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Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟ∆ΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Γεώργιος Λυκεσάς, PhD. 

Α.  Τι πρέπει να γνωρίζουµε σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 

1. Ο χορός είναι µια πολυδιάστατη µοναδική εµπειρία που συµβάλλει καθοριστικά στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου, εκπαιδεύοντας τον µε ένα τρόπο που συνδυάζει τα 
αισθήµατα και τα συναισθήµατα µε τη λογική και τις πρακτικές κινητικές δεξιότητες 
(Sanderson, 1988). 

 
2. Χορός είναι η αρµονική σχέση ανάµεσα στις τρεις µορφές έκφρασης της ανθρώπινης 
ύπαρξης: της κίνησης (έκφραση του σώµατος), του λόγου (έκφραση της σκέψης) και 
των ήχων (έκφραση των συναισθηµάτων) (Kυµινού-Πριντάκη, 1998). 

3. O παραδοσιακός χορός µεταφέρει και µεταδίδει στοιχεία πολιτισµικής  παράδοσης 
και κληρονοµιάς, γνώσεις ιστορίας, λαογραφίας και γεωγραφίας, συνδράµει 
στην πολιτιστική ταυτότητα και επιδρά καθοριστικά στο «πολιτιστικό 
γίγνεσθαι» της κοινωνίας (Λυκεσάς, 2002). 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

1. Η ΚΙΝΗΣΗ 
2. ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 
3. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Η ΚΙΝΗΣΗ 

Περιλαµβάνει κάθε είδος κίνησης του σώµατος, όπως χειρονοµίες, κάµψεις, εκτάσεις, 
περιστροφές ή στροφές, βάδισµα, τρέξιµο, (ταχύτητα, διάρκεια, παύση, αργά-γρήγορα, 
επιτάχυνση- επιβράδυνση, ταυτόχρονα- διαδοχικά, περιοδικότητα, ισορροπία, ρυθµός, 
ροή, σε σχέση µε τον χρόνο, επίπεδα, κατευθύνσεις, προσανατολισµός, σωµατικά 
σχήµατα, γραµµές, σε σχέση µε τον χώρο),  πήδηµα και πτώση, αλλάζοντας τυπικά το 
κέντρο βάρους του σώµατος και οδηγόντας σε µετακίνηση στο χώρο, (ενέργεια της 
κίνησης, ένταση της κίνησης, µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων, σε σχέση µε την 
δυναµική). 
 

ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

Είναι οι παράγοντες που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο χορό. Με συγκεκριµένη 
αναφορά στην ηλικία, το φύλο, το µέγεθος, τον αριθµό των συµµετεχόντων και τον ρόλο 
τους. Παράλληλα προκύπτουν και αναφορικά µε το στυλ, τον σκοπό και την σηµασία 
του χορού. 

 

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Περιλαµβάνει το σκηνικό του χορού, δηλαδή την περιοχή που εκτελείται ο χορός, τα 
κουστούµια ( παραδοσιακές φορεσιές ), τον φωτισµό και κάθε είδους αξεσουάρ που 
λειτουργεί ως συνδετικό  στοιχείο της παράστασης. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο χορός συνδέεται µε όλες τις µορφές ήχου, όπως  τυχαίο θόρυβο, οµιλία, τραγούδι 
(µονοφωνικό ή πολυφωνικό) και ενόργανη µουσική ή συνδυασµό τραγουδιού και  
ενόργανης µουσικής.  
 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

1. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 
2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
3. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
4. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 

 

Ψυχοκινητική είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ κινητικών και νοητικών 
λειτουργιών (αντιληπτικών και γνωστικών) και επιδιώκει  µια  (σφαιρική) 
ολιστική προσέγγιση του µαθητή. Οι λειτουργίες της είναι: 

1. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Κιναισθητική αντίληψη 
2. Οπτική αντίληψη 
3. Ακουστική αντίληψη 
4. Αντίληψη µέσω της αφής 
5. Ικανότητα συντονισµού 

 
2. ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Ευλυγισία 
2. Ευκινησία 
3. ∆ύναµη 
4. Αντοχή 
5. Ταχύτητα 
6. Συναρµογή 
 

3. ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Απλές 
2. Σύνθετες 
3. Περίπλοκες 

