există mult mai multe de 
descoperit în lumea teatrului și cred că arta are nevoie de 
o mare revoluție! Dar lumea are nevoie de asemenea de 
o mare revoluție. Îmi place și muzica, dansul și distracția. 
Îmi plac lucrurile magice și să îmi exprim gândurile mele în 
ceea ce privește viața. Sunt o feministă și dacă îmi vei cere 
ajutorul vreodată sunt aici pentru tine. De asemenea, vreau 
să împart iubire. Beijos muitos beijos e abraços.

MATHILDE CHENE 
din Franța

Bună tuturor! Salut! Sunt Mathilde, 
din Poitiers, Franța! Cine sunt în câteva 
cuvinte? Să vedem... O culoare? Roșu. 
Un fruct? Lămâine. Un peisaj? Muntele. 
Un animal? Păun. Un film? The Green 
Mile. O artă? Teatrul. O emoție? Râsul. 

O stare de spirit? Atitudine pozitivă. Un motto? „Învățăm 
făcând.” Ce-mi place? Să descopăr, să experimentez, să 
gust. Îmi place să ies din zona de confort, să învăț despre 
alții, să învăț despre mine. (De asemenea, mâncarea e 
foarte importantă pentru mine: cum ar fi brânza, cârnații, 
vinul și ciocolata...)!
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10 moduri de a comunica  
cu copiii când nu știi română 
de Clara Quintana Silva  
 
1. Zâmbește. Zâmbetul este limba 
universală. Uneori, uitându-te în ochii 
cuiva și zâmbind poți avea o legătură 
intensă, mult mai bună decât o 
conversație lungă și plictisitoare.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

 
2. Gesturi. Ce s-ar întâmpla dacă ne-am 
pierde cu toții vocea? Îți poți imagina? 
Primul lucru pe care l-am face ar fi să 
ne folosim corpul, deoarece folosirea 
mișcărilor este un mare ajutor atunci când 
nu cunoașteți limba, deși trebuie să țineți 
cont întotdeauna de diferențele culturale, 
deoarece nu toate gesturile înseamnă 
același lucru în toate țările. Odată ce am 
auzit că corpul nostru este o frază și fiecare 
parte este un cuvânt, nu ezitați și lăsați pe 
alții să vă citească mișcările.

3. Sunete. Marele prieten al gesturilor este 
sunetul. Ai văzut vreodată un film mut? 
Sunetele sunt importante și puteți face 
multe! O șoaptă nu înseamnă același lucru 
ca un strigăt și un strigăt poate avea multe 
sensuri în același timp (bucurie, tristețe, 
surpriză ...).

Jucarie, jucarie, să facem o bucurie! de Tiago 
André Galarito do Carmo din Proiectult: Strengthen the bond of 
inclusion

Ho, ho, ho în timp ce echipa A.C.T.O.R. începe pregătirea 
ajutorului pentru sosirea lui Moș Crăciun, adică Moș Crăciun 
aici în România! Unul dintre marile evenimente ale proiectelor 
noastre este să facem parte din această perioadă magică 
înainte de data de 25 decembrie și să oferim cadouri tuturor 

copiilor și tinerilor, în timp ce ziua cea mare nu vine pentru ei 
în spitale. Elfii nebuni, noi, începem să pregătim totul pentru 
a oferi cadouri copiilor din spitale și centre speciale; mai întâi 
trebuie să promovăm campania în activitățile noastre din școli, 
lăsându-le copiilor posibilitatea de a împărți și de a dona jucării 
și materiale. Copiii din școli nu au numai această sarcină de a-l 
ajuta pe Mos Craciun, dar și de a scrie scrisori pentru colegii lor 
și pentru alți copii spitalizați cu mai puține posibilități decât ei. 
Noi, voluntarii, colectăm toate aceste donații și scrisori uimitoare 
și păstrăm totul în biroul nostru special de Moș Crăciun, unde 
sortăm pungile cu jucării, materialele școlare și produsele de 
igienă care ne-au fost date și le împărțim pe categorii. Această 
mare organizare și planificare este cu proiectul echipei A.I.R, 
care are sarcina grea de a fi elfii de Crăciun mai serioși și de a 
obține informații despre copii în spitale și să se concentreze pe 
soluții! Crezi că facem asta? Gresesti! Noi, ca ajutoare, trebuie să 
pregătim spectacole și jocuri pentru această zi mare în fiecare 
spital pe care îl vizităm. Fiecare spectacol se face cu mult efort 
și creativitate și, bineînțeles, avem întotdeauna o replică de 
Mos Craciun, în timp ce cel real se pregătește încă pentru ziua 
de 25. Împărțim între cele patru spitale și trei centre speciale, 
fiecare având un spectacol și un context diferit. Animația și 
energia noastră sunt exprimate prin dans, teatru de păpuși, 
meșteșuguri, muzică, cântat, jucând jocuri și jucând roluri! 
Oferim copiilor și adolescenților posibilitatea de a participa și la 
spectacole. Înainte de acest moment grozav, noi, ca ajutoare 
bune, transportăm cu noi pungile pline de cadouri în locurile 
magice și le ascundem de ochii curioși ai copiilor, iar până la 
sfârșitul spectacolului apare Mos Craciun și face o mare surpriză 
și dă personal cadouri fiecărui copil și adolescent, făcând 
aceste clipe magice incredibile în rândul tuturor celor implicați. 
Realizarea fiecărei zile speciale pentru copii și tineri, precum și 
familiile acestora este cel mai frumos cadou pentru noi voluntari. 
Pregătirile, organizarea și performanțele sunt uneori prea 
intense, dar până la sfârșitul săptămânii totul merită, pentru că 
oferim nu numai cadouri fizice, dar și noi ne dăruim puțin! Când 
dăm, primim mult mai mult. Acum, după săptămânile speciale 
de muncă pentru Mos Craciun, este timpul să ne bucurăm de un 
timp liber de elf! Ne vedem la următorul Crăciun! Ne vedem!

