Παίζουμε, παίζουμε και ξαναπαίζουμε με την
παράςταςη….
Αγαπθτοί μου δάςκαλοι,(ασ με ςυγχωριςουν οι ςυνάδελφοι μου νθπιαγωγοί, βρίςκω πιο
δόκιμο τον όρο «δάςκαλοσ» για όλεσ τισ βακμίδεσ τισ εκπαίδευςθσ!!)
Είμαι ςίγουρθ ότι γνωρίηετε ότι μια κεατρικι παράςταςθ δεν είναι απλά ζνα κζαμα, ζνασ
τρόποσ διαςκζδαςθσ για τα παιδιά (που είναι ςαφζςτατα και αυτά!!) αλλά και μια πολφ
καλι ευκαιρία να μιλιςουμε, να παίξουμε, να γοθτευτοφμε με όλα εκείνα τα ςπουδαία
πράγματα που απλόχερα προςφζρει το κζατρο ςτουσ μακθτζσ μασ.

Ο Τρομερόσ Εχκρόσ κι ο Αλυςοδεμζνοσ Ελζφαντασ είναι δυο παραςτάςεισ ςε μία που
«κρφβουν» μζςα τουσ πλοφςιο «υλικό» για να μασ βοθκιςουν να μεταμορφϊςουμε τθν
τάξθ μασ ςε ζνα ηωντανό εργαςτιρι δθμιουργίασ που αξίηει τον κόπο να δοκιμάςουμε!
Αρχικά, εάν κζλουμε μποροφμε πριν τθν παράςταςθ να διαβάςουμε τισ ιςτορίεσ ςτα
παιδιά. Αν ρωτάγατε τθ γνϊμθ μου, εμζνα μου αρζςουν οι εκπλιξεισ οπότε τθν κάκε
ιςτορία κα τθ διάβαηα ςτο τζλοσ, τζλοσ, τζλοσ, μετά τθν παράςταςθ, μετά τα παιχνίδια,
μετά τουσ αυτοςχεδιαςμοφσ, μετά από όλεσ τισ δράςεισ μασ, πολφ, πολφ αργότερα.
Ζχουμε όμωσ, τθ δυνατότθτα από τθν αρχι να τουσ ποφμε τουσ τίτλουσ και να αφιςουμε
τθν φανταςία μασ να πλάςει μια ιςτορία που κα τθν φτιάξουμε όλοι μαηί ι ο κακζνασ
ξεχωριςτά: τι να είναι άραγε αυτι θ ιςτορία μ’ ζναν αλυςοδεμζνο ελζφαντα;
Τι να είναι ζνασ τρομερόσ εχκρόσ; Ασ δθμιουργιςουμε μια λίςτα:
Ο Τρομερόσ Εχκρόσ μου είναι……
Ο Τρομερόσ Εχκρόσ μου είναι……
Ο Τρομερόσ Εχκρόσ μου είναι……
(ηθτείςτε να ςασ πουν τα πιο απίκανα πράγματα όπωσ για παράδειγμα «ο Τρομερόσ
Εχκρόσ μου είναι το βοφρτςιςμα των δοντιϊν μου»….)
Το ζργο ζχει απίςτευτο γζλιο και αλικεια περνάσ όμορφα για το λόγο αυτό ασ πιοφμε τον
καφζ μασ αργότερα κι ασ μθ μείνουμε ςτο φουαγιζ του κεάτρου ι ςτο γραφείο μασ (όςθ
γραφειοκρατικι δουλειά κι αν ζχουμε!) αν θ παράςταςθ ζρκει ςτο ςχολειό μασ. Απλά ασ
απολαφςουμε το ζργο!

Με τθν επιςτροφι μασ ςτθν τάξθ θ απόλαυςθ μεταπλάκεται. Ιδζεσ ξεπροβάλλουν και
κζλουν να μπουν ςε πράξθ.
Ασ ηθτιςουμε λοιπόν από τουσ μακθτζσ μασ να δθμιουργιςουν μια ομαδικι
ηωγραφιά ενόσ τςίρκου, βάηοντασ ο κακζνασ το κομμάτι του.
