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Scurt istoric
PROGRAMUL “Aici Acolo” s-a evidențiat în timp ca un concept original creat de echipa
A.C.T.O.R. – Asociația Culturală de Teatru și Origami din România
A debutat ca un proiect pilot, în anul școlar 2009-2010, având atunci finanțarea Programului
Tineret în Acțiune- Serviciul European de Voluntariat. A.C.T.O.R. își propunea, ca folosind participarea
voluntară a 12 tineri din diferite țări europene să aducă diversitatea culturală într-un program educational
pentru copii din institutii educaționale românești din București și din zone rurale.
Proiectul pilot s-a dovedit a avea un succes răsunător, atât la nivelul comunității de părinți, cât și
la cel al comunității de pedagogi, care au văzut în această inițiativă o deschidere de care aveau nevoie,
pentru a-și dezvolta competențe de comunicare in context intercultural, cat și pentru dezvoltarea
instrumentarului de metodologie pedagogică.
Din 2010 Casa Corpului Didactic București a devenit official partner al A.C.T.O.R. pentru
Programul ”Aici Acolo”.

În timp ce s-au derular peste 30 de proiecte europene în cadrul Serviciului European de
Voluntariat, peste 100 de școli, grădinițe și licee au solicitat de atunci colaborarea cu A.C.T.O.R. pentru a
dezvolta Programul ”Aici Acolo”.
Peste 450 de pedagogi au ajutat ca aceasta inițiativă să se maturizeze și să devină, preluat de
voluntarii care au lucrat în A.C.T.O.R., ca un model de bune practici pentru sistemele educative din alte
țări.
Peste 350 de tineri voluntari din 40 de țări de pe toate continentele au descoperit România, prin
copiii și mai ales prin pedagogii săi.
Derularea neîntreruptă a programului din 2009 a relevat că numai într-un context bogat
intercultural se poate naște o autentică și valoaroasă conștientizare a propriei identități culturale la
nivelul copiilor beneficiari, cât și la cel al pedagogilor români direct implicați.
Programul și-a propus și își propune în fiecare an să aducă, cu periodicitate săptămânală, în fața
fiecărui grup de copii implicați, cultura tinerilor voluntari străini. Pentru fiecare țară, fiecare grupă de
copii poate avea între una, două, maximum trei lecții cu același voluntar.
Rolul pedagogilor români a evoluat de la a fi simpli asistenți timizi participanți la activitățile
voluntarilor, la abordări specializate pe formarea si mentoratul acestor tineri novici in tainele pedagogiei
copilului preșcolar, școlar și special.
In anul scolar 2018-2019, a aparut o noua abordare a programului, care a vizat dezvoltarea
spiritului cetatenesc al parintilor copiilor in raport cu sistemul educational. Aceasta abordare va fi
continuata si in anul scolar curent.
El va fi realizat și în anul școlar 2019-2019 cu suportul financiar al Corpului European de
Solidaritate.

Grupurile tinta vizate de Programul ”Aici Acolo”

Programul ”Aici Acolo” este gândit ca o inițiativă care acționează anual simultan încrucișat asupra a
-

peste 3000 de copii beneficiari și a părinților lor

-

peste 200 de pedagogi români din București și zone rurale

-

peste 20 de voluntari cu precădere din țări ale Uniunii Europene.

-

peste 15 organizații de tineret din țările voluntarilor și a partenerilor lor locali

-

peste 40 școli și grădinițe din București și zone rurale

Noutatile din anul scolar 2019-2020
Pornind de la faptul ca, in scoala romaneasca fenomenul de bulling are o incidenta ridicata, A.C.T.O.R. si
voluntarii sai aleg sa se concentreze pe ALFABETIZAREA EMOTIONALA a beneficiarilor, folosind metodologie
artistica. Astfel ca in 2019 o serie de spectacole si ateliere artistice interactive propuse in fiecare luna ii pot ajuta
pe copii si pe parinti impreuna cu educatorii sa asimileze cunostinte legate de sentimente, de emotii.
Prin acest demers, speram sa creasca in intelegerea participantilor la program constientizarea ranilor ce pot fi
provocate de cuvinte gresit alese atunci cand se vorbeste despre sentimente.

Rezultate în timp ale Programului ”Aici Acolo”

Pornind de la complexitatea grupurilor țintă, obiectivele sunt gândite astfel încât să constituie o
platfoma educațională pentru copii și familiile lor, in timp ce în paralel reprezintă o sursă de dezvoltare
personală pentru voluntar și de formare continuă pentru pedagog.
În plus comunitatea de manageri educaționali creată în jurul echipei ACTOR, descoperă
oportunitățile de formare continuă, în domeniul școlar și tineret, ale programelor Uniunii Europene.
Toate categoriile de beneficiari vizate de program interactionează după un plan de management
extrem de complex și minuțios gestionat de echipa A.C.T.O.R., voluntarii și pedagogii ajungând ca la
finalul unui an școlar să fi colaborat creând activități educative dedicate copiilor, implicând constant
metodologie artistică, specifica organizației A.C.T.O.R., precum și cea inspirată de sistemele
educaționale din țările de origine ale voluntarilor.
Așa că- scopul lui este de a oferi tuturor beneficiarilor ocazia de a interacționa centrat pe realizarea unor
activități cu caracter educativ, descoperind astfel, fiecare categorie în felul ei, diferențele și asemănările
dintre valorile fiecarei culturi în parte. Din această interacțiune, printr-un proces constant de facilitare,
monitorizare si evaluare, FIECARE DINTRE BENEFICIARI AJUNG SĂ ÎȘI REDEFINEASCĂ
PROPRIA IDENTITATE CULTURALĂ in mod autentic, neinfluențat de prejudecăți sau emisii
mediatice toxic periorative.