De Florii, flori pentru copii! de Mathilde Chene

La 31 martie, puteați vedea optzeci de tineri voluntari care 
se aflau într-o sală de clasă în Facultatea de Arhitectură de 
la Universitate. Purtau un tricou roșu,  se vedea pe spate 
«De flori, flori pentru copii». Ce fac ei acolo? Multe culori 
diferite de servetele erau pe mese, sub mese, în cutii ... 
Toate aceste servetele erau transformate în flori, multe flori. 
Toată lumea a fost activă în acest loc ... Tăierea, lipirea, 
decorarea cutiilor, crearea de flori și coșuri de culori, noi 
vom fi pregătiți pentru a doua zi. Dar pentru ce? Ce sa 
întâmplat la 1 aprilie în București și în A.C.T.O.R.?
În această zi, Ziua Florilor din București, toți voluntarii 
internaționali și locali pleacă la biserici pentru a da aceste 
frumoase flori lucrate manual ca un gest simbolic și liber. 
Oferim acest cadou sperând că oamenii vor da niște 
donații. În opt echipe diferite, voluntarii EVS ai A.C.T.O.R. 
sunt amestecați cu voluntari români care au oferit ajutor 
suplimentar. Împreună, am putut vorbi cu oamenii, 
deoarece voluntarii români ne-au ajutat să traducem 
câteva propoziții, să învățăm câteva cuvinte și să aducem 
zâmbete în această zi ploioasă.

După o multe eforturi, o mulțime de conversații cu 
localnicii, o mulțime de încurajări, zâmbete, câteva lacrimi 
de sprijin, coșurile erau aproape goale și cutiile pline de 
donații. Ne-am întors fericit pentru moment, acest moment 
comun, acest moment de solidaritate. Mulțumită tuturor, 
prin energia noastră comună, prin motivația noastră și 
prin forțele noastre, am revenit cu mai mult decât suficient 
pentru a-i ajuta pe copiii noștri iubiți! Cu această campanie, 
am putut cumpăra o mulțime de materiale, haine și 
mâncare pentru copii pentru cele patru spitale partenere 
(Alexandrescu, Marie Curie, Recuperare și Lacul Bucura) 
și centrul social din Bradet. Toți acești voluntari au putut 
da aceste daruri în timpul Campaniei de Paște pentru 
care au organizat zile speciale activități și performanțe 
mici în spitale. "Pentru că toți împreună putem merge mai 
departe, pentru că suntem solidari, lumea devine mult mai 
colorată și mai zâmbitoare”.

4. Jocurile. Jocurile sunt una dintre cele 
mai bune tehnici de socializare. Când 
crestem, uităm să ne jucăm, dar în fiecare 
dintre noi există un copil și dacă ascultăm 
acel copil, vei vedea că este mai ușor să 
comunici și te vei bucura mai mult!

5. Muszca. Știți cum să cânți la un 
instrument? Foloseste-l! Bateți tobe și 
nu puteți să o luați cu dvs.? Creați unul 
împreună cu alte materiale! Nu știți nimic 
despre instrumente? Cânta! Urăsc să 
cânt? Cere-i să cânte pentru tine! Copiii 
iubesc muzica în toate limbile. Puteți 
să cântați o melodie în limba dvs., apoi 
puteți să îi încurajați să cânte o melodie 
în limba lor. Veți fi surprinși de faptul că 
de multe ori avem aceleași cântece.

6. Desene. Pictura este un alt mod de 
comunicare. Un copil face un desen 
și dintr-o dată tu vopsești ceva pentru 
a continua, copilul poate avea reacții 
diferite, poate că el / ea zâmbește și 
încearcă să facă la fel, poate vopseaua 
trece peste desenul său și încearcă să 
o șteargă, poate continua în desen, etc. 
Oricum, comunicați senzații, chiar dacă 
desenul este ceva abstract, care nu pare 
să aibă sens.

7. Folosiți limba maternă. Uneori, 
cuvintele dintr-o altă limbă sunt similare cu 
alte cuvinte în limba noastră maternă. Îți 
poți pregăti abilitățile lingvistice căutând 
sinonime, nu funcționează întotdeauna, 
dar când funcționează este grozav!

8. Glume. Vă amintiți când erați copil? 
Care a fost lucrul dvs. preferat? Cu 
siguranta pentru multi dintre voi, raspunsul 
este sa vă jucati! Și când te joci râzi și râsul 
e esențial când comunici cu copiii. Sfatul 
meu este să pierdeți frica, să învățați să fiți 
un clovn.

9. Origami. Când eram copil, am avut un 
profesor la școală care iubea origami. El a 
considerat că este foarte important, așa 
că am învățat să facem figuri de origami 
și ne-a învățat multe. Când am venit în 
România acum o lună, mi-am amintit doar 
3 sau 4 figuri, apoi am învățat să facem 
câteva modele și acum facem cu copiii din 
spitale. În opinia mea, este o modalitate 
foarte bună de a comunica și este minunat 
să puteți învăța acest lucru cu o foaie de 
hârtie și cu mâinile; poți crea o lume. Acum 
îmi amintesc de profesorul meu și înțeleg 
mai bine de ce ne-a învățat origami.

10. Inventați o limbă. Este timpul să 
creați! Desigur, ideea este să înveți să 
vorbești limba română pentru a comunica 
în modul cel mai clar, dar pentru a obține 
un nivel bun ai ocazia de a crea o nouă 
limbă care să includă toate cele de mai sus. 
Creați o limbă cu râsete, jocuri, muzică, 
glume ... Creați o limbă distractivă care să 
funcționeze pentru dvs., dar și pentru ei. 
Creați!



Programul “Aici Acolo” văzut 
prin ochii voluntarilor 

Clara și Maud sunt două voluntare 
care au fost în primul stagiu al 
proiectului Vitamin T17, finanțat de 
Erasmus+. Una dintre sarcinile lor 
a fost dezvoltarea unor activități 
socio-culturale non-formale în școli 
și grădinițe prin Programul „Aici 
Acolo”, dezvoltat de A.C.T.O.R. În 
acest articol, ele își redactează 
experiența și emoțiile la îndeplinirea 
activităților. Primul interviu este cu 
Clara din Spania, urmând apoi Maud 
din Franța, care ne povestește despre 
prima ei experiență. Lectură plăcută!

 de Clara Quintana Silva 

1. Cum vi se par lecțiile? Prima mea 
zi în grădiniță a fost ușoară, o femeie 
m-a văzut de la ușă și mi-a întrebat 
direct dacă sunt voluntar. „Da! Eu 
sunt! "Mi-a prezentat coordonatorul 
și coordonatorul m-a însoțit la sala de 
clasă. La școală, am trecut pe la locul 
de joacă și l-am întrebat pe unii domni 
(muncitori) cu cea mai bună limbă 
română. "Unde este clasa" nanana "?" 
Am spus numele profesorului și unul 
dintre ei ma însoțit la clasă. Am intrat! 