Ασ παίξουμε όλα εκείνα τα ωραία κεατρικά παιχνίδια που μασ μεταμορφϊνουν ςε
κλόουν που χάνει το καπζλο του, ςε ηογκλζρ, ακροβάτεσ, τίγρεισ, κτλ.
Σα δάςκαλοσ ςε ρόλο ασ μθ φοβθκοφμε να γίνουμε ο ελζφαντασ και να μασ
ανακρίνουν τα παιδιά για τθ ηωι μασ ςτο τςίρκο. Φυςικά δίνουμε ανοιχτζσ
απαντιςεισ και απαντάμε με ερωτιςεισ.
Παραμζνοντασ ςτο ρόλο του ελζφαντα ασ προτρζψουμε τα παιδιά (από πριν) να
πείςουν τον ελζφαντα να λυκεί με κάκε μζςο, παίηοντασ για παράδειγμα με τισ
αντικζςεισ… μικρόσ ι μεγάλοσ , ψζμα ι αλικεια… με τον όγκο κτλ. Είναι θ ευκαιρία
μασ να κάνουμε μακθματικά!
Ασ γράψουμε όλοι μαηί το θμερολόγιο του ελζφαντα με τισ ςκζψεισ και τουσ
προβλθματιςμοφσ του. Είναι αλικεια ότι μπορεί να λευτερωκεί; Ποιεσ κα είναι οι
ςυνζπειεσ;
Ασ ποφμε ςτα παιδιά ότι ο ελζφαντασ είναι ελεφκεροσ. Μποροφμε να
«βαςανίςουμε» τα μυαλουδάκια τουσ με τθ λζξθ «ελευκερία» (Τον καλφτερο
οριςμό για τθ λζξθ ελευκερία μου τθν ζδωςε πριν χρόνια ζνασ πεντάχρονοσ
μακθτισ μου: «Ελευκερία είναι όπωσ το διάλειμμα»!)
Ασ μθν αφιςουμε τον ελζφαντα απλά ελεφκερο. Ασ αυτοςχεδιάςουμε τθν πρϊτθ
του μζρα ςτθ ηοφγκλα με τ’ άλλα ηϊα. Σε αυτό το ςθμείο κα ξεκινιςουμε τθ
δθμιουργία ενόσ ολόκλθρου νζου κόςμου για τον φίλο μασ: «Από τισ αλυςίδεσ ςτθν
ελευκερία».
Ο Τρομερόσ Εχκρόσ, πάλι ,μασ δίνει τθν ευκαιρία:
Ωσ δάςκαλοσ ςε ρόλο να μεταμορφωκοφμε ςε ζναν άδικο βαςιλιά που δίνει άδικεσ
εντολζσ και ψθφίηει άδικουσ νόμουσ. Ο «βαςιλιάσ» προςτάηει και τα παιδιά
υπακοφν πιςτά.
Από τθν άλλθ ασ δείξουμε τθν πραότθτα και θρεμία του μάγου. Ασ γίνουμε όλοι
μάγοι τόςο όςο ο βαςιλιάσ να χάςει τον φπνο του από τθ ηιλεια.
Ωσ μάγοι ασ μεταπείςουμε το βαςιλιά(δάςκαλοσ ςε ρόλο) με κάκε τρόπο να γίνει
καλόσ και δίκαιοσ. Μπορεί να γίνει καλόσ αλλά δεν το ξζρει. Ασ του γράψουμε
γράμματα περιγράφοντασ τα όμορφα τθσ ηωισ, ασ του τραγουδιςουμε, ασ
χορζψουμε μπροςτά του, ασ του παίξουμε κζατρο. Είναι θ ευκαιρία μασ να
διδάξουμε ότι γνωςτικό αντικείμενο κζλουμε από το αναλυτικό μασ πρόγραμμα!
