Dezvoltă și transformă
oameni, grupuri, organizații

Living Newspaper,
Forum Theatre, Playback Theatre
- workshop organizat de Sociodrama Centre Romania Unde, când, cu cine?
În sala de training din Str. Virgiliu nr. 55-57, parter, București, sector 1.
Sâmbătă 2 și duminică 3 iunie 2012 intre orele 09.00 - 17.30.
Cu Diane Adderley din Manchester, Marea Britanie, trainer de
sociodrama și metode de acțiune la MPV/SAM, manager al unei
companii de playback theatre, psihodramatist și actriță;
http://www.mpv-sam.com/sociodramaTraining2
Pentru cine?
Pentru tine, pentru că lucrezi cu oameni. Fie că ești trainer, consultant, manager,
specialist în resurse umane, psiholog, terapeut, profesor, politician, actor, asistent social,
lucrător pentru tineret, animator, jurist, ofițer, jurnalist, consilier de vânzări, speaker etc.,
acest workshop este pentru tine.
Ce se întâmplă?
În seria de workshop-uri de sociodramă și metode de acțiune, sesiunea din iunie este
dedicată formelor de lucru cu grupuri înrudite sociodramei ce folosesc tehnici din teatru:
- living newspaper, creat de J. L. Moreno (creatorul psihodramei, sociodramei și
sociometriei), prin care aducem în scenă noutăți din media scrisă și facem legăturile cu
sistemele mai largi în care viețuim - utilizat în mediul social și organizațional;
- forum theatre, creat de Augusto Boal (brazilian, dramaturg politic) - pentru explorarea
situațiilor dificile ale unui grup și exersarea unor opțiuni și comportamente noi;
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Jonathan Fox

- playback theatre, creat de Jonathan Fox (psihodramatist american) - pentru dezvoltarea
abilităților de ascultare activă, empatie, lucru în echipă și creativitate prin teatru de
improvizație în care grupul pune în scenă o poveste spusă și funcționează ca oglindă și
liant cu poveștile de viață universale.
Ce competențe obții?
• Să lucrezi creativ cu grupuri plecând de la problemele, situațiile sau de la visele lor
și să ajungeți împreună la soluții și idei noi
• Să îți manifești expresivitatea și empatia
• Să susții procesele de dezvoltare și transformare ale clienților tăi interni și externi
plecând de la înțelegerea situației actuale prin oglindire
• Să gândești și să lucrezi sistemic
De ce să vii?
Pentru că vei lucra ușor și structurat cu grupuri și
• poți ieși în față,
• poți lucra simplu și elegant,
• oamenii cu care lucrezi te țin minte,
• te dezvolți personal,
• te exprimi mai ușor,
• obții lesne ajutorul celor din jur,
• deveniți tu și cei cu care lucrezi mai creativi.
Investiția

199 Euro plus TVA de persoană; materialele, pauzele de cafea și prânz sunt incluse.
Grupurile de 3 persoane beneficiază de reducere de 10%.
Grupurile de 6 persoane beneficiază de 15% (sau o persoană din 6 vine gratuit).
Pentru înscrieri și informații suplimentare:
Irina Stefanescu - 0722.518.031, irina.stefanescu@sociodrama.ro
Anabela Hani - 0722.135.136, anabela.hani@sociodrama.ro
Te așteptăm!
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