 
4. Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1. Εκφραστική κίνηση 
2. Ερµηνευτική κίνηση 
 

5. Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
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 ∆ηµιουργικότητα ορίζουµε την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να φέρει στην επιφάνεια 
κάτι νέο και πρωτότυπο, κάτι που δεν υπήρχε πριν, το οποίο είναι αποτέλεσµα της 
ελεύθερης και αυθόρµητης έκφρασής του όχι ως προς µία οµάδα ή ως προς την 
κοινωνία, αλλά ως προς τον ίδιο (Barlin, 1982, Mosston and Ashworth, 1994, Storr, 
1991). 

 

Β. Θέλουµε έναν µαθητή ενεργό – δηµιουργικό και µέσα από 
βιωµατικές διαδικασίες να αποκτήσει µια ταυτότητα; 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

Παρατηρώντας το παιχνίδι των παιδιών - και τις άλλες δραστηριότητές τους - 
διαπιστώνουµε ότι είναι άκρως δηµιουργικό και πλούσιο σε φαντασία.              
Το παιχνίδι είναι το πρωταρχικό µέσο µε το οποίο µαθαίνουν το σώµα τους τις 
δυνατότητες που έχουν να κινηθούν, αναπτύσσοντας έτσι µια µεγάλη γκάµα 
αδρών και λεπτών δεξιοτήτων. 

2. ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Η γνώση του σώµατος, του χώρου, του χρόνου, της δυναµικής, της προσπάθειας και των 
σχέσεων του σώµατος µε τον χώρο – χρόνο, µε τα διάφορα αντικείµενα και τους 
ανθρώπους.  

Εικόνα 1      

3. ΟΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 

Είναι τέσσερις: το ηχόχρωµα (διαφορετικότητα των ήχων, πως διαφέρει ο ένας 
από τον άλλο), η διάρκεια (πόσο µεγάλη και πόσο µικρή), το τονικό ύψος (πόσο 
χαµηλός και πόσο ψιλός) και η ένταση (πόσο δυνατά και πόσο σιγανά). 

 



 

4 
 

Γ.  Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός 

Πέντε αρχές που βοηθούν στην ανάπτυξη των δηµιουργικών ικανοτήτων µέσα 
στη σχολική αίθουσα:  

1. Σεβασµός στις ασυνήθιστες ερωτήσεις των µαθητών.  

2. Σεβασµός στις ασυνήθιστες ιδέες τους που µαρτυρούν φαντασία.  

3. ∆είχνετε στους µαθητές σας ότι οι ιδέες τους έχουν αξία.  

4. Αναθέτετε κάθε τόσο στους µαθητές σας εργασίες που θα γίνονται για 
άσκηση, χωρίς την απειλή της βαθµολογίας.  

5. Βαθµολογείτε συνεκτιµώντας τα αίτια και τις συνέπειες. 

Επειδή το παιδί ασκεί και τονώνει τη φαντασία του µέσα από δικές του 
δηµιουργικές δραστηριότητες, µε την αυτενέργεια, την ανακάλυψη και τη 
συµµετοχή, βιώνοντας τον κόσµο του παιχνιδιού µέσω της κίνησης:  

1. Αξιοποιεί τη φαντασία, την περιέργεια και την διάθεσή του για 
πειραµατισµό. 

2. Αξιοποιεί το εύρος των κινητικών γνώσεών του (κινητικό ρεπερτόριο),  και 
την ικανότητά του να κάνει νοερή εξάσκηση. 

3. Αναπτύσσει κριτική σκέψη. 

Βασικά συστατικά για το µάθηµα: 

1. Η µέθοδος διδασκαλίας 

2. Η καλή γνώση του γνωστικού αντικειµένου 

Εικόνα 2        
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∆. Πως πρέπει να δοθεί η γνώση για τους Ελληνικούς 
Παραδοσιακούς χορούς για να έχουµε ένα ελκυστικό µάθηµα 

1. Το οργανόγραµµα 

Μέσα από το παιχνίδι µε ένα απλό  και ευχάριστο τρόπο και την κατάλληλη 
µέθοδο διδασκαλίας.  

2. Η χρήση της µουσικοκινητικής αγωγής και του θεατρικού παιχνιδιού 
(δραµατοποίηση). 

