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Partea 1
INTRODUCERE

INTRODUCERE
DESPRE PROGRAM
Programul Story2Remember este un program educațional și de formare
destinat profesioniștilor din domeniul sănătății și al asistenței sociale din
centrele de îngrijire pentru persoanele cu boala Alzheimer și/sau
demență. Manualul de training este una dintre resursele dezvoltate de
proiectul Story2Remember, proiect finanțat de programul Erasmus+ cu
implicarea unor organizații din România, Grecia, Irlanda, Bulgaria și
UK.
Mai multe informații despre programul Story2Remember pot fi
găsite pe website-ul proiectului: https //story2remember.eu/.
Broșura "Drama creativă și arta povestirii în îngrijirea
persoanelor cu demență: Informații pentru practicieni”
integrează informații teoretice și practice din țările partenere.
Recomandăm citirea broșurii înaintea implementării
programului. Broșura poate fi descărcată gratuit de pe website-ul
proiectului menționat mai sus.

1.1 OBIECTIVELE MANUALULUI
STORY2REMEMBER
• Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății
și al asistenței sociale prin intermediul unui program educațional
care are la bază drama creativă și arta povestirii
• Îmbunătățirea comunicării cu persoanele cu demență
• Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu demență
• Implementarea unui program cu scopul de a asigura oportunități de
implicare a persoanelor cu demență
• Implementarea acestui program prin crearea unor workshop-uri
experiențiale folosind tehnici de dramă creativă și arta povestirii
pentru implicarea participanților
• Asigurarea pentru centrele de îngrijire, rezidențiale și de zi de opțiuni
pentru a facilita comunicarea și interacțiunea
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1.2 CE ESTE MANUALUL DE TRAINING STORY2REMEMBER?
Scopul programului este să dezvolte abilitățile necesare personalului de îngrijire pentru a
gestiona nevoile complexe de îngrijire a persoanelor cu demență.
Drama creativă și arta povestirii poate fi o modalitate de exprimare proprie, care poate să
ajute persoanele cu demență prin reducerea agitației/sentimentelor de anxietate datorate
pierderii memoriei.
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 contextul serviciilor de îngrijire.
Programul Story2Remember se adresează persoanelor cu demență, profesioniștilor din
domeniul sănătății și al asistenței sociale și furnizorilor de servicii de îngrijire.
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1.3 RECOMANDĂRI PENTRU IMPLEMENTARE
Este recomandat ca un facilitator sau un reprezentant de la organizația care promovează și
coordonează programul Story2Remember să abordeze diferite centre de îngrijire și să
întrebe dacă sunt interesați să cunoască mai multe informații despre programul
Story2Remember.
În zone cu un număr ridicat de centre de îngrijire, rezidențiale sau de zi, facilitatorul ar putea
organiza într-o seară, în comunitate, o sesiune de informare adresată managementului
acestor centre.
Obiective:
• Familiarizarea managementului din centrele de îngrijire cu programul
• Promovarea implementării programului
• Obținerea unui angajament pentru implementarea obiectivelor programului
• Permiterea coordonatorului și/sau a facilitatorului să cunoască contextul serviciilor de
îngrijire
• Comunicarea managementului a cerințelor programului și a contextului necesar.

OPȚIONAL
1.4 EVALUARE ANTE ȘI POST WORKSHOP; Scala Canterbury de
evaluare a Stării de Bine (© 2015 Universitatea Canterbury Christ Church)
vezi Anexa 1
Cu scopul dezvoltării proiectului Story2Remember partenerii au folosit o serie de evaluări
pentru a măsura dacă rezultatele și obiectivele proiectului au fost atinse și în ce măsură au
avut succes. Unul din instrumentele de evaluare folosite a fost Scala Canterbury de evaluare a
Stării de Bine (© 2015 Universitatea Cantebury Christ Church).
Scopul acestui exercițiu a fost să înregistreze starea de bine a participanților încât să se poată
confirma dacă programul și-a atins obiectivele. Instrumentul de evaluare conform Anexei 1
poate fi folosit de către facilitatori doar cu scop de cercetare. Nu este un instrument necesar
pentru implementarea programului și poate fi folosit doar pentru a răspunde unor obiective
de cercetare. Fiecare organizație participantă trebuie să ia în considerare aspectele etice cu
privire la utilizarea unor instrumente de evaluare, capacitatea și abilitatea participanților de
a-și da consimțământul.

1.5 STORY2REMEMBER, BENEFICII PENTRU FACILITATORI
Programul a fost testat mai întâi în Irlanda, în Mai 2019 în unul din Centrele Executive de
Servicii de Sănătate. După workshop-ul de Formator de Formatori, participanții au
implementat pilotarea workshop-urilor cu profesioniști și persoane cu demență din UK,
Grecia, România și Bulgaria. Având în vedere rezultatele din etapa de testare, implementare
și training, o parte din beneficiile identificate pentru facilitatorii S2R sunt:
7

• O mai mare apreciere a noilor instrumente pentru a sprijini persoanele afectate de boală
atât acasă cât și în facilitățile de îngrijire (cum ar fi spitale sau centre de îngrijire).
• O mai bună înțelegere a nevoii de centrare pe persoană.
• O mai bună înțelegere cu privire la modul de comunicare a oamenilor a percepției de sine.
și a identității prin acțiunile lor și mișcările corporale.
• Un mod mai simpu, ilustrativ pentru a asigura o îngrijire și un suport mai bun
persoanelor cu demență.

1.6 MAI MULTE DESPRE MANUALUL STORY2REMEMBER
Acest manual conține cinci workshop-uri:

WORKSHOP UNU
UN SIMȚ AL POVESTIRII: POEZIE A OBIECTELOR SENZORIALE
Este un workshop experiențial care folosește tehnici de artă a povestirii pentru a împuternici
și a implica participanții într-un mod semnificativ.

Beneficii:
• crearea de legături între participanți
• distracția
• îmbunătățirea încrederii în sine

WORKSHOP DOI
UN SIMȚ AL LOCULUI: POVESTE DE GRUP PRIN IMAGINI
Un workshop experiențial având la bază utilizarea artei povestirii cu scopul de a implica
participanții în explorarea de tehnici reflective.

Beneficii:
• îmbunătățirea interacțiunii sociale
• încurajarea creativității
• consolidarea echipei
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WORKSHOP TREI
UN SIMȚ AL PERSONAJULUI
Acest workshop creează oportunitatea pentru participanți de a-și explora sentimentele de
apartenență și incluziune. Sesiunea se concentrează pe extinderea poveștii create în grup
prin perpectiva unui singur personaj.

Beneficii:
• îmbunătățirea stării de bine
• îmbunătățirea stimei de sine
• învățarea de lucruri noi
• sentimentul de relaxare

WORKSHOP PATRU
UN SIMȚ AL SINELUI,
CEEA CE ADMIR ÎN ALȚII, POT GĂSI ÎN MINE
Workshop-ul este creat pentru a crește energia și a îmbunătăți stima de sine și încrederea
participanților.

