
CLUBUL DE STORYTELLING AL CASEI CORPULUI DIDACTIC “GEORGE 

TOFAN” SUCEAVA 

 

 

De ce Club de Storytelling? 

Clubul de Storytelling al Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava vine în 

întâmpinarea personalului didactic ce dorește să stăpânească arta povestirii ca metodă de 

comunicare persuasivă cu rezultate excelente la clasă, să creeze o conexiune emoțională cu 

elevii, dar și să învețe să împărtășească povești (relatări) din experiența lor deoarece, se știe, 

poveștile au rolul de a aduce oamenii împreună. 

Oferim o alternativă fericită de dezvoltare a abilităților de public speaking, de stăpânire 

corectă a tehnicii de conectare cu cei din jur folosind arta povestirii. Vor reînvăța să dea viață 

ideilor abstracte prin povești, să convingă și să comunice cu încredere, să construiască 

povești pentru că ele sunt cel mai bun vehicul pentru a transmite o idee și pentru a câștiga 

încrederea comunității în care activăm.  

 

Când ne întâlnim? 

Ne întâlnim la Biblioteca Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava (un cadru 

profesionist și prietenos) pentru a exersa arta povestirii și prezentările în public, o dată pe 

lună, după un calendar prestabilit. 

 

În ce constau activitățile Clubului de Storytelling? 

Întâlnirile vor avea patru momente distincte: 

- spargerea gheții; 

- improvizația pe tema aleasă pentru întâlnirea respectivă; 

- prezentarea a 2-3 povești pregătite de membrii clubului; 

- feedback-ul prezentărilor.  

 

Care sunt beneficiile unui Clubul de Storytelling? 
Ca membru al clubului vei învăța: 

 să fii un vorbitor convingător; 

 să înveți să comunici folosind emoțiile în mod pozitiv și obținerea empatiei auditoriului; 

 să transmiți lecții de viață din experiența ta dar și a celorlalți; 

 să realizezi povești educaționale pe care să le folosești în context personal și 

profesional; 

 să fii autentic, original și diferit în conversații de calitate; 

 să primești și să oferi feedback constructiv. 

 

Cine poate deveni membru al Clubului de Storytelling? 
Participarea la întâlniri este deschisă personalului didactic care dorește să învețe mai multe 

despre Storytelling, tehnici și aplicarea lor în discursurile și prezentările acestora. 

Calitatea de membru se obține prin înscrierea gratuită la Biblioteca Casei Corpului Didactic 

“George Tofan” Suceava sau pe adresa de email daniela_argatu@yahoo.com. 

 

Storytelling sau arta povestirii este cea mai veche metodă de comunicare și se bazează 

pe un truism:  

O poveste împărtășită este garanția realizării de conexiuni emoționale cu ceilalți! 

 

 

Gazda dumneavoastră: prof. Daniela Argatu 


