ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Παιδαγωγικής
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής

Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Επιμορφωτικό Σεμινάριο:
‘H ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ’
Υπεύθυνη Σεμιναρίου και Επιμορφώτρια:
TZOYMA ANNA – Kαθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας) Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διάρκεια: 30 ώρες (10 συναντήσεις των 3 διδακτικών ωρών)
Στόχος του σεμιναρίου
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι το σημειακό σύστημα του λόγου και τα
υπερσυστήματά του, που είναι τα κείμενα. Η ιδιαίτερη μέθοδος που ασχολείται με
αυτά ονομάζεται Αφηγηματολογία. Στόχος είναι η κατανόηση της επιστήμης αυτής.

Μέθοδος
Όλα γύρω μας αφηγούνται την περιπέτεια της ύπαρξής τους. Στην πραγματικότητα
είμαστε πιασμένοι στα δίχτυα ατελείωτων ορατών ή αόρατων, σιωπηλών ή
εκκωφαντικών αφηγήσεων για τον εαυτό μας και τον κόσμο, αφηγήσεις οι οποίες μας
προσδίδουν την ατομική και συλλογική μας ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα δίνουν το
στίγμα της εποχής στην οποία αναφέρονται.
Οι αφηγήσεις συγκροτούνται μέσα σε ποικίλα σημειακά συστήματα, τα οποία, είτε
αυτόνομα είτε συσχετιστικά, σχηματίζουν πολύπλοκους νοηματικούς συνδυασμούς.
Τέτοια σημειακά συστήματα είναι ο λόγος, οι εικόνες, οι ήχοι, οι κινήσεις, τα υλικά
και ο τρόπος κατασκευής των αντικειμένων της εμπειρικής πραγματικότητας, η
χάραξη, οριοθέτηση και συγκρότηση των πόλεων, η διευθέτηση και λειτουργία της
φύσης, τα οικονομικά συστήματα, οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις, τα συστήματα
και οι μέθοδοι επικοινωνίας και πλήθος άλλων.
Η αποκωδικοποίηση αυτών των σημειακών συστημάτων και των αφηγήσεων που
υποστηρίζουν μας ξεναγεί στα ποικίλα νοήματα που και μας συγκροτούν και μας
περιβάλλουν.
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Για να γίνουν, ωστόσο, αυτές οι αποκωδικοποιήσεις χρειαζόμαστε διανοητικά
εργαλεία κανονιστικού χαρακτήρα, δηλαδή μεθόδους διερεύνησης οι οποίες να
μπορούν να εφαρμοστούν σε ομοειδείς αφηγηματικές πραγματικότητες.
Τα διανοητικά αυτά εργαλεία συστήνονται μέσα στην και από την ιδιαίτερη
«γλώσσα» της εκάστοτε πραγματικότητας, την οποία στη συνέχεια καλούνται να
διερευνήσουν. Πρόκειται για θεωρητικές κατασκευές, οι οποίες επιζητούν να
χαρτογραφήσουν τις καθολικές αρχές αυτών των πραγματικοτήτων, προκειμένου να
μας χρησιμεύσουν στη συνέχεια στην ανάγνωση και κατανόηση των επιμέρους
αφηγήσεων.
Η Αφηγηματολογία αφορά τόσο τα λογοτεχνικά όσο και τα άλλα επικοινωνιακού
χαρακτήρα κείμενα (επιστημονικά, πληροφοριακά, πολιτικούς λόγους κ. ά.),
προφορικά ή γραπτά. Εξετάζει τις πολιτισμικές αναπαραστάσεις που με γλωσσική
μορφή περνάνε μέσα στα κείμενα και αναφέρονται σε ηθικά, ιστορικά και πολιτικά
προβλήματα.
Ακόμη προσφέρεται ως εργαλείο ανάγνωσης άλλων «κειμενικών» μορφών, όπως η
ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος.
Τέλος, με την «αφηγηματική στροφή» που πήρε ο ύστερος καπιταλισμός στην
μεταμοντέρνα εποχή, την τάση δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε τις μορφές του
επιστητού όχι ως οντολογικές πραγματικότητες αλλά ως αφηγηματικές, «ως
καθεστώτα αληθείας», η αφηγηματική θεωρία προσεγγίζει όλο και περισσότερα πεδία
προς διερεύνηση.