2. Cum începeți? Răspunsul este 
ușor, mă prezint! În primul moment 
m-am simțit emoționată, brusc, toți 
au tăcut și mulți ochi m-au privit 
direct. Toată lumea se așteaptă să 
faci ceva. Dar, după ce am spus prima 
propoziție, totul se scurge și uit de 
emoții.

3. Profesorul nu știe limba engleză, 
ce poți să faci? Una dintre primele 
mele întrebări când mă întâlnesc cu 
profesorii este "Vorbești engleză?” 
În grădiniță am făcut două lecții, în 
a doua clasă profesorul nu cunoștea 
limba engleză, dar ea ma ajutat să 

încerc să traduc ceea ce încercam 
să spun . Cu ajutorul a mii de gesturi, 
câteva cuvinte pe care le cunosc în 
limba română și exemple toate au 
mers bine! Ceva similar sa întâmplat 
la școală, primul profesor nu știa 
multă engleză, dar am avut ajutorul 
unei fete din clasă care știe mai multă 
engleză decât mine! (de fapt acest 
lucru nu este foarte dificil, dar știa 
foarte bine engleza).

4. Te înțeleg? Uneori, copiii mă 
priveau confuzi sau, după ce puneam 
întrebări, nu răspundeau. Dacă cer 
în limba română, cred că pot fi mai 
multe lucruri, câteodată înțeleg 
cuvintele, dar nu întrebarea, uneori 
se uită la profesor, poate așteaptă 
permisiunea lor, alteori sunt timizi sau 
doar pronunția mea este greșită și ei 
nu mă înțeleg.

5. Proiectorul nu funcționează, ce 
puteți face? Sigur că știam că se 
poate întâmpla asta, dar în prima zi? 
Apoi m-am gândit: "Ei bine, dacă o 
rezolv în prima zi, o pot face oricând!" 
În loc să folosesc prezentarea pe care 
am pregătit-o, am folosit imagini 
tipărite și câteva întrebări pe care le-
am scris în limba română.

6. Se bucură de lecția ta? Aceasta 
a fost una dintre cele mai mari îndoieli 
ale mele. Nu știu care sunt așteptările 
lor sau preferințele lor. Când sunt 
tăcuți mi-e teamă să cred că sunt 
plictisiți, așa că încerc să fiu activă și 
să îi motivez să participe.

7. Te înțeleg profesorul? Uneori nu 
sunt sigură dacă profesorul înțelege 
ce vreau să spun. La un moment 
dat, atât la școală, cât și la grădiniță, 
trebuia să mă opresc pentru a explica 
din nou profesorului, deși acestea 
erau mici detalii, nu prea importante.

8. Improvizația? Da! la un moment 
dat am improvizat. Există lucruri pe 
care le-am inventat la acea vreme, 
cum ar fi când am luat lucrurile din 
rucsacul pelerinului, m-am gândit să 
le las pe masă, dar o fată a ghicit că 
în interiorul rucsacului era o pălărie 
și am pus-o pe cap, apoi am făcut 
același lucru cu haina de ploaie etc. 
De asemenea, când proiectorul nu a 
funcționat, am inventat alte întrebări 
pe care nu am intenționat să le fac.

9. Sfârșitul este aproape, cum 
spui la revedere? Când am 5 minute 
pentru a termina lecția și încep să 
strâng materialul, cred că "Bine, 
acum trebuie să spun la revedere", 
dar nu-mi place să spun doar "La 
revedere". În școală, dau o figurină 
de origami fiecăruia, trebuie să-și 
pună mâna într-o pungă și să scoată 
o figurină. Este ca un cadou de 
surpriză la revedere. Aș vrea să o fac 
în toate sesiunile, dar nu cred că este 
posibil, trebuie să fac 70 de modele 
pentru că am două lecții și mi-ar lua 
mult timp. Am crezut că a fost o idee 
bună pentru că așa că am practicat 
și origami, dar nu am întotdeauna 
suficient timp. Oricum, în sesiuni 
îmi spun întotdeauna la revedere 
mulțumită și sperând că toată lumea 
sa bucurat. La școală copiii se ridică și 
mă îmbrățișează, este grozav!

10. Ți-ai atins obiectivele? Pe 
drumul înapoi, când stai în autobuz 
sau pe scaunul de metrou, aceasta 
este întrebarea pe care o ai în mintea 
ta "Am făcut ce am venit să fac?" 
"Mi-am atins obiectivele?” Ar putea 
fi prea devreme să raspundem la 
această întrebare. Îmi place să cred 
că am împlinit niște scopuri, dar cred 
că este ceva pe care îl puteți cunoaște 
în a doua lecție pentru că vedeți dacă 
copiii își amintesc ce i-ați învățat, 
puteți întreba ce le-a plăcut cel mai 
mult etc.

  de Maud Crausaz

Efectuarea unui plan de lecție a fost un 
lucru foarte stresant pentru mine pentru 
că nu am mai făcut-o niciodată înainte 
și nu a fost intenția mea de a “preda” în 
școli. Mi-a luat mult timp să găsesc idei 
și ceea ce am vrut cu ad evărat să fac în 
lecțiile mele. Odată ce am descoperit ce 
ma inspirat (vopsea), a fost cu adevărat 
mai ușor și au apărut o mulțime de idei 
de creație. Când am terminat în cele 
din urmă să-mi planific toate activitățile 
împreună cu momentul lor, atunci a venit 
timpul să începem! Prima mea lecție a 
fost ... o senzație extraordinară. Copiii au 
fost foarte încântați când am intrat în 
clasă și nu m-am așteptat la cantitatea 
enormă de energie sau cel puțin nu în 
primele momente ale lecției. Am avut 
trei lecții de câte 45 de minute fiecare 
și au trecut repede. Îmi amintesc că am 
fost puțin stresată înainte de a începe, 
dar sentimentul a dispărut de îndată ce 
am început să vorbesc. M-am simțit mai 
relaxată și mai confortabil după câteva 
secunde în fața clasei, deoarece copiii 
erau entuziasmați și așa am fost și eu. 
Primul profesor a fost super drăguț și alții 
au fost în camera privindu-mi lecția. Ei 
chiar au mers să-și găsească un coleg 
care vorbeaa un pic de franceză pentru a 
schimba câteva cuvinte. În cele din urmă, 
un copil mi-a oferit și asistentei mele 
Elisabetta niște dulciuri. După lecțiile mele 
m-am bucurat pentru că a mers mai bine 
decât mă așteptam. Copiii s-au distrat 
cu mine, chiar dacă am fost întotdeauna 
în grabă. Am fost, de asemenea, un pic 
frustrată pentru că mi-am dat seama 
că am subestimat timpul de a face 
activitățile așa că nu am putut să-mi fac 
un plan de lecție întreg, deoarece am 
planificat prea multe activități. Cu toate 
acestea, este adevărat că eu am ales să-i 
las să petreacă mai mult timp făcând o 
activitate în loc să subliniez momentul 
potrivit. Am făcut mai puține activități, 
dar am avut mult timp să mă bucur de ele, 
fiind mai important pentru mine (și, de 
asemenea, și eu sunt sigură).