Beneficii:
• sentimentul de a fi motivat să citești și să scrii
• crearea de experiențe memorabile
• îmbunătățirea stării de bine

WORKSHOP CINCI
UN SIMȚ AL REALIZĂRII : WORKSHOP-UL DE DRAMĂ CREATIVĂ
Acest workshop folosește 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.
9

1.7 OBIECTIVELE PROGRAMULUI STORY2REMEMBER
Dezvoltarea unui mediu social pozitiv într-un spațiu sigur, pentru adulții în vârstă cu boala
Alzheimer și Demență, promovând:
• Starea de bine
• Participare activă
• Incluziune socială
• Îmbunătățirea stimei de sine / încrederii în sine
• Împuternicire
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Partea 2
STORY2REMEMBER
WORKSHOPS 1-5

OPȚIONAL pentru mai multe detalii vezi paragraful
1.4 EVALUARE ANTE ȘI POST WORKSHOP

PARTEA

2

Înainte de începerea workshop-ului rugați participanții să așeze nasturii
sau jetoanele pe foile de evaluare. Fiecare participant va avea o culoare
diferită de ceilalți participați pentru nasturi/ jetoane ex. participantul 1
are 4 nasturi/jetoane albastre pentru a folosi câte unul pentru fiecare
foaie, participantul 2 are 4 nasturi/jetoane verzi etc. Vezi anexa 1 cu
foile de evaluare.

WORKSHOP 1
UN SIMȚ AL POVESTIRII:
POEZIE A OBIECTELOR SENZORIALE
Participanți: Un număr minim de 3 până la maximum 6 adulți în

vârstă, care beneficiază de îngrijire formală în centre de îngrijire
rezidențiale sau de zi. Numărul participanților ar trebui decis în funcție de
spațiu și nevoile particulare ale grupului. Vă rog să vedeți recomandările cu
privire la cadru.

Facilitatori: este recomandată implementarea workshop-ului de către o
singură persoană. Pentru un grup de 6 persoane, ar putea fi necesar să
asiste și o a doua persoană.

Timp necesar: 1 oră sau cât consideră facilitatorul că este necesar.
Cadru: O cameră adecvată pentru numărul de participanți, adaptată

nevoilor de mobilitate a participanților și potrivită pentru participanții în
scaun cu rotile. Așezarea confortabilă este importantă. Acest workshop va fi
experiențial, dar nu neapărat și fizic datorită restricțiilor de mobilitate.

WORKSHOP UNU

NOTĂ: Dacă intenționați să utilizați instrumentul de evaluare Scala
Canterbury a Stării de Bine (© 2015 Universitatea Canterbury Christ
Church, de văzut paragraful 1.4) vă rugăm să parcurgeți pașii de mai
jos.
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Materiale:
• Ghem de sfoară
• 6 x Baloane
• Foarfece
• Agrafe / capse
• Pixuri
• Foaie mare de hârtie
• Foi de evaluare și nasturi, jetoane (Anexa 1)
• Cutia Story2Remember (Anexa 4)
• 6 x pungi din material/hârtieși itemi senzoriali. Fiecare pungă
conține un item ex. Boabe de cafea, lavandă, ierburi, săpun,nasturi,
eșarfă de mătase, lână, pliculețe de ceai (Anexa 2)
• Benzi de hârtie din foi A4 (Anexa 3)

Pregătire:

Aruncarea în aer a baloanelor

Obiective:
• Starea de bine
• Participare activă
• Incluziune socială
• Îmbunătățirea stimei de sine / a încrederii
• Imputernicire

PAS 1: INTRODUCERE
Facilitatorul se prezintă, dacă grupul nu-l cunoaște. Facilitatorul explică grupului că
urmează să participe la activități de grup care implică împărtășirea de idei, crearea de
povești și să se distreze. Pot să participe în orice fel se simt ei confortabil, și dacă
acest lucru înseamnă doar să fie acolo, să asculte și să fie prezenți.

NOTE: If facilitators are planning to use the Evaluation Assessment as per Canterbury Wellbeing
Scales (© 2015 Canterbury Christ Church University, see the Recommendation Paragraph 1.3)
please follow the below steps.
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PAS 2: EXERCIȚIU
Ritual de început: de repetat la începutul fiecărui workshop
Transmiterea ghemului - Cum vă simțiti azi? & Nume
NOTĂ: Acest exercițiu poate fi făcut la masa de lucru sau întru-un spațiu mai larg lângă
masa de lucru pentru a permite mai multă mișcare.
Dacă grupul este în spațiul de lângă masă așezat sau în picioare, facilitatorul poate transmite
aleator sfoara participanților, obținând un efect de încrucișare.

Grupul formează un cerc
Grupul este într-un cerc și exercițiul începe prin transmiterea unui ghem de sfoară de la un
participant la altul. Când fiecare participant primește ghemul, acesta poate să își înfășoare
sfoara în jurul degetului mare / degetului în timp ce își spun numele și cum se simt azi.
După ce ghemul a ajuns la toți participanții, facilitatorul taie sfoara. Strângeți sfoara și
așezati-o pe masa atelierului de lucru, într-un cerc.
Explicați că acest cerc îi leagă astăzi pe toți participanții ca și grup.

PAS 3: EXERCIȚIU
Baloanele
NOTĂ: Acest exercițiu poate fi făcut la masa de lucru sau întru-un spațiu mai larg lângă
masa de lucru pentru a permite mai multă mișcare.
În cercul format de grup, aruncați baloanele în aer.
Încurajați grupul să le mențină în aer.
După aceea, exercițiul se poate face și și cu un singur balon, iar grupul trebuie să funcționeze
ca o echipă pentru a-l menține în aer și în cerc.
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PAS 4: EXERCIȚIU
Pungile senzoriale - Stimularea simțurilor
Asezați-vă la masa principală a workshop-ului.
Prezentați cutia Story2Remember (vezi Anexa 4).
Notă: Cutia Story2Remember (vezi Anexa 4). Cu această cutie veți lucra în fiecare workshop.

1. Scoateți din cutie pungile senzoriale de material/hârtie - Fiecare pungă conține un item ex.
Boabe de cafea, lavandă, ierburi proaspete, săpun, nasturi, eșarfă de mătase, lână, pliculețe de
ceai.
2. Oferiți fiecărui participant câte o pungă pentru a o analiza în tăcere. Încurajați participanții
ca mai întâi să atingă obiectul din pungă, apoi să îl miroasă, apoi să asculte și în final, să se
uite la conținut.
3. Când facilitatorul spune „pasați”, fiecare persoană pasează punga către persoana din stânga
lor.
4. Când toată lumea a primit și a analizat toate pungile, întrerupeți exercitiul.
5. Cereți fiecărui participant să dezvăluie ce este în punga sa și ce știe/ simte/ gândește despre
conținut.
Discuție de grup - Și ceilalți din grup pot discuta despre itemii din pungă ex. Ce amintiri aveți
în legătură cu aceste obiecte? Ce cunoștințe aveți despre conținut? Care sunt conexiunile din
jurul conținutului?
Repetați acest exercițiu pentru fiecare pungă.

