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Δυο φορές και ένα καιρό…παραµύθι θα σου πω! 
Δηµιουργική αφήγηση παραµυθιού για µεγάλους! 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ 

«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 6 Nοεµβρίου και κάθε Τετάρτη 6:30 µε 8 το απόγευµα. 
Κόστος: 60 € τα 6 µαθήµατα 
Απαραίτητη η κράτηση θέσης. 
Μάθε περισσότερα: 213 00 500 89  
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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 προσωπικής ανάπτυξης και 
κοινωνικοπολιτιστικου χαρακτήρα σε ενήλικες και παιδιά.  
Είναι Συγγραφέας παιδικών παραµυθιών και ιδρυτικό µέλος της θεατρικής οµάδας «Κάλτσες Ριγέ». 

 

 