Festivalul Aici-Acolo, predarea Valsului copiilor de Valentin Berg

Festivalul Aici-Acolo este un concept creat de A.C.T.O.R. in 2010 pentru a 
sărbători diversitatea culturală în Ziua Europei  în care voluntarii EVS conduc un 
spectacol de copii care reprezintă o muzică, un dans, un cântec, o legendă, 
o piesă tradițională sau folcloristică, din țara de unde provin.

Unu, doi, trei, doi, trei, unu, doi, trei! Ați putea să o faceți din nou și din nou în 
Colegiul Eminescu timp de cel puțin 4 ore pe săptămână până când a ieșit din 
urechile copiilor. Cu toate acestea, a fost mai mult decât necesar pentru că am 
avut doar 3 săptămâni pentru a crea, a exersa și a realiza o coregrafie. Acum, 
imaginați-vă: veniți într-o clasă de treizeci de copii la vârsta de 9 ani pentru prima 
dată și încercați să îi convingeți că valsul este ceva cool. Desigur, prima reacție 
este: "Dumnezeule, trebuie să ating o fată / băiat" sau "Nu, desigur, nu îmi place 
să dansez, ceilalți ar putea afla că îmi place de fapt". Am încercat, eforturile 
noastre de a clarifica faptul că nu este nimic ciudat sau urât în a dansa și cu cât 
mai mult timp am avut împreună, cu atât mai mult copiii au început să se bucure 
cu adevărat ceea ce fac. Mai mult decât atât, a fost un mic dezastru pentru a 
crea perechi care sunt esențiale pentru a dansa Waltz. Din cauza lipsei de timp, 
i-am pus la întâmplare împreună și majoritatea perechilor au fost mulțumite de 
compoziția lor. Cu toate acestea, unii dintre ei s-au urât sau s-au iubit, astfel încât 
nu toate combinațiile au fost posibile. Din fericire, ei au rezolvat aceste probleme 
singuri, astfel încât am putut lucra la coregrafie.Am fost extrem de surprinși 
de cât de repede învață copiii de această vârstă. A fost o coregrafie destul de 
complicată și au reușit să-și amintească toți pașii și, în același timp, au păstrat 
ritmul. Pentru unii dintre ei a fost pentru prima oară când au urcat pe o scenă de 
această dimensiune și au avut succes cu adevărat în această provocare dificilă. 
Suntem foarte mândri de ei.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE



INIȚIATIVELE NOASTRE
Commedia dell’Arte pentru copii în parcul 
Tineretului  by Sarah Rouxel

Împreună, proiectele A.I.R. și Vitamin T17 au realizat un 
spectacol pentru copii duminică, 10 septembrie în parcul 
Tineretului din București.

Insula Monomulti de Juan José Ruiz Luque

Furtuna venea. A fost pentru prima dată când am ieșit 
din Smilia, așa că eram foarte entuziasmați. Călătorim 
împreună, eu, frumoasa mea soție, preotul și încă doi 
prieteni. Dar barca a sărutat un aisberg, ca într-un film, așa 
că a trebuit să înotăm până la o insulă izolată în mijlocul 
oceanului. Dar nu ne-am putut plânge, vacanțele au devenit 
mai bune! Insula a fost foarte frumoasă, iar alte persoane 
din barcă erau acolo cu noi. Ei s-au adunat în două grupuri, 
așa că am crezut că aparțineau două țări diferite. Una 
dintre ele părea foarte liniștită și pașnică, ca noi, deși au un 
lucru foart e ciudat în cap. Este amuzant. Ceilalți ... 

Am fost speriat de ceilalți. Arătau ca militari, ceva ce am 
șters din țara noastră acum o sută de ani. Nu vorbeau și 
cred că au folosit niște butoni în burtă pentru a comunica 

Totul a început cu întâlniri informale unde ambele 
grupuri au căutat idei și și-au distribuit rolurile în urma 
trainingurilor de circ și Commedia dell’Arte. Următoarea 
întâlnire a avut loc în parc unde am integrat și repetat 
rolurile din spectacol, dar după discuția și sesiunea de 
lucru cu Mihai ideile s-au concretizat.  În ziua spectacolului 
ne-am întâlnit, am luat prânzul împreună, am mai 
repetat într-o atmosferă plăcută și amuzantă înainte să 
intrăm în rol și să chemăm copiii la spectacol oferindu-
le baloane modelate, cântece și dansuri.Spectacolul a 
mers ca pe roate, iar la finalul zilei toți am fost mândri, 
satisfăcuți și am petrecut timp de calitate într-un local 
drăguț al Bucureștiului. Acest tip de activități sunt 
foarte importante pentru mine și mi-au oferit șansa ca, 
împreună cu ceilalți voluntari, să creăm de la început 
la sfârșit un spectacol de stradă. De asemenea a fost o 
provocare pentru mine să lucrez într-o echipă așa mare. 
Este nevoie de atenție pentru fiecare persoană și de 
asemenea ca fiecare persoană să se facă auzită.

