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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εν λόγω εργασία ασχολείται με την απαραίτητη και σταθερή σχέση που πρέπει να 

κατέχει μια κούκλα κουκλοθέατρου στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται  σαν παιδαγωγικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. 

Στην παρούσα εργασία θα αποσαφηνιστεί η ανάγκη για την ύπαρξη της κούκλας στο 

χώρο του νηπιαγωγείου, αλλά και γιατί οι άνθρωποι έχουμε την προδιάθεση από την 

παιδική μας κιόλας ηλικία να αγαπάμε την κούκλα του κουκλοθέατρου ή 

οποιαδήποτε άλλης μορφής. Επιπλέον, στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η 

ιστορία του Ελληνικού κουκλοθέατρου από την αρχαιότητα ως και σήμερα, τον 

τρόπο που λειτουργούσε το κουκλοθέατρο, πως λειτουργεί σήμερα και η σύγκριση 

των περιόδων άνθισης και παρακμής του καθώς και οι τύποι κούκλων κάθε 

κουκλοθέατρου. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρετε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), ο χώρος του νηπιαγωγείου και η χρήση της κούκλας μέσα σε 

αυτό καθώς και ο ρόλος της θεατρικής αγωγής ως μαθησιακή περιοχή για τα νήπια. 

Επιπλέον, το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο των 

παραμυθιών και πως μέσα από την οπτικοποίησή τους οδηγούμαστε στην κατασκευή 

μιας κούκλας ή ακόμα και στην οργάνωση θεατρικής παράστασης. Στο αμέσως 

επόμενο κεφάλαιο παραθέτετε και το διδακτικό πακέτο για το ολοήμερο νηπιαγωγείο 

συστημένο από το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ τέλος, η εργασία κλείνει με τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα. 

2 ABSTRACT 

 

This project pays attention to the necessary and firm relation a puppet doll should 

hold in the area of preschool education so as to be used as a teaching tool by the 

teacher. In this very project  the need of the dolls existence  in the nursery  school area 

will be clarified, but  also why humans have a natural  aptitude for  loving  a puppet 

doll or other types  of  dolls from childhood. Furthermore,  in the fourth  chapter  the 

history  of the Greek puppet show from ancient times  to present time, the  way  the 

puppet show functioned, how  it works  today, the comparison between  the periods of  
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its prosperity and decline and also  the types of puppet  dolls will be presented. The 

fifth chapter refers to the detailed study curriculum, the nursery school area and the 

use of the doll in it and also the role of theatrical education as a learning area for the 

infants. Moreover, the  following chapter  refers to  the  magical  world of  fairytales 

and  how  the visualization  of fairytales  leads to the  making of a doll or even  to the  

organization  of  a theatrical  performance. The instructive packet for the  day long  

nursery  school  recommended  by the  ministry  of  education is cited in the following  

chapter. Finally, the project concludes with the conclusions resulting from the 

bibliography about the specific theme. 
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3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας αναφέρεται στην χρήση της κούκλας ως 

εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για τον σχεδιασμό και της υλοποίηση ενός 

διαθεματικού σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου θέματος έγινε με βάση τα ενδιαφέροντα μου αλλά και γιατί έκρινα σε 

συνεννόηση με τους επόπτες μου, πως είναι ένα θέμα πολύ κοντά στο έργο ενός 

εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο του νηπιαγωγείου οι κούκλες αλλά και 

το κουκλοθέατρο κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στις καρδίες των παιδιών. Γι’ αυτό 

τον λόγο άλλωστε, η παρούσα εργασία αποσαφηνίζει το πόσο αναγκαία είναι μια 

κούκλα στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Επίσης, το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), προτείνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώνουν την 

κούκλα αλλά και το κουκλοθέατρο στις οργανωμένες του δραστηριότητες τους ή 

ακόμα και στα ετήσια προγράμματα τους. Συμπερασματικά, κατανοούμε πως η 

κούκλα ως εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν 

ολόπλευρα αλλά και να ψυχαγωγούνται μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες.  
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το θέατρο και η θεατρική αγωγή γενικότερα λαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην ζωή 

ενός ανθρώπου είτε είναι ανήλικος είτε είναι ενήλικος. Μέσα από το θέατρο 

ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις του ατόμου, ενώ το ίδιο μαθαίνει να 

κοινωνικοποιείται και να συνυπάρχει στον έξω κόσμο. Από πολλά χρόνια πριν 

παρατηρήθηκε πως μορφές θεάτρου όπως το κουκλοθέατρο αποτελούσε μέσο 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τους ανθρώπους της εποχής έπειτα από μια 

εξαντλητική μέρα στην εργασία τους. Άλλωστε, είναι γνωστό πως ο άνθρωπος 

εκείνης της εποχής ευχαριστιόταν να ακούει την αφήγηση μιας ιστορίας από κάποιον 

ερασιτέχνη παραμυθά, πόσο μάλλον να βλέπει την ιστορία αυτή να ζωντανεύει μέσα 

από το κουκλοθέατρο. (Δρακάκη, 1986) 

 Το πρώτο κουκλοθέατρο έφθασε στην χώρα μας με σκοπό να δώσει εικόνα και 

ζωντάνια σε όλες εκείνες τις ιστορίες, με αποτέλεσμα να αναζωπυρώσει τις μνήμες 

των μεγαλύτερων αλλά και να μεταλαμπαδεύσει στην νέα γενιά την παράδοση. 

Ωστόσο, σιγά – σιγά το κουκλοθέατρο πέρα από μέσο διασκέδασης άρχισε να 

αναγνωρίζετε από πολλούς και ως μέσο διαπαιδαγώγησης και απαραίτητο εργαλείο 

για την προσχολική εκπαίδευση. Αυτό συνέβη γιατί ο άνθρωπος μέσα από μια τέτοια 

παράσταση, γνωρίζει τον κόσμο γύρω του καλύτερα, έρχεται σε επαφή με άλλους 

λαούς και πολιτισμούς και διαφεύγει από τον φλοιό της γειτονίας στην κοινωνία των 

πόλεων και των κρατών. Για τους λόγους αυτούς θα αναπτύξουμε παρακάτω την 

αναγκαιότητα της κούκλας αλλά και του ίδιου του κουκλοθέατρου μέσα στον χώρο 

του νηπιαγωγείου. (Δρακάκη, 1986) 

 

4.1 Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της κούκλας στο 

νηπιαγωγείο. 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το κουκλοθέατρο άρχισε να θεωρείται από 

πολλούς ως ένα μέσο που συμβάλλει στην διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων και 

κυρίως των παιδιών. Οι κούκλες είναι αυτές που ζωντανεύουν τις αισθήσεις των 

παιδιών και τους κάνουν να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους. Για να γίνει 

πραγματικότητα όμως αυτό και να πούμε πως επιτύχαμε τον στόχο μας ο άνθρωπος 
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θα πρέπει να έρθει σε καθημερινή επαφή με το θέατρο και την θεατρική αγωγή και 

αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της εκπαίδευσης. Έτσι από την νηπιακή 

κιόλας ηλικία ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα ερεθίσματα που χρειάζεται 

για να μπορέσει να κατανοήσει τον μαγικό κόσμο του θεάτρου. Επομένως 

αντιλαμβανόμαστε το πόσο αναγκαία είναι η χρήση της κούκλας μέσα στον χώρο του 

σχολείου και ειδικότερα στο νηπιαγωγείο, αυτό συμβαίνει γιατί οι συγκεκριμένες 

κούκλες αποτελούν για τον εκπαιδευτικό απαραίτητο εργαλείο εκπόνησης της 

εργασίας του, άλλωστε και το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 

αναφέρει πως τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιούν με άξονα την 

θεατρική αγωγή αναπτύσσονται γνωστικά, σωματικά, κοινωνικά αλλά και 

συναισθηματικά (Μαγουλιώτης, 2009). 

 Κατανοούμε λοιπόν, πως η ύπαρξη της κούκλας στο νηπιαγωγείο αναπτύσσει τα 

παιδιά ολόπλευρα και αυτό βέβαια πραγματοποιείται μέσα από το παιχνίδι και από 

οργανωμένες δραστηριότητες. Σε ότι αφορά το πρώτο κομμάτι τα παιδιά με την 

κούκλα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ανακαλύπτουν διάφορες πτυχές του εαυτού 

τους, δημιουργούν φιλίες, αναπτύσσουν φανταστικό παιχνίδι, πειραματίζονται, ενώ 

τέλος μπορούν να κοινωνικοποιηθούν με τους ανθρώπους γύρω τους και να μάθουν 

να συνυπάρχουν με αυτούς (Δρακάκη, 1986). 

 Στον χώρο του νηπιαγωγείου η κούκλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους 

τρόπους. Αρχικά, όπως είναι και προφανές χρησιμοποιείται από τα παιδιά και τον 

εκπαιδευτικό στο κουκλοθέατρο, η συγκεκριμένη γωνιά δεν λείπει από κανένα 

σύγχρονο νηπιαγωγείο και σχεδόν όλα τα νήπια κατά την διάρκεια του ελεύθερου 

παιχνιδιού περνάνε αρκετό χρόνο παίζοντας κουκλοθέατρο ή οργανώνοντας μια 

παράσταση. Αυτό πρέπει άλλωστε, να συμβαίνει γιατί τα παιδιά μέσα από αυτή την 

διαδικασία εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους χωρίς να έχουν καμία συστολή ή 

κανένα αίσθημα ντροπής, καθώς γνωρίζουν πως εκείνη την στιγμή με την κούκλα του 

υποδύονται ένα άλλο φανταστικό πρόσωπο, με συνέπεια να εκφράζονται ελεύθερα 

χωρίς συστολές και να περνούν την ώρα τους δημιουργικά (Μαγουλιώτης, 2009). 

 Εκτός όμως από τις κούκλες του κουκλοθέατρου σημαντική κρίνεται η παρουσία και 

από τις άλλες απλές κούκλες μέσα στον ίδιο χώρο και αυτό γιατί τα ίδια τα νήπια 

έρχονται σε επαφή από πολύ μικρή ηλικία με τέτοιες κούκλες, επομένως νιώθουν και 

περισσότερη ασφάλεια για αυτές, καθώς τις γνωρίζουν ακόμα και πριν την ένταξη 



8 
 

τους στο χώρο του σχολείου. Επιπλέον, κυρίως τα κορίτσια της τάξης μιμούνται 

καθημερινούς ρόλους με την βοήθεια της κούκλας όπως αυτούς της μαμάς, της θείας, 

της κόρης, της αδερφής, της φίλης, ενώ και τα αγόρια κάποιες φορές μπαίνουν στην 

διαδικασία να μιμηθούν πατρικές φιγούρες, με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τους ανθρώπους και αποκτούν πρότυπα (Μαγουλιώτης, 

2009). 

 Ένας ακόμη λόγος που καθιστά απαραίτητη την παρουσία της κούκλας στον χώρο 

της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Μια / Ένας 

νηπιαγωγός κατασκευάζοντας ή χρησιμοποιώντας μια κούκλα μπορεί να 

μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά κάποιους βασικούς κανόνες ή γνώσεις που θα τους 

χρειαστούν στην καθημερινότητα τους, όπως να έχουν σωστή συμπεριφορά, να 

μιλάνε και να φέρονται όμορφα, να ακούν τον συνομιλητή τους κ.α. Με αυτόν τον 

τρόπο η απόκτηση μιας τέτοιας απλής γνώσης ξεφεύγει από τον δασκαλοκεντρικό 

τρόπο διδασκαλίας και η μάθηση γίνεται βιωματική, έτσι η νηπιαγωγός με την 

βοήθεια της κούκλας παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν πράξη όσα έμαθαν  από αυτήν 

(κούκλα) και επιτυγχάνεται ο αρχικός της στόχος, να ενστερνιστούν δηλαδή τα παιδιά 

κανόνες συμπεριφοράς και οποιαδήποτε άλλη γνώση. Ακόμη ο/η νηπιαγωγός μπορεί 

να οργανώσει με την βοήθεια του ΔΕΠΣΣ, διάφορες άλλες δραστηριότητες με 

πρωταγωνιστή μια κούκλα, όπως παιχνίδια γνωριμίας, κατασκευή μιας κούκλας 

κουκλοθέατρου, οργάνωση θεατρικής παράστασης, εκδρομές και επισκέψεις σε 

θέατρα σκιών ή κουκλοθέατρου κ.α. Ακόμα μια άλλη χρήση της  στο χώρο του 

νηπιαγωγείου, είναι το ζωντάνεμα της μέσα από ένα παραμύθι. Με αυτή την 

διαδικασία τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με το έργο και με αυτά που ακούν και 

βλέπουν, το αντιλαμβάνονται καλύτερα από ότι με μία απλή αφήγηση από την ίδια 

την νηπιαγωγό. Έτσι άλλωστε γίνεται και η ίδια η αφήγηση πιο θεατρική ενώ και τα 

ίδια τα παιδιά πιο δημιουργικά και δραστήρια (Μαγουλιώτης, 2009). 