PAS 5. EXERCIȚIU
Versuri despre simțuri
1. Explicați participanților că veți scrie cu toții un poem despre „Vară” (sau un alt anotimp), dar
mai întâi vor lucra singuri cu propriile versuri despre simțuri.
NOTĂ: Facilitatorul poate prezenta unul din exemplele din Anexa 5.
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2. Spuneți participanților că nu există răspuns corect sau greșit și să nu își facă griji cu privire
la ortografie. Dacă participanții nu pot citi / scrie, facilitatorul sau un asistent poate să-i
ajute să le scrie și să le citească versurile sau participanții pot, de asemenea, să deseneze
imagini.
3. Dacă participantul scrie doar un cuvânt, facilitatorul îl poate încuraja să dezvolte în jurul
lui și să formeze o propoziție.
4. Fiecare participant primește o bandă de hârtie cu simțul „Gust” și aceștia sunt rugați să
scrie un vers despre un gust care le amintește de „vară”, de exemplu.
Gust... gustul vinului răcit pe veranda din spate.
5. Acum faceți acest lucru pentru „Miros” de ex.
Miros ... mirosul ierbii tăiate.
6. Și continuați cu celelalte benzi. Dați participanților benzile senzoriale una câte una.
Văz ... trandafirii din grădină.
Auz ... rațele care macănesc în iazul din parc.
Atingere ... senzația unei brize ușoare lângă mare.
7. Pe rând, fiecare participant citește cele 5 versuri despre simțuri și le așază pe masă în fața
lui.

PAS 6: EXERCIȚIU
Poezie senzorială de grup
1. Explicați grupului că împreună vor crea o poezie de grup folosind versurile despre simțuri
pe care tocmai le-au scris.
2. Alegeți mai întâi un simț, de exemplu gustul și apoi adunați și așezați toate versurile despre
senzații ale gustului în interiorul capacului cutiei Story2Remember, folosindu-l ca tavă.
3. Decideți în grup succesiunea de versuri pentru a crea strofa „Gust” din poezia senzorială.
Aranjați versurile pe foaia mare conform deciziei grupului.
4. Faceți același lucru pentru restul versurilor despre simțuri.
16

NOTĂ: Facilitatorul și grupul pot alege să creeze versuri pe baza temelor. Dacă apar teme
evidente, puteți crea versuri despre parcuri, mare, mâncare etc. În acest caz, fiecare strofă
poate conține versuri pornind de la simțuri diferite.
C

5. Un participant (i) sau facilitatorul citește poezia cu voce tare.
6. Alegeți un titlu pentru poezie.
7. Strângeți benzile în ordine și utilizați o agrafă de hârtie sau capsați-le împreună.
8. Toată lumea se semnează pe una sau două benzi goale de hârtie.
9. Faceți o fotografie cu poezia de pe masă ( Poate fi transcrisă la calculator mai târziu.
După ce va fi transcrisă și tipărită, puteți să capsați semnăturile pe pagină. )

SFÂRȘIT

Felicitați grupul pentru munca bine făcută, deoarece au creat o poezie de grup colaborând
împreună.
Ritual de încheiere
Puneți totul în cutia Story2Remember și legați-o cu sfoara de la începutul workshop-ului.

Opțional: pentru mai multe detalii vezi paragraful 1.4 ANTE ȘI POST
EVALUARE
NOTĂ: Dacă intenționați să utilizați instrumentul de evaluare Scala Canterbury a Stării de
Bine (© 2015 Universitatea Canterbury Christ Church, de văzut paragraful 1.4) vă rugăm
să parcurgeți pașii de mai jos.
Înainte de începerea workshop-ului rugați participanții să așeze nasturii sau jetoanele pe foile
de evaluare. Fiecare participant va avea o culoare diferită de ceilalți participați pentru nasturi/
jetoane ex. participantul 1 are 4 nasturi/jetoane albastre pentru a folosi câte unul pentru
fiecare foaie, participantul 2 are 4 nasturi/jetoane verzi etc. Vezi anexa 1 pentru foile de
evaluare.
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WORKSHOP 2

vârstă care beneficiază de îngrijire formală în centre de îngrijire
rezidențiale sau de zi. Numărul participanților ar trebui decis în funcție
de spațiu și nevoile particulare ale grupului. Vă rog să vedeți
recomandările cu privire la cadru.

Facilitatori:

este recomandată implementarea workshop-ului de
către o persoană. Pentru un grup de 6 persoane, ar putea fi necesar să
asiste și o a doua persoană.

Timp necesar: 1 oră sau cât consideră facilitatorul că este necesar.
Cadru: O cameră adecvată pentru numărul de participanți, adaptată

nevoilor de mobilitate a participanților și potrivită pentru participanții
în scaun cu rotile. Așezarea confortabilă este importantă. Acest
workshop va fi experiențial, dar nu neapărat și fizic datorită restricțiilor
de mobilitate. (vedeți recomandările din primul workshop).

Materiale
• Cutia Story2Remember (la fel ca în workshop 1)
• Cărți poștale
• Ghem de sfoară
• Pixuri
• Poezia senzorială și materialele din sesiunea anterioară, ex. lână,
pungi senzoriale, baloane, etc
• Opțional: Foi de evaluare ca și în workshop 1

Pregătire:

În mijlocul mesei, cât mai vizibil, așezați elementele din
workshop-ul anterior: itemii senzoriali, poezia senzorială tipărită cu
semnăturile și benzile senzoriale atașate. Puneți cutia Story2Remember
în mijloc. Aruncați în aer baloanele.

Obiective:
• Starea de bine
• Participare activă
• Incluziune socială
• Îmbunătățirea stimei de sine/a încrederii
• Împuternicire

Partea

2

WORKSHOP DOI

UN SIMȚ AL LOCULUI: POVESTE DE GRUP
PRIN INTERMEDIUL IMAGINILOR
Participanți: Un număr minim de 3 până la maximum 6 adulți în
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PAS 1: INTRODUCERE
Dacă grupul nu-l cunoaște, facilitatorul se prezintă. Facilitatorul explică grupului că urmează
să participe la activități de grup care implică împărtășirea de idei, crearea de povești și să se
distreze. Pot să participe în orice fel se simt ei confortabil, și dacă acest lucru înseamnă doar
să fie acolo și să asculte și să fie prezenți.

