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Με τη συμπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα να
είναι σε θέση:
1. να ανακαλούν στη μνήμη και να διακρίνουν τις έννοιες: παραδοσιακό και
σύγχρονο παραμύθι, την ανάγνωση και την αφήγηση, τη δραματοποίηση, το
θέατρο στην εκπαίδευση και τη θεατρική παράσταση
2. να δίνουν πληροφορίες για τους παραδοσιακούς παραμυθάδες και τους
σύγχρονους (έντεχνους) αφηγητές και τα γνωρίσματά τους
3. να επισημαίνουν τη σημασία και τα οφέλη του παιδιού από την αφήγηση
παραμυθιού
4. να διακρίνουν και να περιγράφουν τα είδη της παράστασης αφήγησης και
δραματοποιημένης αφήγησης.
5. να επιλέγουν το κατάλληλο παραμύθι, σε σχέση με την ομάδα και τους στόχους
της αφήγησης
6. να εφαρμόζουν τεχνικές δημιουργίας παραμυθιού
7. να αναπτύξουν πρόσθετες δεξιότητες στη χρήση της φωνής και να
εμπλουτίσουν τα εκφραστικά τους μέσα
8. να εφαρμόζουν τεχνικές ελκυστικής και επικοινωνιακής αφήγησης
9. να εφαρμόζουν βασικές αρχές της δραματοποίησης
10. να επιλέγουν, να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν σκηνικά αντικείμενα και
να επινοούν πρακτικές λύσεις όπου χρειάζεται
11. να αξιοποιούν δημιουργικά τη μουσική, τον ρυθμό και τους ήχους ώστε να
εμπλουτίζουν την αφήγηση
12. να συνθέτουν τα πιο πάνω ώστε να αφηγηθούν ένα παραμύθι/ ιστορία
13. να συνεργάζονται σε ομάδες για τη δημιουργία και παρουσίαση
δραματοποιημένης αφήγησης.
Διά ζώσης.
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Εγχειρίδια:

Οι εκδοχές της αφήγησης
1. Αποσαφήνιση εννοιών σχετικά με το παραμύθι, την αφήγηση στην καθημερινή
ζωή, τους αφηγητές, το θέατρο.
2. Η αφήγηση ως πολιτισμική λειτουργία και ως μορφή επικοινωνίας και
ψυχαγωγίας σε παραδοσιακές κοινωνίες, οι φορείς της (παραμυθάδες), οι
ακροατές της.
3. Η αφήγηση στη σύγχρονη ζωή και η χρήση της στην επικοινωνία. Τάσεις και
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σύγχρονων, έντεχνων αφηγητών και
ενδεικτική αναφορά σε εκπροσώπους (Α. Στρουμπούλη, Στ. Πελασγός, Σ.
Βούλγαρη).
4. Η αφήγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο, σε ομάδες ενηλίκων.
5. Τα γνωρίσματα του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού-αφηγητή, το περιβάλλον,
τα μέσα, οι μορφές αφήγησης, το υλικό.
6. Το παιδί ως ακροατής-δέκτης και η σημασία της συγκέντρωσης της προσοχής.
7. Το παιδί ως αφηγητής-πομπός.
8. Δραστηριότητες και θεατρικές τεχνικές: δραματοποίηση, διαδραστικά μοντέλα.
Η αφήγηση ως παράσταση
1. Η αφήγηση από έναν αφηγητή ως παράσταση για παιδιά ή για ενήλικες.
2. Η δραματοποιημένη αφήγηση από μικρές ομάδες ηθοποιών/ εκπαιδευτικών.
Εργαστήρι πάνω σε εφαρμογές αφήγησης
1. Η επιλογή του παραμυθιού.
2. Δημιουργία πρωτότυπης ιστορίας.
3. Δραματοποίηση.
4. Εξάσκηση της φωνής και των λοιπών εκφραστικών μέσων.
5. Ανάγνωση, αφήγηση, εναλλαγή αφήγησης και ρόλου.
6. Δημιουργική αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών/ συμβάσεων.
7. Δημιουργική αξιοποίηση σκηνικών στοιχείων (σκηνικά αντικείμενα, στοιχεία
κοστουμιού και σκηνικού).
8. Αξιοποίηση της μουσικής και της παραγωγής ρυθμού με κρουστά όργανα και
ήχων.
9. Σύνθεση των πιο πάνω, δοκιμές και παρουσίαση δραματοποιημένης
αφήγησης ανά ομάδες.
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Παραμύθια που θα επιλέξουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες σε συνεργασία με την
καθηγήτρια.
Ιστοσελίδα αφηγητή Στέλιου Πελασγού: http://www.storytelling.gr/
Διάλεξη, προβολές και ακρόαση οπτικογραφημένης αφήγησης, συζήτηση,
συνεργατικές δραστηριότητες, εργαστήρια για τη φωνή, τη θεατρική έκφραση και
την αφήγηση, παρακολούθηση ζωντανής αφήγησης / δραματοποιημένης αφήγησης
(εφόσον προσφέρεται την περίοδο που διδάσκεται το μάθημα)
Συνεχής αξιολόγηση: Συμμετοχή στο μάθημα και σύντομες αφηγήσεις: 20%
Ενδιάμεση εξέταση: 20%
Τελική εργασία: 60%
1. Δραματοποιημένη αφήγηση σε ομάδες (40%)
2. Γραπτή ατομική γραπτή εργασία (20%)
Ελληνική
Όχι

