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Περίληψη

Το παιδί μαθαίνει πως μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα του όχι μόνο με λέξεις

αλλά και με το σώμα του, με τη βοήθεια του χορού. Μέχρι την ηλικία των πέντε τα

παιδιά μαθαίνουν να κινούνται στο χώρο, να χρησιμοποιούν διαφορετικά επίπεδα

κίνησης, να επιλέγουν τη δυναμική της κίνησης τους και να ξεχωρίζουν μουσικούς

ρυθμούς.  Η θεματολογία της παρούσας εργασίας αφορά το χορό.  Συγκεκριμένα,

αρχικά  επιδιώχθηκε  η  επαφή  των  νηπίων  με  το  χορό  και  στη  συνέχεια  να

διερευνηθεί ποιο είδος χορού, ο σύγχρονος ή ο παραδοσιακός, είναι προτιμότερο

να διδαχθεί πρώτος στην τάξη ενός νηπιαγωγείου. Για τη διερεύνηση του ζητήματος

αυτού  οργανώθηκε  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα,  σύμφωνα  με  το  οποίο,

πραγματοποιήθηκε σταδιακά η εκμάθηση χορών μέσα σε ένα πλαίσιο διάφορων

δραστηριοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 33 παιδιά από δύο τμήματα νηπίων.

Οι στόχοι και το πρόγραμμα για κάθε μέρα παρέμβασης ήταν διαφορετικοί ενώ η

καθημερινή διάρκεια ήταν 35-45 λεπτών. Σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση της

εργασίας ήταν η μουσική, καθώς αφορά διδασκαλία χορού, όπως και τα ημερολόγια

της ερευνήτριας. Αυτά συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια άμεσα, στο τέλος κάθε

παρέμβασης  και  αφορούσαν  την  αξιολόγηση  και  περιγραφή  του  ημερήσιου

προγράμματος.  Από  την  ποιοτική  ανάλυση  των  ημερολογίων  αυτών  προέκυψαν

συμπεράσματα  που  αφορούν  στη  διαδικασία,  τις  δραστηριότητες,  το  ρόλο  του

ερευνητή και τη στάση των νηπίων. Αυτό που έγινε αντιληπτό είναι ότι η διδασκαλία

του  σύγχρονου  χορού  είναι  πιο  εύκολη  συγκριτικά  με  αυτή  του  παραδοσιακού

χορού στο νηπιαγωγείο,  το πέρασμα από τον σύγχρονο στον παραδοσιακό χορό

ήταν πιο εύκολο από το αντίστροφο, το είδος του χορού και το ομαδικό ενδιαφέρον

είναι μεταβλητές που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, ο σύγχρονος χορός είναι

πιο κατάλληλος να διδαχθεί πρώτος έναντι του παραδοσιακού. Ο παραδοσιακός και

ο σύγχρονος χορός μπορούν να διδαχθούν σε νήπια χωρίς να έχει σημασία η σειρά

που θα διδαχθούν αν δοθεί ο κατάλληλος χρόνος και χώρος. 

Λέξεις  κλειδιά:  χορός,  σύγχρονος  χορός,  παραδοσιακός  χορός,  νηπιαγωγείο,

παιχνίδι
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Abstract

The child learns how to express their feelings not just with words but also with their

body through dance.  Up to  the age of  5 children  learn to  move into space,  use

different movement levels, choose the dynamics of their movements and tell apart

different  music  rhythms.  The  subject  matter  of  this  dissertation  concerns  dance.

Specifically, it was initially attempted to get the children acquainted with dance and

afterwards to investigate which dance genre, contemporary or folk, is preferable to

be instructed first in a nursery school class. In order to investigate this subject, a pilot

program was organized, according to which, the learning of the dance genres was

gradually  accomplished through various  activities.  Thirty  three children from two

different classes took part in the program. The goals and the program for each day of

intervention where different while the daily duration was 35-45 minutes. Important

tools for the implementation of the dissertation were music, as it concerns dance, as

well  as  the  researcher's  diaries.  The  diaries  were  filled  in  immediately  by  the

researcher  at  the  end of  every  intervention  and were  about  the  evaluation  and

description  of  the  daily  schedule.  From  the  quality  analysis  of  these  diaries

conclusions  regarding  the  process,  the  activities,  the  researcher's  part  and  the

children's attitude emerged. It was perceived that contemporary dance instruction is

easier  compared to  folk  dance  instruction  at  nursery  school,  the  transition  from

contemporary to folk dance is easier than the opposite, the dance genre and the

group interest are variables that affect the final result, contemporary dance is more

appropriate to be taught first instead of folk dance. Folk and contemporary dance

can be taught to nursery school children regardless of the teaching sequence, given

that proper time and place are provided. 
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Εισαγωγή 

Ο  χορός  είναι  ένα  μέσο  έκφρασης  και  μια  γλώσσα  επικοινωνίας  όλων  των

ανθρώπων, από τον πιο μεγάλο στον πιο μικρό. Είναι ίσως η πιο δυνατή και η πιο

ακέραια έκφραση από όλες τις άλλες. Είναι μια γλώσσα πανανθρώπινη, που στα

τελευταία χρόνια έγινε παγκόσμια αναλαμβάνοντας έτσι ένα ρόλο πρωταρχικό στην

επικοινωνία μεταξύ των λαών.

Είναι στιγμές στη ζωή που θαρρείς ότι τα λόγια δεν αρκούν για να δώσουν

αυτό  που  νιώθεις,  αυτό  που  ζεις.  Τότε  η  κίνηση  γίνεται  η  τέλεια  έκφραση  των

συναισθημάτων καθώς αποτελεί το ξέσπασμα την εκτόνωση μαζί.  Για αυτό και ο

χορός υπήρχε από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου και θα υπάρχει πάντα για

να συνοδεύει τις επόμενες γενιές, στις χαρές, τις λύπες και σε κάθε φάση της ζωής

και της καθημερινότητάς τους (Μπουρνέλη, 2002). 

Στο νηπιαγωγείο είναι ουσιαστικής σημασίας να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία

να χορεύει, για να αναπτύσσει την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα του, ώστε να

είναι σε θέση να εκφράζεται πιο έντονα με την κίνηση (Bellicha & Imberty, 2004). Η

ελεύθερη  κινητική  έκφραση  στα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  είναι  μία  φυσική

διαδικασία, η οποία είναι σημαντικό να ενισχύεται μέρα με τη μέρα.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν διττός. Πρώτα, επιδιώχθηκε η επαφή

των  νηπίων  με  το  χορό  και  στη  συνέχεια  να  διερευνηθεί  ποιο  είδος  χορού,  ο

σύγχρονος ή ο παραδοσιακός, είναι προτιμότερο να διδαχθεί πρώτος στην τάξη ενός

νηπιαγωγείου.  Δημιουργήθηκαν  ερευνητικά  ερωτήματα  που  σχετίζονται  με  τη

διδασκαλία του σύγχρονου χορού σε σύγκριση με τη διδασκαλία του παραδοσιακού

χορού στο νηπιαγωγείο, με το βαθμό δυσκολίας κατά το πέρασμα από το σύγχρονο

χορό στον παραδοσιακό χορό και το αντίθετο, με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα

παιδιά την αλλαγή του ρυθμού από ένα σύγχρονο τραγούδι σε ένα παραδοσιακό

τραγούδι  και  το  αντίστροφο και  τέλος,  με  το αν το  είδος χορού και  το ομαδικό

ενδιαφέρον των νηπίων για χορό, μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα

της εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό έλαβαν μέρος στην εργασία νήπια από δύο διαφορετικά

τμήματα νηπίων σε ολοήμερο νηπιαγωγείο της Φλώρινας. Η διδασκαλία έγινε με
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διαφορετική σειρά σε  κάθε τμήμα για να διερευνηθεί  με  ποια  σειρά πρέπει  να

διδαχθεί ο χορός στο νηπιαγωγείο, δηλαδή ο σύγχρονος χορός ή ο παραδοασιακός,

ώστε να είναι πιο εύκολη η εκμάθησή τους. Το ερευνητικό δείγμα χωρίστηκε σε: Α

τμήμα Παραδοσιακό (16 νήπια) - Β τμήμα Σύγχρονο (17 νήπια).

Ο Σύγχρονος χορός είναι  πιο άγνωστος χορός στα νήπια σε σχέση με τον

Παραδοσιακό που τον γνωρίζουν ίσως βιωματικά και πιθανόν έχουν περισσότερες

εικόνες από αυτόν σε πολιτιστικές ή κοσμικές εκδηλώσεις. Εξάλλου ο Παραδοσιακός

έχει πιο σταθερά βήματα σε σχέση με το Σύγχρονο, που μπορεί να δυσκολέψει τα

παιδιά γιατί  χρειάζεται περισσότερη φαντασία.  Ίσως προκύψει κάτι  διαφορετικό.

Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να αποδωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καθώς

και η ανταπόκριση των παιδιών σ' αυτά τα είδη χορού.

Η διερεύνηση και η επίτευξη αυτού του σκοπού έγινε μέσα από ένα πιλοτικό

πρόγραμμα,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  πραγματοποιήθηκε  σταδιακά  η  εκμάθηση

χορών μέσα σε ένα πλαίσιο διάφορων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.  Για να

εξετασθεί ποιο είδος χορού, ο σύγχρονος ή ο παραδοσιακός, είναι προτιμότερο να

διδαχθεί πρώτος στην τάξη ενός νηπιαγωγείου, έγινε μια παρέμβαση σε διάστημα 4

βδομάδων σε δυο κλασικά τμήματα νηπιαγωγείου. 

Η παρέμβαση έγινε και  στα δύο τμήματα με το ίδιο πρόγραμμα με μόνη

διαφορά  το  έιδος  του  χορού  και  της  μουσικής.  Ξεκινούσε  με  μουσικοκινητικό

παιχνίδι, συνέχιζε με διδασκαλία σύγχρονου ή παραδοσιακού χορού αντίστοιχα και

έκλεινε  με  παιχνίδι  απωθεραπέιας.  Κύρια  εργαλεία  ήταν  η  μουσική  και  τα

ημερολόγια-ερωτηματολόγια  που  σχετίζονταν  με  την  αξιολόγηση  της  ημέρας

παρέμβασης.  Από  την  ανάλυση  αυτών  βγήκαν  τα  τελικά  συμπεράσματα  του

πιλοτικού προγράμματος που οδήγησαν στη νεα γνώση.

Η  παρούσα  εργασία  διαρθρώνεται  σε  οκτώ  κεφάλαια.  Το  1ο κεφάλαιο

αναφέρεται  στο Χορό, για τον οποίο έγινε μια εκτενέστερη ανάλυση του ορισμού

του και της εξέλιξης του από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Στο κεφάλαιο 2 έγινε

αναφορά στο είδος του παραδοσιακού χορού.  Έγινε  δηλαδή αναφορά στο πόσο

ένας  χορός  βασίζεται  και  επηρεάζεται  από  την  παράδοση  του  κάθε  λαού,  ενώ

τονίστηκε  ιδιαίτερα,  μέσα  από  ιστορική  ανάλυση,  ο  παραδοσιακός  χορός  στην

Ελλάδα. 
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Στο κεφάλαιο 3 ο σύγχρονος χορός. Ο σύγχρονος, ένας χορός γεννημένος

από το κλασικό μπαλέτο και τον μοντέρνο χορό παρουσιάζεται ιστορικά μέσα από

τη  ζωή  τριών  χορευτριών,  τα  κατορθώματα  των  οποίων  ''μαρτυρούν''  τα

χαρακτηριστικά του. 

Το  κεφάλαιο  4,  εστιάζει  στο  χορό  στο  νηπιαγωγείο,  που  αποτελεί  ένα

κομμάτι  της φυσικής αγωγής.  Ακόμα γίνεται  λόγος για το παιγνιώδες κλίμα που

αναπτύσσεται γύρω από τη δραστηριότητα του χορού και για το ρόλο που έχει ο/η

εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός χορού.

Ακολούθως στο κεφάλαιο 5 διατυπώνεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας.

Εκτός  από  τη  συνοπτική  ανάπτυξη  της  προβληματικής,  αναπτύχθηκαν  και  οι

επιμέρους στόχοι  όπως Γνωστικοί,  Ψυχοκινητικοί  και  Κοινωνικο-συναισθηματικοί,

ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα.

Στη συνέχεια στο 6ο κεφάλαιο, περιγράφεται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία

που  ακολουθήθηκε  για  να  εξυπηρετήσει  τον  σκοπό  της  παρούσας  εργασίας.

Περιλαμβάνει  τους  συμμετέχοντες  της  έρευνας,  τη  διαδικασία  που  έγινε,  τα

εργαλεία  που  χρησιμοποιήθηκαν,  όπως μουσική  και  ημερολόγια,  και  την

παρέμβαση με την ανάλυση των δραστηριοτήτων του πιλοτικού προγράμματος. Την

καταγραφή  των  στοιχείων  αυτών  διαδέχεται  μια  ποιοτική  ανάλυση  των

ημερολογίων στο κεφάλαιο 7. 

Στο  κεφάλαιο  8  αναφέρονται  τα  συμπεράσματα,  απαντώνται  τα  ερευνητικά

ερωτήματα που τέθηκαν πριν την παρέμβαση, θέτει τους περιορισμούς που έγιναν,

ενώ γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με θέμα το χορό. 
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1. Ο Χορός

Ο χορός έχει θεωρηθεί η αρχαιότερη από τις τέχνες, ωστόσο είναι εξίσου αληθές ότι

είναι παλαιότερος από τις τέχνες. Η δημιουργία προτύπων στο χρόνο και στο χώρο

μέσω του ανθρώπινου σώματος είναι αυτό που κάνει το χορό μοναδικό ανάμεσα

στις  τέχνες  και  εξηγεί  ίσως την  αρχαιότητα και  την  καθολικότητα του (Peterson,

2005). 

Ο  χορός  από  τα  αρχαία  χρόνια  υπήρξε  το  σύμβολο  της  συνειδητής

παρουσίας  της  ζωής.  Το  όργανο  που  χρησιμοποιεί  ο  χορός  είναι  το  ανθρώπινο

σώμα. Σ’ όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς ο χορός αποτελούσε και αποτελεί

σημαντικό  κομμάτι  ποικίλων  εκφάνσεων  της  κοινωνικής  ζωής  (πολιτιστικής,

θρησκευτικής,  εκπαιδευτικής,  ψυχαγωγικής  κ.ά.).  Μπορεί  να  αναφέρεται  στον

έρωτα, τη δουλειά, τον πόλεμο, τη θρησκεία ακόμη και τον θάνατο (Λυκεσάς, 2002).

Ο χορός,  στη διάρκεια διάφορων φάσεων της ιστορίας του,  έχει  διατηρηθεί  σαν

ένας χώρος δραστηριότητας μέσω του οποίου η σωματική αγωγή ήθελε να πετύχει

συγκεκριμένα αποτελέσματα, σημαντικά στον τομέα της. Σύμφωνα με τον Rogers

(Λυκεσάς, 2002), «ο χορός, η πρώτη από τις καλές τέχνες και η πιο παιδαγωγική,

είναι  η  μόνη  που  βοηθά,  προφανώς  πολύ  δραστικότερα  από  κάθε  άλλο  είδος

μαθητικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, για να γίνουν τα παιδιά

πολίτες  υγιέστεροι,  γενναιόδωροι,  ευαίσθητοι,  συνεργάσιμοι,  θαρραλέοι,

φιλάνθρωποι, καλλιεργημένοι» (Rogers, 1941 στο Λυκεσάς, 2002) 

Ο χορός αποτελεί μέσω της κίνησης ένα σημαντικό στοιχείο για τη ζωή του

ανθρώπου που τον ακολουθεί από την ημέρα της γέννησής του μέχρι το τέλος του.

Ο  άνθρωπος  σε  κάθε  σημαντική  στιγμή  της  ζωής  του,  για  να  εξωτερικεύσει  τα

συναισθήματά του που αποζητούν την έκφρασή τους, καταφεύγει στη μουσική, στο

στίχο  και  το  χορό (Δούκα,  1999 στο  Λαζάρη,  2013).  Ως μια από τις  υψηλότερες

εκδηλώσεις  του  ανθρώπου,  ο  χορός,  βγαίνει  από  τα  βάθη  της  ψυχής  του  και

αποτυπώνει την αρμονία του «Είναι» (Δαμιανός, 1995, στο Λαζάρη, 2013). Αποτελεί

πηγαία  παρότρυνση,  ανάγκη  παρουσίασης,  σκέψης,  πράξης,  κατάστασης,  βουβή

ομιλία, επικοινωνία, συνοδός του ανθρώπου στη ζωή του (Βρυλάκου- Γκέλη, 1994

στο Λαζάρη, 2013) .
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O  χορός  και  το  τραγούδι  είναι  η  έκφραση  της  ψυχής,  ο  τρόπος  να

εκδηλώσουμε  τα  συναισθήματα  μας,  να  εκτονωθούμε,  να  επικοινωνήσουμε.  Ο

χορός σου δίνει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσεις, να δημιουργήσεις, μια αίσθηση

που σε γεμίζει  ικανοποίηση,  σου είναι  απαραίτητος.  Ο χορός είναι  ευτυχία,  μια

ευτυχία  που  πηγάζει  από  τον  αυθορμητισμό  μας,  που  υπάρχει  στην  κίνηση  τις

περισσότερες φορές σε συνδυασμό με τη μουσική.