Είναι θ ϊρα να μιλιςουμε για τθ δφναμθ τθσ φιλίασ αφοφ ο βαςιλιάσ κα πειςκεί
(δε κα του δϊςουμε το περικϊριο να μθ γίνει φίλοσ με το μάγο). Ζτςι ασ
δθμιουργιςουμε παγωμζνεσ εικόνεσ που δείχνουν αυτι τθν νζα ςχζςθ.
Μαηί βαςιλιάσ και μάγοσ ασ γράψουν το «μανιφζςτο» τθσ δικαιοςφνθσ
αντιπαραβάλλοντασ τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο:

Σε δυο μεγάλα χαρτόνια γράφουμε:
ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ….
ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ….
ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ…..

ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ……
ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ…….
ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ……

Τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν τισ προτάςεισ κι όταν το ολοκλθρϊςουμε αναρτοφμε το
«μανιφζςτο» μασ ςε ζναν τοίχο τθσ τάξθσ μασ.
Τζλοσ, ασ ηωγραφίςει ο κακζνασ το δικό του πίνακα ηωγραφικισ με κζμα: «Θ φιλία
φζρνει τθ δικαιοςφνθ ςτον κόςμο». Αυτό μπορεί να γίνει αφορμι για τθ
διοργάνωςθ μιασ ζκκεςθσ ηωγραφικισ (με το ίδιο κζμα) που κα τθν επιςκεφτοφν
οι γονείσ για να καμαρϊςουν τα ζργα των παιδιϊν τουσ.
Αυτά είναι λίγα, ζνα μζροσ μικρό, όλων όςων μποροφν να λάβουν χϊρα ςτθν τάξθ μασ με
αφορμι τθν παράςταςθ… είμαι βζβαιθ ότι θ δικι ςασ φανταςία δουλεφει πολφ καλφτερα
από τθ δικι μου….
Βουβοφςθ Μαρία MA of Arts in Education, Δαςκάλα δράματοσ, Νθπιαγωγόσ

Ασ ξεκινιςουμε το ταξίδι μασ και ασ δοφμε τι κα ζχουμε μαηί μασ πθγαίνοντασ ςτο «τςίρκο
Μαυρομιχάλθ» και τι κα πάρουμε φεφγοντασ από εκεί.
Στο πρϊτο μιςό τθσ παράςταςθσ καλείςαι να πιςτζψεισ ςτον εαυτό ςου, να τον γνωρίςεισ
και να τον εμπιςτευτείσ, ενϊ ςτο δεφτερο μιςό να πιςτζψεισ ςτον άλλον, να τον γνωρίςεισ
και να τον εμπιςτευτείσ. Δϊςε χρόνο ςτον εαυτό ςου και μθν τα παρατάσ, δϊςε χρόνο
ςτουσ άλλουσ και μθν τουσ κρίνεισ πριν τουσ γνωρίςεισ.

ΠΡΙΝ…
Αφήγηση: Θ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία του Χόρχε Μπουκάι περιλαμβάνεται ςτο βιβλίο του
«Να ςου πω μια ιςτορία», όμωσ κυκλοφορεί και αυτόνομα από τισ εκδόςεισ Opera ςε
εκπλθκτικι εικονογράφθςθ του Γκοφςτι. Είτε διαβάςουμε τθν ιςτορία είτε τθν
αφθγθκοφμε, είναι ςίγουρο ότι τα παιδιά κα τθν καταλάβουν. Τα παραμφκια ζχουν μια
μαγικι δφναμθ, μποροφν να αγγίξουν τισ καρδιζσ μικρϊν και μεγάλων. Γι’ αυτό άλλωςτε
οι γονείσ χαίρονται τόςο να τα λζνε ςτα παιδιά τουσ!