PAS 2: EXERCIȚIU
Ritual de început
Transmiterea ghemului - Cum vă simțiti azi? & Nume
(La fel ca în Worskshop 1)

PAS 3: EXERCIȚIU
Baloanele
(La fel ca în Worskshop 1)

PAS 4: EXERCIȚIU
Recapitulare și reflectare
Reflectați la ce a făcut grupul în workshop-ul anterior. Citiți poezia și apreciați rezultatele
lor. Materiale ex. itemii din pungile senzoriale și poezia au fost puse deja pe masă. Reflectați
puțin.
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PAS 5: EXERCIȚIU
Alegerea Cărții Poștale
1. Puneți cărțile poștale din cutia Story2Remember pe masă.
NOTĂ: Cărțile poștale sunt imagini cu peisaje, porturi, aeroporturi, sate și orașe/țări.
Includeți și niște fotografii cu persoane în ele. Alegeți cărți poștale vechi, de exemplu din anii
’50 / ’60 / ’70. Alegeți fotografii care sunt relevante pentru propria țară.

2. Rugați participanții să privească imaginile și să aleagă. Oferiți-le timp pentru a face acest
lucru. Facilitatorul poate distribui cărțile poștale în jurul mesei.
Acum, fiecare participant va alege o carte poștală.
Pe rând, fiecare participant își împărtășește gândurile / ideile despre cartea poștală și de ce au
ales-o.
Și ceilalți participanți își pot împărtăși gândurile.

PAS 6: EXERCIȚIU
Povestea Transmite Imaginea
1. Facilitatorul explică faptul că vor crea împreună o poveste în jurul unei imagini pe care o
vor alege.
2. În grup, alegeți o carte poștală; o carte poștală cu o persoană sau oameni în ea.
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NOTĂ: Nu uitați sa evidențiați grupului faptul că aceasta este o poveste originală creată pe
baza ficțiunii și că nu este o poveste bazată pe reminiscență sau pe istorie personală.

A. Acum cereți unui participant să țină fotografia și să înceapă să spună povestea
imaginii folosind o propoziție. Se trece apoi la următorul participant și așa mai departe
pentru a finaliza o runda.
B. Lăsați participanții să creeze propoziția / partea lor a poveștii.
3. Informați participanții că pentru prima rundă vor crea doar începutul povestirii.
Prima rundă = Început
A doua rundă = Mijloc
A treia rundă = Final
În timpul / După o recapitulare a poveștii, facilitatorul poate să scrie repede povestea.
Povestea poate fi completată în orice moment până când participanții sunt mulțumiți de
rezultat.

PAS 7: EXERCIȚIU
Povestea Cărții Poștale
Facilitatorul scrie pe spatele cărții poștale punctele principale din începutul/mijocul/
finalul poveștii (se va folosi în workshop-urile viitoare).

SFÂRȘIT
1. Felicitați grupul pentru munca bine facută și reamintiți-le că au creat până acum o poezie
despre vară în primul workshop și astăzi o poveste pornind de la o carte poștală.
2. Ritual de încheiere: Puneți totul în cutia Story2Remember și legați-o cu sfoară.
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WORKSHOP 3
UN SIMȚ AL PERSONAJULUI

Partea

2

vârstă, care beneficiază de îngrijire formală în centre de îngrijire
rezidențiale sau de zi. Numărul participanților ar trebui decis în
funcție de spațiu și nevoile particulare ale grupului. Vă rog să vedeți
recomandările cu privire la cadru.

Facilitatori: este recomandată implementarea workshop-ului de

către o persoană. Pentru un grup de 6 persoane, ar putea fi necesar
să asiste și o a doua persoană.

Timp necesar: 1 oră sau cât consideră facilitatorul că este necesar.
Cadru: O cameră adecvată pentru numărul de participanți și

adaptată nevoilor de mobilitate a participanților și potrivită pentru
participanții în scaun cu rotile. Așezarea confortabilă este
importantă. Acest workshop va fi experiențial, dar nu neapărat și
fizic datorită restricțiilor de mobilitate.

Materiale:
• Ghem de sfoară
• Baloane
• Itemii senzoriali și poezia, povestea create în workshop-urile
anterioare
• Cărțile poștale
• Cutia Story2Remember
• Opțional: Foi de evaluare, la fel ca în workshop-urile anterioare

Pregătire: Aranjați masa cu elementele creative din workshop-urile
anterioare, itemi senzoriali etc în mijlocul mesei. Aruncați în aer
baloanele.

WORKSHOP TREI

Participanți: Un număr minim de 3 până la maximum 6 adulți în

PAS 1: INTRODUCERE
(La fel ca în Workshop 1)

PAS 2: EXERCIȚIU
Transmiterea ghemului - Cum vă simțiți azi? & Nume
(La fel ca în Workshop 1)

PAS 3: EXERCIȚIU
Baloanele
(La fel ca în Workshop 1)
REFLECTAȚI la ce a făcut grupul în workshop-urile anterioare. Materiale ex. itemii din
pungile senzoriale, poezia, cărțile poștale au fost așezate pe masăReflectați scurt (fără să
insistați ca participanții să își amintească anumite detalii).

PAS 4: EXERCIȚIU
Exercițiul Ritmul Mâinilor
În cerc la masă, fiecare persoană bate la rândul său cu ambele mâini în masă
Facilitatorul începe- Mâna stângă - bate în masă, mâna dreapta - bate în masă
Primul participant - Mâna stângă- bate în masă, mâna dreapta - bate în masă
Al doilea participant - Mâna stângă - bate în masă, mâna dreapta - bate în masă.... și tot
așa în jurul mesei pentru a crea un ritm.
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PAS 5: EXERCIȚIU
Aplauze "Chemare și răspuns"
1. Facilitatorul crează un ritm simplu pe masă cu câteva bătăi.
2. Toți copiază.
3. Repetați de câteva ori. Includeți aplauze, de exemplu: Bate bate bate aplaudă aplaudă, bate.
4. Rugați fiecare participant pe rând să facă acest lucru, în timp ce toți ceilalți copiază mișcările.
NOTĂ: Încurajați participanții să se distreze, să creeze propriile ritmuri și să nu-și facă
probleme dacă ritmul reprodus este corect sau nu.

PAS 6: EXERCIȚIU
Rimă "Chemare și răspuns"
1. Facilitatorul informează grupul că urmează să adauge cuvinte unui ritm.
2. Facilitatorul spune mai întâi rima, în timp ce bate cu mâinile în masă.
3. Următoarea rimă sau o rimă similară cunoscută de grup este citită de către facilitator.
Grupul ascultă.
4. Lăsați grupul să asculte și să observe.
Unu, doi,
Prinde-mi catarama la
pantof;
Trei, patru,
Bate la ușă;
Cinci, șase,
Ridica bețele;
Șapte, opt,
Pune-le drept;
Nouă, zece,
O găină mare grasă;
Unsprezece, doisprezece,
Sapă și îngroapă.

Unu, doi,
Pantofii sunt noi;
Trei, patru,
Ies ca la teatru;
Cinci, șase,
Creioane frumoase;
Șapte, Opt,
Le-am pus pe suport;
Nouă, Zece,
O găină în ghivece;
Unsprezece, doisprezece,
Nisipu-i rece.