 Συμπερασματικά, με την παρουσία της κούκλας και του κουκλοθέατρου μέσα σε 

παιδαγωγικές δραστηριότητες, συμβάλουμε ενεργά στην κοινωνικοποίηση της 

νηπιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε και το ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών 

(ΔΕΠΣΣ), μέσα στις προτεινόμενες μαθησιακές περιοχές περιλαμβάνει το 

κουκλοθέατρο και κατ’ επέκταση και τις κούκλες του, καθώς αναφέρει πως η τέχνη 

του κουκλοθέατρου βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να εξελίξουν τον προφορικό 

τους λόγο μέσω της αφήγησης και να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους μέσα από 
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κίνηση και εικόνες. Το ίδιο το κουκλοθέατρο και τα εργαλεία του λειτουργούν ως 

πρόσφορο μέσο ψυχαγωγίας και αγωγής για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας (Δρακάκη, 

1986). 

 Όλοι οι ψυχολόγοι αλλά και οι παιδαγωγοί, αναγνωρίζουν το κουκλοθέατρο ως 

βασικό παράγοντα αγωγής και προτείνουν να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες ως 

δραστηριότητα λεκτικής άσκησης και έκφρασης. Όταν ένα νήπιο παίζει 

κουκλοθέατρο, του δίνεται η ευκαιρία να ταυτιστεί με την κούκλα και να 

εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του, το παιδί με αυτό τον τρόπο εξασκείται στο να 

εκφράζεται ελεύθερα και αυθόρμητα, ενώ ζει παράλληλα τόσο τον πραγματικό όσο 

και τον φανταστικό κόσμο, επιπλέον μια παράσταση κουκλοθέατρου του δίνει ισχυρά 

ερεθίσματα και κίνητρα έτσι ώστε να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του, το θάρρος 

και την δημιουργικότητα του. Εν κατακλείδι, για τους παραπάνω λόγους το 

κουκλοθέατρο χρησιμοποιείται από πολλούς παιδαγωγούς και τους βοηθάει να 

εξελίξουν τις παιδαγωγικές τους μεθόδους και να προσφέρουν την απόλυτη 

ισορροπία μέσα στην τάξη τους. 

 

4.2 Οι ψυχολογικοί λόγοι για τους οποίους αγαπάμε την κούκλα. 

 

 Οι κούκλες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πέρα από μέσο ψυχαγωγίας και 

διαπαιδαγώγησης, είναι αυτές που επηρεάζουν και την ψυχολογία του ατόμου από 

πολύ μικρή ηλικία. Σε ότι αφορά λοιπόν τον ψυχολογικό τομέα, γνωρίζουμε ότι τα 

παιδιά από την βρεφική τους κιόλας ηλικία έρχονται σε καθημερινή επαφή με 

διάφορες κούκλες ή μορφές. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αντίθεση με άλλα παιδικά 

παιχνίδια η κούκλα είναι πάντα εκεί, μια σταθερή και παντοτινή αξία. Η σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών και της κούκλας σε αυτή την ηλικία είναι πολύ 

ιδιαίτερη και τρυφερή, ενώ καθορίζει και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους και των 

παιδικών τους αναμνήσεων. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, η κούκλα 

αποτελεί για αυτό την συντροφιά την νύχτα στο κρεβάτι του, ενώ σιγά – σιγά η σχέση 

αυτή ανθίζει και εξελίσσεται και εκεί γύρω στην ηλικία των τεσσάρων ετών τα παιδιά 

αποκτούν με τις κούκλες τους άλλη σχέση καθώς ξεκινούν και τα παιχνίδια ρόλων ( 

Stefen et all, 2000). 
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 Σε αυτήν λοιπόν την φάση και ειδικότερα για τα κορίτσια αυτής της ηλικίας, οι 

κούκλες μεταμορφώνονται σε φίλες, αδερφές όπου τα κορίτσια εκμυστηρεύονται όλα 

τους τα μυστικά. Ακόμη σε αυτές τις ηλικίες ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να ενισχύσει 

την σχέση ενός παιδιού με έναν συνομήλικο του, καθώς με την διαδικασία του 

παιχνιδιού τα παιδιά έρχονται πιο κοντά, αναπτύσσουν σχέσεις και φιλίες και 

γνωρίζουν  καλύτερα το ένα το άλλο. Επιπλέον, στην ηλικία αυτή τα παιδιά είναι 

πολύ ευαίσθητα σε σχέση με άλλες ηλικίες και για τον λόγο αυτό νιώθουν την ανάγκη 

να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα τους στην κούκλα και να περάσουν 

δημιουργικό χρόνο μαζί της. Έτσι, όπως καταλαβαίνουμε είναι αδύνατον στην 

νηπιακή τους ηλικία να μην έρθουν σε καμία επαφή με μια κούκλα, κάτι τέτοιο θα 

τους προξενούσε ανασφάλεια και αβεβαιότητα για αυτό τον λόγο όπως είπαμε και 

παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της. Γνωρίζουμε επιπλέον, πως η κούκλα 

εκτός από την συντροφιά που μπορεί να προσφέρει σε ένα νήπιο το βοηθάει να 

βελτιώσει την επικοινωνία του με τους άλλους γύρω του (Stefen et.all, 2000). 

 Συνοψίζοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα αλλά 

και την χρησιμότητα της κούκλας μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου καθώς είναι 

αυτή που βοηθάει τα παιδιά τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους, όσο και στην 

διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης τους από πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία.  

 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 
 

 Η ιστορία του κουκλοθέατρου και της κούκλας γενικότερα, ξεκινάει από την 

αρχαιότητα και παρουσιάζει σημαντικές μετατροπές μέσα στον χρόνο. Πιο 

συγκεκριμένα στην  Ελλάδα, από την αρχαιότητα ακόμη η χρήση και η παρουσία της 

κούκλας στις ζωές των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η κούκλα – είδωλο 

όπως την ονόμαζαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας αποτελούσε σημαντικό και συνδετικό 

κομμάτι των λατρευτικών τελετών προς τους αρχαίους Θεούς. Επιπλέον, οι 

παραδόσεις αναφέρουν πως οι κούκλες στα Διονύσια (τελετές που αφιέρωναν στον 

Θεό Διόνυσο), χρησιμοποιούνταν για να αναπαραστήσουν τον διαμελισμό του Θεού 

από τους Τιτάνες και πολλές άλλες διαδικασίες τελετουργίας, αυτό χαρακτηρίζεται 

από πολλούς ιστορικούς ως μια πρώτη μορφή κουκλοθέατρου. Συγκεκριμένα 
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μάλιστα, σε ένα από τα έργα του ο Ξενοφών, αναφέρεται σε ένα συμπόσιο της εποχής 

όπου ένας κουκλοπαίκτης από τις Συρακούσες διασκέδαζε το πλήθος, ενώ γενικότερα 

αναφέρει πως την περίοδο εκείνη η κούκλες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέσο 

ψυχαγωγίας και διασκέδασης (Μαγουλιώτης, 2012). 

 Μεταγενέστερα, στην βυζαντινή περίοδο δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την 

ύπαρξη ή μη του κουκλοθέατρου, ωστόσο εντοπίζεται σε ιστορικές πηγές πως 

πραγματοποιούνταν διάφορες παραστάσεις σε πανηγύρια με πρωταγωνίστριες τις 

μαριονέτες. Κατά την διάρκεια του 6
ου

 αιώνα οι κουκλοπαίκτες έπαιζαν σε γάμους με 

μικρές ξύλινες εικόνες, ωστόσο η παράδοση αυτή δεν μεταφέρθηκε στην σύγχρονη 

Ελλάδα, δεδομένου ότι το κουκλοθέατρο αποτελούσε μια περιθωριακή μορφή τέχνης. 

 Σύμφωνα με ιστορικές πηγές το κουκλοθέατρο κατά την Τουρκοκρατία 

περιελάμβανε δύο μεγάλες μορφές του Ελληνικού κουκλοθέατρου: τον Καραγκιόζη 

(που προερχόταν από τα βάθη της ανατολής) και τον Φασουλή. Ο πρώτος άνθιζε 

στην χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως με τον Καραγκιόζη 

εμφανίστηκαν και άλλοι ήρωες έναν τέτοιον τελειοποίησε ο κουκλοπαίκτης 

Μαυριδάκης και δεν ήταν άλλος από τον γνωστό Φασουλή.  Ο συγκεκριμένος ήρωας 

ήταν πολύ άσχημος, μονόφθαλμος και με μεγάλη μύτη, έξυπνος όμως στον 

χαρακτήρα και πανούργος στο μυαλό, στο κεφάλι του φορούσε ένα φέσι με μακριά 

φούντα. Με το πέρασμα των χρόνων τον δάσκαλο Μαυριδάκη διαδέχθηκε ένας άλλος 

σημαντικός κουκλοπαίκτης ο Κονιτσιώτης.   Ο συγκεκριμένος δημιούργησε τον δικό 

του ήρωα κουκλοθέατρου εν ονόματι Πασχάλη, ο συγκεκριμένος ήρωας ωστόσο 

φαίνεται να ήταν ένα βελτιωμένο αντίγραφο του Φασουλή, ενώ απέκτησε και αυτός 

μια θέση στην ιστορία του κουκλοθέατρου (Κοντογιάννη, 1992). 

 Μετά από αυτούς τους δύο κουκλοπαίκτες, κάνει την εμφάνιση του ένας άλλος 

μεγάλος κουκλοπαίκτης που θα αφήσει ισχυρή παρακαταθήκη για την πορεία του 

Ελληνικού κουκλοθέατρου. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Γ. Ρώτα, είναι ο πρώτος 

που εξέφρασε άλλωστε και την άποψη πως το κουκλοθέατρο πέρα από μέσο 

ψυχαγωγίας και διασκέδασης αποτελεί και μέσο διαπαιδαγώγησης και είναι αναγκαίο 

εργαλείο για την αγωγή των παιδιών, έτσι δημιούργησε κέντρα νεότητας όπου 

πραγματοποιούνταν παραστάσεις κουκλοθέατρου. Ο Ρώτας τους καλοκαιρινούς μόνο 

μήνες πραγματοποιούσε μικρές παραστάσεις για τους μικρούς λάτρεις του 

κουκλοθέατρου. Δυστυχώς όμως αυτό το εγχείρημα του αυτό δεν κράτησε για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα καθώς ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έφτασε και στην χώρα μας. Τώρα 

πλέον σκοπός του δεν είναι η ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών αλλά 

κυρίως η επιβίωση αυτών. Την  οδυνηρή περίοδο λοιπόν της Κατοχής η τέχνη του 

κουκλοθέατρου σωπαίνει για λίγο, μέχρι να κάνει την επανεμφάνιση του στην  πόλη 

της Αθήνας, ένα καινούργιο κουκλοθέατρο ο ¨Μπάρμπα – Μυτούση¨, πρωτοπόρα 

αυτού του κουκλοθέατρου ήταν μια γυναίκα η Ε.Θ. Περάκη, που προσπάθησε να 

κρατήσει ζωντανό στην χώρα μας το κουκλοθέατρο ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς 

(Δρακάκη, 1986). 

 Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε παρακολουθήσει παραστάσεις κουκλοθέατρου στην 

Γαλλία και προσέφερε στην χώρα μας ένα κουκλοθέατρο ανωτέρας ποιότητας. Το 

πρόγραμμα της περιελάμβανε διασκευές παραμυθιών και ερεθίσματα της 

καθημερινής ζωής δύο μικρών παιδιών του Κλουβιού και της Σουβλίτσας. 

 Όμως τα χρόνια περάσανε και μαζί τους πέρασε και ο πόλεμος. Τα κέντρα νεότητας 

του Γ. Ρώτα ανοίξανε και πάλι, ο ίδιος όμως δεν έχει τον ίδιο ενθουσιασμό και τις 

ίδιες αντοχές με πριν. Πολλές φορές κατά την διάρκεια των παραστάσεων έχανε τα 

λόγια του, κουραζόταν εύκολα, με αποτέλεσμα οι παραστάσεις του να μείνουν 

στάσιμες και να μην ανανεώνονται. Έτσι, το κέντρο νεότητας τον αποδεσμεύει από 

τα καθήκοντα του, σε ηλικία 65 ετών τότε, ο ίδιος πέθανε σε ηλικία 100 ετών, το 

1975. Μετά την απομάκρυνση του Γ. Ρώτα, το κέντρο νεότητας ξεκινάει συνεργασία 

με την Ε. Θ. Περάκη και το κουκλοθέατρο ¨Μπάρμπα Μυτούση¨ και η συνεργασία 

αυτή θα κρατήσει μέχρι και το 1959 (Δρακάκη, 1986). 

