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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για τον Piaget (1960) η δηµιουργικότητα είναι η
διαδικασία επίλυσης και εύρεσης των προβληµάτων, 
είναι εξερεύνηση, πειραµατισµός, µια πνευµατική
ενέργεια που συνεπάγεται σοβαρή, µελετηµένη λήψη
αποφάσεων. 
ΗΗ δηµιουργικότηταδηµιουργικότητα λοιπόνλοιπόν είναιείναι µιαµια ικανότηταικανότητα καικαι
ιδιότηταιδιότητα τηςτης σκέψηςσκέψης ήή, , µεµε άλλαάλλα λόγιαλόγια, , είναιείναι έναςένας ιδιαίτεροςιδιαίτερος
τρόποςτρόπος σκέψηςσκέψης πουπου παρουσιάζειπαρουσιάζει ευχέρειαευχέρεια στηστη ροήροή τωντων
ιδεώνιδεών, , ευελιξίαευελιξία καικαι πρωτοτυπίαπρωτοτυπία καικαι σχετίζεταισχετίζεται άµεσαάµεσα µεµε τητη
διαδικασίαδιαδικασία λύσηςλύσης προβληµάτωνπροβληµάτων..



Τι είναι παραδοσιακός
χορός στην εκπαίδευση;

ΠαραδοσιακόςΠαραδοσιακός χορόςχορός στηνστην εκπαίδευσηεκπαίδευση πρέπειπρέπει νανα έχειέχει
τηντην έννοιαέννοια τηςτης συνεχόµενηςσυνεχόµενης δηµιουργικήςδηµιουργικής καικαι ελεύθερηςελεύθερης
κινητικήςκινητικής έκφρασηςέκφρασης τωντων παιδιώνπαιδιών. . ΝαΝα οργανώνειοργανώνει, , νανα
πληροφορείπληροφορεί καικαι νανα διασώζειδιασώζει έναένα µεγάλοµεγάλο µέροςµέρος τηςτης
πολιτιστικήςπολιτιστικής τουςτους κληρονοµιάςκληρονοµιάς καικαι νανα λειτουργείλειτουργεί ωςως χώροςχώρος
κοινωνικοποίησηςκοινωνικοποίησης καικαι µύησηςµύησης, , στιςστις αξίεςαξίες καικαι
συµπεριφορέςσυµπεριφορές τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας. . 



ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΕίναιΕίναι αυτόςαυτός πουπου συνδυάζεισυνδυάζει τηντην κινητικήκινητική
έκφρασηέκφραση καικαι τηντην ισόρροπηισόρροπη σωµατικήσωµατική καικαι
αισθητικήαισθητική εξέλιξηεξέλιξη, , τηντην αρµονικήαρµονική ένταξηένταξη στοστο
σύνολοσύνολο, , αλλάαλλά καικαι τιςτις γνώσειςγνώσεις γιαγια τοντον
πολιτισµόπολιτισµό καικαι τηντην ΙστορίαΙστορία τουτου λαούλαού µαςµας. . 

ΟΟλιστικήλιστική καικαι ανθρωποκεντρικήανθρωποκεντρική προσέγγισηπροσέγγιση



ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Φολκλοροποίηση, η µουσειοποίηση
και η εκπαιδευτική πρακτική

ΑΑποκοπήποκοπή, , ηη αποµάκρυνσηαποµάκρυνση τουτου
παραδοσιακούπαραδοσιακού χορούχορού,  ,  απόαπό τηντην
πρωτογενήπρωτογενή τουτου ύπαρξηύπαρξη

Η µετάβασή του στις αίθουσες διδασκαλίας



ΟΟ ρόλοςρόλος τουτου µαθητήµαθητή στηνστην
δασκαλοκεντρικήδασκαλοκεντρική µέθοδοµέθοδο διδασκαλίαςδιδασκαλίας

Ένας παθητικός δέκτης γνώσεων
και πληροφοριών.

Περιορίζεται η αυτενέργεια, η
φαντασία, η πρωτοβουλία

Η κριτική του ικανότητα



ΗΗ νέανέα πρότασηπρόταση διαδικασίαςδιαδικασίας µάθησηςµάθησης είναιείναι
σύµφωνησύµφωνη µεµε τηντην ίδιαίδια τητη φύσηφύση τουτου ελληνικούελληνικού

παραδοσιακούπαραδοσιακού χορούχορού;;

Παραπέµπει σε µια δηµιουργική διαδικασία

ΜΜια διαφοροποίηση και ένας διαρκής ια διαφοροποίηση και ένας διαρκής 
µετασχηµατισµόςµετασχηµατισµός



MMΕΘΟ∆ΟΙΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΟ µαθητήςµαθητής νανα ενεργοποιείταιενεργοποιείται καικαι µπαίνειµπαίνει
στηνστην διαδικασίαδιαδικασία τηςτης επινόησηςεπινόησης--ανακάλυψηςανακάλυψης
ήή τηςτης δηµιουργικότηταςδηµιουργικότητας

ΕΕνεργητική συµµετοχή και δράσηνεργητική συµµετοχή και δράση

ΓΓνωριµίανωριµία τουςτους µεµε τατα στοιχείαστοιχεία τουτου ελληνικούελληνικού
πολιτισµούπολιτισµού



ΜΕΘΟ∆ΟΙΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στιλ της καθοδηγούµενης ανακάλυψης ή
εφευρετικότητας.

Σε συνδυασµό

Στιλ της αποκλίνουσας παραγωγικότητας



ΟΟ ρόλοςρόλος τουτου δασκάλουδασκάλου

ΤΤονον ρόλορόλο τουτου εµψυχωτήεµψυχωτή, , τουτου
καθοδηγητήκαθοδηγητή, , αλλάαλλά καικαι τουτου
συνδηµιουργούσυνδηµιουργού

Ο ρόλος του θα πρέπει να είναι
απλός, διακριτικός, 
παρατηρητικός, αναλυτικός



Πως επιτυγχάνεται όλη αυτή η
διαδικασία;

Μουσικοκινητική Αγωγή. 

Το δραµατικό ή Θεατρικό παιχνίδι

∆ηµιουργική κίνηση



∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Η δηµιουργία µιας «αποθήκης» γνώσεων
στα παιδιά είναι απαραίτητη και θα
πρέπει να προηγηθεί της διδασκαλίας
του ελληνικού παραδοσιακού χορού.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ –ΤΡΑΓΟΥ∆Ι –ΚΙΝΗΣΗ (ΧΟΡΟΣ)
Α) ΒΒιβλιογραφικέςιβλιογραφικές αναφορέςαναφορές καικαι βιβλίαβιβλία, 
Β) Φωτογραφικό υλικό, 
Γ) DVDDVD
∆) Τα ίδια τα µουσικά όργανα ή µέρη από αυτά.

Ε) ΕΕπιτόπιεςπιτόπιες πληροφορίεςπληροφορίες
ΣΤ) ∆ρώµενα
Ζ) Οργάνωση Οργάνωση -- ΠαρουσίασηΠαρουσίαση



∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Ένα ευχάριστο, δηµιουργικό και
παραγωγικό τρόπο

Ενεργή και βιωµατική συµµετοχή

Γνωριµία µε τα στοιχεία του λαϊκού
πολιτισµού



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


