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Δυο φορές και ένα καιρό…παραμύθι θα σου πω! 

Δημιουργική αφήγηση παραμυθιού για μεγάλους! 

 

«Ο κόσμος του παραμυθιού είναι μαγικός, αφήνει το μυαλό να ταξιδέψει και να δημιουργήσει 

μικρές και μεγάλες εικόνες… 

Τι θα συμβεί όμως αν ακούσω την αρκούδα του παραμυθιού να μου μιλάει;  

Αν γευτώ τη πρασινοκίτρινη καραμέλα;  

Αν νιώσω τη δροσιά της βροχής;  

Αν αγγίξω το χορτάρι;  

Νομίζω πως όλα τότε θα γίνουν ακόμα πιο μαγικά!» 

 

Ελάτε να χαλαρώσουμε, να μεταμορφωθούμε, να τσαλακωθούμε, να χρησιμοποιήσουμε τη 

φωνή και το σώμα μας. Να αναπτύξουμε το κομμάτι της φαντασίας, της σκέψης και της 

«έκθεσης» απέναντι σε τρίτους. Να γνωρίσουμε διαδραστικές τεχνικές αφήγησης και τελικά να 

πούμε και εμείς ένα παραμύθι με το δικό μας αλλιώτικο τρόπο! 

 

Το μάθημα συντονίζει ο παιδαγωγός και συγγραφέας παιδικών παραμυθιών Κυριάκος 

Μούρτζης. 

Ένα μάθημα κατάλληλο για… μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες, 

παιδαγωγούς και ηθοποιούς, μικρούς και μεγάλους, όλους μας! 

 

Λάβετε θέση! 

Που: Στο Εργαστήρι Ψυχοκινητικής 

Πότε: Από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6:30 με 8 το απόγευμα. 

Διάρκεια: 6 εβδομάδες 

Κόστος: 60 € τα 6 μαθήματα 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης. 

Μάθε περισσότερα: 213 00 500 89  

  



Ένα σύντομο βιογραφικό του κου Μούρτζη. 

 

Σπούδασε Μετάφραση και Διερμηνεία στο Paul Valéry του Mοntpellier της Γαλλίας και 

συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της Γραφιστικής και τον εφαρμοσμένων τεχνών.  

Έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στο χώρο της διαφήμισης, αλλά και των παιδαγωγικών 

προγραμμάτων σε διάφορα κέντρα και σχολεία. 

Ασχολείται με την Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό από 

το 2001, μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και 

των Πολιτών εν Δράση και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα που αφορούν 

στην προσωπική ανάπτυξη και  στην κοινωνικοπολιτιστική ευαισθητοποίηση των ενήλικων και 

των παιδιών. Είναι Συγγραφέας παιδικών παραμυθιών και ιδρυτικό μέλος της θεατρικής 

ομάδας «Κάλτσες Ριγέ». 

 

 

Συνεργάτες  Επικοινωνίας Συνδεθείτε μαζί μας!
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http://www.babytips.gr/�
http://www.talcmag.gr/�
https://www.facebook.com/Psychokinitik�
https://twitter.com/PsychomotorG�
http://www.youtube.com/user/PsychomotorTV/video�
http://mikroimegaloi.gr/�
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry_University,_Montpellier_III