În cadrul Programului ”Aici Acolo” PEDAGOGII ROMÂNI ajung să
1. devină mai siguri pe ei în deschiderea spre comunicare și cooperare interculturală,
2. le crească respectul pentru calitatea lor de pedagogi, fiind constant valorizați de tinerii voluntari,
adesea puțin experimentați în domeniul psihopedagogiei,
3. dezvolte un bagaj metodologic, fiind inspirați de propunerile de acțiune pedagogică ale
voluntarilor, provenite din sistemele educaționale de origine
4. iși planifice participări la cursuri pe teme educaționale în alte țări ale UE
5. iși dezvolte competențe de formator în educație nonformală, în context intercultural
6. iși dezvolte spirit de echipă în interiorul echipei de lucru care gestionează Programul Aici Acolo
Pentru prima data, aceste rezultate, preconizate a fi obținute și in acest an școlar, se vor imbogăți prin
dezvoltarea de competențe de formator în educație nonformală, în context intercultural.
O echipă mai mare de pedagogi-peste 20, comparativ cu 2 pe an, pana acuma, va dezvolta acțiuni
strategice de formare și asistare a voluntarilor, ca proces preparator înainte de începerea efectivă a
activitaților cu copiii.

Managementul și etapele ”Programului Aici Acolo”
Voluntarii europeni împreună cu pedagogii români au o agenda de colaborare,realizată de staff ul
A.C.T.O.R. .

FORMAREA si ASISTAREA VOLUNTARILOR:
a. Un curs de 24 ore, realizat de o echipa realizată din 2 formatori ai ACTOR și 3 pedagogi
specialiști in domeniul școlar, preșcolar și special
b. Un proces de 10 ore de asistare individuală a fiecăruia dintre voluntari de o echipă de de
pedagogi, care vor conduce construirea în două săptămâni pentru a-și construi planul de
activități
c. O asistență periodică a fiecăruia dintre voluntari în procesul lor de imbunătțire a planului de
activități creat initial

d.

LECȚII comune PEDAGOG- VOLUNTAR
Ca regula generală la un pedagog să ajungă, ca în ritm de o întâlnire pe săptămână să aibă la clasă minim
10 voluntari pe an.
Acesta constituie partea practică a cursului, rolul pedagogilor fiind de asigurarea unei comunicări cu copiii
cât mai de impact a programului de activități a fiecaruia dintre voluntari. Rolul lor este foarte subtil, de a asigura
voluntarului spațiul de interacțiune cu copiii, fără să îi diminueze acestuia șansa de a se exprima cât mai autentic și
creativ în relația sa cu beneficiarii.

CICLUL DE FORMARE COMUNĂ de trei seminarii obligatorii

Seminarele pentru Programul "Aici Acolo" sunt planificate dupa cum urmeaza:
Seminarul de initiere- 11.10.2017, are ca rol introducerea și prezentarea tuturor “actorilor” programului
care va urma să se desfășoare pe parcursului anului, formarea avand ca obiective concepte legate de
educația experiențială și o analiză de extragere de bune practici în cadrul implementării activităților la
clasă, pornind de la experiențele pozitive și negative ale anului anterior.
Seminarul de evaluare intermediara- 7.03.2018 , în care se refac strategiile colaborării, se pregatește
Festivalul Aici Acolo, se analizează potențiale alte forme de colaborare cu scopul dezvoltării de proiecte
europene
Seminarul de evaluare anuala pe 6 iunie 2018, care are ca scop evaluarea întregii colaborări și valorizarea
prin oferirea documentației specifice.
Toate se vor desfasura anul acesta la Spațiul Public European între orele 14.00-18.00.

FESTIVALUL ”AICI ACOLO”
https://festivalulaiciacolo.wordpress.com/
https://actorromania.wordpress.com/2019/03/18/festivalul-aici-acolo-2019-un-nou-concept/

Acest eveniment organizat anual în 9 mai, are sensul de a sarbători Ziua Europei, dar în cadrul programului,
pedagogii și voluntarii au de conceput si creat împreună cu copiii un moment de 3 minute, celebrand diversitatea
culturală.
Efortul comun voluntar- pedagog adâncește conștientizarea diferenței dintre valorile fiecarei culturi, ei trebuind să
aleagă și să lucreze în jur de 6 săptămâni pe acest scop comun.
Incepand din 2019, conceptul festivalului a fost redefinit in directia deschiderii si spre implicarea parintilor in
crearea momentelor artistice, iar perioada de desfasurare a activitatilor au fost extinsa la doua saptamani. Astfel
incat, diversitatea culturala, combinata cu folosirea artei in educatie sa aduca mai multa coeziune si cooperare intre
parinti si cadrele didactice in folosul plenar al copiilor.

