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ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014 -2015

( Ιαλνπάξηνο – Ινύληνο 2015 )

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΔ 70 : ΚΩΝ/ΝΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ πινπνηήζεθε
Θεαηξνπαηδαγσγηθό Πξόγξακκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο ζρνιηθήο βίαο.
θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο :
 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε
δεκηνπξγηθό ηξόπν ( ζέαηξν ) γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο.
 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ νκάδα, ε
νπνία εξγάδεηαη γηα έλαλ θνηλό ζηόρν.
 Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο.
 Να ληώζνπλ εκπηζηνζύλε θαη λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα κε ηε
γιώζζα, ηελ θίλεζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη
ηελ παξνπζίαζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ( ζθεηο ).
Μεζνδνινγία:
 Οκαδνζπλεξγαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ
 Δλεξγόο – βησκαηηθή κάζεζε
 Παηρλίδη ξόισλ – Παληνκίκα
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνθαζίζηεθαλ από θνηλνύ θαη
γξάθηεθαλ νη θαλόλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζεη ε ζεαηξηθή
νκάδα. Σν πκβόιαην, πνπ δέρηεθαλ λα ηεξήζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο,
έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γξαζηεξηόηεηεο:
Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηώλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα
ζεαηξηθή νκάδα, πξνεγήζεθαλ: παηρλίδηα γλσξηκίαο θαη επηθνηλσλίαο,
παηρλίδηα νλόκαηνο, παηρλίδηα ζπζηάζεσλ ( ζπζηήλσ ηνλ εαπηό κνπ ή ηνλ
δηπιαλό κνπ ιεθηηθά ή κε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ), θηλεηηθά παηρλίδηα,
παηρλίδηα παξαηήξεζεο, παηρλίδηα ζσκαηηθήο έθθξαζεο, παληνκίκα,
παηρλίδη ξόισλ, απηνζρεδηαζκνί.
Αθνινύζεζαλ ε δηαλνκή ησλ ξόισλ θαη νη πξόβεο γηα ηελ παξνπζίαζε
ζθεηο από ηα παηδηά ηνπ Οινήκεξνπ κε θνηλό ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην
ζρνιείν.
Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
o Παξάζηαζε ζηηο 6 Μαξηίνπ 2015, ηελ εκέξα θαηά ηεο ζρνιηθήο
βίαο.
o Παξάζηαζε ηνλ Ινύλην κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.
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STOP!
Κσλζηαληίλα ηαπξνπνύινπ