Σχετικά, µε την προέλευση της λέξης χορός υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η

πρώτη  εκδοχή  είναι  ότι  η  λέξη  χορός  προήλθε  από  τη  χαρά,  γιατί  συνήθως

χορεύουµε από χαρά. Άλλη εκδοχή, όµως, είναι ότι προήλθε από τη λέξη ‘‘χορονός’’

που  σηµαίνει  εγκύκλιο  κίνηση  (κύκλος).  Σύμφωνα  με  τον  Lincoln  Kirstein

(Σταυροπούλου,  2014),  η  αγγλική  λέξη  “dance”,  σχετίζεται  με  τη  γαλλική  λέξη

«danse» που πιστεύεται ότι προέκυψε από την αρχαία γερμανική λέξη “danson”.

Όλες αυτές οι λέξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών βασίζονται πάνω στη ρίζα “tan”, που

στα γνήσια σανσκριτικά σημαίνει το «τέντωμα», το «άπλωμα», το «τράβηγμα», το

«σούρσιμο».  Τέλος,  άλλοι  υποστηρίζουν ότι  προήλθε από την λέξη ‘‘χώρος’’  τον

κατάλληλο δηλαδή τόπο (χώρο) για την εκτέλεση των χορών. (Κράους, 1981)

Μπορούμε  να  κατανοήσουμε  την  έννοια  του  χορού  ως  «ένα  σύνολο

κινήσεων των ποδιών και  του σώματος που εκτελούνται  ως μέσο ψυχαγωγίας ή

τελετουργικής πράξης μιας ομάδας ανθρώπων» (Ρούμπης, 1990) και δεν εκπέμπει

απλά μια πληροφορία, αλλά είναι ένα μέσο έκφρασης,  επικοινωνίας, ένας λόγος

που βγαίνει από το σώμα. Ένας ορισμός που εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με

εκείνο που δίνει  το  εικονογραφικό λεξικό Petit  Larousse,  όπου «χορός  είναι  μια

συνέχεια κινήσεων του σώματος υπό τον ήχο οργάνων ή φωνής, μετατρέποντας μια

ιδέα, ένα συναίσθημα, μια αίσθηση ή ένα γεγονός σε μια ρυθμική κίνηση σύμφωνα

με τους νόμους της αισθητικής» (Schuftan, 1928 στο Παλαιολόγου, 2016). Ο χορός,

ουσιαστικά,  γίνεται  αντιληπτός,  όπως επισημαίνει  και  ο  Ρούμπης  (1993)  ως  «το

μέσο εκδήλωσης  των  ανθρωπίνων συναισθημάτων και  παθών και  προβολής  της

φυσικής ομορφιάς μέσω των ρυθμικών κινήσεων και στάσεων» και διαφοροποιείται

ανάλογα με το είδος του (Παλαιολόγου, 2016)

Υπάρχουν δυο προβλήματα για αυτούς που θα επιχειρούσαν να ορίσουν το

φαινόμενο  του  χορού.  Το  πρώτο  συνδέεται  με  το  κατά  πόσο  ο  χορός  είναι
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αποκλειστικά ανθρώπινη δραστηριότητα ή αν μπορεί επίσης να αποδοθεί και σε μη

ανθρώπινα όντα,  ενώ το δεύτερο σχετίζεται  με το πρόβλημα της διάκρισης τους

χορού από άλλες, πολύ στενά συνδεδεμένες με αυτόν δραστηριότητες. Και τα δύο

προβλήματα αναδύονται από το γεγονός ότι ο χορός προκύπτει από τη δημιουργία

σωματικών προτύπων στο χρόνο και στο χώρο (Peterson, 2005).

Η απουσία ενός μέσου έκφρασης που είναι δυνατόν να διαχωρίζεται από τον

άνθρωπο, ή μάλλον το γεγονός ότι στο χορό ο δημιουργός και το μέσο της έκφρασης

είναι  ένα  και  το  αυτό,  εγείρει  επίσης  μια  ατέρμονη  και  όμως  εύλογη  σύγχυση

μεταξύ του χορού και των άλλων ειδών που έχουν ως συστατικό τη ρυθμική κίνηση

(Ευαγγελίδη, 1991). 

Βασική σε όλους τους ορισμούς για το χορό είναι η έννοια της ρυθμικής ή

σχηματοποιημένης κίνησης. Προφανώς δεν είναι σαφής η διάκριση του χορού από

άλλα είδη ρυθμικών δραστηριοτήτων όπως κολύμπι, εργασία, τένις κ.α. Παρόλο που

πρέπει  να  είναι  κάποιος  προσεκτικός  με  τους  ορισμούς  που  είναι  τόσο

εξειδικευμένοι,  ώστε να αποκλείουν εκείνες  τις  κατηγορίες των φαινομένων που

δικαίως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, ωστόσο πρέπει να μπορεί να ορίσει

ένα  συγκεκριμένο  φαινόμενο,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  το  διακρίνει  από  μια

κατηγορία  πολύ  γενική.  Μια  άλλη  αντίληψη,  την  οποία  συμμερίζονται  οι

περισσότεροι συγγραφείς είναι ότι ο χορός είναι ρυθμική κίνηση που υπερβαίνει

τον ωφελιμιστικό σκοπό. Θέτοντας αυτή την έννοια αμέσως αποκλείονται πολλές

δραστηριότητες που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε, αν αντιμετωπίζαμε το χορό

υπό το πρίσμα της οργανωμένης κίνησης (Peterson, 2005).

Μέσα στη σύγχυση ανθρώπινων – μη ανθρώπινων και  χορού – μη χορού

έχουμε  και  μια  επιπλέον  διάκριση,  αυτή  που  είναι  ανάμεσα  στο  χορό  που

ουσιαστικά  είναι  μια  αισθητική  δραστηριότητα  και  το  χορό  που  εξυπηρετεί

ταυτόχρονα και κάποιες άλλες λειτουργίες. Η γραμματολογία του χορού αντανακλά

αυτή τη διχοτόμηση, διαχωρίζοντας πολύ αυστηρά αυτούς που γράφουν για τον

καλλιτεχνικό χορό από αυτούς που γράφουν για τον παραδοσιακό χορό. Αυτός ο

διαχωρισμός  βασικά  δεν  εξυπηρετεί  ιδιαίτερα  και  χάνεται  τελείως  όταν

αντιμετωπίζει  κανείς  το  χορό  ως  μια  εκδοχή  της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς

(Peterson, 2005).
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Οι  ορισμοί  ή  οι  κατηγορίες  κάνουν  πολύ  πιο  εύκολη  τη  ζωή,  γιατί  μας

βοηθούν  να  ξεχωρίζουμε  τον  πλούτο  των  ερεθισμάτων,  τα  οποία  συνέχεια

κεντρίζουν  τις  αισθήσεις  μας.  Ένας  περιεκτικός  ορισμός  του  χορού  που  θα

περιελάμβανε  δύο  από  τις  βασικές  έννοιες  που  περικλείονται  σε  όλους  τους

ορισμούς του χορού θα ήταν ένας που θα όριζε το χορό ως ''μια σχηματοποιημένη

κίνηση που τελείται ως αυτοσκοπός''. Ένας ορισμός της έννοιας του χορού δεν είναι

ούτε βοηθητικός αλλά ούτε και είναι εύκολο να βρεθεί (Τσομπανάκη, 2016). Παρόλα

αυτά μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια του χορού χωρίς να την ορίσουμε: Ο

χορός δεν είναι μόνο τα βήματα και οι κινήσεις του χορευτή. Είναι το ίδιο του το

σώμα, η φορεσιά του,  ακόμα και οι άλλοι  που χορεύουν μαζί  ότι  και αυτοί που

κάθονται γύρω του. Τέλος είναι οι μουσικοί, είναι οι τραγουδιστές και οι θεατές, η

συγκίνηση τους και οι ματιές τους.  Είναι ότι έγινε πριν φτάσουν να χορέψουν, το

κρασί που ήπιαν και η δίψα για ζωή (Τσομπανάκη, 2016).

1.1. Ιστορική εξέλιξη του χορού

1.1.1. Μυθολογία

Σύµφωνα µε την µυθολογία η γένεση του χορού αποδίδεται στην Ρέα γυναίκα του

Κρόνου, η οποία δίδαξε την τέχνη του χορού στους Κουρήτες, γιους της Γης που

κατοικούσαν στην Κρήτη και στους Κύβαντες που κατοικούσαν στην Φρυγία της Μ.

Ασίας.