 Εκείνη την περίοδο και ενώ τα κέντρα συνεχίζουν να αυξάνονται, στις παραστάσεις 

των κουκλοθέατρων προσθέτετε και πάλι ο γνωστός Καραγκιόζης. Ο συγκεκριμένος 

ήρωας είναι αρκετά λαϊκός και πολύ προσιτός προς τους ανθρώπους της κοινωνίας 

της εποχής, ενώ παράλληλα είναι και γνώριμος στα μάτια των ανθρώπων καθώς 

ζωντανεύει μέσα από τις αναμνήσεις τους τα προηγούμενα χρόνια που είχε κάνει και 

πάλι την εμφάνιση του. Ο Καραγκιόζης ήταν ένας λαϊκός ήρωας που με πολύ χιούμορ 

διακωμωδούσε τις καταστάσεις της ζωής του και την τύχη, πολύ κάνουν λόγο για μια 

κούκλα σκιών που προήλθε από τα βάθη της Ανατολής, για αυτόν τον λόγο άλλωστε 

φορούσε και φέσι στο κεφάλι του (Κοντογιάννη,1992). Πέρα όμως από το 

Καραγκιόζη το 1961, ένας πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, ο Δήμος 

Σοφιανός, φέρνει 150 κούκλες κουκλοθέατρου και ξεκινάει με αυτές να ανεβάζει 
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παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους στο Ινστιτούτο ¨Γκαίτε¨, ο ίδιος συνεργάζεται 

με τα παιδιά και την γυναίκα του. Σημαντικότεροι ήρωες των παραστάσεων του, ήταν 

ο Σκούφης και η γιαγιά του, ο φίλος του Φάνης, ο Κλέφτης Κρασοβάρελος και ο 

κακός Πάφλας (Μαγουλιώτης, 2012). 

 Το 1982, δημιουργήθηκε ο πρώτος θίασος ¨Το κόσκινο¨ από τον ηθοποιό Τ. Σαρρή, 

ονομάστηκε θέατρο της κούκλας και πραγματοποιούσε παραστάσεις για μικρούς και 

μεγάλους. Το 1983, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δημιούργησε μια σκηνή 

κουκλοθέατρου με σκηνοθέτη τον Τ. Κυριακίδη, ενώ ένας ακόμη κουκλοπαίκτης ο Λ. 

Αποστολίδης πραγματοποιούσε εκείνο το διάστημα αρκετές παραστάσεις με 

μαριονέτες. Από τότε μέχρι σήμερα γίνονται από πολλούς θιάσους πολλές 

προσπάθειες για την αναβίωση της τέχνης του κουκλοθέατρου, ενώ είναι σημαντικό 

να τονίσουμε πως το κουκλοθέατρο με το πέρασμα των χρόνων εντάχθηκε και στους 

δέκτες των τηλεοράσεων με προγράμματα όπως η Φρουτοπία του Ευγένιου Τριβηζά 

(Μαγουλιώτης,2012). 

5.1 Η Μουσική κατά την διάρκεια των παραστάσεων 

κουκλοθέατρου.  

 

 Σε όλους τους μικρούς φίλους που παρακολουθούν παραστάσεις κουκλοθέατρου, 

τους αρέσει να ακούνε μελωδίες κατά την διάρκεια του έργου που έχουν επιλέξει να 

παρακολουθήσουν.  Το είδος όμως της μουσικής που επιλέγονταν για τις 

παραστάσεις είχε καθοριστικό ρόλο και έπρεπε να ταιριάζει με τα δρώμενα του 

έργου, για παράδειγμα εάν η παράσταση αποτελούσε διασκευή ενός παραμυθιού η 

μουσική θα έπρεπε να ήταν οπωσδήποτε παραδοσιακή. Επιπλέον, εκτός από την 

μουσική που ¨έντυνε¨ την παράσταση κατά την διάρκεια των σκηνών και βοηθούσε 

στην εξέλιξη και στην πλοκή του έργου, κάθε κουκλοθεατρική παράσταση εκείνης 

της εποχή διέθετε μια μουσική – σύνθημα έναρξης της παράστασης. Σε παραστάσεις 

τέτοιου είδους για να είναι αληθοφανείς και προσιτές προς το κοινό έπρεπε να 

υπάρχουν και ήχοι από την καθημερινή ζωή, όπως παραδείγματος χάρη καμπάνες 

εκκλησίας, κελαιδίσματα πουλιών, ήχοι άλλων ζώων, ενώ και οι ίδιες οι κούκλες 

μπορούσαν να χορεύουν και να τραγουδούν με τον ρυθμό της μουσικής έτσι ώστε να 

προσελκύουν το κοινό και ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών 

(Μαγουλιώτης, 2012). 
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5.2 Οι τύποι των Θεατρικών κούκλων και οι σκηνές των θεάτρων.  

 

 Με την πάροδο του χρόνου και ενώ το κουκλοθέατρο πλέον αποτελούσε μια γνωστή 

μορφή τέχνης, δημιουργήθηκαν πολλές και διαφορετικές κούκλες, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά η καθεμιά, όπως για παράδειγμα άλλες να ζωντανεύουν με την 

βοήθεια και τις κινήσεις του ίδιου του εμψυχωτή και άλλες με πιο έμμεσο τρόπο. Γι’ 

αυτούς άλλωστε τους λόγους οι κούκλες ταξινομήθηκαν σε δύο βασικούς τύπους 

(Magnin, 1862/ Temporal, 1938/ Guiette, 1949/ Batty et Chavance, 1959/ Chensais, 1980/ 

Marescot, 1995):  

α) οι κούκλες που ζωντανεύουν με κλωστές έμμεσα από αυτές.  

β) οι κούκλες ανδρείκελα που παίρνουν μορφή από το χέρι του εμψυχωτή 

(φοριούνται σαν γάντι). 

γ) οι κούκλες με ραβδιά οι οποίες παίρνουν ζωή με την χρήση ξύλινων/ μεταλλικών ή 

και πλαστικών ράβδων.  

δ) οι επίπεδες κούκλες που ζωντανεύουν με διάφορους τρόπους από τον εμψυχωτή.  

ε) οι κούκλες των σκιών που αποκτούν πνοή μέσα από τις σκιές (π.χ. Καραγκιόζης).  

 Για την δημιουργία όμως μιας τέτοιας παράστασης πέρα από τις κούκλες που είναι 

απαραίτητες για το κουκλοθέατρο σημαντικό ρόλο λαμβάνει και ο χώρος στον οποίο 

πραγματοποιείται η παράσταση. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί πολλές 

διαφορετικές σκηνές/χώροι για τον κάθε τύπο κούκλας (Μαγουλιώτης,2009). Πιο 

αναλυτικά:  

1. Οι κούκλες με κλωστές, νευρόσπαστα ή μαριονέτες: Οι συγκεκριμένες 

κούκλες όπως σημειώθηκε και παραπάνω ζωντανεύουν από το πάνω μέρος 

της κατασκευής τους με διάφορες κλωστές. Με την βοήθεια λοιπόν των 

κλωστών, οι κούκλες μπορούν να περπατούν, να τρέχουν, να χορεύουν και 

γενικότερα να κινούν όλους τους το σώμα. Αυτές οι κινήσεις 

πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον εμψυχωτή ο οποίος ως έμμεσος 

παράγοντας τις βοηθάει να ζωντανέψουν, λέμε έμμεσος παράγοντας γιατί ο 

εμψυχωτής δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την κούκλα καθώς μεσολαβούν οι 
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κλωστές. Αυτές οι κούκλες που κινούνται με κλωστές ονομάζονται 

νευρόσπαστα ή μαριονέτες.  

 Ο όρος νευρόσπαστο προέρχεται από τα συνθετικά των λέξεων νεύρον + σπάω, που 

σημαίνει αυτός που δεν έχει νεύρα και κινείται από τις κλωστές. Επίσης, το 

νευρόσπαστο στα Ιταλικά αποκαλείται Fantaccino ή στα Γαλλικά Fantoche {που 

σημαίνει μαριονέτα με αρθρώσεις} ή Pantin articule {κουκλάκι με αρθρώσεις 

}(Μαγουλιώτης, 2009).  

 Ο ερχομός του όρου μαριονέτα στηρίζεται σε πολλές απόψεις. Για τον Γαλλικό λαό, 

η λέξη προέρχεται από τα αγαλματίδια « marionettes ή marriolettes », που ήταν 

αφιερωμένα στην Παναγία, ενώ για τους Ιταλούς προέρχεται από το υποκοριστικό 

της λέξης Marion. Στον Ελλαδικό χώρο πάντως, τέτοιου είδους κούκλες 

ονομαζόντουσαν αρχικά νευρόσπαστα και μετέπειτα μαριονέτες, ενώ στις μέρες μας 

σε όλο τον κόσμο με την λέξη μαριονέτες αναφερόμαστε σε εκείνες τις θεατρικές 

κούκλες που ζωντανεύουν από τις κλωστές τους.  

 Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας θεατρικής παράστασης με πρωταγωνιστές 

τέτοιες κούκλες , χρειάζεται μια ειδική σκηνή άλλα και ειδικός χώρος σχεδιασμένος 

σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Για τον λόγο αυτό ο χώρος της σκηνής μια 

τέτοιας παράστασης έχει ένα άνοιγμα στο πάνω μέρος, ειδικά για τις κούκλες που 

κινούνται με σκοινιά από το πάνω μέρος της κατασκευής τους. Ενώ η σκηνή όπου 

περπατούν οι κούκλες βρίσκεται πιο χαμηλά και περιλαμβάνει ένα πάτωμα για να 

περπατούν οι κούκλες πάνω σε αυτό. Σε μια τέτοια σκηνή εμφανίζονται μόνο οι 

ολόσωμες κούκλες ενώ οι εμψυχωτές είναι κρυμμένοι και κινούν τις κλωστές, άρα οι 

κούκλες δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εμψυχωτή, ενώ και οι ίδιοι οι παίκτες 

χρειάζονται αρκετή εξάσκηση για την χρήση μιας τέτοιας κούκλας (Μαγουλιώτης, 

2009). 

2. Κούκλα Ανδρείκελος ή Γαντόκουκλα: Η συγκεκριμένη κούκλα 

τοποθετείται στο χέρι του εμψυχωτή και έρχεται σε άμεση επαφή με αυτόν σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες κούκλες. Η κούκλα αυτή δεν διαθέτει πόδια 

αλλά μόνο σώμα και πρόσωπο, αυτό την παρουσιάζει στα μάτια του κοινού 

σαν ψεύτικη και για αυτόν τον λόγο το ζωντάνεμα της πρέπει να είναι πιο 

παραστατικό. Οι παραστάσεις με πρωταγωνιστές τέτοιες κούκλες διαθέτουν 

πολύ λιτό σκηνικό, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο, 
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ενώ στο σενάριο τους κυριαρχεί ο αυθορμητισμός και η σάτιρα. Ο 

συγκεκριμένος τύπος παράστασης αν και αρχικά ξεκίνησε για να ενημερώνει 

το ενήλικο κοινό για τα θέματα της κοινωνίας, κατέληξε να κερδίσει και τις 

καρδιές των μικρών παιδιών και να απευθύνεται τελικώς σε αυτά.  

 Η ονομασία Ανδρείκελος προέρχεται από τα συνθετικά των λέξεων ανδρί + είκελος, 

που σημαίνει αυτόν που μοιάζει με άνδρα, η μεταφορά ωστόσο της λέξης 

απευθύνεται σε έναν άβουλο άνθρωπο, χειραγωγημένο χωρίς καμιά ενέργεια για 

καλό του εαυτού του. Η κούκλα αυτή δεν στηρίζεται σε πόδια αλλά σε ξύλο ή 

μπαστούνι που κρατάει ο εμψυχωτής για να την ζωντανεύει για αυτό άλλωστε 

χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μια άβουλη κούκλα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

αφαιρέθηκε αυτό το μπαστούνι με αποτέλεσμα η κούκλα να αλλάξει μορφή και να 

μετονομαστεί σε γαντόκουκλα. Η κούκλα αυτή φοριέται στο χέρι του εμψυχωτή και 

ζωντανεύει μέσα από αυτό. Η κατασκευή της αποτελείται από ύφασμα κούφιο που 

μέσα σε αυτό τοποθετείται το χέρι του κουκλοπαίκτη και έτσι αυτός μπορεί να τις 

ζωντανέψει εύκολα με διάφορες κινήσεις. Η διαμόρφωση  του χώρου μιας τέτοιας 

παράστασης έχει ως εξής: η μπούκα της σκηνής βρίσκεται ψηλά, καθώς στο 

χαμηλότερο μέρος βρίσκονται οι παίκτες όπου υποκινούν τις κούκλες από χαμηλά. Οι 

κούκλες αυτές παρουσιάζονται στον κόσμο από την μέση και κάτω, ενώ οι 

κουκλοπαίκτες δεν  εμφανίζονται στο κοινό ολόκληροι παρά μόνο τα χέρια τους. 