Μια ιστορία ακόμα... Θ ιςτορία διαδραματίηεται ςε ζνα τςίρκο και πολλά παιδιά ίςωσ
ρωτιςουν τι είναι το τςίρκο. Να μια καλι ευκαιρία να τουσ μιλιςουμε για τα
δικαιϊματα των ηϊων. «Τα ηϊα είναι χαροφμενα ςτο τςίρκο; Μιπωσ κα ικελαν να ηουν
κάπου αλλοφ; Αν βρίςκονταν ςτθ ηοφγκλα, κα περνοφςαν τθ μζρα τουσ κάνοντασ τα
ακροβατικά που κάνουν ςτθ ςκθνι;» Εξθγοφμε ςτα παιδιά τισ διαφορζσ ενόσ οικόςιτου
και ενόσ άγριου ηϊου. Μζςα από το βιβλίο «Οι ουρζσ δεν είναι για να τισ τραβάμε» τθσ
Ελίηαμπεκ Βζρντικ (εκδόςεισ Μεταίχμιο) κα γνωρίςουν τα βαςικά για τα δικαιϊματα
των ηϊων.
Ζωγραφική: Μποροφμε να ηωγραφίςουμε τθν αλυςίδα που κρατά δεμζνο τον
ελζφαντα. Στο παραμφκι γίνεται ςαφζσ ότι τον ελζφαντα δεν τον κρατά δεμζνο θ
αλυςίδα, αλλά οι φόβοι του. Ώρα λοιπόν για εκμυςτθρεφςεισ. Τι φοβάςαι; Τι ςε κρατά
«δεμζνο»; Σπάςε τθν αλυςίδα του φόβου με τα κατάλλθλα «κλειδιά». Αν φοβάςαι τουσ
κεραυνοφσ, ίςωσ το «κλειδί» για να ξεπεράςεισ το φόβο ςου είναι να τον τρομάξεισ
πρϊτοσ χτυπϊντασ δυνατά παλαμάκια! Αν φοβάςαι τουσ κακοφσ, κλείδωςε τθν πόρτα.
Φοβάςαι μιπωσ μείνεισ μόνοσ ςτο διάλειμμα; Τι κα κάνεισ; Βρίςκεισ τα κλειδιά ςτισ
αλυςίδεσ που ςε κρατοφν δεμζνο και ςυνειδθτοποιείσ, όπωσ λζει και ο ςοφόσ ςτο
κοριτςάκι τθσ ιςτορίασ, ότι «αρκεί να κεσ και κα τα καταφζρεισ».

ΜΕΤΑ…
Ρόλος στον τοίχο: Μεγαλφτερεσ ομάδεσ-Εκπαιδευτικοί: Ηωγραφίηουμε το περίγραμμα
ενόσ ελζφαντα και ςυηθτάμε με τα παιδιά τι ςκζφτεται ο ελζφαντασ τθσ ιςτορίασ. Μζςα
ςτον ελζφαντα βάηουμε όςα πιςτεφει ο ίδιοσ ζπειτα από τισ αποτυχθμζνεσ του
προςπάκειεσ να αποδράςει. Ζξω από τον ελζφαντα όςα πιςτεφουν τα παιδιά γι’ αυτόν.
Τι κα του ζλεγαν αν είχαν τθ δυνατότθτα να του μιλιςουν; Είναι ςθμαντικό ςτθ
ςυνζχεια ζνα παιδί ι ο εκπαιδευτικόσ να πάρει το ρόλο του ελζφαντα και να πει τι
προτίκεται να κάνει. Αυτι θ εξζλιξθ είναι απαραίτθτθ κακϊσ τελικά εμείσ, οι
«ελζφαντεσ», είμαςτε εκείνοι που πρζπει να πιςτζψουν ςτον εαυτό τουσ. Οι άλλοι,
γονείσ ι φίλοι, κα μασ υποςτθρίξουν και κα μασ εμπιςτευτοφν, όμωσ, αν δεν
πιςτζψουμε οι ίδιοι ςτον εαυτό μασ, τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
Κατασκευή: «Ο ελζφαντασ φοβάται ότι δεν κα τα καταφζρει, γι’ αυτό δεν φεφγει».
