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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ; 

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας (ή στην οθόνη σας) περιέχει «αρχαιολογικά εκθέματα» που έχουν 
μετατραπεί σε σκίτσα-κούκλες («κουκλόσκιτσα»)  και δημιουργήθηκε την Άνοιξη του 2019, με αφορμή την 
σύμπτωση του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18/5) με το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου 
Καλαμάτας (12-19/5). Το Φεστιβάλ προγραμματίστηκε να γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με εκδηλώσεις, 
δρώμενα και θεματικές παραστάσεις.  

Λόγω της συγκυρίας αυτής και με την ευγενική αρωγή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας φωτογραφήθηκαν 
εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας και με βάση αυτά σχεδιάστηκαν αντίστοιχα κουκλόσκιτσα, τα 
οποία θα βρείτε παρακάτω έτοιμα για εκτύπωση-φωτοτυπική αναπαραγωγή σε χαρτί διαστάσεων «Α4».  

Οι μαθητές θα μπορέσουν να χρωματίσουν, να παρέμβουν εικαστικά και στη συνέχεια με την κατάλληλη 
καθοδήγηση να κατασκευάσουν με τα κουκλόσκιτσα αυτά χάρτινες «μουσειόκουκλες», αγγλιστί 
«museumpuppets». Αυτές χρησιμοποιούνται για παιχνίδι, για εκπαιδευτικές μικρο-παραστάσεις που 
αυτοσχεδιαστικά ή προγραμματισμένα κατασκευάζονται στην τάξη (οδηγίες θα βρείτε παρακάτω) και μπορούν, 
επίσης να βγουν από το σχολείο και να συμμετάσχουν σε δρώμενα, αλλά και στη μεγάλη παρέλαση του 
Κουκλοθεάτρου στην πόλη. 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ; 

Το έντυπο διανέμεται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς και τους φορείς που το χρειάζονται και πρόκειται να το 
χρησιμοποιήσουν,  ακολουθώντας τα παρακάτω ενδεικτικά βήματα:  

1. Εκτυπώνουμε κατά προτίμηση απ’ ευθείας σε φωτοτυπικό μηχάνημα το ή τα κουκλόσκιτσο/α που μας 
ενδιαφέρει/ουν. Η εκτύπωση σε φωτοτυπικό μηχάνημα (ξηρογραφικό) είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον, 
αλλά και τον οικονομικό προϋπολογισμό, λόγω του μαύρου μελανιού που θα χρειαζόταν σε άλλη περίπτωση.  
Περισσότερα για τις δυνατότητες εκτύπωσης σε Α4 χαρτί ή χαρτόνι αναφέρονται παρακάτω. 

2. Αναπαράγουμε κατά βούληση όποιο κουκλόσκιτσο θέλουμε και όσες φορές χρειάζεται για να τα διανείμουμε 
στους μαθητές μας. Ανάλογα  με τους παιδαγωγικούς μας στόχους αποφασίζουμε αν θα αναπαράγουμε ένα, δύο, 
τρία κ.λπ. έως όλα τα κουκλόσκιτσα.  

3. Οι μαθητές ζωγραφίζουν το κουκλόσκιτσο και ανάλογα  με την ηλικία προχωρούν στη μετατροπή του σε 
«κούκλα» προσθέτοντας ένα στήριγμα – λαβή για το χέρι με τη βοήθεια των ενηλίκων. Περισσότερες ιδέες για 
την κατασκευή της λαβής αναφέρονται παρακάτω.  

4. Οι τελειωμένες μουσειόκουκλες προστίθενται στα εκπαιδευτικά μέσα της μαθητικής ομάδας και τις 
χρησιμοποιούμε όποτε επιθυμούμε με μικρο-παραστάσεις, ως «αφηγητές» σε ιστορίες και μαθήματα (με την 
κατάλληλη φωνή που δίνει ο ενήλικας ή το παιδί) και σε όποια άλλη ιδέα δημιουργικής εκπαίδευσης προκύψει. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 

Με τις συγκεκριμένες μουσειόκουκλες, που εμπνέονται από εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας, 
(όπως φαίνεται από τις συνοδευτικές φωτογραφίες και λεζάντες), μπορούν να γίνουν δραστηριότητες στην τάξη όπως:  

 Προετοιμασία μιας επίσκεψης στο Μουσείο. Οι μαθητές μπορούν να «ακούσουν» τα εκθέματα να τους λένε την 
ιστορία τους,  ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την περιήγηση στο Μουσείο. Τα κουκλόσκιτσα τα συνοδεύουν, οι 
φωτογραφίες τους από τις προθήκες  και σύντομη ταυτότητά τους (ονομασία, τόπος, εποχή) ώστε να εντοπιστούν 
εύκολα τα εκθέματα στο Μουσείο. 