Τέλος, οι κουκλοπαίκτες σε ένα τέτοιο είδος κουκλοθέατρου διαθέτουν μια κρυφή 

γωνία, το εν ονόματι παράπηγμα όπου κινείται ελεύθερα με τις κούκλες και τα άλλα 

αντικείμενα για να προετοιμάσει την παράσταση (Μαγουλιώτης, 2009). 

 

3. Οι κούκλες με ραβδιά: Οι συγκεκριμένες κούκλες διαθέτουν τρισδιάστατη 

μορφή και η χρήση τους γίνεται με την βοήθεια ραβδιών. Αρχικά, οι κούκλες 

αυτές βασίστηκαν στον τύπο του Ιάβα, όπου το κεφάλι τους στηρίζεται σε 

ένα μπαστούνι ξύλινο, όπου αποτελεί την λαβή την οποία κρατάνε οι 

κουκλοπαίκτες για να παίξουν με τις κούκλες, τα χέρια τους είναι με 

κινούμενες αρθρώσεις, ενώ οι παλάμες τους διαθέτουν μεταλλικές λαβές τις 

οποίες χρησιμοποιεί ο εμψυχωτής για τις κινήσεις της κούκλας. Το σώμα 

τους είναι κενό/κούφο για να το διαπερνάει το μπαστούνι του κεφαλιού, ενώ 

οι συγκεκριμένες κούκλες κατασκευάζονται από ύφασμα. Την χρήση αυτών 

των μπαστουνιών, τη μιμήθηκαν σε νεότερους χρόνους με κάποιες 
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παραλλαγές. Έτσι τα νεότερα χρόνια στις συγκεκριμένες κούκλες 

τοποθετήθηκαν ραβδιά σε διάφορα μέρη του σώματος της κούκλας, όπου ο 

εμψυχωτής μπορεί να έχει πρόσβαση και να τα κινεί, όπως παραδείγματος 

χάρη στο πάνω μέρος στην πλάτη της κούκλας, στο κεφάλι της κούκλας, στα 

πόδια της κούκλας και στα χέρια της. Η σκηνή για τις συγκεκριμένες κούκλες 

με ραβδιά είναι ακριβώς ίδια με την  σκηνή των ανδρείκελων και δεν 

παρουσιάζει καμία αλλαγή αφού και αυτές οι κούκλες κινούνται με την 

βοήθεια μπαστουνιών (Μαγουλιώτης, 2009). 

 

4. Οι επίπεδες κούκλες:  Οι κούκλες αυτές διαθέτουν αρκετό όγκο και 

ζωντανεύουν με ποικίλους τρόπους. Είναι κατασκευασμένες από χαρτί ή από 

ξύλινη επίπεδη επιφάνεια, αυτές οι κούκλες ζωντανεύουν με την βοήθεια 

μικρών μπαστουνιών και περπατούν/στέκονται στο αυτοσχέδιο πάτωμα 

μικρών χάρτινων κουκλοθέατρων ( Burgess, 1999). Οι εν λόγω κούκλες, 

κατασκευάστηκαν αρχικά ως παιχνίδια και αργότερα μεταπήδησαν στον 

χώρο του κουκλοθέατρου, οι κούκλες αυτές μπορεί να είναι μικρές ή 

μεγάλες, ενώ στηρίζονται ή τοποθετούνται στα δάχτυλα, τα χέρια και γενικά 

στο σώμα του εμψυχωτή / κουκλοπαίκτη.  Η σκηνή των επίπεδων κούκλων 

είναι διαμορφωμένη ως εξής: οι επίπεδες κούκλες που διαθέτουν μπαστούνια 

από κάτω, έχουν ακριβώς την ίδια σκηνή με αυτή των ανδρείκελων. Εάν 

όμως οι κούκλες έχουν το μπαστούνι από το πάνω μέρος τους, τότε η σκηνή 

είναι ίδια με την σκηνή που έχουν οι κούκλες με σκοινιά ή οι μαριονέτες. Αν 

το μπαστούνι τους βρίσκεται στην βάση και οριζόντια, τότε η σκηνή του 

κουκλοθέατρου διαθέτει άνοιγμα από το πλάι για να μπορούν να κινούνται 

και να μπαινοβγαίνουν στην σκηνή οι κουκλοπαίκτες. Τέλος, όταν οι 

επίπεδες κούκλες τοποθετούνται στα γενικότερα σημεία του σώματος του 

κουκλοπαίκτη τότε ο χώρος της σκηνής ορίζεται ελεύθερα (Μαγουλιώτης, 

2009). 

 

5. Οι κούκλες των σκιών: Στις κούκλες των σκιών ή στο θέατρο σκιών 

κατατάσσεται και ο γνωστός καραγκιόζης. Είναι επίπεδες κούκλες ή αλλιώς 

φιγούρες που έχουν κατασκευαστεί από διάφορα υλικά όπως: χαρτί, δέρμα, 

τσίγκο, ύφασμα, λεπτό ξύλο, πλαστικό ή ζελατίνη. Οι θεατές απολαμβάνουν 
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το θέαμα των σκιών που φωτίζονται πίσω από το λευκό πανί, ενώ οι κούκλες 

ζωντανεύουν με τις μεταλλικές βέργες και αυτές πίσω από το πανί. Για την 

Ελλάδα πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών είναι ο Καραγκιόζης, γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο η συγκεκριμένη μορφή θεάτρου με το πέρασμα των 

χρόνων μετονομάστηκε σε θέατρο του Καραγκιόζη. Η πορεία του θεάτρου 

σκιών είναι διαχρονική στο χώρο του κουκλοθέατρου και πολλές χώρες 

ανέδειξαν αυτήν την τέχνη όπως: η Ινδία, η Ινδονησία, η Κίνα, η Ταϊλάνδη, η 

Γαλλία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Η σκηνή του θεάτρου σκιών είναι 

διαφορετική από τις άλλες, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 

μεγαλύτερο μέρος του σκηνικού σκεπάζεται από το λευκό φωτισμένο πανί ή 

αλλιώς μπερντέ. Πίσω από αυτό λοιπόν παρουσιάζονται στο κοινό οι σκιές 

των κούκλων οι οποίες δημιουργούνται από το φως που πέφτει πάνω στο 

μπερντέ, έτσι ο θεατής απολαμβάνει τις σκιές των κούκλων και των 

αντικειμένων (Μαγουλιώτης, 2009). 

5.3 Νεότεροι τύποι κούκλων και σκηνικών χώρων.  

 

5.3.1 Νεότερες κούκλες 

 

 Πέρα όμως από τους κλασσικούς τύπους κούκλων και σκηνικών χώρων, με το 

πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέες κούκλες και σκηνές όπου θα 

ανταποκρίνονται καλύτερα και στις απαιτήσεις του κοινού. Εκτός λοιπόν από τις 

κατασκευές με ξύλο, που είναι και το επικρατέστερο υλικό, γίνεται η αναζήτηση νέων 

κούκλων κατασκευασμένες κυρίως από βιομηχανικά υλικά όπως, το λάστιχο, το 

πλαστικό, το χαρτί, το σφουγγάρι ενώ δεν λείπουν και τα υλικά της φύσης. Έτσι πέρα 

από τις πέντε παραδοσιακές κούκλες που αναπτύχθηκαν παραπάνω δημιουργήθηκαν 

και άλλες κούκλες νεότερου τύπου και είναι οι εξής:  

I. Κούκλες σώματος ή κούκλες που φοράμε: Κάποια μέρη του 

σώματος του εμψυχωτή ντύνονται, ζωγραφίζονται, αποκτούν μορφές 

και ζωντανεύουν μέσα από τις κινήσεις μας τέτοιες είναι: Οι κούκλες 

των δακτύλων, των χεριών και των ποδιών: αυτά τα μέρη του σώματος 

μεταμορφώνονται εύκολα σε μορφή κούκλας, είτε αν τα 
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ζωγραφίσουμε, είτε αν τα ντύσουμε με διάφορα υφάσματα και 

αντικείμενα. 

II. Οι δαχτυλόκουκλες: είναι μικρόσωμες κούκλες που ζωντανεύουν 

όταν τοποθετούνται στα δάχτυλα του εμψυχωτή, κατασκευάζονται από 

διάφορα υλικά όπως ύφασμα, γάντια, κουτιά κ.α. (Μαγουλιώτης, 2009). 

III. Οι κούκλες μάσκας: οι κούκλες αυτές φοριούνται στο πρόσωπο του 

εμψυχωτή και ζωντανεύουν με τις κινήσεις τους, ενώ υπάρχουν και 

πιο μεγάλες μάσκες ή αλλιώς κάσκες οι οποίες σκεπάζουν σχεδόν όλο 

το σώμα του εμψυχωτή.  

IV. Οι κούκλες σαλιάρας: οι συγκεκριμένη κούκλα δεν διαθέτει κεφάλι, 

καθώς της το δανείζει ο εμψυχωτής, ο οποίος την φοράει σαν σαλιάρα 

και αναπαριστά το σώμα της. 

V. Οι κούκλες της ποδιάς: Το μέγεθος αυτών των κούκλων παρουσιάζει 

ποικιλομορφία καθώς μπορούν να είναι επίπεδες ή τρισδιάστατες, 

μεγάλες ή μικρές. Η συγκεκριμένη κούκλα φοριέται σαν ποδιά στο 

σώμα του χειριστή – εμψυχωτή, είναι δηλαδή σαν ένα είδος ολόσωμης 

φορεσιάς που καλύπτει όλο το μπροστινό μέρος του σώματος του 

κουκλοπαίκτη. Ο κουκλοπαίκτης που διαχειρίζεται αυτές τις κούκλες 

συνήθως είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα για να μην είναι ευδιάκριτος 

στους θεατές που τον παρακολουθούν.  

VI. Κούκλες Humanities: σε αυτό το είδος της κούκλας ο εμψυχωτής 

φοράει από τους ώμους του μια φόρμα κατασκευασμένη από κορσάζ, 

μανίκια και μπατζάκια παντελονιού, ενώ ως πόδια χρησιμοποιεί τα 

δικά του, το κεφάλι του είναι μακιγιαρισμένο ή φοράει μάσκα και 

διάφορα καπέλα. Οι δύο κλωστές που είναι δεμένες στα γόνατα της 

κούκλας κινούνται από τα χέρια του εμψυχωτή, για να την ζωντανεύει 

και να δείχνει ότι περπατάει και κινείται, τα πόδια του ίδιου του 

εμψυχωτή είναι κρυμμένα, ενώ τα πόδια της κούκλας είναι σε ορθή 

στάση τοποθετημένα πίσω από το τραπέζι (Μαγουλιώτης, 2009). 

VII. Κούκλες με σύρμα ή περίγραμμα: αυτές οι κούκλες παρουσιάζονται 

στο κοινό μόνο με το περίγραμμα της μορφής τους, η μορφή τους 

μπορεί να είναι κατασκευασμένη από πολύ λεπτό σύρμα, από 

ηλεκτροφωτισμένο σωλήνα ή από οποιοδήποτε άλλο λεπτό υλικό για 

να μπορεί να υπάρχει επιτυχία στο περίγραμμα. Οι συγκεκριμένες 
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κούκλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το θέατρο σκιών, από το 

μαύρο θέατρο ή σε οποιοδήποτε άλλο κουκλοθέατρο που το σκηνικό 

του όμως έχει εμφανή χρωματική αντίθεση φόντου.  

VIII. Κούκλες από μαγνήτη: Οι συγκεκριμένη κούκλα μικρές χάρτινες ή 

ξύλινες που στην βάση τους διαθέτουν μαγνήτη για να μπορεί ο 

εμψυχωτής με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού, το οποίο διαθέτει και 

αυτό στην άκρη μαγνήτη για να μπορεί να τις κινεί και να τις 

ζωντανεύει. 

IX. Κούκλες αντικειμένων: Οι κούκλες αυτές μπορούν να 

δημιουργηθούν από διάφορα αντικείμενα, μπορεί να ζωγραφίσει 

κανείς πάνω τους ή να κολλήσει διάφορα αντικείμενα που θα μοιάζουν 

με μάτια ή στόμα έτσι ώστε να αποκτήσουν μια μορφή. 

X. Γιγαντόκουκλες: Η κατασκευή αυτών των κούκλων είναι μεγαλύτερη 

από αυτή του ανθρώπινου σώματος. Στο εσωτερικό τους  είναι κενές 

για να μπορεί να τις φοράει ο εμψυχωτής ή ακόμα και να 

τοποθετούνται μέσα μπαστούνια όπως στους τύπους της κούκλας της 

Μαράτας ή του Ιάβας (Μαγουλιώτης, 2009). 