 Σύµφωνα µε τον µύθο τον Κρόνο θα τον σκότωνε ο υιός του για να πάρει την

θέση του. Γι’ αυτό ο Κρόνος έτρωγε τα νεογέννητα παιδιά του .Όµως η Ρέα όταν

ήταν έγκυος στον ∆ία, έφυγε και πήγε στην Κρήτη, όπου τον γέννησε και έδωσε στον

Κρόνο  να  καταπιεί  µια  πέτρα  τυλιγμένη  µέσα  σε  φασκιές.  Ανάθεσε  ακόµη  τη

φροντίδα του βρέφους στους Κουρήτες οι οποίοι για να σκεπάσουν τα κλάµατά του,

χόρευαν ένα ζωηρό, πηδηχτό χορό µε πολύ θόρυβο χτυπώντας τα σπαθιά και τις

ασπίδες τους και βγάζοντας δυνατές κραυγές. Ο χορός αυτός των Κουρήτων και των

Κυβάντων ονομάστηκε ενόπλιος. Αργότερα όταν ο ∆ίας σκότωσε τον Κρόνο και πήρε
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τη θέση του, οι Κουρήτες έγιναν ιερείς του και συνέχισαν αυτοί και οι απόγονοί τους

για πολλούς αιώνες να τελούν λατρευτικές τελετές (Παλαιολόγου, 2015).

Για το χορό εκείνων των χρόνων κάνει λόγο και ο Όμηρος. Αυτός μιλάει για

τη σχέση που έχει ο κάθε θεός με το χορό. Ειδικότερα, η θεά Αθηνά, επινόησε τον

πολεμικό χορό  για  να  γιορτάσει  τη  νίκη  της  κατά των  Τιτάνων ενώ ο,  κατά  τον

Πίνδαρο ορχηστής Απόλλωνας λόγω της σχέσης του με τη μουσική, λατρευόταν με

ειδικούς χορούς, όπως τα Υακίνθια. Από την άλλη η θεά Ήρα αποκαλούσε τον θεό

του πολέμου Άρη ως τον τέλειο χορευτή. Άλλα γεγονότα θέλουν το Δία να σώζεται

από το χορό των Κουρητών εξαιτίας του θορύβου που έκαναν τα ακόντια και  οι

ασπίδες τους όταν αυτός απειλούνταν από τη μανία του πατέρα του Κρόνου. Όσο

για το θεό Διόνυσο οι χοροί που γίνονταν προς τιμήν τους συνοδεύονταν πάντα από

ποτό και ξεφάντωμα (Τραύλου & Πληθάκη, 1984)

1.1.2 Αρχαία Ελλάδα

Οι αρχαίοι  Έλληνες ακόµα πίστευαν ότι ο χορός δημιουργήθηκε από τους ίδιους

τους θεούς για αυτό και τους είχαν συνδέσει µε κάθε θρησκευτική και λατρευτική

εκδήλωση. Η εφεύρεση του χορού αποδίδεται  στη Μούσα Πολύµνια.  Επίσης,  τη

χάρη πάνω στην τέχνη του χορού την είχε η Μούσα Τερψιχόρη, που το όνοµά της

σήµαινε «χαρά στο χορό». Επίσης η Ουρανία, η προστάτιδα της αστρονοµίας ήταν

συγχρόνως µία από τις Μούσες προστάτιδες του χορού. Ο χορός ήταν αναπόσπαστο

µέρος της ζωής των Ελλήνων που χόρευαν πρόθυµα κάτω κάθε είδους συνθήκες ,

και έχαιρε πολύ µεγάλης εκτίµησης. Οι Έλληνες µάθαιναν το χορό από πολύ µικρή

ηλικία.  Οι  χορευτές  ήταν  εξαιρετικά  αθλητικοί  και  οι  κινήσεις  τους  τέλειες  και

ρωμαλέες (Ρούμπης, 1990).

Ο Πλάτωνας ονόμασε χορό την έμφυτη χαρά του θείου δώρου της όρχησης

που τους έδωσε ο Θεός. Οι κινήσεις του ανθρώπου μπήκαν σε κανόνες τέχνης και

δημιούργησαν δηλαδή το χορό. Συνδιάστηκαν με μουσική και ποίηση, συγκίνησαν

και γοήτευσαν τη ψυχή του ανθρώπου, ενώ μπόρεσαν και εξέφρασαν την ψυχική

του κατάσταση. Κατά τον Πλάτωνα οι χοροί διαιρέθηκαν σε πολεμικούς, ειρηνικούς

και  θρησκευτικούς  (Τραύλου  &  Πληθάκη,  1984).  Με  μια  σύντομη  αναφορά  οι
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πολεμικοί χοροί είναι αυτοί  των Κουρητών, που προκαλούσε πολεμικό μένος και

ενθουσίαζε τους πολεμιστές. Ο πυρρίχιος διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα και

τον 6ο αιώνα τον χόρευαν στην Αθήνα σαν πολεμική μίμηση. Με τον καιρό ανα

περιοχή  πήρε  διαφορετικά  ονόματα,  ενώ  σχεδόν  παντού  χρησιμοποιούνταν  για

πολεµική  εξάσκηση  και  χορεύονταν  από  έναν  χορευτή  ή  και  από  οµάδες.  Οι

θρησκευτικοί χοροί ήταν αυτοί που συνδέονταν με το Θεό, τη θρησκεία, τη λατρεία

και τα μυστήρια. Ήταν γαλήνιοι χοροί, με πιο χαρακτηριστικό αυτό του Παιάνα, που

χορευόταν και ψαλλόταν προς τιμήν του Απόλλωνα. Άλλοι θρησκευτικοί χοροί ήταν

τα παρθένια, ο γερανός, τα άνθεα και ο χορός των καρυάτιδων. Οι ειρηνικοί χοροί

χωρίζονται στους χορούς του θεάτρου, δηλαδή της τραγωδίας, της κωμωδίας και

της σατυρικής ποίησης,  σε αυτούς της ιδιωτικής ζωής και στους λαϊκούς χορούς,

δηλαδή στους χορούς των συμποσίων, των γάμων, των κηδειών- του πένθους και σε

αυτούς των κοινωνικών συγκεντρώσεων, όπως αυτό των πεπλοφόρων (Τραύλου &

Πληθάκη, 1984) 

Κανένας άλλος λαός δεν έδωσε µεγαλύτερη αξία στον χορό όσο οι αρχαίοι

Έλληνες. Ο χορός για πρώτη φορά στην ελληνική ζωή παρουσιάζεται στους αγώνες

σαν αγώνισµα µε κριτές που επιλέγονται από τον λαό. Από τους Αρχαίους Έλληνες

γινόταν  η  χρήση  των  όρων,  ορχούµαι:  ρήµα  που  έχει  παρόµοια  έννοια  µε  την

σηµερινή του ρήµατος χορεύω και χορεύω: ρήµα που σηµαίνει ότι εκτελώ ρυθµικές

κινήσεις σύµφωνα µε την µουσική και τους στίχους. Στο µυαλό του Έλληνα, ο χορός

δεν ήταν αυτοτελής τέχνη , αλλά συνδυαζόταν απαραίτητα µε τη μουσική και την

ποίηση. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούσαν όψεις του ίδιου πράγματος , της τέχνης

που  ονομαζόταν  «μουσική»,  της  τέχνης  των  Μουσών.  Ο  χορός,  µολονότι  είναι

φυσική ροπή όλων των λαών, µόνο που στην αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε ως

παιδαγωγικό µέσο και μάλιστα σε πολύ ευρεία κλίµακα για τα δύο φύλα, ακόµα και

ως κύρια  στρατιωτική γυμναστική για  την  προετοιμασία εύψυχων και  ευέλικτων

πολεµιστών. Οι χοροί εκείνοι βέβαια, ήταν πολύ περισσότερο γυμναστικοί από τους

σηµερινούς.  Οι  αρχαίοι  χοροί  καλλιεργούσαν  µια  τελειότητα  των  γραµµών  του

σώµατος,  την  οποία  θαυµάζουµε  σε  παραστάσεις,  αγάλµατα  και  αγαλματίδια

(Παλαιολόγου, 2015). 
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1.1.3 Μεσαίωνας

Μεσαίωνας  είναι  το  χρονικό  διάστημα  από  το  διαμελισμό  της  Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ. Από

πλευρά  χορευτικής  τέχνης,  οι  χοροί  του  Μεσαίωνα  τοποθετούνται  ως  τον  16ο

αιώνα, ενώ η Αναγέννηση για το χορό άρχισε από το 16ο αιώνα με τα μπαλέτα της

Αυλής και την έντονη χορευτική δραστηριότητα των χορογράφων, ιδιαίτερα όλο το

17ο αιώνα, που ο απόηχος του φτάνει και στις αρχές του 18ου αιώνα. Αποτελεί ένα

σημαντικό σταθμό και συγχρόνως μια αφετηρία για τη μοναδική σε ομορφιά τέχνη

της κινητικής έκφρασης του ανθρώπου, που ονομάζουμε χορό (Ευαγγελίδη, 1991).