 Να γίνει μια μικρή «συνάντηση επί σκηνής» των εκθεμάτων, όπου με διάλογο μεταξύ τους και κάποια 
στοιχειώδη πλοκή θα προετοιμάσουν τους μαθητές προκειμένου να «διαβάσουν» τα αφηγήματα του Μουσείου. 
Τα εκθέματα μπορούν να μιλήσουν για την προέλευση, τη χρήση, την κατασκευή τους, την αναμονή τους 
θαμμένα για εκατοντάδες χρόνια, την ανακάλυψή τους, την επισκευή-συντήρησή τους, την πορεία τους προς τη 
βιτρίνα του μουσείου, το ρόλο τους εκεί και άλλα σχετικά με το «αφήγημα» που δημιουργούν στη βιτρίνα. 

 Σε μια μικρή αυτοσχέδια παράσταση οι μουσειόκουκλες μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία που έζησαν, να 
είναι μάρτυρες μιας σκηνής από τη ζωή κατά την εποχή τους, να εμπλακούν σε κάποιο γνωστό παραμύθι στο 
οποίο συμμετείχαν με κάποιο τρόπο και τώρα μας λένε για τις εμπειρίες τους κ.λπ. 
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ΠΩΣ ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΚΛόΣΚΙΤΣΑ 

 Δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε ολόκληρο το έντυπο, αλλά μόνο την ή τις σελίδες που θα αναπαράγετε για διανομή. 

 Προτιμήστε εκτύπωση σε ξηρογραφικό ή «λέιζερ» εκτυπωτή. Διασώζετε μελάνι και δεν «μουσκεύει» το χαρτί λόγω 
του συνεχούς μαύρου μελανιού που θα χρειαζόταν σε έναν εκτυπωτή μελανιού («Inkjet»). 

 Μπορείτε να διαλέξετε αν θα εκτυπώσετε σε πλήρη διάσταση (ένα κουκλόσκιτσο ανά «Α4»), ή σε μισή διάσταση (δύο 
κουκλόσκιτσα ανά «Α4»). Η δεύτερη ταιριάζει σε μικρότερες ηλικίες, σε μικρές κουκλοθεατρικές σκηνές και χαλάει 
δυσκολότερα,  γιατί δεν διπλώνει και δεν τσακίζει τόσο εύκολα. Επίσης θα βρείτε και μια έκδοση με «κάρτες». 

 Μπορείτε να εκτυπώσετε-αναπαράγετε απ’ ευθείας σε λεπτό χαρτόνι διάστασης αν ο εκτυπωτής σας δέχεται 
παχύτερο χαρτί από το συνηθισμένο. Έτσι έχετε απ’ ευθείας ένα γερό, ανθεκτικό κουκλόσκιτσο.  

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΚΛόΣΚΙΤΣΑ 

Σε περίπτωση που εκτυπώσετε σε κοινό χαρτί (π.χ. 80mg) διαλέξτε έναν τρόπο να το στερεώσετε μετά σε χαρτόνι. Αποφύγετε 
την κόλλα. Αν χρησιμοποιήσετε κόλλα κολλήστε γύρω-γύρω καλύτερα και με λιγότερη κόλλα στο κέντρο. Μπορείτε επίσης να 
συρράψετε γύρω – γύρω το χαρτί στο χαρτόνι, αφού πρώτα τα κόψετε μαζί στο ίδιο σχήμα για να ταιριάζουν. 

