
НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМАТА

STORY 2
Remember

Наръчник и програма, разработена от Актьорската школа в училището на Народния
театър на Ирландия:

В координация с партньорите по Еразъм +:

Открийте РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ за програмата ИсторияЗаПомнене, образователна
програма, базирана на творческа драма и разказване на сюжети, предназначена да осигури
нови обучителни възможности в областта на грижите за хората с Алцхаймер и деменция.

Наръчникът може да бъде изтеглен от тук.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА „ИсторияЗаПомнене“

Наръчникът ИсторияЗаПомнене (Story2Remember) е създаден като част от по-широк проект,
финансиран от ЕРАЗЪМ+ и е насочена към хора с деменция, здравни и социални специалисти и
доставчици на улсуги за възрастни хора. В тандем с брошурата на проекта „Творческа драма и
разказване в грижи за деменция: Информация за практикуващи “, този наръчник е
предназначен да оборудва здравните и социалните специалисти с всички необходима
информация, умения и материали, които да ръководят изпълнението на програмата
ИсторияЗаПомнене (Story2Remember) при предоставянето на грижи за хора с деменция.

Творческата драма и техниките за разказване са в основата на тази програма.
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https://story2remember.eu/download/991/


Интелектуален продукт 2 : Програма за обучение с помощта на креативен театър и разказване на
приказки, насочена към здравните и социални специалисти за по-добра
подкрепа на възрастни хора с деменция.
Име на проекта: Използването на тетър и разказване на приказки при грижата за хора с деменция.
KA2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
KA204: Стратегически партньорства за образование за възрастни
Номер на споразумението: 2018-1-RO-01-KA204-049556

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата има за цел да развие положителна социална среда за възрастни с Болест на
Алцхаймер и други деменции в безопасно пространство, насърчаващо: социално
благополучие, смислена ангажираност,включване, повишаване на самочувствието,
овластяване.

Всички работилници бяха тествани в Ирландия в един от изпълнителните центрове на
здравната служба през май 2019 г. След успешното тестване в Ирландия обучени
специалисти пилотираха програмата във Великобритания, Румъния, България и Гърция, в които
участваха над 80 професионалисти и над 70 души с деменция. По-долу са представени някои
от отчетените предимства:

• подобряване на социалното взаимодействие;

• подкрепа на креативността;

• свързване на екипи;

• подобряване на благосъстоянието;

• подобряване на самочувствието;

• учене на нови неща;

• да се осигури чувство на спокойствие;

• чувство на мотивация за четене и писане;

• създаване на запомнящи се преживявания.

Програмата ИсторияЗаПомнене (Story2Remember) е разработена от училището по актьорско
майсторство Gaiety, Националното театрално училище на Ирландия; обучители и
изследователи на проекта Шеймъс Куин (Seamus Quinn), Каролин Кофи (Caroline Coffey) и
координаторът по образованието, д-р Анна Кадзик-Бартошевска.

Тази публикация и цялото й съдържание отразяват вижданията само на авторите, и Комисията
не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. Този
проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

https://story2remember.eu/

https://twitter.com/Story2rememberE

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