 

5.3.2 Κούκλες που μιλούν ή τραγουδούν 

 

 Οι συγκεκριμένες κούκλες είναι πιο επικοινωνιακές από τις άλλες, χορεύουν, 

τραγουδούν και ανοιγοκλείνουν το στόμα τους για να δείχνουν ότι μιλούν σε 

σχέση με τις άλλες, υπάρχουν πολλές κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί για 

τέτοιου είδους κούκλες, αυτές είναι οι εξής:  

I. Κούκλες Μπουράγκου: Προέρχονται από της χώρα της Ιαπωνίας, μπορούν 

να κινούν το στόμα και τα μάτια τους, ενώ το εσωτερικό τους είναι κούφιο 

έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετήσει μέσα το χέρι του και να μπορέσει να την 

ζωντανέψει.  

II. Κούκλες με σκοινιά ή αλλιώς Όπερας: Και αυτές οι κούκλες 

ανοιγοκλείνουν το στόμα τους και η ονομασία τους είναι τέτοια εξαιτίας της 

πρώτης τους εμφάνισης που έγινε στην σκηνή της Όπερας. 
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III. Κούκλες Μάπετ: Είναι οι γνωστές κούκλες που έχουν αναδειχθεί μέσα από 

την τηλεόραση σε πολλά και διάφορα σόου, εξωτερικά έχουν ύφασμα, 

ανοιγοκλείνουν το στόμα τους και αποτελούν έναν συνδυασμό γαντόκουκλας 

και κούκλα της Όπερας (Μαγουλιώτης, 2009). 

 

 

 

5.3.3 Οι Πολυπρόσωπες Κούκλες 

 

 Οι συγκεκριμένες κούκλες κατασκευάστηκαν από τους ανθρώπους του θεάτρου για 

δική τους ευκολία. Είναι κούκλες με πολλαπλές μορφές ώστε να πραγματοποιούνται 

γρήγορες εναλλαγές κατά την εξέλιξη των σκηνών μιας παράστασης.  

5.3.4 Σκηνικοί Χώροι 

 

I. Η σκηνή του μαύρου Θεάτρου: Σε αυτόν τον χώρο οι 

εμψυχωτές είναι ντυμένοι στα μαύρα, για να μην γίνονται 

αντιληπτοί από το κοινό που τους παρακολουθεί. Σε αυτό το 

είδος του κουκλοθέατρου χρώμα υπάρχει μόνο πάνω στις 

κούκλες και στο σκηνικό το οποίο φωτίζεται από κάποιο φως. 

Αυτό το είδος θεάτρου μπορεί να το δει κανείς στο Ιαπωνικό 

κουκλοθέατρο Μπουράγκου, στις μαριονέτες της Κίνας, ενώ 

έχουν γίνει απόπειρες τέτοιου κουκλοθέατρου και στην 

Ελλάδα.  

II. Η σκηνή του ελεύθερου θεάτρου: Ο συγκεκριμένος τύπος 

κουκλοθέατρου μοιάζει με αυτό του μαύρου θεάτρου. Μόνο 

που εδώ ο εμψυχωτής δεν φοράει μαύρα ρούχα αλλά εστιάζει 

την προσοχή του μόνο στο ζωντάνεμα της κούκλας η οποία 

μπορεί να είναι μικρόσωμη ή και μεγαλύτερου μεγέθους.  

III. Η σκηνή του μεικτού θεάτρου: Στις παραστάσεις αυτού του 

κουκλοθέατρου συμμετέχουν όλοι, δηλαδή και οι ηθοποιοί 

αλλά και οι καθοδηγούμενες κούκλες.  
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IV. Η σκηνή του κουκλοθέατρου στον δρόμο: Είναι γνωστό πως 

αυτή η τέχνη έχει ξεκινήσει από τον δρόμο και τις γειτονιές. 

Επομένως, το σκηνικό δεν παρουσιάζει καμία ιδιαίτερη 

ποικιλομορφία καθώς η παράσταση εξελίσσεται στον δρόμο ή 

στις πλατείες. Άλλοτε μπορεί να υπάρχει σκηνή και άλλες 

φορές όχι, ενώ και λόγο του περιστασιακού του χαρακτήρα δεν 

υπάρχουν καθίσματα για τους θεατές ούτε και συγκεκριμένη 

τιμή εισιτηρίου.  

V. Τα σκηνικά αντικείμενα ενός κουκλοθέατρου: Είναι 

αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν εσωτερικά της 

σκηνής ή και πάνω σε αυτήν για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν από τον εμψυχωτή για τους σκοπούς της 

παράστασης (Μαγουλιώτης, (2009). 

 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ), ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει κατανοητή η λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Είναι λογικό πως για την σωστή λειτουργία του νηπιαγωγείου 

αλλά και την σωστή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, το Υπουργείο Παιδείας 

συνέθεσε ένα πρόγραμμα σπουδών κοινό για όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας, έτσι 

ώστε όλα τα παιδιά να αναπτύσσονται ολόπλευρα και με τον ίδιο τρόπο. Σκοπός 

επομένως του αναλυτικού προγράμματος, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 

αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά αλλά και κοινωνικά μέσα σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο στόχων που θέτει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 Το ΔΕΠΠΣ, για το κλασσικό και ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα εργασίας για τα παιδιά αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς είναι 

εκείνο που τον καθοδηγεί και του προτείνει, το τι πρέπει να λάβουν ως γνώση τα 

παιδιά, πως πρέπει να την λάβουν και τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

γνώση. Για να επιτευχθεί λοιπόν η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών το ΔΕΠΠΣ σαν 

εγχειρίδιο περιλαμβάνει κάποιες μαθησιακές περιοχές οι οποίες βοηθούν στην 
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καλύτερη λειτουργία του προγράμματος σπουδών. (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ), 2003). Τέτοιες μαθησιακές – γνωστικές περιοχές είναι οι ακόλουθες:  

1) Παιδί και Γλώσσα: Στο χώρο του νηπιαγωγείου επικρατεί η άποψη πως η 

γνώση και κυρίως η γνώση της γλώσσας επιτυγχάνεται σταδιακά. Σύμφωνα 

με έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες παρατηρήθηκε ότι τα 

παιδιά έπειτα από μια αποτυχία ή ένα λάθος αποδίδουν καλύτερα. Έτσι λοιπόν 

τα παιδιά στο νηπιαγωγείο έρχονται σε καθημερινή επαφή τόσο με τον 

προφορικό λόγο τον οποίο μπορούν να εξελίξουν και να τον βελτιώσουν όσο 

και με τις εκφάνσεις του γραπτού λόγου που καλούνται να γνωρίσουν για τη 

συνέχιση της φοίτησης τους στο δημοτικό σχολείο. 

2) Παιδί και Μαθηματικά: Σε αυτή την περιοχή τα παιδιά του νηπιαγωγείου 

αναπτύσσουν μαθηματικές δεξιότητες μέσα από διάφορες ρουτίνες της 

καθημερινής ζωής. Σκοπός αυτής της γνωστικής περιοχής είναι να βοηθήσει 

και να παροτρύνει τα παιδιά να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη μέσω από 

βιωματικές προσεγγίσεις. Να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα 

που τους χρειάζονται για να επιλύουν τα προβλήματα που τους δίνονται. 

3) Παιδί και Περιβάλλον: Η μελέτη του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την 

διαδικασία της μάθησης, καθώς τα θέματα που προσεγγίζει ενισχύουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε αυτή την 

γνωστική περιοχή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α) το ανθρωπογενές 

περιβάλλον, εδώ τα παιδιά εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον γύρω τους, τις 

σχέσεις με τους συνανθρώπους του, πως μεταβάλλεται και πως οι ίδιοι 

μπορούν να το διαφοροποιήσουν με την συμπεριφορά τους. Ενώ επιπλέον 

μέσω αυτής της περιοχής ανακαλύπτουν και τον χρόνο καθώς σε αυτή την 

ηλικία δεν είναι σε θέση να διαχωρίζουν την χρονική ακολουθία. Β) το 

φυσικό περιβάλλον, εδώ τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον 

μέσα από διαδικασίες κίνησης και εξερεύνησης. Χρησιμοποιούν όλες τους τις 

αισθήσεις ενώ καταθέτουν ελεύθερα τις απόψεις τους για να μπορέσουν να 

γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους. Παρατηρούν τα στοιχεία της φύσης και 

γενικότερα ενδιαφέρονται για τις συνθήκες του περιβάλλοντος μας.  

4) Παιδί και Δημιουργία – Έκφραση: Στη συγκεκριμένη μαθησιακή περιοχή 

εμπεριέχονται σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, τα εικαστικά, η μουσική, το 

θέατρο/δραματική τέχνη και η φυσική αγωγή. Όλες αυτές οι γνωστικές 
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περιοχές είναι αυτόνομες όμως έχουν κοινούς κώδικές μεταξύ τους. Τα παιδιά 

μέσω αυτών των περιοχών ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις τους, 

εκφράζονται, δημιουργούν ελεύθερα, οργανώνονται και συνεργάζονται 

μεταξύ τους. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως στην συγκεκριμένη περιοχή 

συνυπάρχουν αρμονικά όλες οι τέχνες. Ωστόσο σε αυτό το κεφάλαιο θα 

επικεντρωθούμε στην περιοχή της δραματικής τέχνης και του θεάτρου. Το 

θέατρο σε όλες τις μορφές του (κουκλοθέατρο, παιχνίδια ρόλων, οργάνωση 

θεατρικής παράστασης κ.α.) αποτελεί από μόνο του μια εκπαιδευτική 

διαδικασία για τις τάξεις του νηπιαγωγείου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά 

σύμφωνα με έρευνες μέσα από αυτές τις δραστηριότητες προβάλλουν τις 

ικανότητές τους, εκφράζουν τα συναισθήματα τους ελεύθερα χωρίς φόβο και 

ντροπή, εκτονώνονται, κοινωνικοποιούνται και κατ’ επέκταση κατανοούν τον 

έξω κόσμο (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 2003). 

 Επομένως, η παρουσία της κούκλας στην γνωστική περιοχή του θεάτρου και της 

δραματικής τέχνης ενισχύει τον αυθορμητισμό των παιδιών αλλά παράλληλα τους 

εμπνέει να σκεφτούν νέες ιδέες για καινούργια παιχνίδια. Για παράδειγμα, η 

κατασκευή μιας τέτοιας κούκλας με την βοήθεια της νηπιαγωγού ενθαρρύνει τα 

παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον χώρο της δραματοποίησης, κάτι σαν 

αφορμή για να ασχοληθούν με τον χώρο του θεάτρου όπως προτείνει και το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Εν κατακλείδι, στην συγκεκριμένη γνωστική 

περιοχή τα παιδιά εκτός από την γνωριμία που αναπτύσσουν με τους χώρους της 

δημιουργίας και της έκφρασης, προσπαθούν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους, 

να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους, να αλληλεπιδράσουν με τα πράγματα 

γύρω τους, να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στην ψυχή τους αλλά και να 

ενεργοποιήσουν το σώμα τους μέσω του θεάτρου και οποιαδήποτε άλλης τέχνης 

που αναφέρθηκε παραπάνω (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 2003). 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ. 
 

 Μια παράσταση κουκλοθέατρου στην πλειοψηφία πραγματοποιείται έπειτα από 

κάποιο ερέθισμα της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, ο Καραγκιόζης είναι ένας 

λαϊκός ήρωας που ζει την περίοδο της Τουρκοκρατίας και διακωμωδεί μαζί με το 

Κολλητήρι τα γεγονότα της ζωής του, επομένως όσοι θεατές που θα επιλέξουν να 

δουν το συγκεκριμένο έργο γνωρίζουν περίπου την πλοκή του. Γι’ αυτό άλλωστε τον 

λόγο πολύ καλλιτέχνες επιλέγουν να ¨ανεβάσουν¨ μια παράσταση κουκλοθέατρου 

βασισμένη σε κάποιο παραδοσιακό παραμύθι  που θα είναι γνωστό στα μάτια των 

θεατών άρα και κατ’ επέκταση και πιο οικείο προς αυτούς. 