Descoperind Centrul de Zi 
pentru educatia Timpurie 
“Neghinita” de Zoé David 
 
A fi voluntar in A.C.T.O.R. mi-a 
adus multe experiențe și momente 
dintr-un univers diferit. Am să vă 
povestesc ce s-a întâmplat în Centrul 
de Zi pentru educatia Timpurie 
"Neghinita". Mergem o dată pe 
săptămână în grupuri de 4 voluntari 
pentru a petrece o ora cu copiii în 
camera Montessori. Într-o zi am 
decis să „călătorim” cu ei:  ne-am luat 
ghiozdanele și i-am întrebat unde ar 
vrea să meargă. Prima destinație 
a fost „la munte”...”Cum ajungem 
acolo?  - Cu avionul!”. Am dansat, 
ne-am imaginat avionul și călătoria și 
am ajuns într-un final la munte. Acolo, 
a fost foarte „frig” așa că ne-am jucat 
cu un bulgăre de zăpadă (o bilă din 
vată albă). Apoi, am luat „autobuzul” 
spre „junglă” unde am cântat, am 
bătut la tobe și am întâlnit animale. 
Din junglă am plecat spre „mare”. 
Pe „plajă” am dansat pe muzică și 
a fost foarte amuzant! După atâta 
călătorit eram toți obosiți așa că a 
fost un prilej să ne dăm cu cremă de 
soare (o ocazie să ne facem masaj) 
și să ne întindem pe prosoape și să 
ne relaxăm. La finalul fiecărei părți 
din călătorie am propus copiilor să 
deseneze senzațiile pe care le-au 
trăit în timp ce noi le-am pus muzică 
pentru inspirație. Scopul nostru în 
această oră a fost să le stimulăm 
imaginația, percepția senzațiilor 

(frig, cald, stresat sau relaxat, etc.), 
și exprimarea senzațiilor prin desen.
Reacția copiilor a fost excelentă, 
au fost foarte implicați, tratând 
activitatea ca o poveste reală, 
insistând să descoperim noi locuri și 
apoi adormind pe plajă... s-au bucurat 
de călătorie.. și noi la fel!

Teatru cu “bunicul” 
de Filippo Alamanni 

Jon este voluntarul cu cea mai mare 
experiență, el e aici de mai bine 
de zece luni și are de stat până se 
împlinește un an, de aici a apărut și 
porecla “bunicul”. Filippo din Italia va fi 
povestitorul dumneavoastră astăzi și 
am să vă spun despre workshopul de 
teatru pe care l-am făcut cu Bunicul.
Am ajuns în parc unde i-am așteptat 
pe cei care au întârziat. Odată ajunși 
am început introducerea în workshop. 
Bunicul Jon era foarte serios despre 
ce urma să facem din câte ne-a 
dat de înțeles. Au urmat exerciții 
de mișcare: să cunoaștem spațiul 
și limitele corpului nostru. În urma 
primului exercițiu ne-am mai relaxat 
și a urmat un exercițiu în care toată 
lumea a trebuit să-și imagineze că are 
o superputere și, în cupluri am început 
o luptă imaginară. Pentru mine a fost 
foarte amuzant când m-am luptat 
cu Antonio și am câștigat legendara 
“potere della pigna” (puterea conului 
de pin). După un exercițiu intens 
de contact vizual, am început să 
improvizăm o poveste în grup. 

Nu aveți idee ce a rezultat! Când 
aceste exerciții lungi s-au terminat 
am început cu adevărat partea de 
teatru: construirea unui caracter și 
caracterizarea acestuia. 

Am fost împărțiți în două grupuri, 
clovni și animale, apoi Jon ne-a 
invitat sp ne concentrăm pe detaliile 
mici precum obiectele sau rutina 
caracterizantă pentru personajul 
nostru. Tzella a fost un stilist de păr 
cu o sticluță de soluție, Luis a fost un 
chinez înalt, politicos și zâmbăreț iar 
eu am fost un bătrân orb și surd.
Destul! E timpul să improvizăm: 
să începem cu actoria: la stația de 
autobuz, într-o situație romantică, 
cu mama sau la o petrecere pentru 
copii… timpul a zburat încărcat 
de râsul și zâmbetele noastre.
Workshopul Bunicului s-a sfârșit, 
toată lumea e entuziastă, până și 
Bunicul e mulțumit și ne felicită.  
Dar noi îți mulțumim ție, Bunicule!

Încă o vizită la Brădet de 
Manuel  Amaro Estepa si Lina Maria 
Zimmermann din Proiectul: Active 
Involved Responsible

Pe 4 Iulie am fost în “Centrul de 
Recuperare Brădet Săcele”, o școală 
specială unde toți voluntarii A.C.T.O.R. 
au fost deja de câteva ori . Situația 
aici este… să spunem, dificilă: copii cu 
diferite probleme psihice și/sau fizice, 
unele foarte severe. Crăciunul trecut, 
clădirea fetelor a ars din temelii. Deci 
treaba noastră este să ne controlăm 
emoțiile și să ne desfășurăm 
activitatea cum trebuie pentru ei, 
pentru că merită.Pe parcursul ultimei 
luni, echipa A.I.R. a plănuit și dezvoltat 
o campanie de strângere de fonduri 
unde am colectat haine, produse de 
igienă și recuzite școlare pentru copiii 
din Brădet. Am promovat campania 
noastră într-o întâlnire Erasmus + a 
A.C.T.O.R. în Colegiul Național Ion Luca 
Caragiale iar asta ne-a adus mai aproape 
de foarte mulți oameni generoși din 
România. Rezultatele campaniei au fost 
peste așteptările noastre.

În urma campaniei scopul nostru 
a fost să mergem la copii și să le 
oferim personal ce am strâns pentru 
ei. Pentru asta, a trebuit mai întâi să 
descărcăm mașina de toate sacoșele 
de hăinuțe pe care le-am sortat la 
sediul nostru pentru fete/băieți, pe 
vârste, împreună cu produsele de 
igienă și celelalte lucruri. Copiii ne-au 
ajutat să descărcăm pachetele în 
locul unde urma să le distribuim. Am 
pregătit hăinuțele și i-am lăsat pe ei 
să aleagă din ele ce și-au dorit. Pe 
urmă le-am dat dulciuri și am cântat 
cu ei “Despacito”. Ni s-a overt un tur 
al clădirii băieților unde am văzut 

camerele, băile și zonele comune. 
Am vazut obiectele artizanale făcute 
de copii cu care au decorat camerele 
comune. Am vizitat de asemenea și 
zonele exterioare unde fac terapie cu 
măgari. Dar această campanie nu s-a 
sfârșit aici, mai avem multe lucruri în 
sediu de dăruit și ne vom întoarce!

