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Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης;

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, στο πλαίσιο των προπτυχιακών 
του μαθημάτων, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό κέντρο κουκλοθέατρου UNIMA 
Hellas, τη διημερίδα με  θέμα: Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή 
εκπαίδευσης;

Η διημερίδα αυτή φιλοδοξούμε να πετύχει να προσεγγίσει με επάρκεια τη διπλή, καλλιτεχνική 
και εκπαιδευτική, θεματική της: προβάλλοντας τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις του 
Ελληνικού κουκλοθέατρου και διερευνώντας τις εκπαιδευτικές διαστάσεις που έχει εκ των 
πραγμάτων αποκτήσει αυτή η θεατρική τέχνη, μέσω της σχέσης που έχει αναπτύξει με τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους.  

Από την καλλιτεχνική πλευρά θα μας απασχολήσουν θέματα συνδεδεμένα με τις σημερινές 
δουλειές των κουκλοπαικτών, καθώς και με τις προοπτικές του Ελληνικού κουκλοθέατρου. 
Μέσα από την εμπειρία των καλλιτεχνών, ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε να συζητήσουμε για τις 
σύγχρονες εξελίξεις που διευρύνουν τη σύλληψη της τέχνης της κούκλας και επηρεάζουν τις 
νέες θεατρικές παραγωγές. 

Από την πλευρά των φοιτητών μας, μελλοντικών εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας, η θεατρική τέχνη του κουκλοθέατρου θα μας απασχολήσει και ως 
αντικείμενο της εκπαίδευσής τους αλλά και ως καλλιτεχνική πρακτική που διαρρηγνύει και εν 
πολλοίς απελευθερώνει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους.  

Ξεκινώντας λοιπόν από την πεποίθηση ότι για να διδάξεις «τέχνη» ή «μέσω της τέχνης» πρέπει 
να τη γνωρίσεις όσο το δυνατό καλύτερα, ευελπιστούμε ότι η διημερίδα θα επιτρέψει στους 
φοιτητές μας να γνωρίσουν από κοντά Έλληνες κουκλοπαίκτες, να ακούσουν για τις δουλειές 
τους, τις σκέψεις και τον τρόπο που βλέπουν την τέχνη τους να εξελίσσεται. Συνεχίζοντας, 
ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις θα φέρουν σε επικοινωνία εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές 
θεωρήσεις, πυροδοτώντας γόνιμες συνθέσεις ή και αντιπαραθέσεις. Και τελειώνοντας, 
ελπίζουμε ότι η διοργάνωσή μας θα μεταφέρει όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για το 
κουκλοθέατρο, στο εσωτερικό μιας ανοικτής συζήτησης για όσα μπορεί να ονειρεύεται κάποιος 
για το μέλλον. 
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