Στην Αρχαία Ελλάδα, ο χορός με καθαρά θρησκευτικό ξεκίνημα έγινε μέρος

του αρχαίου Δράματος με ολοκληρωμένη δομή και ο απόηχος του έφτασε ως τους

πρώτους  χριστιανικούς  χρόνους,  όπου  οι  ιερείς  μαζί  με  τους  εκκλησιαζόμενους

υμνούσαν με ψαλμούς και χορούς τον καινούριο θεό. Οι ψάλτες αναλάμβαναν το

ρόλο των δύο ημιχορίων της αρχαίας Τραγωδίας και οι Ιερείς με τους πιστούς των

πρωταγωνιστών. 

Ένας  χορός  που  έχει  τις  ρίζες  του  σε  αυτούς  τους  χρόνους  είναι  ο

εκκλησιαστικός.  Οι εκκλησιαστικοί χοροί ήταν ένα είδος χορευτικής λιτανείας, με

καθορισμένους βηματισμούς και συνοδεία τραγουδιού σε μορφή ύμνου. Σε ναούς,

όπως  τον  καθεδρικό  του  Τολέδο  χορεύτηκαν  ολόκληρα  εκκλησιαστικά  Μπαλέτα

όμως τον  11ο αιώνα,  οι  χορευτικές  λειτουργίες  άρχισαν  να  αραιώνουν  και  λίγα

χρόνια αργότερα απαγορεύτηκαν από τον Πάπα (Ευαγγελίδη, 1991).

Στην  Αγγλία  χόρευαν  τα  Χριστούγεννα  και  την  Πεντηκοστή  τους  χορούς

Μόρις ως αφιέρωμα στην Παναγία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των νηστειών οι

Ιερείς εκτελούσαν κάποιους χορούς φορώντας μπλε ράσα. Στα καρναβάλια, οι ίδιοι

χόρευαν  σε  δύο  αντικριστές  γραμμές  με  αργές  κυκλικές  κινήσεις,  ντυμένοι  με

κόκκινα άμφια και με μικρά κουδουνάκια ραμμένα στα ράσα τους. Στη Λισσαβόνα

τον  16ο  αιώνα,  ο  θρησκευτικός  χορός  αποτελούσε  στοιχείο  διδασκαλίας  σε  14

δημόσια σχολεία.
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Ο θρησκευτικός χορός χορευόταν από το 12ο έως το 16ο αιώνα, ενώ ήταν

πολύ διαδεδομένος τον 17ο αιώνα. Χοροί θρησκευτικού χαρακτήρα είναι και αυτός

προς τιμήν του Άγιου Ιωάννη που γινόταν στη Γερμανία με το όνομα Μπραντόν,

όπου  οι  πιστοί  τον  συνόδευαν  με  πήδημα  πάνω  από  φωτιές.  Το  έθιμο  αυτό

διατηρήθηκε  ως  τις  μέρες  μας.  Επιπλέον  στο  Παρίσι,  στις  γιορτές  του  Πάσχα,

δημιουργήθηκαν με το πρόσχημα αυτό του χορού, νυχτερινές παρελάσεις με μάσκες

ζώων  που  θύμιζαν  περισσότερο  παγανιστικούς  χορούς  παρά  θρησκευτικούς

(Ευαγγελίδη, 1991).

Ο  Μεσαίωνας  ήταν  γεμάτος  ιστορίες  για  το  χορό,  που  συχνά  έφτανε  σε

φρενίτιδα που καμία δύναμη δε  μπορούσε να σταματήσει  το έξαλλο πλήθος.  Η

μανία  αυτή  του  χορού  λειτούργησε  στις  περισσότερες  πόλεις  σαν  μεταδοτική

αρρώστια.  Η  αποπνικτική  σεμνοτυφία  και  η  στέρηση  της  ατομικής  ελευθερίας,

έσπρωχναν το λαό στο χορό σαν μια ανάγκη προσωπικής έκφρασης και συγχρόνως

ψυχικής αποτοξίνωσης. (Ευαγγελίδη, 1991, Σαβράμη, 2010).

Ο πιο γνωστός χορός αυτής της περιόδου φαίνεται ότι είναι ο Μακάβριος

χορός, ο οποίος είχε εξορκιστικό χαρακτήρα και δεσπόζουσα μορφή το Θάνατο. Ο

μακάβριος  χορός  εξαπλώθηκε  παντού  και  χορευόταν  από  άντρες,  γυναίκες  και

παιδιά, όταν το 1373 μαστίζει στην Ευρώπη η πανώλη. Από το χορό αυτό δηλώθηκε

η  ασίγαστη  ανάγκη  των  ανθρώπων  να εκφραστούν  κινητικά  ακόμα  και  στις  πιο

αρνητικές στιγμές της ζωής τους. 

Για  κάτι  ακόμα  που  φημίζεται  η  Μεσαιωνική  Ευρώπη,  σύμφωνα  με  την

Ευαγγελίδη (1991), είναι για την ιπποτική ποίηση των Τροβαδούρων, το 1100 έως το

1300.  Αυτοί  ήταν  πλανόδιοι  ποιητές  που  ταξίδευαν  από  Αυλή  σε  Αυλή,

προσφέροντας στα υψηλά αφεντικά την τέχνη τους, την ποίηση, το τραγούδι και το

χορό, εξιστορώντας τα γεγονότα της εποχής. Οι πλανόδιοι αυτοί τραγουδιστές μαζί

με τον έρωτα υμνούσαν τις πολεμικές ικανότητες, την ανδρεία των αρχόντων και τις

αρετές και την ομορφιά των αρχοντισσών. Τα τραγούδια τους τα ονόμαζαν Ballades,

από το  ballo (χορός), καθώς ο χορός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων

τους. Η λέξη ballo σχετιζόταν με τον εκλεπτυσμένο χορό των Ευγενών, ενώ η λέξη

danza με κάθε λαϊκό χορό (Σαβράμη, 2010)
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Σχετικά με τις χορευτικές φόρμες του Μεσαίωνα φαίνεται να ήταν δύο, ο

κυκλικός  και  ο  ζευγαρωτός  χορός.  Τα  όργανα που συνόδευαν τους χορούς  ήταν

βιολί, φλάουτο, βιόλα, γκάιντα. Τα τραγούδια αναφέρονταν στη χαρά της ζωής, τον

έρωτα και τον ηρωισμό. Τον κυκλικό χορό τον θεωρούσαν θηλυκό με μητριαρχικές

ρίζες. Οι κινήσεις και οι βηματισμοί ήταν πειθαρχημένες, αρχικά με τη συνοδεία

τραγουδιού και αργότερα και μουσικών οργάνων που ακολούθησαν τη μελωδική

γραμμή  του  τραγουδιού.  Οδηγούσε  ο  πρώτος  χορευτής  ο  οποίος  έδειχνε  τις

φιγούρες.  Το  ζευγαρωτό  χορό  τον  χαρακτήριζαν  αντρικό  γιατί  είχε  ζωηρούς

βηματισμούς και παντομιμικά στοιχεία.

1.1.4 Αναγέννηση

Μετά  τη  Γαλλική  Επανάσταση,  οι  χοροί  που  χορεύονταν  στη  Γαλλία

εξακολουθούσαν  να  δεσπόζουν  τόσο  στην  Ευρώπη,  όσο  και  στην  Αμερική.  Οι

ιστορικοί  χοροί  της  Ευρώπης  μεταφέρονται  στην  Αμερική,  από  τις  πρώτες

οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Βιρτζίνα τον 17ο αιώνα. Πολλοί πρόσφυγες

χοροδιδάσκαλοι  κατέφυγαν  στις  ΗΠΑ  και  βρήκαν  πρόσφορο  έδαφος  να

μεταφυτεύσουν  τις  γνώσεις  τους.  Το  1700,  ο  χορός  της  μόδας  μέχρι  τότε

διδάσκονταν κρυφά. Όταν πλέον σταμάτησε αυτή η κατάσταση, η νεολαία μαζί με

τους  χορούς  διδασκόταν  και  καλούς  τρόπους  με  τις  κατάλληλες  υποκλίσεις

(Ευαγγελίδη, 1991).

Με  το  τέλος  του  18ου  αιώνα  συμπληρώθηκε  ο  κύκλος  των  χορών  στις

περιόδους Μπαρόκ και Ροκοκό ενώ γνωστότερος χορός της εποχής του 19ου αιώνα,

έγινε το Βάλς. Το ίδιο και οι παραλλαγές του αγαπήθηκαν και χορεύτηκαν σε όλα τα

μήκη της Ευρώπης. Επίσης άλλοι νεοϊστορικοί χοροί της εποχής ήταν οι Καντρίλιες,

οι Μαζούρκες και οι Πόλκες (Ευαγγελίδη, 1991).