 Αυτή η διαδικασία ονομάζεται οπτικοποίησή του παραμυθιού και έχει ως στόχο την 

προσέλευση περισσότερου κόσμου σε μια υποτιθέμενη παράσταση. Τα παραμύθια 

άλλωστε αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων που βρίσκονται στο κοινό ανεξαρτήτως 

ηλικίας και αυτό συμβαίνει γιατί όλοι μας έχουμε συγκινηθεί με τέτοιες ιστορίες, 

άλλοι έχουν φοβηθεί αλλά κυρίως οι περισσότεροι έχουν μαγευτεί από την πλοκή 

ενός παραμυθιού. Επιπλέον, τα λαϊκά αλλά και τα σύγχρονα παραμύθια διαθέτουν 

απλή πλοκή, κατανοητή τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους μεγαλύτερους, ενώ 

μεταδίδουν πολλές φορές κάποιο ηθικό δίδαγμα σε αυτόν που επιλέξει να το 

διαβάσει. Ένα ακόμη στοιχείο που συμβάλει ενεργά στο να γίνει πραγματικότητα η 

οπτικοποίησή των παραμυθιών μέσω του κουκλοθέατρου, είναι ότι τα παραμύθια 

έχουν έτοιμους ήρωες που μπορούν να συμμετάσχουν στα δρώμενα χωρίς να πρέπει ο 

κουκλοπαίκτης να σκεφτεί τον χαρακτήρα τους , την συμπεριφορά τους ή ακόμα και 

το ονόματα τους (Ζορζ Ζαν, 1996). 

 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το παραμύθι πρώτα από όλα διαθέτει αφήγηση, 

αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που βοηθάει τον κουκλοπαίκτη να δραματοποιήσει 

και να ενσαρκώσει καλύτερα τον οποιοδήποτε ρόλο, άλλωστε μέσω της αφήγησης 

γίνεται πιο δραματικός και παραστατικός και αυτό βοηθάει πολύ στην εξέλιξη του 

έργου. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και κατανοούν περισσότερο 

το παραμύθι από ότι θα το καταλάβαιναν από μια απλή και μονότονη ανάγνωση (Ζαν 

Ζορζ, 1996).Έτσι, γίνεται φανερό πως το παραμύθι έχει και παιδαγωγική αξία για τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Με την οπτικοποίησή των παραμυθιών τα παιδιά 
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κατανοούν τον κόσμο γύρω τους, ενώ παράλληλα σύμφωνα και με το ΔΕΠΠΣ, 

έρχονται σε άμεση επαφή με τον προφορικό λόγο και τις εκφράσεις της γλώσσας, 

πολλές φορές άλλωστε οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση παραμυθιού όχι μόνο για την 

διασκέδαση αλλά και για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

7.1 Παιδική Λογοτεχνία και Κουκλοθέατρο 

 

 Το κουκλοθέατρο ανήκει στην χώρα των Τεχνών και το παραμύθι στην χώρα της 

Λογοτεχνίας, που εμπεριέχεται ωστόσο στον χώρο της Τέχνης. Επομένως και τα δύο 

συνυπάρχουν κατά κάποιο τρόπο στον ίδιο χώρο. Όσο αναφορά την οπτικοποίησή 

των παραμυθιών είναι μια διαδικασία που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 

και τις ικανότητες των παιδιών αλλά και στην βαθύτερη κατανόηση των μηνυμάτων 

που θέλει να μεταδώσει μια τέτοια παράσταση.  

 Η σύνδεση ενός παραμυθιού με την τέχνη του κουκλοθέατρου αποτελεί πλέον το 

καταλληλότερο μέσο ψυχαγωγίας αλλά και διαπαιδαγώγησης των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Η σύνδεση αυτή βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν 

πνευματικά, αισθητικά, συναισθηματικά, αλλά και να καλλιεργηθούν τόσο στην ψυχή 

όσο και στο μυαλό, έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν απόψεις και να 

αποκτήσουν μια προσωπικότητα που είναι ικανή να σταθεί και να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες του πλαισίου μιας κοινωνίας. Ακόμη, μέσα από την παιδική λογοτεχνία και 

τα παραμύθια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις διαστάσεις του καλού και του 

κακού, αυτό είναι κάτι που τα προετοιμάζει για την μετέπειτα ζωή τους και για την 

μελλοντική συνύπαρξη του καλού και του κακού μέσα στην κοινωνία που 

μεγαλώνουν (Μαγουλιώτης, 2012).  

 Σε ότι αφορά τώρα την σύνδεση του κουκλοθέατρου με τα παραμύθια, αν επιλέξει να 

δει κανείς μια τέτοια παράσταση, στην έναρξή της θα εμφανιστεί στην σκηνή μια 

κούκλα (π.χ. σε ρόλο γιαγιάς) και θα αρχίζει να συζητάει με το κοινό. Η γιαγιά αυτή 

με αστείρευτο χιούμορ προετοιμάζει τα παιδιά για την πλοκή του έργου και τους 

μιλάει για παιδικές αταξίες και σκανταλιές, με το τελευταίο μάλιστα τα παιδιά 

δέχονται τις συμβουλές της γιαγιάς – κούκλας και έτσι αντιλαμβανόμαστε την 

επίδραση που μπορεί να έχει μια απλή κούκλα στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. 

Παράλληλα, όλο αυτό κινητοποιεί την φαντασία των παιδιών, τα κάνει να έχουν 
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ενεργό ρόλο, τα αφυπνίζει συναισθηματικά και με αφορμή το θέαμα στοχεύει στην 

ωρίμανση τους. Σημαντικό στοιχείο αυτού του στόχου είναι πως η κάθε παράσταση 

δεν πρέπει να είναι ανιαρή και φορτισμένη με σχολικά διδάγματα, αυτό θα κάνει τα 

παιδιά να βαρεθούν κατά την διάρκεια του έργου και στο τέλος να μην αποκομίσουν 

τίποτα από αυτό. Το κουκλοθέατρο δεν πρέπει να κατέχει τον ρόλο του σχολείου, 

αλλά ως μέσο ψυχαγωγίας και με λεπτούς χειρισμούς να μεταδίδει στα παιδιά κάποιο 

δίδαγμα χωρίς ωστόσο αυτό να γίνεται με μορφή κηρύγματος (Δρακάκη, 1986). 

 Έτσι καλό θα ήταν οι ήρωες των παραμυθιών που θα επιλεχθούν για μια τέτοια 

παράσταση να ταιριάζουν με τους χαρακτήρες των μικρών παιδιών, να μην είναι 

δηλαδή τέλειοι σε όλα, άλλα να έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους (όπως να είναι για 

παράδειγμα να είναι σκανταλιάρηδες). Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι 

ίδιοι οι γονείς προσπαθούν να ξεγελάσουν το μυαλό των παιδιών, νομίζοντας ότι 

δέχονται ότι τους προσάψουν. Αυτή η σκέψη ωστόσο είναι εσφαλμένη καθώς τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται την πλασματική ή ψεύτικη εικόνα και δεν την 

ενστερνίζονται, ενώ αντίθετα με την ανάδειξη της αλήθειας και την προβολή των 

πραγματικών γεγονότων μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργική διαδικασία της τέχνης 

και τα παιδιά να αποκομίσουν εν τέλει το ηθικό δίδαγμα μιας παράστασης (Δρακάκη, 

1986). 

7.2 Η παρουσία των παραμυθιών στην διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

  

 Στην Παιδική Λογοτεχνία το παραμύθι χαρακτηρίζεται ως ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό 

είδος. Οι ρίζες του είναι βαθιά ριζωμένες στα βάθη των αιώνων, καθώς το συναντάει 

κανείς από τις πρώτες κιόλας κοινωνίες. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι για να μάθουν να 

μιλούν έβγαζαν έναρθρες κραυγές γύρω από την φωτιά που τους κρατούσε συντροφιά 

και σιγά – σιγά έλεγαν τις ιστορίες τους ο ένας τον άλλον. Ακόμη και τα επόμενα 

χρόνια στην εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, οι άνθρωποι διηγούνταν παραμύθια και 

ιστορίες όπως μας μεταφέρουν πήγες κάποιων άλλων κειμένων και όχι των 

αυθεντικών, τέτοιες πηγές εντοπίζονται στις ιστορίες του Ηρόδοτου, ενώ ο ποιητής 

Αριστοφάνης κάνει λόγο στα κείμενα του για έναν Φιλέψιο, που τον χαρακτήριζε 

επαγγελματία παραμυθά. Από την άλλη και στην βυζαντινή εποχή, οι μίμοι 

διασκέδαζαν τους άρχοντες με παραμύθια, ενώ και την εποχή της Τουρκοκρατίας το 
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παραμύθι αποτελούσε διέξοδο των ανθρώπων από τα δεινά της σκλαβιάς  και έθιμο 

ολόκληρου του λαού (Τάρη, 2012). 

 Έτσι η αξία του παραμυθιού πέρασε από γενιά σε γενιά και καθιερώθηκε με μια 

γλώσσα απλή και προσιτή προς τα παιδιά παιδικής ηλικίας. Στην αρχή το παραμύθι 

ξεκίνησε ως μύθος και σιγά – σιγά άρχισε να αποτυπώνεται σε βιβλία με 

εικονογράφηση και να εντάσσεται στην παιδική λογοτεχνία και στα σχολεία. Όσο 

αφορά την συμβολή των παραμυθιών στην παιδαγωγική υπάρχουν διφορούμενες 

απόψεις. Κάποιοι, όπως ο Rousseau θεωρούν πως το παραμύθι ενσωματώνει τα 

παιδιά στον φανταστικό κόσμο και δεν τα αφήνει να αναπτύξουν την θετική τους 

σκέψη. Ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο Freud και ο Bettelheim, επισημαίνουν πως το 

παραμύθι βοηθάει στην διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας του κάθε παιδιού και του 

θέτει προβληματισμούς που το οδηγούν σε μια σωστή φιλοσοφία για την ζωή. Ακόμη 

και ο ίδιος ο Piaget, έπειτα από πολλές έρευνες υποστήριζε πως το παραμύθι είναι μια 

παιδαγωγική αξία καθώς ενισχύει μεταξύ άλλων την νοητική ανάπτυξη του κάθε 

παιδιού (Τάρη, 2012). 

 Η Παιδαγωγική ως επιστήμη αναγνωρίζει το σπουδαίο παιδαγωγικό ρόλο του 

παραμυθιού και το εντάσσει στη προσχολική εκπαίδευση. Αυτό όμως συνέβη έπειτα 

από πολλές έρευνες στην επιστήμη της αγωγής, στις οποίες διαπιστώθηκε πως τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν την προδιάθεση και την επιθυμία να ακούν αφηγήσεις 

παραμυθιών αλλά και να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις με θέμα τα 

παραμύθια. Στην τρυφερή αυτή ηλικία το παιδί χαρακτηρίζεται για την ανιμιστική 

του σκέψη και την κυριαρχία του έντονου συναισθήματος. Επιπλέον, το παραμύθι 

φαίνεται να εντάσσεται σε εκείνο το λογοτεχνικό είδος όπου το κάθε παιδί έχει την 

ανάγκη να ακούσει, καθώς του διεγείρει την φαντασία του, ενεργοποιεί όλες τις 

αισθήσεις του και προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

διαπιστώνεται ότι το παραμύθι στην λαϊκή ή σύγχρονη μορφή του, συμβάλλει με 

αποτελεσματικό τρόπο στην διαπαιδαγώγηση των νηπίων (Τάρη, 2012). 
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7.3 Πρόταση οπτικοποίησης ενός παραδοσιακού παραμυθιού μέσω 

του Κουκλοθέατρου 

  

Το παρακάτω παραμύθι είναι παραδοσιακό από τον τόπο μου. Μου το αφηγούνταν η 

προγιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. Με αφορμή λοιπόν την γιορτή της μητέρας 

προτείνω να παρουσιαστεί και να ανέβει μια κουκλοθεατρική παράσταση με αυτό το 

παραμύθι ως οργανωμένη δραστηριότητα σε κάποιο νηπιαγωγείο.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ: ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ. 