Αυτό απαντά ο ςοφόσ ςτο μικρό κορίτςι που απορεί πϊσ ζνα παςςαλάκι κρατά
φυλακιςμζνο ζνα τόςο δυνατό ηϊο. «Ο ελζφαντασ ζχει παραιτθκεί, δεν πιςτεφει ότι
μπορεί και θ κζλθςι του κοιμάται». Φράςεισ που ζχουν κάτι να πουν ςτα παιδιά. Μθ
νομίηετε πωσ θ ηωι των παιδιϊν είναι εφκολθ. Είναι γεμάτθ απογοθτεφςεισ και
ματαιϊςεισ. Αγϊνεσ που δεν κατάφεραν να κερδίςουν, ςβθςμζνεσ ςελίδεσ τετραδίων
γιατί τα γράμματά τουσ δεν ιταν αρκετά καλά, πτϊςεισ με το ποδιλατο, κι άλλα, κι
άλλα… Όμωσ για κάκε αποτυχία, για κάκε απογοιτευςθ, υπάρχει και ζνα επίτευγμα
που κα ζπρεπε να τα κάνει υπεριφανα. Απλϊσ ίςωσ να μθν το κυμοφνται ι να μθν του
είχαν δϊςει ςθμαςία. Γι’ αυτό υπάρχουν οι γονείσ, για να τονϊνουν τθν αυτοπεποίκθςι
τουσ και να τα βοθκοφν να ςυνεχίηουν και να μθν τα παρατάνε. Φτιάξτε ζνα πινακάκι με
τισ χρονιζσ και τα ορόςθμά τουσ και, γιατί όχι, βάλτε και τισ αντίςτοιχεσ φωτογραφίεσ
δίπλα. Να είςτε ςίγουροι ότι κα διαςκεδάςετε ανατρζχοντασ ςτα παλιά ψθφιακά ι
αναλογικά άλμπουμ. «Πρϊτθ φορά κουτάλι και όλα είναι χάλια, όμωσ λίγο μετά τρωσ
μόνοσ ςου! Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ να περπατιςεισ και θ μεγάλθ μζρα! Πρϊτθ μζρα
που δεν φοράσ πάνα! Πρϊτεσ ηωγραφιζσ και απόπειρεσ να γράψεισ και για δεσ τϊρα τι
εκπλθκτικά γράμματα κολλάσ ςτο ψυγείο! Και να που από τα ‘‘αγκοφ’’ που
θχογραφοφςαμε περιφανοι εγϊ και ο μπαμπάσ τϊρα μιλάμε για τόςο ςπουδαία
κζματα!» Κάποια από αυτά τα επιτεφγματα απαίτθςαν μεγαλφτερθ προςπάκεια,
κάποιοι άνκρωποι προςπακοφν ακόμα για όςα ςε εμάσ φαίνονται αυτονόθτα. Αρκεί να
ςκεφτοφμε τισ προςπάκειεσ που καταβάλλουν οι ακλθτζσ των παραολυμπιακϊν
αγϊνων. Τότε κα ςυνειδθτοποιιςουμε πόςο ςθμαντικό είναι να πιςτζψουμε ςτον
εαυτό μασ!
Όλοι κάποτε νιϊςαμε τθ ματαίωςθ. Προςπακιςαμε και κοπιάςαμε, αλλά αποτφχαμε. Ζτςι
παραιτθκικαμε… Ο «Αλυςοδεμζνοσ ελζφαντασ» ζχει να διδάξει πολλά ςε όλουσ μασ. Γιατί
τα παραμφκια δεν ζχουν θλικία. Άλλα «λζνε» ςτουσ ενιλικεσ, άλλα «εκμυςτθρεφονται»
ςτα παιδιά. Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε ότι πολλά χρόνια πριν, μια φορά κι ζναν καιρό, τότε
που δεν υπιρχαν τθλεοράςεισ και υπολογιςτζσ, τα παραμφκια ιταν για τουσ μεγάλουσ.
Πολφ αργότερα ζγιναν παιδικά αναγνϊςματα, όμωσ υπάρχει πάντοτε θ αρχζγονθ ανάγκθ
να τα ακοφμε και εμείσ οι μεγάλοι.
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