
Οι                                                πάνε σχολείο!

«Κάθε φορά… μια ιστορία» - Χριστούγεννα
Με τις χριστουγεννιάτικες κάρτες του «Κάθε
φορά... μια ιστορία» θα φτιάξουμε ένα γιορ-
τινό παραμύθι, την πλοκή και την εξέλιξή
του οποίου θα καθορίσουν τα ίδια τα παι-
διά.
Με τη βοήθεια της συγγραφέα-εικονογρά-
φου Λιάνα Δενεζάκη και με την καθοδή-
γηση θεατρολόγου, τα παιδιά θα
ζωντανέψουν την ιστορία τους μέσα από

το θεατρικό παιχνίδι, το χορό και τη μουσική. 

Θα χρειαστούμε προτζέκτορα. 

Στο τέλος του προγράμματος 
κάθε παιδί παίρνει μαζί του το εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι με τις κάρτες δημιουργικής
αφήγησης «Κάθε φορά… μια ιστορία»

Διάρκεια: 1,5 ώρα

Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να τρέξει
και με ακόμα δύο θεματικές:
Παραμυθοχώρα και Μυθολογία*

Στόχοι του προγράμματος:
συνεργασία, ανάπτυξη του προφορικού λόγου, της ελεύθερης
έκφρασης των συναισθημάτων, της δημιουργικότητας και της φαντασίας.

*Η Μυθολογία προτείνεται και για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του δημοτικού.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Άννα Τζάκου, info@mythoplastes.gr

Προγράμματα Μυθοπλασίας στα σχολεία 
για τη σχολική χρονιά 2016-17



Ιστορίες με... δικά σας λόγια - Τερατάκια
Ιστορίες με... δικά σας λόγια - Πειραχτήρια

Τα παιδιά «διαβάζουν» με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους
το καθένα τις εικόνες που η Λιάνα Δενεζάκη θα σχεδιάζει
εκείνη τη στιγμή μπροστά τους. 

Στη συνέχεια με την καθοδήγησή της και μέσα από μια διασκε-
δαστική διαδικασία θα κληθούν να γίνουν τα ίδια οι συγγρα-
φείς μιας ιστορίας που έχει μόνο εικόνες, αλλά όχι... λόγια.
Θα γράψουν το όνομά τους στο εξώφυλλο του βιβλίου, θα δώ-
σουν τίτλο στην ιστορία τους και θα συμπληρώσουν ακόμα και
το... βιογραφικό τους στην τελευταία σελίδα του.

Παίζοντας θα δοθούν αφορμές για συζήτηση μέσα στην τάξη
γύρω από το θέμα των παρεξηγήσεων, της φιλίας, του σχολικού εκ-

φοβισμού αλλά και την αξία της φαντασίας και της φιλαναγνωσίας ακόμα και για την
επίλυση προσωπικών διαφορών. 
Στο τέλος κάθε παιδί θα κατασκευάσει έναν από τους ήρωες της ιστορίας, ενώ θα
πάρει μαζί του και το βιβλίο.

Διάρκεια: 1,5 ώρα

Στόχοι του προγράμματος: Παραγωγή προφορικού 
και γραπτού λόγου, δημιουργικότητα, φαντασία, 
συνεργασία, προτάσεις για την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν 
στη σχολική κοινότητα.



Εργαστήρι βιβλίου
Με αφορμή ένα παραμύθι ή το «Κάθε φορά… μια
ιστορία» η Λιάνα συντονίζει εργαστήρι μυθοπλα-
σίας και εικονογράφησης. Παρέα με τα παιδιά θα
δημιουργήσουν μία ιστορία, το θέμα της οποίας
μπορεί να οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τους εκ-
παιδευτικούς (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, διαφορε-
τικότητα, χριστούγεννα, μυθολογία, διατροφή κλπ.)
ή να αφεθεί στην κρίση και τη φαντασία των παιδιών,
αφού τα ίδια θα πλάσουν τους ήρωες και θα καθορί-
σουν την τροπή και την εξέλιξη της ιστορίας τους.

Στόχοι του προγράμματος: Η έκδοση ενός βι-
βλίου και η κατανόηση των σταδίων παραγωγής του, ανάπτυξη
του προφορικού και γραπτού λόγου, έκφραση μέσα από το λόγο
και τη ζωγραφική, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της
φαντασίας.

Περίπου 10 ημέρες αργότερα το κάθε παιδί θα λάβει το δικό του αντίτυπο κατευθείαν
από το τυπογραφείο.

Διάρκεια προγράμματος:1,5 ώρα

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Άννα Τζάκου, info@mythoplastes.gr