3. Η γνωριµία µε τα πολιτιστικά και πολιτισµικά στοιχεία για να µπορέσει ο 
µαθητής να αποκτήσει µια πολιτιστική ταυτότητα. 

 
 
Ε. Ποια είναι η στρατηγική και η δράση ώστε να κάνουµε τους 

µαθητές, να συµµετέχουν ευχάριστα στο µάθηµα του 
παραδοσιακού χορού στην σχολική φυσική αγωγή 

Γνωρίζουµε ότι η δηµιουργική ικανότητα των παιδιών αναπτύσσεται σταθερά 
από τη νηπιακή ηλικία, µια πρώτη κάµψη εµφανίζεται κατά την περίοδο της 
εισόδου του παιδιού στο σχολείο. 

Ο δηµιουργικός χορός είναι η µοναδική δραστηριότητα, όπου η φυσική κίνηση 
χρησιµοποιείται λειτουργικά και ως προσωπική έκφραση δεσµεύει το µυαλό, το 
σώµα και την ψυχή. 

Οι δηµιουργικές µέθοδοι διδασκαλίας που υιοθετούν στυλ όπως αυτό της 
καθοδηγούµενης ανακάλυψης ή εφευρετικότητας και αυτό της αποκλίνουσας 
παραγωγικότητας, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, βοηθούν στην ανάπτυξη της 
δηµιουργικής ικανότητας του παιδιού. 

 
Μουσικοκινητική – ∆ραµατοποίηση 
Η δραµατοποίηση συµβάλει τόσο στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
παιδιών για δραστηριότητα, όσο και στην αξιοποίηση της δηµιουργικής σκέψης, 
συνδέοντας έτσι την κινητική µε την πνευµατική εξάσκηση. Η εκµάθηση µιας 
νέας δεξιότητας είναι σηµαντικό να γίνεται µέσα από το παιχνίδι και τη 
δραµατοποίηση, γιατί έτσι προσφέρεται στα παιδιά κάτι γνώριµο και οικείο, 
πάνω στο οποίο µπορούν να βασιστούν και να συνδέσουν τη νέα γνώση. Με αυτό 
τον τρόπο, όχι µόνο µαθαίνουν καλύτερα τις νέες δεξιότητες, αλλά είναι σε θέση 
να τις ανακαλέσουν από τη µνήµη τους γρήγορα και αποτελεσµατικά. 
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Εικόνα 3.  

 

Στ. Η διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο σχολείο µε 
δηµιουργικές µεθόδους 

    Αν και η δηµιουργικότητα έχει συνδεθεί περισσότερο µε την έννοια του 
δηµιουργικού χορού (Θεοδωράκου, 2000, Μπουρνέλλη, 2002), το µάθηµα του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής µπορεί να 
αποτελέσει ένα µοναδικό εργαλείο για την καλλιέργειά της, µέσα από την 
εποικοδοµητική χρησιµοποίηση των στοιχείων της µουσικής, της κίνησης και 
του λόγου. Παράλληλα, εκτός από εργαλείο καλλιέργειας της δηµιουργικότητας, 
ο ελληνικός παραδοσιακός χορός µπορεί να αποτελέσει και πεδίο πρακτικής 
εφαρµογής της δηµιουργικότητας. Στην περίπτωση αυτή, το µάθηµα βασίζεται 
συνήθως στη φαντασία, τον αυθορµητισµό, τις γνώσεις, τις εµπειρίες, την 
εκφραστικότητα και τη δηµιουργική εκµετάλλευση του "τυχαίου" (Likesas and 
Zachopoulou, 2006). Ο αυτοσχεδιασµός είναι η δηµιουργική κίνηση µιας 
συγκεκριµένης στιγµής που µπορεί να είναι ατοµικός ή οµαδικός, και που 
συγχωνεύει τη δηµιουργία µε την εκτέλεση, καθώς το παιδί ταυτόχρονα 
δηµιουργεί και παρουσιάζει κινήσεις και κινητικά σχήµατα χωρίς προσχεδιασµό, 
συνθέτοντας και εκτελώντας ταυτόχρονα.  

