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Manual de formare și program dezvoltat de Gaiety School of Acting, The National Theatre 
School of Ireland:

împreună cu partenerii Erasmus+: 

Descoperiți MANUALUL pentru programul 
Story2Remember, un program educațional 
care are la bază drama creativă și  arta 
povestirii și a fost creat pentru a asigura noi 
oportunități de învățare în domeniul 
îngrijirilor persoanelor cu demență. Pentru a 
descărca gratuit manualul în limba română vă 
rog să selectați butonul download.

În tandem cu broșura "Drama creativă și 
arta povestirii în îngrijirea persoanelor 
cu demență: Informații pentru 
practicieni”,  acest manual este creat 
pentru a pregăti facilitatorii cu 
informația, abilitățile și materialele 
necesare pentru a fi ghidați în 
implementarea programului 
Story2Remember, în domeniul serviciilor 
de îngrijire. 
Programul își propune să dezvolte un 
mediu social pozitiv într-un spațiu sigur, 
pentru adulții în vârstă cu demență, 
promovând: starea de bine, participarea 
activă, incluziunea socială, îmbunătățirea 
stimei de sine/încrederii în sine, 
împuternicire.
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Manualul programului Story2Remember a 
fost creat în cadrul proiectului "Using drama 
and storytelling in dementia care" finanțat de 
programul Erasmus+ prin Acordul de 
finanțare nr. 2018-1-RO-01-KA204-049556, 
care se adresează persoanelor cu demență, 
profesioniștilor din domeniul sănătății și 
social și furnizorilor de servicii de îngrijire a 
persoanelor cu demență.

https://story2remember.eu/download/934/
https://story2remember.eu/download/745/
https://story2remember.eu/download/936/
https://story2remember.eu/download/838/
https://story2remember.eu/download/936/


Program de formare pentru profesioniști din domeniul sănătății și al asistenței sociale în vederea asigurării 
unui sprijin mai bun persoanelor vârstnice cu demență, având la bază drama creativă și arta povestirii.

Titlul proiectului: Utilizarea dramei și artei povestirii în îngrijirea persoanelor cu demență
KA2: Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici
KA204: Parteneriat Strategic pentru Educația Adulților
Număr contract: 2018-1-RO-01-KA204-049556

Această publicație a fost realizată cu ajutorul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Conținutul 
publicației este responsabilitatea parteneriatului și nu reprezintă punctul de vedere al AN sau al Comisiei.

MAI MULTE DESPRE STORY2REMEMBER

A fost realizată o testare inițială a derulării 
workshopurilor în Irlanda în unul din Centrele 
Executive de Sănătate, în Mai 2019. În urma 
testării cu succes din Irlanda,  profesioniști 
formați în cadrul programului 
Story2Remember au pilotat workshopurile în 
Marea Britanie, România, Bulgaria și Grecia cu 
peste 80 de profesioniști și peste 70 de 
persoane cu demență. Mai jos câteva dintre 
beneficiile raportate:

• Îmbunătățirea interacțiunii sociale

• Încurajarea creativității

• Consolidarea echipei

• Îmbunătățirea stării de bine

• Îmbunătățirea stimei de sine

•

•

Creșterea interesului pentru citit și scris

Crearea de experiențe memorabile

Învățarea de lucruri noi

Relaxare

•

•

https://story2remember.eu/ 

https://twitter.com/Story2rememberE

https://www.facebook.com/STORY2REMEMBER.EU/

CONȚINUT

Distracție•

În final se folosesc diferite abordări ale 
dramei creative cu scopul explorării 
creative a poveștilor. Workshop-ul leagă 
povestea și poezia participanților de 
mișcări corporale și tehnici dramatice de 
artă a povestirii.
Se va dezvolta un scenariu pornind de la 
povestea creată în workshop-ul anterior.

Workshop-uri care au la 
bază arta povestirii  și 
drama creativă derulate 
în 5-6 sesiuni.

În cadrul lor, 
participanții creează 
poezii, povești în jurul 
unor fotografii/
vederi poștale și tot pornind de la vederi 
poștale/fotografii cu persoane celebre 
împărtășesc idei, cunoștințe și vorbesc 
despre ce admiră în alții dar și la ei.

Participanți: min. 3 - max. 6 
Facilitatori: 1-2
Timp: 60-90 minute/sesiune

https://www.facebook.com/STORY2REMEMBER.EU/
https://story2remember.eu/
https://twitter.com/Story2rememberE
https://www.facebook.com/STORY2REMEMBER.EU/