Προτείνουμε να κόψετε τα κουκλόσκιτσα αφήνοντας λευκό κενό ένα ή δύο εκατοστά γύρω από τη γραμμή. Εξηγήστε στα 
παιδιά ότι δε χρειάζεται να ακολουθούν τη γραμμή πιστά με τα ψαλίδι, αλλά να αφήνουν λίγο κενό, για πολλού λόγους:  

 Αν κόβουν ακριβώς γύρω από τη γραμμή κάποια στιγμή θα τη «χαλάσουν», καθώς δεν είναι πολύ παχιά και 
εύκολα το ψαλίδι θα ξεφύγει. Η κατασκευή θα είναι λιγότερο ανθεκτική σε διπλώματα και τσαλακώματα. 

 Αν κόβουν αφήνοντας αρκετό λευκό κενό γύρω – γύρω το τελικό χαρτόνι θα είναι παχύ και γερό, δε θα λυγάει και 
δε θα σκίζεται εύκολα, ιδιαίτερα εκεί που το σχέδιο λεπταίνει, π.χ. στους λαιμούς ή στα χερούλια των σκευών.  

 Να κόβουμε αφήνοντας αρκετό κενό γύρω – γύρω με γενικές καμπύλες που δεν ακολουθούν πιστά το περίγραμμα 
είναι μια «αισθητική πρόταση», ένα «στυλ» χαρτοκοπτικής σχημάτων. Υιοθετήστε το και εξηγήστε το και στα παιδιά.  

ΠΩΣ ΣΤΕΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΤΑ ΚΟΥΚΛόΣΚΙΤΣΑ 

Σας προτείνουμε τον πιο απλό τρόπο δημιουργίας κουκλόσκιτσου, με μια απλή λαβή από την κάτω πλευρά. Η λαβή 
αυτή κολλιέται με κόλλα ή ταινία ή ακόμη συρράπτεται και μπορεί να είναι:  

 ένα κομμάτι χαρτόνι συσκευασίας (χοντρό χαρτόκουτο) διαστάσεων περίπου 20-25 εκατοστά μήκος και 4-6 εκατοστά 
πλάτος. Αν το χαρτόνι έχει «νερά» κόψτε το μήκος της λαβής παράλληλα με τα «νερά» για να λυγάει δυσκολότερα.  

 ένα κομμάτι ξύλο, π.χ. γλωσσοπίεστρο για κατασκευές, ραβδάκι για κατασκευές, ένα ή δύο παλιά πινέλα, ένας 
παλιός μαρκαδόρος που δεν γράφει πια και σε κάθε περίπτωση αντικείμενα με ήπιες γωνίες, που δεν τραυματίζουν 
και δεν παραπέμπουν σε μικρά… σπαθιά!  

 Το κουκλόσκιτσο είναι αξιοποιήσιμο κυρίως από την μπροστινή πλευρά. Στην πίσω μπορεί να φαίνεται η κόλληση, να 
υπάρχει το όνομα του παιδιού (αν είναι προσωπικό αντικείμενο) ή ακόμη και να κολληθεί η μικρο-φωτογραφία του 
πραγματικού εκθέματος για να γίνεται οπτικά ο συσχετισμός από τους μαθητές στο μάθημα. Υπάρχουν, επίσης σελίδες με 
«καρό» σε αυτό το έντυπο που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως «πίσω πλευρά», ιδιαίτερα στις κάρτες (στο τέλος). 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Είναι εύλογο ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες ως έχουν, χωρίς να τις μετατρέψετε σε κατασκευές.  

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουκλόσκιτσο τη φορά και να μιλήσετε μόνο γι’ αυτό το αντικείμενο. Αν οι μαθητές 
κάνουν παραλλαγές «σε ένα θέμα» θα έχετε ένα πολυσυλλεκτικό αισθητικό αποτέλεσμα, δοκιμίων πάνω σε μια ιδέα.  

 Μπορείτε όμως να αφήσετε του μαθητές να διαλέξουν αυτοί και γενικά να φέρετε όλα τα κουκλόσκιτσα στην επιφάνεια 
συζητώντας ακόμη και για άλλα – μη σχετικά – θέματα, όπως τα «συναισθήματά» τους, την έκφρασή τους, τη σχέση των 
συναισθημάτων που αποπνέουν οι «φατσούλες» με τη ζωή των εκθεμάτων, ακολουθώντας τη δική σας «γραμματική της 
φαντασίας», για να ενισχύσετε τις δυναμικές της δικής σας μαθητικής ομάδας.  