Ο Μεσαίωνας δημιούργησε μια μεγάλη χορευτική ποικιλία. Άρχισε από το

θρησκευτικό χορό μέσα και έξω από την εκκλησία, έδωσε καλλιτέχνες, ακροβάτες,

πλανόδιους, Τροβαδούρους και λαϊκούς χορούς. Η Αναγέννηση αντλώντας απ' όλα

αυτά έφερε καινούρια και  μεγαλύτερη ώθηση στο χορό με  την  υποστήριξη  των

βασιλιάδων,  τις  εμπνεύσεις  των  χοροδιδασκάλων  και  των  χορογράφων  και  έτσι
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έγινε ο χορός πιο περίτεχνος. Με την ίδρυση της Ακαδημίας του χορού στο Παρίσι

το 1661 από το βασιλιά Λουδοβίκο ΧΙV, ο χορός πήρε την επαγγελματική του μορφή

και άπλωσε τις εστίες του σε όλο τον κόσμο για να φτάσει στις μέρες μας με μεγάλα

επιτεύγματα τεχνικής και εκφραστικής ικανότητας του ανθρώπινου σώματος που

είναι η Τέχνη του χορού (Ευαγγελίδη, 1991). 

Τα  ταραγμένα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης  και  των επίσης έντονων

ιστορικά  δεκαετιών  που  ακολούθησαν,  το  μπαλέτο  κατασταλάζει  από  τεχνικής

άποψης σ’ αυτό που γνωρίζουμε ως τις μέρες μας. Φαίνεται πως η Επανάσταση δεν

ανέτρεψε  μόνο  πολιτικά  τη  μοναρχία  και  άλλαξε  τους  συσχετισμούς  υπέρ  της

αστικής τάξης και εις βάρος της παλιάς Αριστοκρατίας, αλλά επέδρασε ακόμα και

στο μπαλέτο  αποβάλλοντας τις  τεχνικές  των ευγενών.  Ωστόσο,  σύμφωνα με την

Κάτια Σαβράμη (2010) απωλέσθη και μια μακρά παράδοση με αφετηρία την αρχαία

Ελλάδα και τα χρόνια του Πλάτωνα. Αυτή ήταν η αντίληψη πως «ο χορός ήταν δώρο

των  Θεών  και  αποτελούσε  αντανάκλαση  της  ουράνιας  αρμονίας».  Στο  εξής,  η

αντίληψη  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  «τάση  για  απόδραση,  την  επίπονη

εκπαίδευση και τα τεχνάσματα του μπαλέτου του 19ου αιώνα» (Σαβράμη, 2010 στο

Κωνσταντίνου, 2013) 

Ο χορός είναι μια από τις υψηλότερες εκδηλώσεις του ανθρώπου, πηγάζει

από το είναι του, μέσα από τις αναρίθμητες εμπειρίες του κόσμου των αισθήσεων

και της ψυχής. Ο χορός είναι η ίδια η ζωή που κινείται σε φόρμες βηματισμών μέσα

στο χώρο και στο χρόνο. Και ο χορός όπως κάθε τέχνη συμβαδίζει με την εποχή του

και  την  εκφράζει  ανάλογα  με  το  περιβάλλον  όπου  αναπτύσσεται.  Όσο  υπάρχει

ανθρωπότητα και ο χορός θα ακολουθεί τον άνθρωπο στον τρόπο ζωής του και της

εξέλιξής  του  και  θα εκφράζεται  με  τους  βηματισμούς  και  τις  φιγούρες  που  δεν

εξαντλούνται, και θα χαρίζει μέσα από τη χαρά του ρυθμού ευδαιμονία εκτόνωσης,

δημιουργίας, αλλά και ατέρμονη φόρτιση ζωής (Ευαγγελίδη, 1991).

1.2. Ο χορός σήμερα

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα,  ο  χορός γεννήθηκε από πολλές και  διαφορετικές

ανάγκες του ανθρώπου, όπως να ξορκίσουν τους φόβους τους, ή να εξευμενίσουν
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τους θεούς, να εκφράσουν τον έρωτά τους αλλά κυρίως να επικοινωνήσουν. Από

τότε, πολλά πράγματα άλλαξαν, ο χορός όμως παραμένει ακόμα πανταχού παρών.

Μελέτες  δείχνουν  ότι  ο  εγκέφαλος  αντιλαμβάνεται  τους  δυνατούς  ήχους  σαν

απότομες  μετακινήσεις  και  προσπαθώντας  να  ισορροπήσει  το  σώμα,  του  δίνει

εντολή για κίνηση. Όλη αυτή η διαδικασία προκαλεί, σύμφωνα με τους σύγχρονους

επιστήμονες, μια έντονη αίσθηση ευχαρίστησης που πλημμυρίζει τον οργανισμό. 

Ο χορός σαν τέχνη έχει δικούς του στόχους και εξυπηρετεί συγκεκριμένες

λειτουργίες.  Η χορευτική διαδικασία είναι  ένα µέσο θρησκευτικής λατρείας.  Από

τους  ιστορικούς  χρόνους  μέχρι  και  σήμερα,  είναι  μια  µορφή  ιεροτελεστίας  και

άµεσου τρόπου επικοινωνίας µε τον θεό (Κράους, 1980). Εκτός από την ιδιαίτερη

σχέση ανθρώπου και Θεού σε όλους τους λαούς,  η διαφορετικότητα στον τρόπο

διαβίωσης επηρεάζει την τέχνη του χορού. Επομένως για τους ανθρώπους, ο χορός

αποτελεί και ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης

(Σταυροπούλου, 2010). 

Ο χορός στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι µια µορφή τέχνης, µια

εκδήλωση  της  αυτοέκφρασης  και  της  προσωπικής  δημιουργίας  (Κράους,  1980).

Μπορεί  να  χρησιμεύει  σαν  µέσο  έκφρασης  της  φυσικής  διαχυτικότητας,  της

δύναµης και της ευκαµψίας. Για πολλούς ανθρώπους ο χορός µπορεί να αποτελέσει

και θεραπεία, είτε σε θέματα που αφορούν σωματική είτε ψυχική υγεία. 

Ακόμα ο χορός προσφέρει ένα σηµαντικό κοινωνικό και ψυχαγωγικό διέξοδο,

όχι  µόνο  σαν  µέσο  σωµατικής  αναζωογόνησης,  αλλά  ακόµη  και  ως  αίσθηση

κοινωνικά  αποδεκτού  συμμετέχοντας  στην  χορευτική  οµάδα.  Μια  τέτοια  μορφή

τέχνης που φέρνει κοντά τους ανθρώπους εξασφαλίζει το ερωτικό πλησίασµα την

έλξη ανάµεσα στα δυο φύλα. Επίσης να είναι µια µορφή διασκέδασης ικανής να

προσελκύσει  ένα  κοινό  µεγαλύτερο  από  εκείνο  που  θα  έλκυε  µια  άλλη  µορφή

τέχνης, καθώς έχει αισθητική άξια υψηλού επιπέδου (Μουστάκα, 2003).

Ο  χορός  χρησιµεύει  σήµερα  και  σαν  επαγγελµατική  απασχόληση.  Με  το

πέρασμα  των  χρόνων  το  κύμα  των  χορευτών  που  επιλέγουν  να  ασχοληθούν

επαγγελματικά είναι ολοένα και μεγαλύτερο. Ως μέσο εκπαίδευσης, διδάσκεται για

να  συμβάλλει  στη  πραγμάτωση  των  στόχων  της  εκπαίδευσης  µιας  δεδοµένης

κοινωνίας (Αντωνοπούλου, 2015).
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Η προσφορά του χορού από τη μικρή ηλικία έως την ενήλικη, είναι μεγάλη.

Γενικά παρατηρείται ότι οι περισσότεροι χορευτές έχουν σώματα άξια θαυμασμού.

O χορός είναι  μια από τις καλύτερες αεροβικές ασκήσεις.  Αυξάνει το ρυθμό του

μεταβολισμού, βοηθάει στις καύσεις του οργανισμού και επομένως συμβάλλει στην

απώλεια κιλών. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι 90" χορογραφίας διαγωνιστικού τύπου

(υψηλού  δηλαδή  επιπέδου)  ισοδυναμεί  με  800  μέτρα  σπριντ  (Αντωνοπούλου,

2015).