    Στο πλαίσιο αυτό, οι µαθητές µαθαίνουν να µην έχουν κινησιολογικές 
δεσµεύσεις, να κινούνται στο χώρο ελεύθερα και να χρησιµοποιούν το σώµα τους 
για να εκφράσουν πλήθος συναισθηµάτων και ιδεών. Κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ποικιλία ερεθισµάτων όπως κινητικά 
παιχνίδια, ρυθµοί, µουσικά όργανα και παραδοσιακοί χοροί. Όταν οι µαθητές 
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καλούνται να δηµιουργήσουν, τότε πρέπει να συνδυάσουν το σύνολο των 
τεχνικών τους γνώσεων (το κινητικό τους ρεπερτόριο), να χρησιµοποιήσουν τη 
φαντασία τους και να δηµιουργήσουν αυθόρµητες και πρωτότυπες κινήσεις. 
Μπορούν να επιλέξουν κάθε είδος µουσικής σύνθεσης ή να δηµιουργήσουν τη 
δική τους µουσική ή ακόµη να χρησιµοποιήσουν µόνο ήχους. Έχουν επίσης την 
ελευθερία να µην  χρησιµοποιήσουν καθόλου µουσική συνοδεία. Η διαδικασία 
αυτή πρέπει να είναι µια συνεχής προσωπική και πρωτότυπη κινητική 
δηµιουργία, µοναδική για το χρόνο και το χώρο όπου συντελείται. Η 
δηµιουργικότητα µπορεί να είναι ελεύθερη µε τη βοήθεια ερεθισµάτων που 
δίνονται στο παιδί, και καθοδηγούµενη, όταν πραγµατοποιείται κάτι 
συγκεκριµένο. Η χρονική διάρκεια στην ελεύθερη κινητική δηµιουργικότητα 
µπορεί να είναι µικρή µε κορύφωση του ενδιαφέροντος στην αρχή και στο τέλος.  

     Με τη συµµετοχή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες οξύνεται η 
ικανότητα προσοχής, παρατηρητικότητας, µνήµης, άµεσης λήψης απόφασης, 
αυτοσυγκέντρωσης και αυξάνονται οι αντιληπτικές και κινητικές τους 
δεξιότητες. Επίσης τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, 
δηµιουργούν δικά τους εκφραστικά σύµβολα µη λεκτικής επικοινωνίας, 
καλλιεργούν, βιώνουν και εκφράζουν συναισθήµατα, σκέψεις, επιθυµίες και 
εµπειρίες. Ακόµη αναπτύσσουν την πρωτοτυπία, την αυτενέργεια, αυξάνουν την 
αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν µια θετική αυτό-εικόνα (Likesas and 
Zachopoulou, 2006). Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής δεν υποδεικνύει, δεν 
διορθώνει και δεν καθορίζει την κίνηση. Απλά δίνει το ερέθισµα χωρίς να 
υπάρχει σωστό και λάθος. Ο παιδαγωγός πρέπει να ενθαρρύνει, να παροτρύνει 
και να εµψυχώνει τα παιδιά (Ανδρούτσος,1995). 

Η παιδαγωγική σηµασία της βιωµατικής και δηµιουργικής διαδικασίας 
προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα µοντέλο διδασκαλίας που να οδηγεί 
το µαθητή µέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση και τον πειραµατισµό 
στην δηµιουργική έκφραση και σε µια ενεργητική προσέγγιση στην διαδικασία 
της διδασκαλίας-µάθησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Εµβαθύνοντας 
συχνά σε ένα θέµα, εµφανίζεται ένα ευρύ πεδίο για να επεκταθεί στη συνέχεια, σε 
περισσότερους στόχους, προσφέροντας έτσι στα παιδιά καινούργιες γνώσεις και 
εµπειρίες και κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον τους. Σε αυτή τη διδασκαλία 
του ελληνικού παραδοσιακού χορού ενδιαφέρει πρωταρχικά η ενεργητική 
συµµετοχή των παιδιών της τάξης. Το παιδί, ενώ θα διατηρεί την αυτονοµία του, 
θα συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα, ανεξάρτητα από τις φυσικές του ικανότητες, 
αλλά µε βάση το επίπεδο ικανοτήτων και εµπειριών του. Η δηµιουργική µέθοδος 
διδασκαλίας βασίζεται στην αρχή της ατοµικής ιδιαιτερότητας του κάθε 
παιδιού, δίνοντας µεγάλη σηµασία στην αυτενέργεια και την πρωτοβουλία και 
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επιτρέπει την ελευθερία, την εξερεύνηση, την ανακάλυψη, τον πειραµατισµό, την 
εκφραστικότητα και τον αυθορµητισµό (Ματέυ, 1978, Purcell, 1994).  