 Σχετικά με τις κάρτες που βρίσκονται στο τέλος μπορείτε να κατασκευάστε ένα «σετ» ή πολλά «σετ», να τις 
πλαστικοποιήσετε, να αφήστε τα παιδιά να κόψουν τα δικά τους «σετ» και γενικά να ασκήστε την διδακτική σας φαντασία!  

 

Σας προτείνουμε τον πιο απλό τρό 
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ΣΣΣεεελλλίίίδδδεεεςςς      
μμμεεε   έέένννααα   κκκοοουυυκκκλλλόόόσσσκκκιιιτττσσσοοο   

ααανννάάά   σσσεεελλλίίίδδδααα   «««ΑΑΑ444»»»   
γγγιιιααα   αααννναααπππαααρρραααγγγωωωγγγήήή 
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Αμφορέας 

(οξυπύθμενος) 
Διβάρι – Γιάλοβα 
3ος αιώνας π.Χ. 
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Κύλικα με λαβές 
Άνω Εγκλιανός – Ανάκτορο 

Νέστορος 
13ος αιώνας π.Χ. 
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Ψευδόστομος αμφορέας  
Άνω Εγκλιανός 

Ανάκτορο Νέστορος 
13ος αιώνας π.Χ. 
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Λεκάνη  
Νιχώρια 

14ος – 13ος αιώνας π.Χ. 
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Δέπας Αμφικύπελλον 
(Διπλό αγγείο) 

Καστρούλια 
2000-1800 π.Χ.  
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Φλασκί 
Διβάρι,  Γιάλοβα 

14ος – 13ος αιώνας π.Χ.  
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Πινάκιο 
Νιχώρια 

(θέση Καρποφόρα) 
8ος αιώνας π.Χ.  
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Κύμβη 
(Σαλτσιέρα) 
Βοϊδοκοιλιά 

2650-2200 π.Χ.  
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Φλασκί 
Διβάρι, Γιάλοβα  
4ος αιώνας π.Χ. 
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Σύνθετο αγγείο 
Μάλθη 
15ος - 14ος αιώνας π.Χ.  
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Σύνθετο αγγείο 
Μάλθη 

15ος – 14ος αιώνας π.Χ.  
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Ειδώλιο Ιππόκαμπου 
Ακοβίτικα 

6ος -5ος αιώνας π.Χ. 
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ΣΣΣεεελλλίίίδδδεεεςςς      
μμμεεε   δδδύύύοοο   κκκοοουυυκκκλλλόόόσσσκκκιιιτττσσσααα   

ααανννάάά   σσσεεελλλίίίδδδααα   «««ΑΑΑ444»»»   
γγγιιιααα   αααννναααπππαααρρραααγγγωωωγγγήήή 
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Κυκλοφορούν 
3 τεύχη 

ετοιμάζεται 

ετοιμάζεται ετοιμάζεται ετοιμάζεται 
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Το βιβλίο αυτό περιέχει «αρχαιολογικά εκθέματα» που έχουν μετατραπεί σε σκίτσα-

κούκλες («κουκλόσκιτσα»). Προέρχονται από Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και 

μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στο εκπαιδευτικό έργο.  

Οι μαθητές θα μπορέσουν να χρωματίσουν, να παρέμβουν εικαστικά και στη συνέχεια με 

την κατάλληλη καθοδήγηση να κατασκευάσουν από τα κουκλόσκιτσα αυτά χάρτινες 

«μουσειόκουκλες». 

Αυτές χρησιμοποιούνται για παιχνίδι, για εκπαιδευτικές μικρο-παραστάσεις που 

αυτοσχεδιαστικά ή προγραμματισμένα κατασκευάζονται στην τάξη και για διάφορα 

δρώμενα εκτός σχολείου στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων.  

Περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για κάθε στάδιο της δραστηριότητας, καθώς και κάποιες 

βασικές οδηγίες για εκπαιδευτική αξιοποίηση.  

Κύριος στόχος της έκδοσης ήταν να αξιοποιήσει,  αλλά και να αναδείξει τα πολλαπλά 

εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από μια συνάντηση του Μουσείου 

και της Μουσειοπαιδαγωγικής, με το Κουκλοθέατρο και την παιδαγωγική του.   
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