Unu, doi,
Hai cu noi;
Doi, trei,
Cu Andrei;
Trei, Patru,
Hai la teatru;
Cinci, șase,
Bețigașe;
Șase, Șapte,
O acadea cu lapte;
Șapte, opt,
Un măr copt;
Opt, nouă,
Lasă că plouă;
Nouă, zece,
Un pahar cu apă rece,
Pentru domnul care trece.

Variante propuse pentru limba română
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Acum, facilitatorul spune aceeași rimă din nou, adăugând și acțiuni, aplauze, bătăi etc. iar
grupul copiază mișcările.
Notă: Facilitatorul poate alege să pună grupul să repete fiecare vers (chemare și răspuns)
înainte să spună totul împreună sau să spună tot împreunădin prima.

PAS 7: EXERCIȚIU
Poezia "Chemare și răspuns"
1. Facilitatorul citește grupului, o singură dată, următoarea poezie. Facilitatorul poate adăuga
din nou bătăi de mâini în masă, pentru a arăta ritmul.
NOTĂ: Facilitatorul poate alege să folosească o altă poezie cu un stil, umor și ritm
asemănător.

Ochiul de sticlă de Patricia A. Stephens
Gluma a fost foarte amuzantă
A râs cu multe lacrimi
Când dintr-o dată ochiul i-a căzut
Și i-a aterizat în bere
A pescuit în jur
Cu lingura ei de budincă
Dar ochiul doar s-a uitat înapoi
Prin spuma berii
A încercat din nou
Cu stiloul ei
Dar îl vedea doar
Din când în când
Ce să facă
A încercat să decidă
S-a gândit și s-a gândit
A oftat și a oftat
Într-o moment de nebunie
A dat Berea peste cap
Și-a înghițit ochiul
Fără nici măcar o clipire
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Cred ca încă așteaptă
Se joacă de-a v-ați ascunselea
Așa că a trebuit să își cumpere un alt ochi
S-o ajute să-și continue săptămâna.
2. Facilitatorul citește din nou fiecare vers al poeziei, în timp ce grupul imită / cântă
fiecare vers, conform exercițiului anterior.
3. Acest lucru poate fi repetat, adăugând acțiuni, aplauze, expresii etc. (Încurajând arta
povestirii și drama)

PAS 8: EXERCIȚIU
Poezie de grup
1. Citiți și reamintiți grupului de povestirea creată în jurul cărții poștale din sesiunea
precedentă.
2. Informați grupul că acum vor crea o poezie despre ceva ce i s-a întâmplat unui personaj
din povestirea creată în jurul cărții poștale de mai sus. (În Anexa 5 găsiți exemple de
poezii create în cadrul altor grupuri. Aceste exemple sunt un punct de referință pentru
facilitator, nu un standard de atins.)
Poate fi ceva amuzant / naiv, similar cu poezia pe care tocmai au recitat-o. Poate fi o temă
buclucașă.
• Începeți mai întâi cu discuții generale despre evenimentul/incidentul care are loc în
povestea din cartea poștală
• Decideți care este evenimentul
• Decideți numele personajului
• Dați un titlu poeziei pe baza numelui și a evenimentului ex. “Scarlet - Ziua în care a
căzut în cocina de porci”
Acum folosiți următoarele indicații pentru a scrie în grup poezia despre personaj:
1. Descrieți ziua
2. Prezentați și descrieți aspectul fizic al personajului ex. păr roșu, rochie galbenă
3. Descrieți personalitatea personajului, ex. amabil, amuzant
4. Descrieți sentimentele personajului
5. Ce se întâmplă, ex. Ea a căzut în cocina de porci
6. Ce se întâmplă după. /Sfârșit.
NOTĂ: Ritmul este încurajat dar nu este necesar pentru scrierea poeziei.
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3. Facilitatorul citește poezia, rând cu rând în timp ce grupul îl imită repetând ceea ce
acesta citește, ca în exercițiul de mai sus.

SFÂRȘIT
Felicitați grupul pentru munca bine făcută, deoarece au creat o altă poezie, poveste
în jurul unui personaj.
Ritual de încheiere: Puneți totul în cutia Story2Remember și legați-o cu sfoară.
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WORSKSHOP 4

Participanți: Un număr minim de 3 până la maximum 6 adulți în

vârstă, care beneficiază de îngrijire formală în centre de îngrijire
rezidențiale sau de zi. Numărul participanților ar trebui decis în
funcție de spațiu și nevoile particulare ale grupului. Vă rog să vedeți
recomandările cu privire la cadru.

Facilitatori: este recomandată implementarea workshop-ului de

către o persoană. Pentru un grup de 6 persoane, ar putea fi necesar să
asiste și o a doua persoană.

Timp necesar: 1 oră sau cât consideră facilitatorul că este necesar
Cadru: O cameră adecvată pentru numărul de participanți și

adaptată nevoilor de mobilitate a participanților și potrivită pentru
participanții în scaun cu rotile. Așezarea confortabilă este
importantă. Acest workshop va fi experiențial, dar nu neapărat și
fizic datorită restricțiilor de mobilitate.

Materiale:
• Sfoară
• Baloane
• Itemii și elementele creative realizate în workshop-urile anterioare
• Cărțile poștale
• Cărți poștale cu personalități
• Cameră foto (sau o fotografie de grup făcută anterior)
• Cutia Story2Remember
• Opțional: Foi de evaluare, la fel ca în workshop 1

Pregătire: Pregătiți masa cu elementele creative, itemii senzoriali.

Aruncați în aer baloane. Păstrați cărțile poștale din sesiunea anterioară
în cutie.

Partea

2

WORKSHOP PATRU

UN SIMȚ AL SINELUI,
CE ADMIR ÎN ALȚII, POT GĂSI ÎN MINE
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Obiective: Dezvoltarea unui mediu social pozitiv într-un spațiu sigur, pentru adulții în

vârstă cu boala Alzheimer și Demență, promovând:
• Starea de bine
• Participare activă
• Incluziune socială
• Împuternicire

PAS 1: INTRODUCERE
(La fel ca în Workshop 1)

PAS 2: EXERCIȚIU
Ritual de început
Transmiterea ghemului - Cum te simți azi? & Nume
(La fel ca în Workshop 1)

PAS 3: EXERCIȚIU
Baloane
(La fel ca în Workshop 1)

PAS 4: EXERCIȚIU
Recapitulare și reflectare ca și în workshop 1
Facilitatorul face o recapitulare a workshop-urilor anterioare și arată și/sau citește
rezultatele creative: poezia senzorială, povestea cărții poștale și poezia despre personaj.
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PAS 5: EXERCIȚIU
Cutie Story2Remember - Fotografii cu persoane celebre și fotografii
cu referințe culturale.
1. Așezați fotografiile din cutie pe masă.
2. Se lasă timp pentru ca toți participanții să se uite la ele. Transmiteți-le de la unul la altul etc.
3. Fiecare participant alege o fotografie care îi place/de care este atras.
4. La rândul său, fiecare participant prezintă ce persoană faimoasă a ales, de ce a ales-o, de ce
o admiră etc.
5. Alți participanți pot să completeze cu cunoștințele lor despre acea persoană. Toți
participanții își împărtășesc acum cunoștințele / gândurile / amintirile despre acea
persoană faimoasă.
DISCUȚIE: În grup discutați despre ce îi face pe acești oameni din imagini speciali, faimoși
sau eroi - Sunt oameni obișnuiți care au făcut lucruri extraordinare / de admirat.