( Μηα παξέα παηδηώλ ζπδεηάεη …)
- Ξεθηλάο ην πξσί γηα ην ζρνιείν όκνξθα θαη θαιά θαη γίλεηαη θάηη
θαη ζνπ ραιάεη ηε κέξα. Δθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεηο, ζνπ έξρεηαη
κηα κπνπληά ζην δηάιεηκκα θαη κεηά ζε θσλάδνπλ ζην γξαθείν θαη
αξρίδνπλ ηα πώο θαη ηα γηαηί.
- Καη θαιά αλ θηαηο, ηόηε δίθαηα λα ηα αθνύζεηο όια απηά. Αλ όκσο
δε θηαηο θαη είζαη ζύκα, ηόηε ηη γίλεηαη ;
- Θύκα; Ση ζεκαίλεη ε ιέμε ζύκα; Γελ θαηαιαβαίλσ! Γηα πνην
πξάγκα κηιάηε ;
- Δίλαη όηαλ ζπκβαίλεη θάηη θαη πιεξώλεηο ηε λύθε ρσξίο λα έρεη
θηαίμεη. Βξίζθεηο ηνλ κπειά ζνπ θαη κεξηθέο θνξέο ηξσο ηηκσξία.
- Σώξα είλαη πνπ δελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα! Νύθε, κπειάο, ηξσο
ηηκσξία!
- Δ, άλνημε θαη θάλα ιεμηθό, θάλα βηβιίν θαη δεο ηη ζεκαίλνπλ.
Δίκαζηε θνπξαζκέλνη από ην κάζεκα θαη πνύ λα ζνπ εμεγνύκε
ηώξα!
- Λνηπόλ, ηηο πξνάιιεο ήξζε θαη κε βξήθε έλα παηδί θαη ζηα θαιά
θαζνύκελα κνύ έδσζε κηα ζθαιηάξα, κα ηη ζθαιηάξα! Μέρξη πνπ
είδα αζηξάθηα! Κη όηαλ πιεζίαζε ν δάζθαινο, εθείλν ην παηδί είπε
ςέκαηα πσο ηνλ ρηύπεζα πξώηνο θαη κεηά κπήθα θη εγώ ηηκσξία
ζην « ζαινλάθη »!
- Ση είλαη πάιη απηό ην « ζαινλάθη »; Πνύ βξίζθεηαη; Δγώ γηαηί δελ
ην μέξσ;
- Με βηάδεζαη! Δίζαη κηθξό αθόκα. Έρεηο θαηξό λα ην κάζεηο.
- Δκέλα ζπλερώο κνπ πεηξάδνπλ ηα πξάγκαηα. Βξίζθσ ηα βηβιία θαη
ηα ηεηξάδηα κνπληδνπξσκέλα θαη κνπ θιέβνπλ ην θαγεηό!
Μαγεηξεύεη λόζηηκα ε κακά θαη αληί λα ηα ηξώσ εγώ, ηα
επραξηζηηνύληαη νη άιινη! Αλ είλαη δπλαηόλ, θίιε κνπ!
- Κη εγώ έραζα ην ηαπεξάθη πνπ είρα ηα ηπξνπηηάθηα θαη ην βξήθα
πεηακέλν κεο ζηνλ θάδν κε ηα ζθνππίδηα!
- νβαξά; Πάλε ηα ηπξνπηηάθηα!
- Όρη, θαιέ! Σα είρα θάεη!
- Σνπιάρηζηνλ, εζύ πξόιαβεο. Δγώ δελ ήκνπλ ηόζν ηπρεξόο. Έραζα
θαη ην ηάπεξ θαη ην θαγεηό. Ήηαλ πεηλαζκέλνο απηόο πνπ
ην’θιεςε!
- Ναη, αιιά απηό πνπ είλαη κεγάιν πξόβιεκα είλαη όηαλ ζνπ
θιέβνπλ ηηο ηάπεο! Απηό θη αλ είλαη!
- Ναη! Ναη! Σηο καδεύεηο ηόζνλ θαηξό θαη πάλσ ζην παηρλίδη ή θξπθά
έξρεηαη έλαο « έμππλνο » θαη ζνπ παίξλεη κεξηθέο.
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- Καη κε ηα απηνθόιιεηα γίλεηαη απηό! Υάλνληαη θαη ύζηεξα
ζηελνρσξηέκαη.
- Να πσ θάηη άιιν ; Τπάξρνπλ θάπνηα παηδηά πνπ ζε θνβίδνπλ θαη
ζνπ θιείλνπλ ηελ πόξηα ζηελ ηνπαιέηα!
- Ναη, απηό ζπκβαίλεη!
- Δθεί όκσο πνπ πέθηεη πνιύ μύιν είλαη ζην πνδόζθαηξν. Καη μύιν
θαη βξηζηέο. Καη κπνξείο λα ρηππήζεηο άζρεκα.
- Άζρεκα κπνξείο λα ρηππήζεηο θη όηαλ ζε πεηξάδνπλ ζηηο ζθάιεο ή
ζνπ βάδνπλ επίηεδεο ηξηθινπνδηά ζην δηάιεηκκα.
- Σώξα πνπ ην ιέηε… Έρεη έξζεη έλα θαηλνύξην παηδί ζην ζρνιείν
από άιιε ρώξα, δε κηιάεη ειιεληθά θαη δελ μέξεη ηα καζήκαηα.
Όιν ην πεηξάδνπλ θαη ην ζπξώρλνπλ, ην θνξντδεύνπλ θαη κεηά
γειάλε καδί ηνπ.
- Καη κ’ έλα άιιν παηδί θάλνπλ ην ίδην. Δίλαη παρνπιό θαη ην
θνξντδεύνπλ θαη ην θνβίδνπλ. Μεξηθέο θνξέο θξύβεηαη θαη θιαίεη.
- Άθνπζα πσο ζ’ έλα ζρνιείν είλαη θάηη παηδηά πνπ πεξηκέλνπλ ηα
άιια όηαλ ζρνιάζνπλ θαη ηα πεηξάδνπλ, ηα θνβεξίδνπλ θαη ηα
ρηππάλε θηόιαο.
- ΦΣΑΝΔΙ! Απηά όια πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ!
- ΝΑΙ! ΝΑΙ! Έρεη δίθην!
- Πώο ζα γίλεη απηό; Με πνηνλ ηξόπν;
- Πξέπεη λα βνεζήζνπκε όινη. Να ζηακαηήζνπκε ηνλ θόβν!
- Θα γξάςνπκε έλα θείκελν, έλα κηθξό θείκελν…
- Κάηη ζαλ ην « ζθέπηνκαη θαη γξάθσ » ;
- Ναη, κε κε δηαθόπηεηο! Όπσο γξάθνπλ ζηηο εθεκεξίδεο!
- Καη ηη ζα ιέεη;
- Θα ιέεη ζε όια ηα παηδηά όηη δελ πξέπεη λα θνβνύληαη ζην ζρνιείν
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο!
- Καη όηη θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα ηα ηξνκάδεη, λα ηα ζπξώρλεη,
λα ηνπο κηιάεη άζρεκα, λα θιέβεη ην θαγεηό θαη ηηο ηάπεο ηνπο –
καθξηά από ηηο ηάπεο! Ούηε κπνξεί λα ηα θνξντδεύεη θαη λα
ρηππάεη.
- Καη ζα ην δερηνύλ απηό ηα άιια παηδηά;
- Θα ην δερηνύλ! ε θαλέλαλ δελ αξέζνπλ νη ηηκσξίεο θαη ηα
θιάκαηα.
- Καη ζα είκαζηε όινη θίινη; Μπνξεί λα γίλεη απηό;
- Μπνξνύκε λα πξνζπαζήζνπκε. Να κάζνπκε λα κηιάκε θαη λα κελ
θξύβνπκε απηό πνπ ληώζνπκε. Γηαηί όζνη πεηξάδνπλ, θιέβνπλ,
ρηππνύλ θαη θνξντδεύνπλ, έρνπλ ζπλεζίζεη λα θξύβνπλ ηα
πξαγκαηηθά ηνπο αηζζήκαηα. Πξνζπαζνύλ λα θεξδίζνπλ θάηη κε
ιάζνο ηξόπν.
- ( Όινη καδί θσλάδνπλ : ) STOP ΣΗ ΒΙΑ ΜΔΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ!
STOP ΣΟΝ ΦΟΒΟ ΠΟΤ ΜΔ ΚΑΝΟΤΝΔ ΝΑ ΝΙΩΘΩ!
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« ΣΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ »
Κσλζηαληίλα ηαπξνπνύινπ

