ORADORES CONVIDADOS…
JAN BLAKE é uma narradora britânica,
figura proeminente da narração oral no
Reino Unido e uma artista internacionalmente reconhecida. Dedicada especialmente ao repertório tradicional africano, caribenho e árabe, tem uma experiência de mais de vinte cinco anos a trabalhar em contexto escolar, a par com uma
atividade internacional em festivais e
certames dedicados à narração oral.

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL

JENNIFER ANN MOON é professora associada
da Bournemouth University, investigadora na área da pedagogia e autora de
livros como A handbook of reflective and
experiential learning theory and practice (Routledge Falmer. 2004), Critical
Thinking: An exploration of theory and
practice (Routledge Falmer, 2006) e
Using Story: in higher education and
professional development (Routledge,
2010), entre outros.

XABIER PUENTE DOCAMPO é pedagogo, narrador e escritor, autor de diversas obras,
entre as quais Cando petan na porta pola
noite, prémio Nacional de Literatura
Infantil e Juvenil em Espanha. Teórico
dedicado aos temas da narração oral e da
leitura a partir de uma vasta experiência como pedagogo, tem sido presença
frequente em encontros de narração oral
em Espanha e Portugal para falar da
estreita relação entre o ato de contar e
as práticas de leitura.
PARCERIA:

facebook.com/bibliotecamunicipaldebeja

APRENDER
COM AS HISTÓRIAS
NA SALA DE AULA

25 E 26 SETEMBRO’15

SEXTA|SÁBADO 09H00|17H30

APOIO:

"This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein."

25 DE SETEMBRO: SEXTA-FEIRA

CONFERÊNCIA

INTERNACIONAL
25 E 26 DE SETEMBRO

APRENDER

COM AS HISTÓRIAS

NA SALA DE AULA

09h00 – 09h30: Recepção e entrega de pastas.
09h30: Abertura da Conferência.
09h45: “TALES: Key competence development &
storytelling in the classroom”: Guy Tilkin,
coordenador do projeto TALES, Landcommanderij
Alden Biesen (Bélgica).
10h15: “The storyteller in the classroom”:
Jan Blake, Narradora Oral (Reino Unido).
11h00: Histórias para pensar.
11h15: Pausa.
11h30: “If Moocs=now, then the teacher as transmedia
storyteller=the future”, Patricia Huion,
Katholieke Hogeschool Limburg (Bélgica).
12h15: Histórias para pensar.
12h30: Almoço.

TALES – Stories for Learning in European Schools é um
Projeto Multilateral Comenius que procura divulgar técnicas
de narração oral no contexto da sala de aula, desenvolvendo
metodologias e recursos pedagógicos.
Ao longo dos dois anos, a equipa envolvida no projeto - da
qual fazem parte especialistas de instituições dedicadas ao
ensino e à narração oral de diversos países europeus –
pesquisaram abordagens e metodologias de aplicação da
narração oral em contexto pedagógico, identificando casos
de estudos, recursos e materiais, e desenvolvendo projetospiloto em várias escolas europeias. O resultado deste
trabalho é agora apresentado numa conferência internacional
que terá lugar em Beja, organizada em parceria com a Câmara
Municipal de Beja.
Público-alvo:
professores,
formadores,
educadores,
bibliotecários,
narradores… e todos aqueles interessados na aplicação
pedagógica da narração oral.
Custos: financiada pelo programa europeu, a conferência é
gratuita, sendo necessária a inscrição até 31 de Julho.

14h00: “Storytelling and reflective Learning”
(título a confirmar): Jennifer A. Moon, Professora
Associada da Bournemouth University
(Reino Unido).
14h45: Histórias para pensar.
15h00: Pausa.
15h15: “A narração oral como ferramenta para a
leitura” (título a confirmar): Xabier Puente
Docampo,
Narrador Oral, Escritor e Pedagogo, (Espanha).
16h00: Histórias para pensar.
16h15: Pausa.
16h30: Mesa Redonda e plenário.
17h00: Fim.

26 DE SETEMBRO: SÁBADO
Nota: mais informações sobre os workshops a partir de 1 de Julho.

09h30: Apresentação dos projetos desenvolvidos pelos
parceiros do projeto Tales: Lid King,
Languages Company (Reino Unido) e Luís Correia
Carmelo, Ouvir e Contar (Portugal).
10h30 – 12h00: Tales Workshops.

Inscrições: ouvircontar@gmail.com

14h00 – 17h00: Workshops de 3 horas ou dois de 1h15.
17h30: Encerramento.