Κατά την εφαρµογή δηµιουργικών µεθόδων διδασκαλίας στο µάθηµα του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής παρέχει ποικιλία 
ερεθισµάτων (ηχητικά – οπτικά – λεκτικά – κινητικά - πραγµατικά ή και 
φανταστικά) για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να ενισχύσει τη 
συµµετοχή τους µε δραστηριότητες µουσικοκινητικής αγωγής που έχουν στόχο 
την διδασκαλία-µάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών (Ματέυ, 1992, 
Orff, 1978). Στη συνέχεια προχωρά στην ανάπτυξη του θεµατικού υλικού και την 
εξέλιξή του διασφαλίζοντας το προσωπικό ύφος και στυλ κάθε παιδιού της 
οµάδας. Στο τέλος δίνει ανατροφοδότηση στα παιδιά µέσα από συζήτηση 
παροτρύνοντας την έκφραση των απόψεων και των συναισθηµάτων τους. Η 
αυθόρµητη δηµιουργική έκφραση αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητας 
του παιδιού. Η ενεργητική παρατήρηση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και η 
ποιοτική και ποσοτική παρέµβασή του αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει 
δυνατότητες εξέλιξης της προσωπικότητας του παιδιού. Η παροχή πολλών και 
ποικίλλων ερεθισµάτων οδηγεί το παιδί να θέτει ερωτήµατα, να 
προβληµατίζεται, να αναζητά λύσεις, να αναπτύσσει τις ικανότητες της 
ανάλυσης και σύνθεσης και να καλλιεργεί τις διανοητικές του δεξιότητες. 

Η ατοµική συµπεριφορά, η αντιληπτική ικανότητα, η προσωπικότητα και 
η προσαρµοστικότητα δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά, αλλά ποικίλει σηµαντικά 
σε καθένα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Είναι απαραίτητο ωστόσο για όλα 
τα παιδιά να βιώνουν και να αντιλαµβάνονται την αποδοχή της ατοµικής τους 
προσπάθειας και δράσης µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής οφείλει να ενισχύει τις προσπάθειες των παιδιών και να τα παρακινεί 
ώστε να υπάρχει µια συνεχής ανάπτυξη του θετικού αυτό-συναισθήµατος. 
Επίσης να παροτρύνει τα παιδιά να σκέφτονται, πριν εµπλακούν στη 
δραστηριότητα. Είναι σκόπιµο τα µαθήµατα των παραδοσιακών χορών να 
περιέχουν δραστηριότητες ανοικτής έκβασης έτσι ώστε να προάγουν την 
κινητική δηµιουργικότητα και τα παιδιά να επιλέγουν και να παρουσιάζουν το 
δικό τους ατοµικό αποτέλεσµα (Bubner and Mienert, 1982).  

       Βασικό στοιχείο στο µάθηµα είναι και το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι, το 
οποίο καταδεικνύει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην ποίηση και τη 
µουσική. Στο δηµοτικό τραγούδι, αυτή η συνύφανση µε τις αναµφισβήτητες 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους δύο παράγοντες, µουσική και ποίηση, η 
µουσική παίζει πολλές φορές πρωτεύοντα ρόλο στη µορφολογική οργάνωση του 
τραγουδιού στο σύνολο του (Θέµελης, 1972). Η εκµάθηση των παραδοσιακών 
τραγουδιών στα παιδιά δηµιουργεί την προϋπόθεση για την εκµάθηση του 
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χορευτικού ρυθµού, ο οποίος εµπεριέχεται στη µελωδία και είναι ο βασικός 
παράγοντας για την κινητική δηµιουργία του παιδιού. Η δηµιουργικότητα στο 
χώρο των παραδοσιακών χορών εκφράζεται µε την δηµιουργική κίνηση, το 
αυτοσχέδιο δραµατικό παιχνίδι, τον λεκτικό, ρυθµικό και κινητικό 
αυτοσχεδιασµό και την χρήση των µουσικών και αυτοσχέδιων οργάνων. Η 
αυθόρµητη δηµιουργική κίνηση, ενσωµατωµένη στο σχολικό πρόγραµµα 
αποτελεί µέσο παρακίνησης για τα παιδιά, ιδιαίτερα της πρώτης σχολικής 
περιόδου, αλλά προσφέρει και  ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον µάθηµα ελληνικών 
παραδοσιακών χορών.  