( Μηα παρέα αγορηώλ αποθαζίδεη λα πάεη γηα θάκπηλγθ. )
-

Δ! Παηδηά, πάκε γηα θάκπηλγθ;
Σέιεηα! Θα πεξάζνπκε θίλα! Σν θάκπηλγθ είλαη θαληαζηηθό!
Πνύ ζα πάκε;
Δδώ, θαιέ, δίπια ζην νηθόπεδν.
Δηνίκαζε ηα πξάγκαηα: ηε ζθελή, ηα ξνύρα, θαγεηά, λεξό. Μελ
μεράζεηο ηελ αινηθή γηα ηα θνπλνύπηα!
Ναη, λαη. Κνπλνύπηα! Απηά ζνπ πίλνπλε ην αίκα θαη θαινπεξλάλε.
Λνηπόλ, ζθελή δελ έρνπκε. Ση ζα θάλνπκε;
Γε βαξηέζαη. Καιύηεξα, ζα βιέπνπκε ηα αζηέξηα.
Κη αλ έξζεη θακηά αξθνύδα; Ση ζα γίλεη;
Αξθνύδα ζηελ Αγία Βαξβάξα; Δίζαη κε ηα θαιά ζνπ;
Άληε, είκαζηε έηνηκνη. Πάκε!
( Παίρλοσλ ηα πράγκαηα θαη θηάλοσλ ζηο οηθόπεδο περπαηώληας.
Απιώλοσλ ηελ θοσβέρηα θαη ηα θαγεηά. Κάζοληαη θάηω.)

-

-

Πόηε ζα λπρηώζεη; Θέισ λα δσ έλα αζηέξη.
Μελ ηξσο άιια παηαηάθηα! Θα ηειεηώζνπλ.
Ωξαίν πξάγκα λα έρεηο θίινπο!
Ναη! Νόζηηκν απηό ην ζάληνπηηο. Αρ, κηα κύγα! Φύγε από δσ!
Κάηζε, ζα ηελ πηάζσ. Κνίηα!
Σελ έπηαζα. Να’ ηελ!
Μπξάβν! ( Φωλάδοσλ όιοη.)
Πεξλάκε θαιά κε ηνπο θίινπο καο αθόκα θαη κε ηα πην απιά
πξάγκαηα. Η δσή είλαη πνιύ όκνξθε όηαλ έρεηο θίινπο. Απηό κελ
ην μερλάηε! ( Το ιέεη θαη θοηηάεη ηοσς ζεαηές.)
Καη ηώξα βάιε κνπζηθή λα ρνξέςνπκε!
Πξόζερε! Με παηάο!
Δγώ δε θηαίσ. Δζύ ρνξεύεηο θαη δε βιέπεηο κπξνζηά ζνπ.
Λνηπόλ, ζηακαηήζηε! Θέισ λα αθνύζσ ηε κνπζηθή θαη λα ραξώ
πνπ είκαζηε ζηελ εμνρή.
Πνηα εμνρή; ην δηπιαλό νηθόπεδν είκαζηε!
Καιά, θαιά. εκαζία έρεη πνπ είκαζηε όινη καδί θαη κπνξνύκε λα
πεξάζνπκε όκνξθα.
Ναη! Πεξλάκε όκνξθα, γηαηί είκαζηε θίινη.
Η θηιία ζηε δσή είλαη δύλακε!!! ( Φωλάδοσλ όιοη.)
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