PAS 6: EXERCIȚIU
A fi propriul erou
DISCUȚIE: Facilitatorul mărturisește grupului, cum toți avem un erou în interiorul nostru,
care are puncte forte, calități și acțiuni care ne fac speciali.
1. Rugați fiecare participant, pe rând, să spună grupului ceva despre ei înșiși, care arată
despre ei că sunt la rândul lor eroi / oameni cu caractere puternice etc. Ca alternativă, un
participant poate să evidențieze calitățile și punctele tari pe care el le vede la alți membri ai
grupului.
2. Facilitatorul sărbătorește și discută aceste puncte tari și spune cum oamenii obișnuiți își
arată puterea în fiecare zi în momente bune și rele, depășind provocările etc.
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3. Faceți o fotografie de grup cu telefonul sau aparatul foto (sau folosiți o fotografie făcută
anterior).
4. Puneți aparatul sau fotografia pe cutia Story2Remember din mijlocul mesei.
5. Faceți referire la toate persoanele celebre din fotografiile de pe masă și spuneți: "Acum, priviți
eroii din jurul mesei care li se alătură. Ei sunt adevărații eroii din această sală" (facilitatorul
arată către participanți).
6. Continuați discuțiile mai departe împreună cu grupul – ce admirăm în alții, găsim în noi
înșine.

SFÂRȘIT
Ritual de încheiere:
Puneți poeziilor, povestirile, cărților poștale și fotografiilor create pe parcursul
workshop-urilor în cutia Story2Remember, evidențiați existența acestora și închideți cutia.
Legați cutia cu sfoară.
Informați grupul despre faptul că pot să deschidă oricând cutia pentru a accesa toate
poveștile, creativitatea și personajele din ea și despre faptul că ei pot să-și folosească
creativitatea și imaginația din nou, în orice moment. Pot chiar să creeze o altă poveste sau
poezie - cu toții avem în noi puterea să fim creativi și spontani. Trebuie doar să permitem
ca acest lucru să se întâmple. Puterea este în noi.
Felicitați grupul pentru munca bine făcută.
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WORKSHOP CINCI - ETAPA 1

Acest workshop de dramă creativă poate fi livrat în două părți sau ca
întreg, într-o singură sesiune.

Participanți: Un număr minim de 3 până la maximum 6 adulți în

vârstă, care beneficiază de îngrijire formală în centre de îngrijire
rezidențiale sau de zi. Numărul participanților ar trebui decis în funcție
de spațiu și nevoile particulare ale grupului. Vă rog să vedeți
recomandările cu privire la cadru.

Facilitatori: este recomandată implementarea workshop-ului de
către o persoană. Pentru un grup de 6 persoane, ar putea fi necesar
să asiste și o a doua persoană.
Timp necesar: 1 oră sau cât consideră facilitatorul că este potrivit.
Cadru: O cameră adecvată pentru numărul de participanți și

adaptată nevoilor de mobilitate a participanților și potrivită pentru
participanții în scaun cu rotile. Așezarea confortabilă este
importantă. Acest workshop va fi experiențial, dar nu neapărat și
fizic datorită restricțiilor de mobilitate.

Materiale:
• Cutia S2R (ca referință pentru workshop-urile anterioare)
• Toate materialele scrise elaborate de grup anterior– Poezia
senzorială, povestea scurtă și poezia despre personaj.

Scop: Conectarea poveștilor și a lucrărilor scrise ale participanților

cu tehnicile de artă a povestirii necesare pentru expresivitate și
interpretare dramatică, folosind tehnici de expresivitate corporală;
crearea unui tablou /a unei imagini, narațiunea, monologuri și
dialoguri, voce, mișcare și joc de rol dramatic.

WORKSHOP CINCI

UN SIMȚ AL REALIZĂRII : WORKSHOP DE
DRAMĂ CREATIVĂ

Partea

29

Obiective
• Comunicare non- verbală
• Starea de bine
• Participare activă
• Incluziune socială și o sărbătorire a rezultatelor grupului utilizând tehnicile de artă a
povestirii
• Dezvoltarea stimei de sine și a încrederii de sine
• Împuternicire

PAS 1
Tabloul general/Activitatea de punere în scenă
Folosirea corpului cu blândețe pentru a exprima idei și emoții.
A. Exercițiu de respirație – respirație conștientă
Începeți prin a inspira și expira ușor. Inspirați pe nas și expirați pe gură, lăsând aerul să intre
și să iasă, făcând un efort minim. Lăsați gândurile să plece. Repetați.
B. Încălzire fizică ușoară (opțional) – Ușor concentrați atenția pe diferite părți ale corpului,
începând de la picioare și ajungând treptat la cap.
Așezați, inspirați adânc pe nas și expirați pe gură. Simțiți mintea din corp mai prezentă, mai
conștientă, mai concentrată. Observați cum se simte corpul, cereți participanților să țină
respirația și apoi să expire.

PAS 2
A. Tablou emoțional – cu ochii închiși (sau deschiși dacă grupul consideră dificilă
închiderea ochilor) încurajați grupul să răspundă fizic (folosindu-și corpul sau doar mâinile
pentru a exprima anumite sentimente / gânduri și idei).
Pe rând, menționati câteva stări emoționale –fericire, tristete, supărare, frică, suspiciune etc.
Cereți participanților să le exprime fizic.
Acum cereți participanților să numească ei emoții la care grupul să răspundă. Puneți accent
pe partea distractivă a exercițiului.
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B. Înghețarea emoției
Utilizați numărătoarea pentru a începe fiecare tablou / imagine, de ex. 1,2,3 Fericit, 1,2,3
Trist și apoi relaxează-te. Încurajați distracția. Nu există corect sau greșit.
1. Începeți prin a folosi doar expresii faciale.
2. Apoi adăugați/încurajați exprimarea corporală pentru a completa emoția.
NOTĂ: Pentru acest joc alocați atât timp cât este cerut de către grup.

