
 
ECDRA202  Κουκλοθέατρο 

Τίτλος Μαθήματος 
Κουκλοθέατρο 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ECDRA202 

Τύπος μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 
Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο/ 4ο εξάμηνο (εαρινό) 

Όνομα Διδάσκοντα Άντρη Χ. Κωνσταντίνου 

ECTS 5 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

1 ώρα/ 
εβδομάδα 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

3 ώρες/ 
εβδομάδα 

Στόχοι Μαθήματος 
Να καταστούν οι φοιτήτριες/τές ικανοί/ές να αξιοποιούν το 
κουκλοθέατρο ως παιδαγωγικό μέσο και να εξοικειωθούν με τις 
τεχνικές του έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάζουν επαρκείς 
παιδαγωγικά και επιμελημένες αισθητικά παραστάσεις κουκλοθεάτρου 
στο Νηπιαγωγείο.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με τη συμπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα 
να είναι σε θέση: 
1. Nα ανακαλούν και να εξηγούν έννοιες σχετικές με την τέχνη του 

κουκλοθεάτρου και να περιγράφουν τα βασικά του στοιχεία. 
2. Να ανακαλούν τους βασικούς σταθμούς στην ιστορία του 

κουκλοθέατρου.  
3. Να διακρίνουν τα βασικά είδη κούκλων και τεχνικών κουκλοθεάτρου.  
4. Να εξηγούν τη συμβολή του κουκλοθέατρου στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της φαντασίας, της δεξιότητας επικοινωνίας των 
παιδιών και στη διανοητική τους ανάπτυξη. 

5. Να εξηγούν πώς το κουκλοθέατρο μπορείς να αξιοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο στον νηπιαγωγείο. 

6. Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα συστατικά ενός σεναρίου 
κουκλοθεάτρου και να εφαρμόζουν το μοντέλο για τη δημιουργία δικών 
τους πρωτότυπων σεναρίων. 

7. Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες στη δημιουργία κούκλων και 
σκηνικών και να κατασκευάζουν πρωτότυπες κούκλες με ποικίλα υλικά. 

8. Να δημιουργούν τον χαρακτήρα μιας κούκλας και να αυτοσχεδιάζουν σε 
ρόλους. 

9. Να συνδυάζουν τεχνικές φωνής και κίνησης στην εμψύχωση κούκλων. 
10. Να συνθέτουν τα πιο πάνω ώστε να προετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες, κουκλοθεατρική 
παράσταση για το νηπιαγωγείο.  

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο, τα βασικά του στοιχεία, διαφορές από το 
θέατρο.  

2. Είδη κούκλων και τεχνικές κουκλοθεατρικής παράστασης.  



 
3. Αναδρομή στην ιστορία του κουκλοθεάτρου.  
4. Η παιδαγωγική αξία του κουκλοθεάτρου και εφαρμογές του στο 

πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 
5. Κατασκευή απλών κούκλων από ποικίλα υλικά (χαρτί, ανακυκλώσιμα 

αντικείμενα).  
6. Κατασκευή γαντόκουκλας. 
7. Ανάγνωση και ερμηνεία σεναρίων κουκλοθεάτρου: ασκήσεις με τη 

θεατρική έκφραση. 
8. Κατασκευή κούκλας μαρότας. 
9. Δημιουργία του χαρακτήρα της κούκλας. 
10. Επινόηση ιστοριών και δημιουργική γραφή σεναρίων κουκλοθεάτρου. 
11. Εξάσκηση σε τεχνικές εμψύχωσης της φωνής και της κίνησης της 

κούκλας. 
12. Κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία των ποικίλων πτυχών της 

κουκλοθεατρικής παράστασης: σκηνοθεσία, σκηνικά, σκηνικά 
αντικείμενα, ήχος και μουσική. 

13. Παράσταση με βάση τις δικές τους κούκλες και τα δικά τους σενάρια σε 
ομάδες και αναστοχασμός πάνω στην όλη εμπειρία. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διά ζώσης. Διαλέξεις με την αξιοποίηση πολυμέσων (προβολές, βίντεο) για 
την προσφορά του θεωρητικού υπόβαθρου και διαδραστικό μάθημα. 
Κατασκευές υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας και βιωματικά εργαστήρια με 
εξάσκηση στις τεχνικές του κουκλοθέατρου. 
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