¨ Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Μακεδονίας ζούσε μια μητέρα χήρα με 

τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και έναν γιο. Η ίδια μεγάλωσε τα παιδιά της μόνης της - 

καθώς ο άντρας της πέθανε νωρίς-  παρά τις δυσκολίες, όμως κατάφερε να τα 

μεγαλώσει σωστά. Καθώς τα χρόνια περνούσαν τα παιδιά της έφυγαν από το σπίτι για 

να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, πολλές φορές όμως ξεχνούσαν την 

μητέρα τους και δεν την επισκέπτονταν συχνά. Έτσι μια μέρα η μητέρα σκεφτόμενη 

την συμπεριφορά των παιδιών της θέλησε να τους δοκιμάσει για να δει αν την 

αγαπούν και αν νοιάζονται για αυτήν, έτσι σκέφτηκε να παραστήσει την άρρωστη για 

να δει αν τα παιδιά της θα την επισκεφτούν. Κάλεσε λοιπόν μια φίλη και γειτόνισσα 

της για να την βοηθήσει στο σχέδιο της. Αφού οι φίλες μίλησαν για το σχέδιο, η 

γειτόνισσα ξεκίνησε να πάει να βρει το γιο και να του πει πως η μητέρα του δεν είναι 

καλά, τον βρήκε στο αμπέλι του να στεριώνει τα ξύλα και όταν του είπε πως έχει η 

κατάσταση τότε εκείνος της απάντησε: ¨Πες την μητέρα μου πως μόλις τελειώσω την 

δουλεία που έχω θα έρθω να την δω¨, επέλεξε λοιπόν να ασχοληθεί με την δουλεία 

του και να αφήσει την μητέρα του. Η γειτόνισσα μετέφερε αυτά τα λόγια στην 

μητέρα και εκείνη έδωσε την εξής ευχή: ¨ Όλα αυτά καρφιά που κάρφωνε στο αμπέλι 

να τοποθετηθούν πάνω στην πλάτη του και να τα κουβαλάει μια ζωή¨ και έτσι 

δημιουργήθηκε ο σκαντζόχοιρος.  Η γειτόνισσα μετά πήγε στην πρώτη κόρη και την 

βρήκε να πλένει στην σκάφη, είπε και σε αυτήν πως η μητέρα της δεν είναι καλά και 

η κόρη της απάντησε: ¨ Πες την μητέρα μου πως θα έρθω να την δω μόλις τελειώσω 

με την μπουγάδα¨, μόλις η μητέρα άκουσε αυτά τα λόγια έδωσε κατάρα στην κόρη 

της να κουβαλάει για μια ζωή την σκάφη πάνω στην πλάτη της και έτσι 

δημιουργήθηκε η χελώνα. Το ίδιο συνέβη και με την  δεύτερη κόρη της που δεν πήγε 

να την επισκεφτεί επειδή ύφαινε στον αργαλειό. Τότε η μητέρα αναφώνησε: ¨ ότι 
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υφαίνει να της το χαλάνε οι άνθρωποι¨, έτσι λοιπόν γεννήθηκε η αράχνη. Τέλος, η 

γειτόνισσα επισκέφτηκε την μικρή κόρη και την βρήκε να καθαρίζει όλο το σπίτι της, 

η κόρη στο άκουσμα πως η μάνα της δεν είναι καλά έτρεξε αμέσως να την βοηθήσει. 

Τότε η μητέρα μόλις την είδε της έδωσε την εξ ευλογία: ¨ στην ζωή σου να έχεις 

πολλή δουλειά και να προσφέρεις αγαθά στους ανθρώπους¨, έτσι λοιπόν γεννήθηκε η 

μέλισσα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα¨.  

 Το ηθικό δίδαγμα που θέλει να μεταδώσει αυτό το παραμύθι είναι πως όλα τα παιδιά 

πρέπει να νοιάζονται για τις μητέρες τους και να μην τις παραμελούν. Μετά την 

αφήγηση λοιπόν, τα νήπια μαζί με την νηπιαγωγό μπορούν να κατασκευάσουν 

πολλές κούκλες (γαντόκουκλες ή επίπεδες) για να τις χρησιμοποιήσουν στο 

κουκλοθέατρο για να μπορέσουν να ¨ανεβάσουν¨ μια κουκλοθεατρική παράσταση με 

θέμα αυτό το παραμύθι. Τέλος, το κάθε παιδί θα αποκτήσει τον ρόλο που του 

ταιριάζει. Είναι σημαντικό να πούμε πως κανένα παιδί δεν θα μείνει αμέτοχο και πως 

εκτός από τους ρόλους των πρωταγωνιστών θα υπάρχουν και άλλοι ρόλοι όπως, 

αυτοί του σκηνοθέτη, του υποβολέα, του κοινού κ.α. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

θα αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα και θα συνεργαστούν μεταξύ τους για έναν κοινό 

σκοπό, παράλληλα θα ενεργοποιηθούν όλες τους οι αισθήσεις, ενώ θα αναπτύξουν 

την φαντασία και την δημιουργικότητα τους¨.  

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΝΗΠΙΑ 

 

8.1 Εισαγωγή  

 

 Το εγχειρίδιο για τα παιδιά αποτελεί συμπλήρωμα του εγχειριδίου για τον 

εκπαιδευτικό και περιέχει τρεις θεματικές ενότητες που εντάσσονται σύμφωνα με τον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Έκφραση και Δημιουργία.  

 Η πρώτη θεματική ενότητα πραγματεύεται την Εικονογράφηση και την 

αντιπαραθέτει με το λόγο. Εικόνα και λόγος είναι δύο ξεχωριστά φαινόμενα, που 

όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αποτελούν την ενιαία όψη της έκφρασης του 

ανθρώπινου πνεύματος και της αναζήτησης. Παρουσιάζει μια πρόταση για 
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δημιουργία εικονογραφημένης  ιστορίας η οποία έχει θέμα την Μετάβαση του 

παιδιού από το Νηπιαγωγείο στον δημοτικό σχολείο.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο του εγχειριδίου, παρουσιάζεται μια διαφορετική ιστορία με 

τους ίδιους ήρωες, δοσμένη με κουκλοθέατρο και συνοδεύεται και με DVD. Το θέμα 

είναι και πάλι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. 

Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δημιουργήθηκαν οι ήρωες της ιστορίας σε γαντόκουκλες, 

οι οποίες συμπληρώνουν την ενότητα.  

 Στην  τρίτη  θεματική ενότητα προτείνεται μια διαφορετική θέαση του θεάτρου 

Σκιών με απλά και εύχρηστα μέσα δημιουργίας. Επίσης, η ενότητα παρουσιάζει την 

ιστορία του Καραγκιόζη μέσα σε ένα φανταστικό σενάριο, όπου ο Καραγκιόζης και ο 

μικρός γιος του το Κολλητήρι, αφηγούνται πώς η σκιά ενέπνευσε από τα πολύ παλιά 

χρόνια τους ανθρώπους σε πολλές χώρες και δημιούργησαν το θέατρο σκιών που 

απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα.  

 Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει μια φανταστική ιστορία γεμάτη ήχους και μελωδίες, 

με τις οποίες τα παιδία θα αντιληφθούν βασικές έννοιες της μουσικής. Μέσα από μια 

φανταστική επίσκεψη στην χώρα των ¨κουρδιστών  φρούτων¨, τα παιδιά έχουν μια 

ευκαιρία να πειραματιστούν με το ύψος, τη διάρκεια και την ένταση του ήχου, με 

διαφορετικά είδη μουσικής, αλλά και να νιώσουν την δύναμη  της αγάπης και της 

φιλίας. Η φανταστική ιστορία δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τη 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις μουσικής 

παιδείας.  

8.2 Εικονογραφημένη ιστορία ( Ο Αντωνάκης και η παρέα του) 

 

 Μέσα από την απλή αφήγηση και την  επίδειξη των εικόνων, θα αντιληφθούν την 

αναγκαιότητα της εικόνας και την άμεση σχέση της με τις λέξεις. Θα αντιληφθούν 

επίσης ότι οι εικόνες και οι λέξεις μαζί, είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του 

ανθρώπου να αποκωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον.  

 Η ιστορία που προτείνουμε να εικονογραφηθεί, αποτελεί μια πρόταση την οποία 

μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σε 

μια κοινή συνεργασία των δύο βαθμίδων. Η εικονογράφηση δίνεται σαν ένα 
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παραμύθι, που καλεί να προβληματιστούν, να δράσουν, να πειραματιστούν με δικές  

τους φανταστικές ιστορίες.  

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλλευτεί το εικονογραφημένο παραμύθι και να 

πραγματοποιήσει ποικίλες δραστηριότητες με παιδιά όπως παραδείγματος  χάρη, τα 

παιδιά  να φανταστούν τη δική τους ιστορία με θέμα τη μετάβαση ενός παιδιού από 

το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και να την εικονογραφήσουν με τον δικό τους τρόπο. 

Επίσης μπορούν  να τροποποιήσουν την αρχή της, το τέλος της, να συμπληρώσουν 

και άλλα στοιχεία στην ιστορία και άλλους διαλόγους κ.λπ.  
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8.3 Κουκλοθέατρο ( Οι απορίες του Αντωνάκη). 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορία με τους ίδιους πρωταγωνιστές με 

γαντοκούκλες για κουκλοθέατρο.  

 Η ιστορία αφορά πάλι στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό και διατίθεται και σε DVD, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να την 

απολαύσουν και ως αφήγηση και εικόνα αλλά και ως κουκλοθέατρο με κίνηση, το 

λόγο και τη μουσική.  
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8.4 Θέατρο Σκιών  

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Καραγκιόζης και το Κολλητήρι παρουσιάζουν με χιούμορ την 

ιστορία του Καραγκιόζη από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα.  Ταυτόχρονα, μέσα 

από τους διαλόγους  των ηρώων, δίνονται ιδέες και για ποικίλες άλλες δημιουργίες με 

τη σκιά που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί  ο κάθε εκπαιδευτικός και να δημιουργήσει 

μαζί με τα παιδιά του.  

 

                        

8.5 Μουσικοκινητική  Μέθοδο  

 

 Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ  τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες 

σχετικές με τον έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου ( δηλαδή να ακούν, 

να τραγουδούν, να παίζουν και να συνθέσουν).  

 Σε κάθε μουσικό έργο που ακούν τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

τα μουσικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τις μουσικές τους 
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ιδέες. Ως τέτοια μουσικά στοιχεία στη δημιουργία κάθε μουσικού έργου μπορεί να 

είναι τα εξής: ήχος, χροιά, ένταση - διάρκεια, σιωπή, παλμός, ρυθμός, ταχύτητα.  

 Κεντρικός στόχος  της Μουσικής Αγωγής πρέπει να είναι η μουσική πράξη, η ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών στην μουσική διαδικασία. Η απόκτηση συγκεκριμένων 

μουσικών δεξιοτήτων, όπως η γραφή και η ανάγνωση της μουσικής, η τεχνική 

αρτιότητα σε ένα όργανο ή  η ανάλυση ενός μουσικού έργου, δεν μπορούν παρά να 

αποτελούν δευτερεύουσες δραστηριότητες στο πλαίσιο μια γενικής μουσικής 

παιδείας όπως αυτή προβλέπεται στο σχολείο.  

 Δεν  είναι καθόλου άτοπο τα παιδιά να ακούνε ¨δύσκολα¨ παραδοσιακά και 

σύγχρονα μουσικά έργα από πολλή μικρή ηλικία.  Στο συναισθηματικό και 

αισθηματικό επίπεδο είναι ήδη αρκετά ικανά να εκτιμήσουν τις γενικές διαστάσεις 

της ηρεμίας και της κίνησης, της σύνταξης και της μείωσης, της πυκνότητας, της 

ταχύτητας και της έντασης, τις κινήσεις και τα διαφορετικά effects των ήχων. Δεν 

πρέπει να υπάρχουν όρια και η μουσική της τάξης δεν θα πρέπει να είναι ξεκομμένη 

από την πραγματική  μουσική, ούτε ακόμα περισσότερο όταν πρέπει  να απομονωθεί 

και να ξεχαστεί η σύγχρονη μουσική στο όνομα της παραδοσιακής.  

8.6 Μέθοδοι Διδασκαλίας της Μουσικής  

 

 Υπάρχουν πολλές μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής, όμως όλες έχουν έναν κοινό 

στόχο:  την ανάπτυξη της μουσικότητας σε όλα τα παιδιά. 

 Η μέθοδος  Νταλκρόζ , βασίζεται στη ρυθμική κίνηση, το σολφέζ και τον 

αυτοσχεδιασμό. Τα παιδιά ακολουθούν με το σώμα τους το τέμπο, το ρυθμό, το 

μέτρο, τις μουσικές φράσεις και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία της μουσικής. Η 

μουσικότητα κατά τον Νταλκρόζ είναι ένα σύνολο σωματικών και πνευματικών 

ικανοτήτων στις οποίες συμμετέχει το αφτί, το μυαλό και το σώμα. 

 Κατά την μουσικοκινητική αγωγή του Όρφ, ο κάθε δάσκαλος βρίσκει τον δικό του 

τρόπο διδασκαλίας και τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες εμπειρικά, μέσα από 

το λόγο, την κίνηση, το τραγούδι, το παίξιμο των οργάνων και πάντα μέσα από τον 

αυτοσχεδιασμό. 

 Η μέθοδος  Σουζούκι, δίνει μεγάλη βαρύτητα στις μουσικές ακροάσεις καλής 

μουσικής, στη μάθηση με το αφτί και όχι με τις νότες. 
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 Η μέθοδος Κόνταλι, θεωρεί  το  τραγούδι ως πρωτεύων εργαλείο για την ανάπτυξη 

της μουσικότητας. 

 Η μέθοδος του Γκόρντον, προτείνει τα παιδιά να μαθαίνουν με το αφτί μια σειρά 

μελωδικών και ρυθμικών μοτίβων, προτού γνωρίσουν τη σημειογραφία. 