între ei ... cum ar fi roboții. În acea dimineață ne-am trezit 
cu soarele, așa cum este tradiția noastră. Ne-am rugat 
pe toți împreună cu zeii de mască și am mulțumit pentru 
constituția noastră sacră și pentru toți copiii care veniseră. 
După aceea, am avut un mic dejun delicios nou în pădure, 
deoarece nu am mai încercat acele frunze înainte.
Furtuna era acolo. Am încercat să ne organizăm împreună 
pentru a avea împreună o frumoasă coregrafie pentru 
a mulțumi zeilor pentru ploaie, dar ceilalți păreau foarte 
ocupați și concentrați într-o anumită sarcină. Cei robotici 
se ocupau de operație. Am încercat să ne întrebăm ce se 
întâmplă, dar când am încercat să le atingem picioarele, au 
fost supărați. Nu ne place să-i supărăm pe oameni... așa că 
m-am simțit foarte rău în acel moment. Dar ploaia a fost 
răcoritoare și a avut un miros special, așa că m-am bucurat 
din nou. Se pare că noi eram singurii care au vorbit între 
noi, iar ceilalți păreau supărați și din acest motiv. A fost ca 
și cum vocile noastre erau zgomote pentru ei. Unul dintre ei 
chiar m-a obligat să lucrez într-un fel de construcție ... Nu am 
vrut ca ea (sau el, nu știu ce a fost) să fie chiar mai supărată, 
așa că am urmat instrucțiunile. Arăta ca un refugiu ... dar de 
ce au vrut să se ascundă de furtună? Este o binecuvântare 
de la zeii noștri! Singura parte pe care nu m-am bucurat a 
fost cea de-a 54-a rugăciune a zilei, pentru că unul dintre ei, 
accidental, bineînțeles, a intrat în cercul nostru de rugăciune. 
El nu și-a dat seama că el ne ofensează zeii de mască, dar 
îl iertăm. Toată lumea poate face o greșeală. După aceea, 
toată lumea a intrat în adăpost, așa că am decis să-i urmăm, 
pentru că poate a fost o petrecere înăuntru! Noi facem 
petreceri, omule. Dar a fost doar tăcere înăuntru ... și toată 
lumea părea atât de speriată și gravă…



REȚETELE NOASTRE
One year in Romania by Juan José Ruiz Luque

  
 

For someone like me, who had two Erasmus experiences of 
6 months each, one EVS project of less than one year was 
way too short. I am now in my nineth month in Bucharest, 
and I still don’t regret to have prolonged my project for 6 
more months. I had it very clear in my first interview, when 
I proposed the idea to the president, and I still have it clear 
now. The first months, until Christmas, the moment when 
I finally knew that I could prolong my stay, I lived them as a 
normal volunteer. But in that moment I could be relaxed. 
I could have all those new experiences and I could go to 
all those places that I didn’t visit so far. I could have a full 
experience, like other volunteers already did in the past. 
But not everything was that beautiful. As the most veteran 
volunteer, I had to say ‘bye bye’ to all the volunteers who 
arrived with me to Bucharest; and no, it’s not an easy task. 
I saw coming and leaving more than 20 volunteers with 
who I shared all possible experiences in A.C.T.O.R.: clinic 
animation in hospitals, cultural lessons in schools and 
kindergartens, activities in special schools, solidarity trips 
to other cities, events, campaigns, festivals, seminars, 
trainings, courses, and a long etc. My request came with a 
new responsibility. From February I was no longer a normal 
volunteer but a facilitator to those who came that month, 
and the ones who came after. I am not a coordinator, and 
I don’t feel like that, but I feel responsible most of the time 
of the rest of volunteers. I guess that due to my previous 
job as a theatre director, and because I am used to have 
responsibility, I have now this sense of leadership that I 
cannot avoid. My relationship with my coordinators is pretty 
good, so we can ask each other favours. From them the 
favours are things like replacements, help when they most 
need it or organizing an important activity. Also, to assume 
the role of a leader to motivate, organize and facilitate the 
group dynamic. And I’m not gonna lie to you: I like it. It’s 
beautiful to know that people count on you, that they trust 

EXTRA!

you and that for them you’re someone to follow. I remember 
good those first days of some of them, when I took myself 
the freedom to instruct them, prepare them and show them 
around. Sometimes the responsibility is hard, and makes 
you tired, but a volunteer has to be prepared to give the 
best of himself, because volunteer as the name says, it’s 
something that you choose because you want it. I still have 
three months, and looking back I did the last 3 months to 
worth it as much as the 6 first. It’s also true that I miss my 
city, family and friends more than usual, but I am lucky to 
share my room with my best friend, who gave me a boost 
of energy and positivity to go on. The next 3 months will be 
dedicated to say good bye, little by little, enjoying all those 
things that I know I will miss of Bucharest: the association, 
the kids, the city… We have officially finished the lessons, so 
from now we will be focused on hospitals, personal projects 
and other reflexive task. New volunteers will arrive soon, and 
other will leave, but I will be still here, doing what I like the most 
and what I learned to do. Enjoying Bucharest.

  Linzer Torte

Ingrediente:

Pentru aluat
250g făină
1 linguriță praf de copt
200g nuci pisate
150g zahăr brun
2 lingurițe scorțișoarp
½ lingurițe coajă de lămâie rasă
1 praf de nucșoară
275g unt (rece, cubulețe)
2 gălbenușuri ou

Pentru cremă
350g gem (recomandat: jumate 
zmeură, jumate coacăze)
1 gălbenuș ou
1 lingură lapte

  Crochete

Rețeta mamei lui Jon pentru  “Croquetas 
de jamón”

Ingrediente:

0.5l litri lapte
200g unt
2 linguri făină
1 ceapă
200g șuncă 
Cașcaval
4 ouă
Pesmet
Sare
Piper
Ulei de floarea soarelui
Ulei de măsline

 

Preparare:

1. Așezați făina, praful de copt, nucile, 
zahărul și mirodeniile într-un vas. Puneți 
untul rece în fulgi sau mici bucăți în 
compoziție, Se amestecă împreună cu 
gălbenușurile de ou, apoi se frământă 
pentru a face un aluat omogen.

2. Din aluat formați o minge, înfășurați în 
folie și răciți timp de aproximativ 1,5 ore.

3. Preîncălziți cuptorul la 180 de grade. 
Pregătiți tava sau forma de copt fie cu 
hârtie de copt, fie ungeți cu grăsime și 
presărați puțină făină.

4. Frământați aluatul cu mâinile până 
când este puțin mai suplu. Răsuciți o 
treime pe blatul de lucru cu făină până la 
un dimensiunea unei fâșii a tăvii/formei 
de copt. Restul aluatului este destinat 
marginii și decorului.

