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Το Παραμυθοχωριό σε συνεργασία με το Storylab διοργανώνουν την περίοδο 

των Χριστουγέννων κινηματογραφικό εργαστήρι για παιδιά. 

 

Το Storylab, ή αλλιώς εργαστήρι ιστοριών διδάσκει σε παιδιά και 

νέους με εμπειρικό τρόπο τις βασικές αρχές κινηματογράφου μέσω της 

τεχνικής stop motion. 

 

Μέσα από εργαστήρια οι συμμετέχοντες μυούνται σε όλη τη 

διαδικασία δημιουργίας κινηματογραφικής ταινίας. Από την συγγραφή του 

σεναρίου, την επιλογή των ηρώων, την προετοιμασία και το γύρισμα μέχρι 

και την επιλογή της μουσικής που θα «ντύσει» την ταινία τους.  

 

ΒΗΜΑΤΑ 

Α. Γράφουμε την Ιστορία 

Β. Φτιάχνουμε τα σκηνικά και τους ήρωες 

Γ. Γυρίζουμε την Ταινία 

 

Το υλικό μοντάρεται και προκύπτουν ταινίες 15 δευτερολέπτων έως 

10 λεπτών που συμμετέχουν σε Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ 

παιδικού και νεανικού κινηματογράφου. 

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και 

Λυκείου. Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, αλλάζει η προσέγγιση και οι 

θεωρητικές γνώσεις που διδάσκονται καθώς και οι τεχνικές stop motion (για 

τα μεγαλύτερα παιδιά προτείνεται live action τεχνική, όπου 

πρωταγωνιστούν τα ίδια στις ταινίες τους. 

http://www.storylab.gr/
http://www.paramythohorio.gr/
http://www.storylab.gr/


 

Α ΚΥΚΛΟΣ 

Το Storylab αποτελείται από τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων, όπου 

στόχος είναι να διδαχθούν με εμπειρικό τρόπο οι βασικές αρχές αφήγησης 

και οι διαφορετικές μορφές της. Μετατρέποντας την αρχική ιστορία σε 

εικόνες, τα παιδιά θα δουν την ιστορία τους να «ζωντανεύει» μέσα από την 

εικονογράφηση που τα ίδια έχουν κάνει (δημιουργία κινηματογραφικού 

storyboard). Στην συνέχεια θα διδαχθούν μία διαφορετική αφηγηματική 

διαδικασία, οπτικοποιώντας την ιστορίας τους, κάνοντάς την ταινία.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες (2 4ωρες συναντήσεις) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 6-10 Ατομα 

ΚΟΣΤΟΣ: 70 Ευρώ το άτομο 

 

Β ΚΥΚΛΟΣ 

Ο δεύτερος κύκλος εργαστηρίων απευθύνεται σε παιδιά που έχουν 

έρθει ήδη σε επαφή με την τεχνική του stop motion. Στον δεύτερο κύκλο, 

επικεντρωνόμαστε στις διαφορετικές πρακτικές και τεχνικές special effect 

και τα παιδιά πραγματοποιούν μία πιο ολοκληρωμένη και μεγαλύτερης 

διάρκειας ταινία.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες (2 4ωρες συναντήσεις) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 4 - 6 Ατομα 

ΚΟΣΤΟΣ: 70 Ευρώ το άτομο 

 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Οι ταινίες του Storylab συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ 

Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, ενώ οι πιο ολοκληρωμένες δουλειές (του 

δεύτερου κύκλου) θα σταλούν στο διαγωνιστικό των μεγαλύτερων Διεθνών 

Κινηματογραφικών Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους.  

 

Το Storylab δημιουργήθηκε από τη Σκηνοθέτη και Σεναριογράφο 

Αγάθη Δαρλάση, η οποία ειδικεύεται στο Storytelling. Είναι Guest Lecturer 

στη σχολή κινηματογράφου Westerdals στο Όσλο της Νορβηγίας, είναι 

υπεύθυνη για το workshop παραγωγής ντοκιμαντέρ «Filmmaking Updated” 

μέσω του οποίου δημιουργήθηκε η ταινία "Life in the Borderlands" και τον 

διαγωνισμό σεναρίου μικρού μήκους Fade In που διοργανώνει το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτμου σε συμπαραγωγή OTE TV.  

Επίσης, έχει παρουσιάσει Masterclasses για Storytelling και 

Pitching στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτμου 2013 και 2014 

και στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας 2014. 

 

 

Α’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΟΥ: Παραμυθοχωριό, Σόλωνος 33, Χαλάνδρι 

ΠΟΤΕ:  Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου & ώρα 10.00’ – 14.00’ 

ΗΛΙΚΙΑ: 7 έως 12 

ΤΙΜΗ: 70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 6 ΕΩΣ 10 ΠΑΙΔΙΑ 