    Εικόνα 4.    

 

Συµπεράσµατα  

Η εφαρµογή δηµιουργικών µεθόδων διδασκαλίας στην εκµάθηση των ελληνικών 
παραδοσιακών χορών στους µαθητές είναι εφικτή. Τα παιδιά σε σύντοµο χρόνο 
µπορούν να γνωρίσουν και να αποκτήσουν εξοικείωση µε τα βασικά στοιχεία της 
κινητικής δηµιουργικότητας αναπτύσσοντας τις βασικές κινητικές δεξιότητες σε 
στάση, σε µετακίνηση και σε χειρισµούς, αποκτώντας τον έλεγχο του σώµατός 
τους, παρουσιάζοντας συντονισµό στις µετακινήσεις τους και προσαρµογή σε 
κάθε αλλαγή ερεθισµάτων του περιβάλλοντος χώρου. Με την κίνησή τους 
εκφράζουν ελεύθερα και αυθόρµητα τις προσωπικές τους ικανότητες στις 
δηµιουργικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια. Μέσα από φωνές, οµιλίες, 
τραγούδια και άλλους αυτοσχεδιασµούς, δηµιουργούν απλές κινητικές φόρµες 
και απλά ρυθµικά µοτίβα, τα οποία στο τέλος µπορούν να αναδειχθούν σε 
χορευτικές φόρµες και ρυθµικά µοτίβα παραδοσιακών τραγουδιών και χορών. 
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Μαθαίνουν να ανταποκρίνονται κινησιολογικά σε διαφορετικούς ρυθµούς, να 
δηµιουργούν νέες κινητικές χορευτικές φόρµες, διαφορετικές για κάθε 
καινούργιο µουσικό ερέθισµα. 

Ιδιαίτερα για την διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών το 
προτεινόµενο δηµιουργικό µοντέλο φαίνεται να δίνει λύση στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης αγωγής για την πραγµατοποίηση της µάθησης µέσα από δηµιουργικές 
διεργασίες. Ο µαθητής, σύµφωνα µε την νέα αυτή πρόταση, θα µάθει µε ένα 
ευχάριστο, δηµιουργικό και παραγωγικό τρόπο, αλλά και µε πιο γρήγορους 
ρυθµούς κατανόησης και µάθησης τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Έτσι, η διδασκαλία και η µάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών θα είναι 
πιο αποτελεσµατική και πετυχηµένη, έχοντας πάντοτε ευρύτερο στόχο, όχι µόνο 
τη διατήρηση και συνέχεια της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, αλλά και την  
αγάπη των µαθητών στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το προτεινόµενο 
παιδοκεντρικό µοντέλο αποτελεί µια νέα διάσταση στη διδακτική διαδικασία 
του ελληνικού παραδοσιακού χορού, καλύπτοντας ταυτόχρονα και το µέχρι τώρα 
κενό της χορευτικής εµπειρίας και πράξης στα σχολεία. Επιπλέον, συνάδει µε την 
ίδια τη φύση του ελληνικού παραδοσιακού χορού, που ενέχει τις έννοιες της 
δηµιουργικότητας, της συλλογικότητας, του αυτοσχεδιασµού, της ενεργητικό-
τητας, της αλλαγής και του διαρκούς µετασχηµατισµού (Κουτσούµπα, 2007), 
ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραµµάτων της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Λυκεσάς και Τυροβολά, 2007). 

 

 

Πληροφορίες - Βιβλιογραφία: Γ. Λυκεσάς:  likes@otenet.gr  