5. Așezați aluatul. Formați aproximativ 
jumătate din aluatul rămas într-o rolă 
lungă, puneți-o pe fundul aluatului și 

Preparare:

1. Se prepară sosul bechamel cu unt, 
faină si lapte. Adăugați acest ingredient 
într-o tavă în această ordine, pas cu pas. 
Când untul este lichid, puteți adăuga 
câteva de linguri de făină. Atunci când 
aluatul este maro, puteți adăuga laptele 
rece pas cu pas. Trebuie să amestecați 
tot timpul.

2. Prăjiți ceapa și șunca în ulei de măsline. 
Adăugați sare și piper după gust.

3. Când bechamamelul este gata, 
adăugați sare, piper, ceapă și șuncă. 
Adăugați și brânza rasă și amestecați 
totul. Puneți amestecul în frigider toată 
noaptea, acoperit cu folie de plastic.

4.  A doua zi, luați aluatul rece și faceți 
mici mimingi de rugby cu mâinile (dacă 
puneți făină în mâini vă va fi mai ușor).

5. Puneți fiecare crochetă mai întâi 
în făină, apoi în ouăle bătute și apoi în 
pesmet.

trageți-o până la o margine cu degetul. 
Marginea trebuie să aibă o înălțime de 
aproximativ 1,5 cm.

6. Luați gem pe o furculiță și răspândiți-l 
pe tava de coacere. Rulați aluatul rămas 
și tăiați-l în benzi lungi cu o bucată de 
aluat ondulat. Așezați-l într-o formă de 
grătar pe tort. Dacă mai rămâne aluat 
se poate modela într-o rolă foarte subțire 
și pusă pe marginea de închidere pentru 
a acoperi capetele tăiate ale grilajului. 
Apăsați un model în margine cu o furcă.

7. Bateți gălbenușurile de ou și 
amestecați cu laptele. Periați marginea 
și fâșiile de aluat cu ea. Asigurați-vă să 
nu cadă prea mult ou pe spațiile cu gem. 
Coaceți Linzertorte pentru aproximativ 
30 de minute. Lăsați să se răcească 
înainte de tăiere.

6.  Se prăjesc crochetele în ulei de 
floarea soarelui până când sunt crocante 
la exterior și cremoase la interior.

7.  Savurați-le! Puteți face crochete cu 
o mulțime de ingrediente și combinații 
diferite înăuntru!

!



ANECDOTELE SEVCADOU PENTRU TINE

Natalie Punz și
Dovile Valanciute (din Active 
Involved Responsible' Project)

Prima lor zi la spitalul Lacul Bucura 
a fost așa o aventură! Erau foarte 
entuziasmate la început de a începe 
animația clinică încât nu au verificat 
bine programul. În loc să meargă la 
spitalul de pediatrie au ajuns la unul 
pentru adulți care era foarte aproape. 
Când l-au întrebat în română pe omul 
de pază despre copii, acela era foarte 
derutat, ca și ele de altfel. După 10 
minute de neînțelegere, omul a înțeles 
în final unde voiau să ajungă fetele, iar 
finalul poveștii este cu ele jucându-se 
cu copii români. 

Filippo Alamanni

Câteodată ne decidem să mergem la 
spitale și înafara programului, poate fi 
una din cele mai bune zile ale proiectului 
tău. Asta s-a întâmplat și cu Filippo la 
Recuperare, unde i-a întâlnit pe Vlad 
și pe bunica sa. A petrecut ceva timp 
cu ei și i-a rugat pe coordonatori să se 
întoarcă pentru a face o poză cu ei și 
pentru a mânca o înghețată împreună. 
Bunica la binecuvântat pe noul său 
prieten italian. Uneori se întâmplă 
lucruri bune la care nici nu te aștepți.  

Juan José Ruiz Luque

Prima oară când am mers la 
Kindertraume a fost foarte distractiv. 
Am folosit un exercițiu cu copiii în care 
păpușa mea pe nume Rebujito (taur 
în spaniolă) îmi șoptește la ureche 
sunetele unor animale pe care copiii 
trebuie să le ghicească. După câteva 
animale, am ales să fac unul mai dificil, 
însă înainte să încep mi-am dres vocea. 
Imediat după aceea o fetiță a strigat„
E un președinte, faci ca un președinte!” 
Nu mi-am putut astâmpări râsul și apoi 
și alți copii au început să râdă. A fost un 
moment inocent și dulce. 

Luis Palacios Laguna (din Active 
Involved Responsible' Project)

Într-un weekend, Luis și alți voluntari 
au mers cu cortul și au urcat în 
munții României, aproape de castelul 
lui Dracula, castelul Penari. Spre 
surprinderea noastră, a trebuit să 
fugem de o mamă ursoaică și puiuțul 
ei care stăteau în mijlocul potecii. Dar 
ăsta nu e finalul poveștii. Înaine să ne 
culcăm, adunam lemne pentru focul de 
tabără când am auzit ceva printre tufe. 
Doi ursuleți au ieșit de pe după copaci 
mergând direct la tomberoane pentru 
cină. I-am observat curioși dar i-am 
lăsat în pace. Spre norocul nostru, am 
trecut cu bine peste acea noapte!

Marie Grander și 
Mathilde Chene

Voluntarele noastre din Franța au mers 
într-o dimineață a grădiniță pentru o 
lecție socio-culturală. Din greșeală, 
Mathilde s-a uitat la programul lui 
Marie în loc să-l verifice pe al ei, așa 
că amândouă au mers la aceeași 
clasă. Coincidența a fost că vorbiseră 
mai demult de faptul că vor să facă 
o lecție împreună, așa că asta a fost 
o oportunitate destul de bună! A fost 
o dimineață frumoasă pentru ele și 
pentru copiii români din acea clasă.

Hugo Gabon (din Explore' Project)

Hugo nu a fost pregătit pentru a doua 
zi în Recuperare. Când a fost de acord 
cu un copil pentru a-l picta în mână, nu 
și-a putut imagina că la 20 de minute 
după aceea, în jur de 5 copii îl picteau 
pretutindeni în brațe și picioare. Sa 
întors acasă plin de culori, în timp ce 
oamenii îl priveau cu adevărat în stradă. 
A fost o zi de neuitat pentru el.

Romane Molette (din Explore' 
Project)

Romane, împreună cu Hugo și alți 
voluntari, au vizitat Vulcanii Noroiosi 
din Buzău un week-end. Peisajul era 
greu de parcurs, așa că chiar și atunci 
când încercau să fie atenți, au căzut 
într-o băltoacă mare de noroi. Pantofii 
și picioarele erau complet gri. Trebuiau 
să ascundă picioarele să se întoarcă 
în autobuz, pentru că șoferul le-a spus 
să aibă grijă înainte. Încă astăzi, unele 
pantofi sunt gri deoarece sunt imposibil 
de spălat ...

