
CURS  DE  STORYTELLING
 

MODUL  1 : 
Povești și eroi

 
 Întâlnirea 1.1:  Povestea mea  
 Ne cunoaștem, aflăm ce ne place, ce povești preferate avem și de ce ne plac poveștile. Facem câteva 
jocuri de imaginaţie și construim primele povești împreună.

 
 Întâlnirea 1.2:  Erou de poveste 
 

 Învăţăm despre eroul unei povești și cum se poate crea un personaj principal. Studiem un exemplu de 
erou dintr-o poveste cunoscută de copii. Apoi, fiecare copil își creează propriul erou pentru o viitoare poveste, 
prin cuvinte, desene și colaj.

 
 Întâlnirea 1.3:  Antagonistul. Echilibrul bine-rău din povești  
 Aflăm care este rolul antagonistului în povești și care e relaţia dintre erou și antagonist. Studiem un 
exemplu de antagonist. Apoi, creăm un antagonist pentru eroul de la întâlnirea anterioară.

 
 Întâlnirea 1.4:  Tipuri de povești
 Aflăm ce tipuri de povești există (ex: comedie sau dramă, poveste subiectivă sau obiectivă etc.). Ne 
jucăm cu un fragment de poveste și îl transformăm, astfel încât să trecem prin mai multe tipuri de poveste.
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MODUL  2 : 

Structura unei povești

 
 Întâlnirea 2.1:  Lumea de poveste
 Creăm lumi fantastice, de poveste, cu ”reguli” și elemente care fac lumea de poveste un loc special, 
unde personajele trăiesc și trec prin tot felul de aventuri.

 
 Întâlnirea 2.2:  Povești în 5 ritmeme - prima parte
 Aflăm despre cele 5 ritmeme, conform structurii lui D. Carabăţ. Fiecare copil începe să creeze propria 
poveste (cu personajele create la primul modul sau cu alte personaje).
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 Întâlnirea 2.3:  Povești în 5 ritmeme - a doua parte
 Exersăm și detaliem poveștile.

 
 Întâlnirea 2.4:  Hai să povestim!
 Îi încântăm pe părinţi, le împărtășim poveștile noastre.

 
 Întâlnirea 3.1:  Mai multe tipuri de personaje
 Aflăm ce alte tipuri de personaje mai pot exista într-o poveste, în afară de erou și antagonist. Creăm 
mai multe personaje pentru povestea începută la modulele anterioare.

 Întâlnirea 3.2:  Povești în 3 acte - prima parte
 Învăţăm un alt tip de structură, cea în 3 acte. Scriem o poveste împreună.

 Întâlnirea 3.3:  Povești în 3 acte - a doua parte
 
 Exersăm structura în 3 acte.

 Întâlnirea 3.4:  Scriitori în devenire
 
 Surpriza de la finalul cursului!.

Vă așteptăm la curs!

 

 
MODUL  3 : 

Povești complexe