Περιεχόμενο του σεμιναρίου
 1η Ενότητα
Η διάκριση της θεωρίας της Αφήγησης:
Α. Στα λογοτεχνικά κείμενα
Β. Στα άλλα γλωσσικά μη λογοτεχνικά πεδία των κοινωνικών επιστημών (π.χ.
ιστοριογραφία, νομική επιστήμη, ψυχιατρική κλ.π.)
Γ. Σε άλλες μορφές τέχνης (π.χ. ζωγραφική, κινηματογράφο, μουσική)
 2η Ενότητα
Η διάκριση της θεωρίας της Αφήγησης των λογοτεχνικών κειμένων:
Α. Στην κλασική ή δομική Αφηγηματολογία
Β. Στη διάχυση των αφηγηματικών θεωριών σε νέους προσανατολισμούς
βασισμένους σε ποικίλα διανοητικά παραδείγματα όπως:
 Ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης
 Φεμινιστικής ή έμφυλης κατεύθυνσης
 Μεταποικιοκρατικής κατεύθυνσης
 Πολιτισμικής εν γένει κατεύθυνσης
 Γνωσιακής κατεύθυνσης
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 3η Ενότητα
Η αλλαγή παραδείγματος στις ανθρωπιστικές επιστήμες στις αρχές του 20ου αιώνα.
 Οι περιγραφικές θεωρίες
 Οι μορφικές θεωρίες ή θεωρίες εσωτερικής προσέγγισης των κειμένων (close
reading)
 Ρωσικός φορμαλισμός, Τσέχικος δομισμός, Γαλλικός δομισμός
 4η Ενότητα
Η κλασική ή δομική Αφηγηματολογία
 Ορισμός πεδίου
 Διάκριση του πεδίου σε αφηγηματολογία και σημειωτική
 5η Ενότητα
Η κλασική ή δομική Αφηγηματολογία
 Το αφηγηματικό μοντέλο του G. Genette
 6η Ενότητα
Η κλασική ή δομική Αφηγηματολογία
 Αναλύσεις κειμένων και ερμηνευτικά σχόλια
Που απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης
(διορισμένους ή αδιόριστους),
Νηπιαγωγούς,
Ψυχολόγους, Γλωσσολόγους,
Κοινωνιολόγους, Θεατρολόγους, Εκπαιδευτικούς Εικαστικών κ.α..
(Δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που δεν έχουν πάρει ένα πρώτο πτυχίο,
σύμφωνα με τον κανονισμό του Εργαστηρίου)
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού
Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Διαδικαστικά:
Έναρξη σεμιναρίου:
20 / 04 / 2015
Διάρκεια:
30 ώρες, 10 συνεδρίες των 3 διδακτικών ωρών
Ώρες μαθημάτων κάθε Δευτέρα 16:00 - 19:00
Η τιμή συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο:

180 Ευρώ

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να σταλούν έως: 14/04/2015
Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση: 12 άτομα.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε στην: www.ergastirio.ppp.uoa.gr
και να την αποστείλετε, ως συνημμένο αρχείο, στο email: ergastirio@ppp.uoa.gr
στις ακόλουθες συμβατές μορφές αρχείου μόνο:

Δήλωση σε μορφή Acrobat (pdf)
Δήλωση σε μορφή Word (doc) συμβατή με όλες τις εκδόσεις Word
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέξουν να μην στείλουν τα αρχεία σε
μορφή μη συμβατή π.χ. docx

(Word 2007 και νεότερες) κ.λ.π.

Η διαδικασία μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου με χρονολογική σειρά:
1) Λήγει η προθεσμία αποστολής των δηλώσεων συμμετοχής (14/04/2015)
2) Βγαίνει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου («Ανακοινώσεις» http://www.ergastirio.ppp.uoa.gr/anakoinoseis.html), που ενημερώνει εάν
μπορεί να συγκροτηθεί τμήμα ή όχι.
Εάν συγκροτήθηκε τμήμα, το σεμινάριο μπορεί να ξεκινήσει και η
ανακοίνωση σας ενημερώνει και για το χρονικό διάστημα που το Εργαστήριο
θα σας στείλει το email με τις οδηγίες κατάθεσης των διδάκτρων και όποια
άλλη πληροφορία σας είναι απαραίτητη (π.χ. αίθουσα κ.λ.π.).
3) Το Εργαστήριο στέλνει το email με τις οδηγίες σε όσους δήλωσαν
συμμετοχή.
4) Οι συμμετέχοντες ακολουθούν τις οδηγίες που τους στάλθηκαν και μέχρι την
έναρξη του σεμιναρίου ελέγχουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τις «Ανακοινώσεις» στην
ιστοσελίδα μας, για οποιαδήποτε έκτακτη ανακοίνωση που αφορά το
σεμινάριό τους.
Το Εργαστήριο επικοινωνεί μαζί σας, μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής
δηλώσεων συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (email).
Η κατάθεση της συμμετοχής σας, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, θα
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε.
Επισημάνσεις:
1) Τα χρήματα της οικονομικής συμμετοχής δεν μπορούν να επιστραφούν σε
περίπτωση μη παρακολούθησης του σεμιναρίου.
2) Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του
σεμιναρίου.
3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά και οπωσδήποτε έως και
την έναρξη του σεμιναρίου (20/4) τις νεότερες ανακοινώσεις, για έκτακτες εξελίξεις
(http://www.ergastirio.ppp.uoa.gr/anakoinoseis.html).
Σε κάθε επικοινωνία με το Εργαστήριο παρακαλείστε να αναφέρετε τον τίτλο του
σεμιναρίου που ενδιαφέρεστε, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε άμεσα.
Η Δ/ντρια του
Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής
Καθηγήτρια Χρ. Νόβα-Καλτσούνη
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