Patricia Martins

Patricia ne-a povestit despre cea 
mai bună lecție până acum. A fost în 
Scoala 49, în Clasa 3. Lecția culturală 
a fost despre sentimente, iar copiii au 
fost deosebit de buni și încântați în 
acea zi. Toată lumea a fost fericită, 
toată lumea a iubit-o pe Patricia și a 
lucrat foarte bine în fiecare activitate. 
Este foarte bine pentru voluntari să 
împărtășească zile de acest gen cu 
copii români. Ne face să ne simțim în 
locul potrivit, în momentul potrivit.

Facem o mulțime de Origami în lecțiile noastre și vrem să ne împărtășim unul.
Pe această pagină găsiți instrucțiunile pentru a vă face propria macara origami. Mult noroc!



4

4

3

3

2

2

4

4

0

0

4

4

5

5

6

6

26

26

9

9

20

20

2

2

45

45

22

22

23

23

24

24

25

25

3

3

2

2

9

9

5

5

6

6

6

7

7

8

8

3

3

2

2

5

5

7

7

8

8

ANIMAȚIA CLINICĂ

Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii - G. Alexandrescu

Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii - M. Sklodowska Curie 
(Budimex)

Secția de Pneumofiziologie pentru 
Copii - M. Nasta (Lacul Bucura)

Centrul de Recuperare pentru 
Copii - N. Robănescu 

Centru de Zi pentru Educație 
Timpurie - “Neghiniță” 

Centrul de Recuperare Bradet-Sacele

PROGRAMUL AICI-ACOLO

Școala Gimnazială nr. 189 

Grădinița Dumbrava Minunată 

Școala Gimnazială nr. 108

 
Grădinița nr. 149 

Grădinița Prichindel 

Școala Gimnazială Specială nr. 3
 
Școala Gimnazială Specială nr. 9

Colegiul Național M. Eminescu

Grădinița Bambi, Step by Step

Grădinița Kindertraume

Școala Gimnazială nr. 49

Grădinița nr. 188, Castel

Școala Gimnazială nr. 195

Grădinița nr. 7

Grădinița nr. 170

Liceul Teoretic E. Lovinescu

MULȚUMIRI

Liceul Teoretic A. Vlahuță

Colegiul Național I. L. Caragiale 

Liceul J. Monnet 

Grădinița Albinuța 

Școala Gimnazială nr. 149 

Școala Specială Codlea - Codlea

Centrul Școlar De Educație 
Incluzivă - Periș

Liceul Teoretic Neagoe Basarab 
Oltenița

Grădinița Dumbrava Minunată 
Slobozia

Grădinița Amara - Slobozia

6

 
PROGRAMUL AICI-ACOLO 

Profesori Coordonatori

Mateescu Cristina Loredana
Fisher Mirela
Ganea Catalina
Mihaela Carmen Vladu
Keri Cecilia
Stefan Irina
Calin Marilena
Lupu Domnica
Barbu Liana
Cirnu Alina Denisa
Costea Mihaela
Andrei Mirela
Chindea Daniela
David Daniela
Nicolae Mirela

Profesori Invatatori

Dumitru Carmen
Lazar Mita
Fratica Daniela
Stoica Mirela
Cioara Maria
Albu Niculina
Gheorghe Nicoleta
Oancea Violeta
Iancu Elena
Ene Popa  
Liliana Denisa
Romanosky Madalina
Olaru Cristina

 
ECHIPĂ A.C.T.O.R. 
 
Eugenia Barbu
Stefanita Barbu 
Silvia Tursi 
Antonio Lionetti 
Ioana Francisco 
Mihai Stefanita Barbu
 
VOLUNTARII VITAMINA T 17 
 
Krizia Myriam Campobasso
Maud Crausaz
Zoé David
Clara Quintana Silva
Juan Josè Ruiz Luque
Sarah Rouxel
Elisabetta Tonin
Filippo Alamanni
Valentin Berg
Mathilde Chene
Marie Granger
Patricia Martins
Natalie Punz

 
ORGANIZAȚII DE 
TRANSMITERE 
 
Associacón Mille Cunti (Spania) 
Associação Mais Cidadania (Portugalia)
Associazione Culturale Link (Italia) 
Pistes Solidaires (Franța) 
Verein 4YOUgen (Austria) 
Seiklejate Vennaskond (Estonia)
SALTES (Lituania)

PARTENERI LOCALI

Ministerul Educației Naționale
Departamentul Afaceri Europene
Casa Corpului Didactic
Teatrul de Animație Țăndărică
Itsy Bitsy FM
Institutul Francez
Institutul de Cultură Italiană 
  

 
 

 
Vitan Codruta
Pantazi Roxana
Dumitrescu Gratiela 
Daoud Despina 
Moldoveanu Anca
Irimia Ancuta
Raducanu Amelia
Spataru Mihaela
Dumitrescu Emi
Goanta Niculina
Moldoveanu Georgiana
Simion Florentina
Patriche Monica
Ciobanu Alina
Sandu Roxana
Bonteanu Daniela
Buric Elena
Coroaba Andreea
Lupu Maria
Nicolae Mihaela
Constantin Sorina
Voicu Steluta
Vasile Mihaela
Sterpu Ionela
Sirbu Ioana
Mosnean Cristina 
Radulescu Marina
Ionescu Felicia
Damaschin Mariana 
Negru Alina
Smocot Mihaela 
Rizea Rodica
Chifu Florentina

Paun Kristina 
Gavril Nina 
Iuga Daniela 
Rizea Angelica
Patru Monica
Rotaru Finica
Palos Laura
Cornea Florica
Pavel Stefania
Leonte Mihaela
Manea Anda
Nitu Madalina
Radu Mihaela
Jitaru Daniela
Ceausoglu Luminita
Furtuna Elena 
Gospodin Sorina
Voicescu Ramona
Gizmandi Alice
Nicolae Mirela
Dumitru Marioara
Costache Mihaela
Gatej Andreea
Dinu Daniela
Ghiocel Catalina
Jianu Mihaela-Carmen
Aldea Irina
Popescu Coca
Keri Cecilia
Gherghe Iolanda
Stanescu Georgeta
Vasilu Catalina
Ionescu Irene