 Ο πιο άμεσος όμως τρόπος για να βιώσουν τα παιδιά τη μουσική, είναι μέσα από το 

τραγούδι. Βασική όμως προϋπόθεση είναι το τραγούδι και η μουσική ειδικότερα να 

αποτελεί πηγή ευχαρίστησης  για το παιδί. Μόνο έτσι θα μάθει να τραγουδάει σωστά, 

θα αγαπήσει τη μουσική, θα αναπτύξει το ρυθμό, την εσωτερική ακοή και τη μουσική 

μνήμη. Το τραγούδι καλό θα είναι να συνδυάζεται με κίνηση ( τραγούδια δράσης) ή 

με παιχνίδι (τραγουδοπαιχνίδια). 

8.7 ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

 

 Η πρόταση που ακολουθεί συνδυάζει στοιχεία των παραπάνω μεθόδων. Με αφορμή 

ένα μουσικό παραμύθι, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με ποικίλους ήχους και τα 

χαρακτηριστικά τους, την ένταση (ψηλά – χαμηλά) – διάρκεια  ( κοφτός – μακρύς ), 

τη σιωπή (παύση), τον  παλμό, το ρυθμό, και την ταχύτητα ( γρήγορα – αργά ) του 

ήχου.  

 Επίσης, θα έρθουν σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική και άλλα είδη μουσικής ( 

αφρικάνικη,  λαϊκή, έντεχνη, κλασσική, μπαλάντα κ.λπ.).  

 Το σενάριο του παραμυθιού ενδείκνυται για προβληματισμό και διαπραγμάτευση 

των διαπροσωπικών σχέσεων ( διαφορετικότητα – Διαπολιτισμική αγωγή ), καθώς 

και για έννοιες όπως η φιλία, η αγάπη και η συνεργασία.  

 Με τη δραματοποίηση του παραμυθιού, τα παιδιά θα βιώσουν τις μουσικές έννοιες 

με το λόγο, το τραγούδι και την κίνηση. Γι’ αυτό το λόγο, δίνονται α) μικρά και απλά 

τραγουδάκια που είναι εύκολο να απομνημονευτούν από τα παιδιά, β) πολλά 

παιχνίδια με τις λέξεις, γ) χρήση πολλών και διαφορετικών μουσικών οργάνων, δ) 

ενδιαφέρουσα πλοκή με χιούμορ για προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών.  

 Τα κουρδιστά φρούτα, είναι γεμάτα ήχους, μελωδίες και τραγούδια. Η πρόταση είναι 

ενδεικτική και μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να αυτοσχεδιάσει μαζί με τα παιδιά του, 

να δημιουργήσει τις δικές του ιστορίες, τα δικά του παιχνίδια με τα οποία θα 
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γνωρίσουν τα βασικά μουσικά στοιχεία, θα τραγουδήσουν και θα απολαύσουν όλη τη 

μουσική διαδικασία.  

 

 Ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα:  

Α) να ακούνε το παραμύθι από το CD και να βλέπουν τις εικόνες από το εγχειρίδιο, 

Β) να χρησιμοποιούν τις καρτέλες σε συνδυασμό με την αφήγηση,  

Γ) να ακούν από το λογισμικό 
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8.8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

   

Το παραμύθι μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  

Α) ως αφόρμηση: να γίνει αφορμή για συζήτηση, σχολιασμούς, δημιουργία και 

αναγνώριση διαφόρων ήχων και στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια δικιά τους 

ιστορία και  να την επιμεληθούν με δικούς τους ήχους, μελωδίες και τραγούδια. 

Β) ως κύρια δραστηριότητα: αφού προηγηθούν διάφορα παιχνίδια ( ανακάλυψη ήχων 

στο περιβάλλον, δημιουργία ήχων με το σώμα, διάφορα αντικείμενα και  μουσικά 

όργανα) τα παιδιά ακούν το παραμύθι και :  

 Συζητούν και σχολιάζουν  

 Το αφηγούνται  με δικά τους λόγια,  

 Κατανοούν την πλοκή και το περιεχόμενο, τους ήχους που ακούγονται, τα 

μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται, τα τραγούδια κ.λπ.  

 Τα δραματοποιούν ακολουθώντας με κινήσεις την πλοκή του παραμυθιού.  
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 Αποτυπώνουν εικαστικά τους ήχους του παραμυθιού.  

 Σε συνεργασία με την α’ δημοτικού εικονογραφούν όλο το μουσικό παραμύθι.  

 Χρησιμοποιούν το παραμύθι ως υλικό για μια μικρή θεατρική παράσταση  

 Αντιστοιχούν τις καρτέλες με το περιεχόμενο του παραμυθιού. 

Γ) ως εμπέδωση: τα παιδιά ανακαλύπτουν ήχους, έρχονται σε επαφή με τα βασικά 

στοιχεία της μουσικής μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ακούν επιλεγμένα μουσικά 

κομμάτια, αναπαριστούν ήχους με ζωγραφιές και αφού ολοκληρώσουν τις 

οργανωμένες μουσικές τους δράσεις, ακούν το παραμύθι και ανακαλύπτουν μέσα από 

αυτό, όλα τα στοιχεία που γνωρίζουν. Το παραμύθι αποτελεί σαν ένα είδος 

αξιολόγησης των νέο - αποκτηθέντων γνώσεων. 

8.9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Οποιαδήποτε φανταστική ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως κίνητρο για 

τις μουσικές αναζητήσεις των παιδιών. Τα παιδιά μπορούν να συνθέσουν 

δικούς τους ήχους και να παρουσιάσουν μια ιστορία με διαφορετικό τρόπο.  

 Μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε φορά διαφορετικά τραγούδια από 

διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετικούς πολιτισμούς κ.λπ. 

 Μπορούν τα παιδιά να δραματοποιήσουν την κάθε ιστορία, να την 

βιντεοσκοπήσουν ή να την ηχογραφήσουν. 

 Μπορούν να αυτοσχεδιάσουν χωρισμένα σε μικρές ομάδες και να 

δημιουργήσουν μικρές δικές τους ιστορίες που θα τις παρουσιάσουν στην 

τάξη. 

 Μπορούν να φτιάξουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα με φυσικό και άχρηστο 

υλικό και να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους.  

 Τα λεκτικά παιχνίδια του παραμυθιού γίνονται αφορμή για επέκταση της 

δραστηριότητας στη γλώσσα και τη λογοτεχνία: παιχνίδια με ομοιοκαταληξίες, 

δημιουργία μικρών απλών ποιημάτων και τραγουδιών, εμπλουτισμός λεξιλογίου, 

δημιουργία νεολογισμών ( φρουτοφόρο αντί του ασθενοφόρο κ.λπ.)  
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 Το σενάριο του παραμυθιού μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα 

Αγωγής της Υγείας, να το επεξεργαστούν τα παιδιά, να το παραλλάξουν, να 

το επεκτείνουν ανάλογα με τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, η 

ίδια ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σχέδιο εργασίας με στόχο τη 

Διαπολιτισμική αγωγή, την αποδοχή και φιλία.  

 Τα παραδοσιακά τραγούδια μπορούν να γίνουν η αφορμή να έρθουν τα παιδιά 

σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική, να γνωρίσουν και άλλα παραδοσιακά 

τραγούδια, να εμπλουτίσουν τη μουσική τους δισκοθήκη.  

 Η μουσική των εξωτικών φρούτων ( μάγκο, καρύδα, ανανάς, μπανάνα) δίνει 

την ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά μουσική άλλων χωρών και πολιτισμών.  

 Σε συνεργασία με τους γονείς και την α’ δημοτικού, μπορούν να 

δημιουργήσουν χορευτικά συγκροτήματα, ανάλογα με τα είδη της μουσικής 

που θα γνωρίσουν ( παραδοσιακοί χοροί, μοντέρνοι, έθνικ κ.λπ. ) 

 Μπορούν να δημιουργήσουν μικρές ομάδες, ανάλογα με τα είδη των 

μουσικών οργάνων που θα χρησιμοποιεί η κάθε ομάδα ( έγχορδα, πνευστά, 

κρουστά, πληκτροφόρα ) και όλες μαζί να αποτελέσουν τη μουσική ορχήστρα 

της τάξης. Αν υπάρχουν γονείς που γνωρίζουν μουσική ή παίζουν κάποιο 

μουσικό όργανο μπορούν να συνεργαστούν με τις ομάδες.  

 Η μουσική δεν ανήκει στους ‘’ειδικούς’’. Είναι πανανθρώπινη, παγκόσμια, 

διαχρονική πολιτισμική αξία. Κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει το μουσικό του 

αισθητήριο. Αρκεί να στρέψει το  ενδιαφέρον  του. Να εμπιστευτεί τις αισθήσεις του. 

Να αφιερώσει λίγες ώρες για να ακούσει, συγκεντρωμένος,  ότι   πιο όμορφο 

δημιούργησε  ο ανθρώπινος νους. 

(Το συγκεκριμένο κεφάλαιο τοποθετήθηκε αυτούσιο από Το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για 

τα νήπια. Αναγνωστόπουλος κ.α., 2008). 
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9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η χρήση της κούκλας στο 

χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 

καθώς μέσα από αυτό μπορεί να οργανώσει και να υλοποιήσει ένα διαθεματικό 

σχέδιο εργασίας.  

 Ένας εκπαιδευτικός με την μορφή μιας κούκλας μπορεί να οργανώσει διάφορα 

προγράμματα που θα τον βοηθήσουν στην σωστή ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα 

μάλιστα και με το ΔΕΠΠΣ. Το κυριότερο από αυτά τα προγράμματα είναι το 

κουκλοθέατρο, καθώς όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω συμβάλλει ενεργά στην 

κοινωνικοποίηση της εκπαίδευσης, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση σε όλα τα 

παιδιά. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα τους 

νηπιαγωγούς να χρησιμοποιούν το κουκλοθέατρο και την κούκλα ως μέσο αγωγής 

και ψυχαγωγίας για τα νήπια. 

 Ο ρόλος λοιπόν του/της νηπιαγωγού είναι να χρησιμοποιήσει την κούκλα ως εκείνο 

το εργαλείο που θα ευαισθητοποιήσει όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να υλοποιήσει σωστά 

το διαθεματικό σχέδιο που μπορεί να έχει κατά νου. Γνωρίζουμε άλλωστε πως το 

κουκλοθέατρο και οι κούκλες μπορούν εν δυνάμει να οπτικοποιήσουν όλες εκείνες 

τις ιστορίες που θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε σε παιδιά τέτοιας ηλικίας. Επίσης, η 

κούκλα βοηθάει τον εκπαιδευτικό να προωθήσει στα παιδιά όλους εκείνους τους 

κανόνες και τις συμπεριφορές που θέλει να αποκομίσουν από το σχολείο για να είναι 

έτοιμοι και ενεργοί πολίτες μετέπειτα στην ζωή τους. Με αυτόν μάλιστα τον τρόπο ο 

εκπαιδευτικός ξεφεύγει από τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και προτείνει 

στα παιδιά να δεχθούν την γνώση βιωματικά (Μαγουλιώτης, 2009). 

 Τέλος, γνωρίζουμε καλά πως το διαθεματικό σχέδιο εργασίας ή αλλιώς project έχει 

καθιερωθεί στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης ως το καταλληλότερο μέσο 

απόκτησης της γνώσης για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και όχι μόνο, καθώς δέχονται 

και αναλύουν μόνα τους την γνώση βιωματικά. Επιπλέον οφείλω να επισημάνω πως 

στην πρακτική άσκηση που πραγματοποίησα στο πρώτο νηπιαγωγείο της Φλώρινας 

(έτος 2016-2017), χρησιμοποίησα πολλές φορές στη κούκλα στα σχέδια εργασίας μου 

τόσο ως αφορμή για την έναρξη των προγραμμάτων μου, όσο και ως κατασκευή για 
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κάποια δραστηριότητα. Έκπληκτη λοιπόν σε αυτή μου την εμπειρία παρατήρησα πως 

τα παιδιά αλληλεπιδρούν καλύτερα με την παρουσία της κούκλας, ενώ 

ενθουσιάζονται με τον σχεδιασμό της αλλά και δεν χάνουν την ευκαιρία να 

ξεκινήσουν παιχνίδι κουκλοθέατρου μαζί της, για αυτόν τον λόγο άλλωστε το 

κουκλοθέατρο αποτελεί μια αυτόνομη γωνιά σχεδόν σε κάθε νηπιαγωγείο.  

 Εν κατακλείδι, συνειδητοποιούμε πως ο τίτλος αυτής της πτυχιακής εργασίας 

επιβεβαιώνεται καθώς ένας εκπαιδευτικός (κεφάλαιο 3 & 4), μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την κούκλα και μετέπειτα το κουκλοθέατρο ως εργαλεία για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας.   
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