


3.2. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
(ΘΕΑΜΑ) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 Το απόσπασμα πάρθηκε από το βιβλίο της Άλκηστις 
Κοντογιάννη, «Κουκλο-Θέατρο Σκιών», το οποίο 
εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Άλκηστις» στην Αθήνα το 
1992.  Είναι η δεύτερη ενότητα από το τρίτο κεφάλαιο 
του βιβλίου. 

 Πρόκειται για ένα βιβλίο που αναλύει όλες τις έννοιες και 
τις υποστάσεις της κούκλας, του κουκλοθέατρου και του 
θεάτρου σκιών (θέαμα και δραστηριότητα), του 
παραμυθιού ως εκπαιδευτικό μέσο, το που και πως 
εφαρμόζονται το καθένα και ποιες οι χρησιμότητες τους. 

 Εξηγεί πως επιδρά και τι αποτελέσματα έχει σε ένα παιδί 
η παρακολούθηση παραστάσεων κουκλοθέατρου και 
θεάτρου σκιών στην εκπαίδευση. 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ 

 Οι τρεις κύκλοι-χώροι:  Η κούκλα, το παραμύθι και οι 
λειτουργίες του θεάτρου συντελούν ώστε το παιδί να 
βιώνει τους χώρους του φανταστικού, του συμβολικού 
και του πραγματικού.  Οι τρεις αυτοί χώροι-κύκλοι εδώ 
συναντώνται, αλληλοτέμνονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται στο είναι του παιδιού. 

 Αμυντικοί μηχανισμοί:  Το παιδί μεταφέρεται στον  
φανταστικό χώρο και ζει μια νέα «πλαστή» 
πραγματικότητα που είναι ένθετη στην πραγματικότητα 
του.  Εύκολα λειτουργούν αμυντικοί μηχανισμοί  
ταύτισης, αναπλήρωσης, μετάθεσης και μεταφοράς. 

 Οι φραγμοί ανασύρωνται, τα όρια διευρύνονται, ο 
χωροχρόνος διαστέλλεται, ο ανιμισμός με το υπερφυσικό 
και το μαγικό στοιχείο εναρμονίζονται. 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ 

 Παραμύθι και γλώσσα:  Μέσα απ’ το παραμύθι και 
τις κούκλες δίνετε η δυνατότητα στο παιδί να ζήσει 
την παιδική ηλικία της ανθρωπότητας και να 
εξελιχθεί μαζί της.  Η κίνηση στον συμβολικό χώρο 
γίνεται μέσα από το παραμύθι και τη γλώσσα.  Με 
το παραμύθι παρουσιάζονται οι συμβολισμοί που 
είναι ζωντανοί σε μια κοινωνία.  Η γλώσσα είναι 
ζωντανή και δένεται με τις παραστάσεις.  Λέξεις και 
φράσεις διέπονται από την αμφίσημία και 
πολυσημία τους. 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ 

 Προσφορά:   
 Προσφέρουν στα παιδιά ερεθίσματα που το 

εμπλουτίζουν τόσο ψυχοσυναισθηματικά όσο και 
νοητικά.   

 Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να 
συνδημιουργούν σ’ αυτή τη μορφή τέχνης και έτσι 
μαθαίνουν την ομαδική δουλειά και αποχτούν δικές τους 
εμπειρίες και απόψεις σχετικά με το είδος.   

 Δημιουργήται λοιπόν ένας χώρος κριτικής συνδιαλλαγής 
και επικοινωνίας.   

 Μέσα από τα παθήματα των ηρώων δίνει τη δυνατότητα 
στο παιδί να αφομοιώσει τους ηθικούς νόμους, τους 
κανόνες, τους διάφορους κώδικες, τα ήθη, τα έθιμα, τις 
κρατούσες νοοτροπίες, τις τάσεις, τις αξίες, τις 
απαγορεύσεις και τα ιδανικά, καθώς τη δομή και τη 
λειτουργία τις κοινωνίας στην οποία ζει. 

 



 Συντελεί στην αύξηση του κύρους του δασκάλου.  Πιο 
διασκδαστικός. 

 Πως να προσφέρει ο δάσκαλος-εμψυχωτής στους 
μαθητές, με τη συναισθηματική ένταση και τη 
δυνατότητα μέθεξης, την απόλαυση.  

 Ο δάσκαλος πρέπει να μεταμορφωθεί σε πρόσωπο με 
υπερ-φυσικές δυνάμεις. 

 Καθιστάται πρόσωπο αγαπητό και πρότυπο μίμησης. 

 Η κούκλα-δάσκαλος γίνεται εξομολογητής και διεισδύει 
στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών. 

 Ο ίδιος εκφράζεται ευκολότερα πίσω από το 
«παράπηγμα» ή τη φιγούρα και νικά τυχόν αναστολές. 



 Το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει το 
πρόσωπο του δασκάλου.  Έτσι ο δάσκαλος μπορεί 
να οδηγηθεί στην αυτοκριτική του και να αξιολογεί 
τη διδακτική του πράξη. 

 Κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών προς τις τέχνες. 

 Κούκλα = «πομπός πληροφοριών».  Μπορεί να 
συμβουλεύει και να ενημερώνει. 

 Μπορεί να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά πιο 
αποτελεσματικά σε θέματα που ο ίδιος θα 
δυσκολευόταν (σεξουαλικές σχέσεις, έρωτας, 
γέννηση, σώμα, αγάπη). 

 Η παράσταση θέαμα δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας στο δάσκαλο. 