C. Punerea în scenă a unei situații imaginare – Individual sau între voi. Oferiți situații
care pot fi puse în scenă.
Facilitatorul prezintă o narațiune ghidată încurajând participanții să răspundă fizic și
emoțional, în același timp cu povestirea.
Exemple: Deschiderea unui sertar și găsirea unui bilet la loterie câștigător.
D. Narațiune ghidată - Sunteți în fața unui birou sau a unei mese, deschideți sertarul,
priviți în sertar, căutați ceva, brusc găsiți un bilet de loterie vechi și are numerele
câștigătoare de ieri pe el. Strigi de bucurie sau îl ascunzi în buzunar?
Alte exemple de narațiuni ghidate (folosiți cât de multe vreți)
• Așteptând un autobuz care întârzie – exprimarea frustrării și a supărării datorate așteptării.
• Găsirea unei sume de bani într-un articol de îmbrăcăminte – pantaloni, palton etc.
• Așteptând la dentist/pediatru - evidențiind atmosfera de așteptare din cameră
• Mestecând desertul preferat–Care este desertul tău preferat?
• Mirosirea florii preferate – Alegeți o floare preferată și mirosiți floarea aleasă.
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NOTĂ: Rugați participanții să descrie experiența lor după fiecare situație. Ce au mirosit sau au
gustat? Care este desertul lor preferat? Tot timpul încurajați partea distractivă a jocurilor.

E. Ghiciți situația– încurajați participanții să creeze propria lor situație iar ceilați din grup să
ghicească care este emoția sau situația. Permiteți grupului să facă acest lucru, toți în același
timp și după ce au exersat suficient încurajați participanții să prezinte singuri propria situație
creată, unul câte unul în timp ce ceilalți privesc. Încurajați-i să interpreteze ce văd. DACĂ
TU CREZI, ȘI NOI CREDEM.
NOTĂ: FACILITATORUL POATE CREA EL ACESTE SITUAȚII ȘI SĂ ROAGE
PARTICIPANȚII SĂ GHICEASCĂ SAU SĂ INTERPRETEZE. NU EXISTĂ CORECT SAU
GREȘIT. ÎNCURAJAȚI PARTEA DISTRACTIVĂ.

PAS 3
Dezvoltarea unui scenariu
Definirea unor termeni relevanți pentru scrierea de scenarii
Monolog–Un personaj care își spune gândurile cu voce tare unei audiențe sau altei persoane.
Dialog–O conversație între două sau mai multe personaje din poveste.
Narator – O persoană informează publicul despre evenimentele poveștii, iar ceilalți
participanți acționează în acest sens.
SCENARIUL POATE SĂ COMBINE TOATE ELEMENTELE DE MAI SUS

Tablou pentru povestea de grup și dezvoltarea personajului
1. Explicați că urmează să facem un scenariu împreună pornind de la povestea creată în
Workshop 2 în jurul unei cărți poștale.
2. Recapitularea poveștii de grup.
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3. Cereți grupului să identifice imagini puternice sau memorabile din povestire.
Enumerați aceste exemple pentru o dezvoltare ulterioară.
4. Decideți punctul culminant / punctul de cotitură al povestirii.
5. Alegeți o singură imagine și rugați întregul grup sau voluntari să recreeze această imagine la
fel ca în exercițiile anterioare - exprimarea fizică a situației și a emoției. Rugați voluntarii să
arate această ”imagine înghețată” grupului. Aceasta imagine devine partea de MIJLOC a
poveștii de grup, așa cum este menționat în pașii 7 si 8.
6. Tabloul de înregistrare a gândurilor – folosind ”imaginea înghețată” de la ultimul exercițiu
(pasul nr. 5)
Informați grupul că, de data aceasta, când facilitatorul atinge pe umăr fiecare persoană din
imaginea înghețată, aceasta trebuie să spună ce gândește/simte personajul pe care îl joacă în
acel moment dat în contextul povestirii de grup.
TEHNICA ÎNREGISTRĂRII/URMĂRIRII GÂNDURILOR EXPLICATĂ
Înregistrarea gândurilor este o continuare firească pentru imaginile statice sau cadrele/
tablourile înghețate. După ce participanții au creat o imagine, explicați-le că atunci când îi veți
atinge pe umăr, ați dori ca ei să spună cu voce tare gândurile sau sentimentele personajului pe
care îl joacă în imagine. La început participanții s-ar putea să folosească doar unul sau două
cuvinte, dar în curând vor câștiga încredere pentru a se exprima în propoziții mai lungi.
Urmăriți gândurile fiecărui personaj din imaginea de grup, astfel încât să descoperiți o gamă
largă de atitudini și sentimente ale diferitelor personaje. Puteți adresa personajelor întrebări
specifice, cum ar fi ce simt despre un alt personaj, ce visează sau ce vor să facă în continuare.

7. Discutați despre ce s-ar fi putut întampla înainte sau după această imagine în poveste.
Faceți o listă de sugestii.
8. Grupul decide cu privire la imaginea precedentă și ulterioară și creează - Început / Mijloc /
Sfârșit.
9. Creați aceste imagini și Înregistrați Gândurile, la fel ca în pașii anteriori.

ACUM GRUPUL ARE UN TABLOU ÎNGHEȚAT PENTRU ÎNCEPUTUL/MIJLOCUL/
FINALUL POVEȘTII LOR DE GRUP.
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PAS 4
SCRIEREA UNUI SCENARIU
• Ce vor să-și spună aceste personaje din fiecare tablou.

Exemplu pentru tabloul din mijloc
Maureen: Ce faci aici?
Patrick: Aceasta este casa mea. Ce faci tu aici?
Naratorul: Brusc frații despărțiți de mult timp, s-au recunoscut și s-au îmbrățișat.
• Acum repetați exercițiul de mai sus pentru celelate imagini înghețate din mijlocul și
finalul povestirii, dezvoltând un scenariu prin aducerea poveștii la viață prin Tehnica
Înregistrării Gândurilor și crearea de dialog între personaje.
GRUPUL DEZVOLTĂ ȘI SCRIE SCENE CARE POT FI PUSE ÎMPREUNĂ PENTRU A
CREA SCENARIUL PENTRU POVESTEA LOR.

ETAPA 2
ÎMPUTERNICIREA- UNOR PĂRȚI DIN MUNCA GRUPULUI;
POEMUL SENZORIAL, POVESTEA SCURTĂ, POEZIA DESPRE
PERSONAJ ȘI SCENARIUL POT FI ÎMBINATE PENTRU A
REALIZA O PREZENTARE A MUNCII LOR COLECTIVE.
Fiecare scenă importantă/cheie a poveștii create poate fi detaliată și elaborată folosind pașii
descriși mai sus.
Acestea pot fi apoi combinate și repetate pentru a crea un spectacol pentru un public invitat
sau doar pentru cei din grup. De asemenea, o altă opțiune este de a avea un tip de „lectură
repetată” unde oamenii sunt invitați să vină să audă scenariul citit cu voce tare și să acționeze
mai degrabă verbal, decât fizic.
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Anexe
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Scala Canterbury a Stării de Bine (© 2015 Universitate Canterbury Christ Church)

NOTĂ: Dacă intenționați să utilizați instrumentul de evaluare Scala Canterbury a Stării
de Bine (© 2015 Universitatea Canterbury Christ Church, de văzut paragraful 1.4) vă
rugăm să parcurgeți pașii de mai jos.
Înainte de începerea workshop-ului rugați participanții să așeze nasturii sau jetoanele pe
foile de evaluare. Fiecare participant va avea o culoare diferită de ceilalți participați pentru
nasturi/ jetoane ex. participantul 1 are 4 nasturi/jetoane albastre pentru a folosi câte unul
pentru fiecare foaie, participantul 2 are 4 nasturi/jetoane verzi etc. Vezi anexa 1 cu foile
de evaluare.
Vă rugăm să marcați pe aceste scale pentru a arăta cum vă simțiți acum, în momentul de față.
Folosiți jetoane sau nasturi pentru a face acest lucru.
Fericit

Trist
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Încrezător

Neîncrezător

ID

Ante / Post

Sesiune

Vă rugăm să marcați pe aceste scale pentru a arăta cum vă simțiți acum, în momentul de față.
Folosiți jetoane sau nasturi pentru a face acest lucru.

