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Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει 

 Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο 

αφιερωμένο στο Μεσσήνιο λαογράφο Μιχάλη Μερακλή 

και στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. 

 

Στο πλαίσιο του λαογραφικού διημέρου πραγματοποιήθηκαν 

βιωματικά εργαστήρια για παιδιά κι ενήλικες. Αναλυτικά στα βιωματικά 

συμμετείχαν 25 ενήλικες, 20 παιδιά δημοτικού ηλικίας 8-10 ετών         

και 15 παιδιά Γυμνασίου. 
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Εργαστήρια αφήγησης και γραφής παραμυθιών 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012       Ώρα έναρξης και λήξης: 9.30΄- 13.30΄ 

Χώρος διεξαγωγής: 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

A.       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 μέχρι 12 ΧΡΟΝΩΝ 

"Αφιέρωμα στους αδελφούς Γκριμ" 

Άκου…πες μια ιστορία  

Παραμύθια, ιστορίες κι αινίγματα με πρίγκιπες, μάγισσες και ξωτικά από τις συλλογές των 

αδελφών Γκριμ θα μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, εκεί που τ’ όνειρο μπερδεύεται με την 

αλήθεια και όλα μπορούν να συμβούν. 

Με μουσική, τραγούδι, χορό και παιχνίδι ελάτε να ζωντανέψουμε μαζί τους ήρωες των 

αγαπημένων μας παραμυθιών. 

Υπεύθυνες εργαστηρίου: Φωτεινή Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης  

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος- βιβλιοθηκονόμος, επιμορφωμένη σε σεμινάρια 

για την αφήγηση και τη  δραματοποίηση παραμυθιών. 

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν συνεννόησης.  

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2721029733, 6972685031 

Β.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 12 μέχρι 15 ΧΡΟΝΩΝ 

“Αφιέρωμα στο λαϊκό παραμύθι” 

Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα της αφεντιάς σας… 

 Οι ιστορίες μας αναφέρονται σε μαγικά αντικείμενα που μιλάνε, πετάνε, μαντεύουν και 

μαγεύουν. Μαζί τους ταξιδεύουμε κι εμείς σε έναν κόσμο παραμυθένιο, όπου τα πιο 

απίθανα μπορούν να συμβούν. Σύμμαχοί μας η φαντασία, η χαρά, το όνειρο, 

συνδημιουργοί και συνοδοιπόροι στα μονοπάτια της λαϊκής σοφίας.  

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Χαρά Νικολακοπούλου,  φιλόλογος, μεταπτυχιακό στη 

Δημιουργική Γραφή, επιμορφωμένη σε σεμινάρια για την αφήγηση και τη  δραματοποίηση 

παραμυθιών καθώς και για το θέατρο στην εκπαίδευση. 
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Είσοδος ελεύθερη κατόπιν συνεννόησης.  

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2721029733, 6972685031 

 (Για τη συμμετοχή των παιδιών πρέπει να ενημερωθούν οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι και 

θα υπογράψουν τις συνημμένες αιτήσεις.) 

 

Γ.  Εργαστήρι αφήγησης και γραφής παραμυθιών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. Εισηγητής εργαστηρίου Δημήτρης Αβούρης 

 Πως μπορούμε να γράψουμε τα δικά μας παραμύθια; 
 Ποια τα οφέλη της αφήγησης των παραμυθιών κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας; 

 Τι είδους μηνύματα περνάνε τα παραμύθια στα παιδιά και πώς αυτά μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός για να ξορκίσει φόβους, να προβάλλει ηθικές 
αρχές, να τονώσει την φαντασία ή ακόμα και για να μεταδώσει γνώσεις; 

 
Η τέχνη της αφήγησης των παραμυθιών έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει στην εκτόνωση και 

ανακούφιση του αφηγητή και του ακροατή θεατή. Η συμμετοχή στη ροή του μύθου και η 

ταύτιση με τους ήρωες επιτρέπουν στο παιδί να αντλήσει κουράγιο, δύναμη και γνώση. 

Η επιλογή των κατάλληλων παραμυθιών, ο τρόπος απόδοσης και αφήγησής τους, ανάλογα 

με την κάθε περίπτωση, και οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο «παραμυθάς» 

στο χώρο της αφήγησης είναι τα βασικά σημεία, στα οποία θα σταθεί ο εισηγητής του 

εργαστηρίου, Αβούρης Δημήτρης. 

Αφηγητής παραμυθιών και συγγραφέας ο ίδιος, με εμπειρία από παραστάσεις σε σχολεία 

και με καθημερινή εθελοντική δράση στα Νοσοκομεία Παίδων εδώ και δεκαπέντε χρόνια, 

με την οργάνωση "ΟΝΑΡ-μέσω Τέχνης για το παιδί", θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις 

όπως: πώς προσεγγίζουμε τα νοσηλευόμενα παιδιά, τι λέμε και τι όχι, τι κάνουμε και τι 

αποφεύγουμε, πώς κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους και με ποιον τρόπο τα καλούμε να 

συμμετάσχουν στην αφήγηση. 

Αυτά και άλλα πολλά, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσουμε τη θεραπευτική αλλά και 

εκπαιδευτική αξία της αφήγησης παραμυθιών και να εξοπλίσουμε τους ενδιαφερόμενους 

μελλοντικούς «παραμυθάδες» με γνώσεις για την επαφή τους με την ιδιαίτερη 

πραγματικότητα του κόσμου των παραμυθιών 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2721029733, 6972685031 

Κόστος εργαστηρίου: 20  Ευρώ  

Διάρκεια εργαστηρίου: 9:30-13:30 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 
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