Interesat

Bine

Plictisit

Rău
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ANEXA 2
6 x pungi de material/ hârtie și itemi senzoriali (fiecare pungă conține un item ex. Boabe
de cafea, lavandă, ierburi, săpun,butoni, eșarfă de mătase, lână, pliculețe de ceai).
Exemple găsiți în imaginea de mai jos.
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ANEXA 3
Benzi de hârtie senzoriale - Tăiați benzile individual
6 participanți = 6 benzi pentru Gust
6 participanți = 6 benzi pentru Miros etc.

Gust...
Miros...
Văz...
Auz...
Atingere...
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ANEXA 4
Cutia Story2Remember

Workshop Unu

benzi
senzoriale
pungi cu
obiecte
senzoriale
pixuri
foarfeci, etc.
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Doi

Trei

Patru

Cărți
poștale
(peisaje,
aeroporturi,
străzi, etc
unele cărți
poștale să
fie și cu
oameni)

Cărțile
poștale din
workshop 2
cartea poștală
cu începutul,
mijlocul și
finalul
poveștii din
workshop 2

Cărți
Cutia S2R cu
poștale cu
toate materiale
personalități
create ex.
un aparat
poezii, cărți
foto sau o
poștale,
fotografie de povești etc
grup făcută
anterior

Cinci

ANEXA 5
Exemple de poezii scrise de participanții Story2Remember din România, Grecia, UK,
Bulgaria și Irlanda.

Grecia - Poezie despre personaj (Workshop 3)
Mirto și Fântâna
Într-o zi însorită micul John și Mirto au plecat într-o plimbare spre Thermaikos
Într-o rochie albastră și cu părul auriu vesela Mirto însoțită de micul John
Au ajuns la fântână ca să vadă apa din fântână
Mirto cade brusc în apa din fântână și micul John sare să-și prindă mama
După acest dezastru Mirto a început să râdă și amândoi au ieșit din fântână uzi.

Bulgaria - Poezie senzorială (Workshop 1)
Toamna este galbenă. Toamna este roșie.
Nuanțe verzi pale se văd și dispar.
Uneori este mai cald, alteori este mai frig.
O frunză uscată a căzut și mi-a atins mâna.
Miroase a toamnă, se fărâmițează în bucăți.
Toamna este splendidă, deși nu are gust dulce.
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România - Poezie senzorială (Workshop 1)
Simfonia Simțurilor
Lanuri imense de grâu care se leagănă în adierea vântului
Văd valurile mării mișcânduse lin…
Legănate de vacanță
La tot pasul multă verdeață, flori, parfum.
Este luminoasă, cu mult soare și miros de flori.
Multă lumină, oameni veseli, copii jucându-se, într-un cuvânt viață.
Țârâitul greierilor
Murmurul valurilor îmi șoptește povești,
De dimineață și până seara,
Aud ciripitul, cântatul multor păsări
Și vântul care adie ușor
Vara este un anotimp minunat.
Sunt multe flori peste tot. Te îmbată cu mirosul lor.
Spre sfârșit ne îmbată mirosul de tei înflorit.
Vara miroase a flori, a pepene galben și a multor altor minunății ale vieții.
Delicat este mirosul emanat de regina nopții. .
Adierea vântului de vară
Mi-aduce mireasmă
De mare, vară, floare.
În aer liber simți minunatul gust al mâncărurilor făcute la grătar
Gustul verii este gustul fructelor poraspete, ale legumelor, ale dulcețurilor și
ale multora…altora.
Aroma piersicilor mă înconjoară…
Și dulcele zmeurei sălbatice.
Înțepăturile lăsate de lanurile secerate, atunci când mergi desculță
Soarele ne încălzește și ne atinge cu razele binefăcătoare ale lui
Mâ infioară atingerea fină a petalelor de trandafiri
Este minunat când simți atingerea soarelui, vântului.
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Irlanda - Poezie senzorială (Workshop 1)
Parcul Sfânta Anna, Insula Bull și Caii
Plimbare prin parcul Sfânta Anna
Trandafirii
Florile din parcul Sfânta Anna și copacii
Gustul de pui
Păstorii germani
Păsările și ciripitul lor
Gustul de ficat de miel
Marea și sarea
Soarele
Pescărușii și soarele
Înnotatul
de la forty foot
Florile
Insula Bull
Exersează - poți să obții mai mult iarna
Toate grădinile care arată grozav
Înseamnă muncă la tară
Loviturile cailor
Mirosul florilor și al cailor
atingerea fânului
The Bóirín
Oamenii care stau la stand
Fără să facă nimic
Delicatețea biscuiților kimberely
Se aude ciripitul păsărilor
Carnea și gustul cărnii de vită
Gustul de pește și al somonului
Gustul mierii

.
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UK- Poezie senzorială(Workshop 1)
ESTE VARĂ ȘI VIAȚA ESTE UȘOARĂ
Putem să vedem cerul albastru, sperăm.
Razele de soare, florile, copii cum se joacă
Broștele sărind prin iarbă și insectele zburătoare.
Trupuri goale, picioare frumoase și apusuri de soare
Mirosul dulce și minunat al razelor de soare
Miroase minunat în grădină grădină:
Păpădia, lavanda, trandafirii, crizantemele
Flori și iarbă.
Mirosuri în aer liber de mare și grătar.
Și ce spuneți despre ierburi?!
Atingerea florilor, mugurii de trandafir și iarba proaspătă.
Apariția șirurilor de margarete
Soarele și florile prind viață.
Atingerea ușoară a hainelor și a nisipului pe pielea mea.
Îmi place să aud sunetul păsărilor.
De multe ori auzim clopotele de nuntă de la nunțile de vară.
Mai multe păsări călătoare, ciocănitori și avioane.
Sunetul dulce al cucului…
Gustul fructelor de vară,
Zmeură, căpșuni și smântână,
Multă smântână ! Toate îmi plac ...
Grătare, hamburgeri si bere ...
Văd că se apropie.

.
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