Ο  χορός  ως  μέσο  φυσικής  αγωγής  και  γυμναστικής  είναι  φανερό  ότι  δε

στοχεύει μόνο στην εκγύμναση των ποδιών αλλά όλου το σώματος (Τραύλου και

Πληθάκη, 1984). Όσο το άτομο αφήνεται στο ρυθμό της μουσικής, όλες οι μυϊκές

ομάδες  του  σώματός  τους  καταβάλλουν  τη  δική  τους  προσπάθεια.  Ένας  χρόνος

συστηματικής  ενασχόλησης  με  το  χορό  βοηθά  στη  σύσφιγξη  των  κοιλιακών,

δυναμώνει  τον  κορμό  και  γυμνάζει  τα  άκρα,  ενώ  παράλληλα  χαρίζει  ευλυγισία

(Αντωνοπούλου, 2015). Ένας μαθητής χορού διδάσκεται να συντονίζει τα διάφορα

μέλη του σώματός του, αποκτώντας αρμονία στην κίνηση. Επιπροσθέτως μέσα από

το χορό,  διδάσκεται  κανείς  να  στέκεται  και  να περπατάει  σωστά,  ελέγχοντας  το

σώμα  του.  Όλα  αυτά  επιτυγχάνονται  και  με  τη  βοήθεια  της  διαφραγματική

αναπνοής,  που  ισχυροποιεί  την  καρδιά  και  διευρύνει  την  ελαστικότητα  των

πνευμόνων.

Τα οφέλη, όμως μιας χορευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο σωματικά. Η

μουσική  συμβάλλει  στην  ψυχική  ισορροπία  και  ο  χορός  είναι  μια  δυνατότητα

έκφρασης,  μια  διέξοδος  από  την  καθημερινότητα  και  το  στρες.  Κάθε  χορός

γεννήθηκε  εξάλλου  για  να  υπηρετήσει  μια  κοινωνική  ανάγκη.  Μακριά  από  την

έννοια  του  «μοναχικού  σπορ»,  ο  χορός  είναι  φτιαγμένος  πάντα  για  δύο  ή

περισσότερους ανθρώπους, που βιώνουν έτσι τη χαρά της επαφής και της ομάδας

(Μουστάκα, 2003).

Ο  χορός  έχει  χαρακτηριστεί  ταπεινός,  με  την  έννοια  ότι  μπορεί  να

''προσγειώνει στη Γη'' τους ανθρώπους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό που

μπορούν να κάνουν, αυτό που δεν μπορούν και αυτό που έχουν τη δυνατότητα να

κάνουν (Lloyd Knight, 2017). Για το φαινόμενο λοιπόν του χορού ορίστηκε και μια

τιμητική μέρα. Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές
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Συμβούλιο  Χορού  της  UNESCO.  Εορτάζεται  κάθε  χρόνο  στις  29  Απριλίου,

ημερομηνία γέννησης το 1727 του Γάλλου χορευτή και χορογράφου Ζαν-Ζορζ Νοβέρ

(1727-1810), δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου (Ράφτης, 2015).

Ο  σκοπός  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  Χορού  είναι  να  ενώσει  όλους  τους

ασχολούμενους με την τέχνη της Τερψιχόρης, πέρα από πολιτικούς, πολιτισμικούς

και ηθικούς φραγμούς. Η τέχνη της μούσας Τερψιχόρης, ο χορός, ξεπερνώντας τα

πολιτικά, πολιτιστικά και εθνικά όρια μέσα από την οικουμενικότητά του, γιορτάζει

την παγκοσμιότητά του, εμπνέοντας την καρδιά και την ψυχή να μιλήσουν με τη

γλώσσα του σώματος και να νιώσουν το νέο συμβολικό μήνυμά του (Ράφτης,2015).

Κάθε  χρόνο,  μία  προσωπικότητα  του  χορού  αναλαμβάνει  να  γράψει  ένα

μήνυμα, με στόχο την ανάδειξη του χορού ως μία μορφή τέχνης που δεν γνωρίζει

κανενός είδους όρια και ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα από τη ρυθμική της

γλώσσα. Το ΔΙΘ προσκαλεί κάθε χρόνο έναν καταξιωμένο χορογράφο ή χορευτή να

γράψει το Διεθνές Μήνυμα,  το οποίο μεταφράζεται  σε περισσότερες από είκοσι

γλώσσες και δημοσιοποιείται μέσα από τα Εθνικά Κέντρα του Διεθνούς Ινστιτούτου

Θεάτρου.  Το  Διεθνές  Ίδρυμα  Θεάτρου,  στο  πλαίσιο  των  εορτασμών,  προωθεί

εθνικές  και  διεθνείς  χορευτικές  δραστηριότητες.  Τελετές  απονομής  χορευτικών

βραβείων, φιλανθρωπικές χορευτικές παραστάσεις, χορευτικές ημερίδες, συμπόσια,

συναντήσεις  χορογράφων  και  χορευτών,  συζητήσεις  και  ποικίλες  άλλες

διοργανώσεις διανθίζουν κάθε χρόνο τον παγκόσμιο χάρτη (Ράφτης,2015).

 Σε όλο τον κόσμο, τη μέρα αυτή, σχολές χορού, χορευτικές ομάδες και άλλοι

φορείς που έχουν αντικείμενό τους το χορό, οργανώνουν εκδηλώσεις και όλοι όσοι

αγαπούν  το  χορό,  γίνονται  μια  μεγάλη  παρέα!  Ξεχνάμε  πολιτικές,  κομματικές,

φυλετικές , θρησκευτικές διακρίσεις και μιλάμε με το σώμα, ενώ χορεύουμε με την

ψυχή! ( Ράφτης, 2015)

Ο Βρετανός ψυχολόγος Havelock Ellis είπε: «Ο χορός είναι η πιο ευγενής, η

πιο συγκινητική, η πιο όμορφη από τις τέχνες, γιατί δεν αποτελεί απλά μετάφραση

ή απόσπαση της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή» και αυτά ίσως είναι τα πιο ακριβή λόγια

για να περιγράψει κανείς τη σημασία του χορού στη ζωή μας. 
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2. Ο παραδοσιακός χορός

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια

της  γέννησής  του  ήταν  ο  χορός.  Ο  χορός  είναι  φαινόμενο  οικουμενικό,  που

παρουσιάζεται  σε όλες τις  εποχές και  σε όλες τις  χώρες.  Οι  άνθρωποι  κινούνται

αδιάκοπα τυλιγμένοι μέσα στο γοητευτικό κλίμα της τέχνης σε όλη τους τη ζωή. Στις

μέρες μας, δεν υπάρχει πραγματικός λαός που να μην επιδίδεται σε κάποιο είδος

χορού (Παλαιολόγου, 2015).

Τα είδη χορού μεταφέρονται από χώρα σε χώρα μέσω των ανθρώπων, οι

οποίοι από τους αρχαίους χρόνους κιόλας,  μετακινούνταν για μια καλύτερη ζωή.

Παρόλα αυτά ο πιο σημαντικός χορός που υπάρχει για κάθε λαό είναι αυτός που

σχετίζεται με την παράδοση του. Παράδοση είναι οι σκέψεις και οι ενέργειες του

εκάστοτε  λαού,  οι  συνήθειες,  τα  ήθη  και  τα  έθιμά  του,  οι  εργασίες  και  οι

ψυχαγωγίες του, η πίστη και οι δεισιδαιμονίες του,  οι οικονομικές σχέσεις και η

ηθική του, η λατρεία, η μαγεία, οι δοξασίες, το δίκαιο, ο τρόπος ζωής, η βιοτεχνία, οι

τέχνες,  η  μουσική.  Και  όλα  αυτά  συνεχίζονται  ή  ξαναεκδηλώνονται  κατά  τον

πατροπαράδοτο  τρόπο  στη  σημερινή  ζωή,  με  τρόπο  ήρεμο  και  αβίαστα  και  με

εσωτερική συνοχή και συνέπεια (Ζωγράφου, 2003).

 Στην Ελλάδα με τον όρο «παραδοσιακός ή δημοτικός χορός δηλώνεται ένα

σύνολο κινητικών, ηχητικών, λεκτικών και πολιτισμικών μορφών διαρθρωμένων σε

ενότητες. Οι ενότητες αυτές δημιουργούνται, συντηρούνται και αναπτύσσονται από

ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, συνδέονται άμεσα με το υλικό, τον κοινωνικό

και  τον  πνευματικό  τους  βίο  και  αποτελούν  έκφραση  των  ψυχικών  τους

καταστάσεων,  των  ηθικών  και  κοινωνικών  τους  αξιών  και  αισθητικών  τους

αντιλήψεων» (Πραντσίδης, 2007).

 Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν μια από τις πιο ζωντανές εκφράσεις του

Λαϊκού μας Πολιτισμού και εντάσσονται στο χώρο της Λαϊκής Δημιουργίας, η οποία

αναπτύσσεται και καλλιεργείται με περιοδικές ή συστηματικές ατομικές ή ομαδικές

χορευτικές  δραστηριότητες  (Σαχινίδης,  1999).  Δημιουργήθηκαν  στα  διαφορετικά

λαϊκά  στρώματα  μέσα  από  την  άμεση  παράδοση,  ενώ  ήταν  χαρακτηριστικά

διαμορφωμένοι  με  τη  βοήθεια  της  ενόργανης  και  φωνητικής  μουσικής  τους.  Η

23



παράδοση αυτή βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ιστορία, τη γεωγραφική θέση και

τη γλώσσα κάποιας λαϊκής ομάδας. Για αυτό και οι ρίζες κάθε χορού βρίσκονται στις

συνήθειες και τα έθιμα ορισμένων ομάδων (Τσαούση, 2001).

Η εναρχή της ιστορίας του παραδοσιακού χορού βρίσκεται στους αρχαίους

χρόνους, συνάμα με τη δημιουργία της Τέχνης του χορού. Οι Έλληνες πίστευαν ότι η

χορευτική τέχνη ήταν ένα χάρισμα που τους δόθηκε από τους θεούς, το οποίο όμως

μόνο  εκλεκτοί  θνητοί  μπορούσαν  να  το  κατέχουν.  Στην  αντίληψη  των  αρχαίων

Ελλήνων ''η ζωή των άλλων λαών δεν έχει κανένα νόημα εφόσον είναι χωρίς χορούς,

χωρίς τον Ελικώνα και χωρίς Μούσες'' (Τραύλου και Πληθάκη, 1984).

Από την Αρχαία Ελλάδα, στην εποχή του Μεσαίωνα, ο χορός ενίσχυσε το

κύρος και τη σημαντικότητα του. Ο χορός στους Ρωμαϊκούς χρόνους φαίνεται να

άρεσε  πολύ  στους  Ρωμαίους  και  αυτό  το  κληρονόμησαν  από  τους  Έλληνες.  Η

κυριαρχία  των  Ρωμαίων  όμως  είχε  σαν  αποτέλεσμα  να  επηρεάσει  το  χορό  των

Αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος άρχισε να υφίσταται διαφοροποιήσεις (Ρούμπης, 1993).

Οι  χορευτικοί  κώδικες,  οι  αναφορές  στην  ελληνική  μυθολογία  και  ιστορία,  οι

εκπαιδευτικές και εκπολιτιστικές λειτουργίες του χορού έχασαν την σημασία τους.

Πάνω απ’ όλα χάθηκε η ηθική διάσταση του χορού σαν έκφρασης των κοινωνικών

αξιών της μικρής ελληνικής πόλης (Ράφτης, 1985). 

Στα Βυζαντινά χρόνια η ορθόδοξη εκκλησία, όπως και η καθολική, πολέμησε

ακατάπαυστα τον χορό (Ρούμπης,  1993).  Στην εχθρική προς το χορό εποχή αυτή

αναπτύχθηκαν  βυζαντινοί  χοροί  όπως  ο  συρτός,  ο  γερανός,  τα  μανδήλια  και  ο

κόρδακας. Στα γραπτά κείμενα των Πατέρων της εκκλησίας, ο χορός ταυτίζεται με

την αμαρτία, ενώ η Σύνοδος της Λαοδικείας έφτασε να απαγορεύσει τον χορό στους

γάμου. Παρόλα αυτά όμως, δεν πρέπει να βασιστεί κανείς στις αναφορές αυτές και

να  βγάλει  το  συμπέρασμα  ότι  ο  χορός  στο  Βυζάντιο  ήταν  απαγορευμένος.  Το

γεγονός ότι καταδίκαζαν συνεχώς τον χορό δεν στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας

για τον κόσμο, αφού παρατηρούμε πως οι  περισσότεροι άνθρωποι συνέχιζαν να

χορεύουν παρά τα κηρύγματα (Παλαιολόγου, 2015).

Στην περίοδο της Τούρκικης κυριαρχίας, οι τέσσερεις αιώνες υποδούλωσης

δεν ήταν αρκετοί για να αφανίσουν το Ελληνικό πνεύμα και έτσι ούτε οι χοροί δεν

αφανίστηκαν. Αντιθέτως, δημιουργήθηκαν και νέα χορευτικά είδη, τα οποία είναι
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συνδεδεμένα  με  τα  ηρωικά  κατορθώματα  για  ελευθερία  και  ανεξαρτησία,

εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων (Ρούμπης,

1993 στο Παλαιολόγου, 2015). Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το χορό από όλες

σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες μαρτυρούν ότι οι έλληνες δεν έπαψαν

ποτέ να τραγουδούν και  να χορεύουν την περίοδο αυτή (Πραντσίδης,  2007).  Για

αυτούς ο χορός αλλά και το τραγούδι ήταν το πάθος τους, ήταν δηλαδή η λύτρωση

και το διέξοδο από τα βάσανα της σκλαβιάς (Λυκεσάς, 1993). Στην Ελλάδα παρόλο

που  είναι  περιορισμένα  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  των  ιστορικών,  συνεχίστηκαν  οι

κοινωνικές εκδηλώσεις των ανθρώπων. Αυτό το βλέπουμε και στην γλώσσα που δεν

έπαψαν να μιλάνε τα ελληνικά αν και συζούσαν με διάφορους άλλους λαούς, έτσι

δεν έπαψαν και να χορεύουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Μετά την

απελευθέρωση και την δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, παρατηρείται

μια  γνήσια  παραδοσιακή  έκφραση  στους  χορούς  και  την  μουσική  που

επηρεάστηκαν είτε από την ιστορία των περιοχών απ’ όπου προέρχονται είτε από

την ομορφιά του ελληνικού τοπίου (Παλαιολόγου, 2015). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρούμε μια γνήσια παραδοσιακή έκφραση

στους χορούς, στα τραγούδια και στη μουσική, στη μεγάλη αυτή ποικιλία έρχονται

να  προστεθούν  και  εκείνοι  που  έφεραν  μαζί  τους  και  διατήρησαν  τόσο  οι

πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία όσο και οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, μετά

την  καταστροφή της  Σμύρνης,  το  1922,  και  από  τον  Πόντο.  Ως  παραδοσιακοί  ή

δημοτικοί  χοροί  χαρακτηρίζονται  οι  χοροί  των  αγροτικών  κυρίως  περιοχών,  οι

οποίοι  είναι  κυρίως  προϊόν  προφορικής  παράδοσης.  Ο  δημοτικός  χορός  και  το

δημοτικό τραγούδι μαζί με τις γιορτές, τα πανηγύρια, τις δοξασίες και γενικά την

ορθόδοξη λαϊκή παράδοση, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της

εθνικής  και  κοινωνικής  συνείδησης  που  ήταν  και  ο  θεμελιακός  παράγοντας  της

Ελληνικής Επανάστασης (Ρούμπης, 1993 στο Παλαιολόγου, 2015). 

 Σήμερα,  διαπιστώνουμε  επίσης  την  ύπαρξη  μιας  μεγάλης  ποικιλίας

Ελληνικών Χορών στην τελική διαμόρφωση των οποίων έχουν επιδράσει η ιστορία

της περιοχής που χορεύονται, η ομορφιά του Ελληνικού τοπίου, οι αγώνες για τη

λευτεριά,  τα  ήθη  και  τα  έθιμα,  οι  κλιματολογικές  συνθήκες,  η  μουσική  και  η

ενδυμασία (Ρούμπης, 1993 στο Παλαιολόγου, 2015). 
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Μέσα από την ιστορία τους, οι παραδοσιακοί χοροί διαμορφώνουν και τα

χαρακτηριστικά τους. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον παραδοσιακό χορό από τις

υπόλοιπες κινητικές δραστηριότητες είναι το στοιχείο της μουσικής, καθώς χωρίς

αυτή ο χορός δεν  υφίσταται.  Ο χορός,  θα λέγαμε πως είναι  μια «τρισυπόστατη

μουσική σύνθεση» που αποτελείται  από τρία μέρη,  τα οποία είναι  αλληλένδετα

μεταξύ τους και είναι το μέλος, ο λόγος και η κίνηση (Λυκεσάς, 1993).

Ως μέλος νοείται η μουσική που συνοδεύει το χορό, η οποία αποτελείται από

το ρυθμό, τη μελωδία και την αρμονία. Ως λόγος είναι ο στίχος ή το τραγούδι, που

μαζί  με  την  μουσική συνοδεύουν το  χορό.  Το τραγούδι  αποτελεί  ένα σημαντικό

στοιχείο του χορού, όπου ο στίχος και γενικότερα η ποίηση είναι μια ολοκληρωμένη

τέχνη. Ως κίνηση δεν εννοούμε αποκλειστικά μόνο την κίνηση των ποδιών αλλά και

όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά την εκτέλεση του χορού όπως των χεριών, της

κεφαλής ή του κορμού. Ο χορός περιλαμβάνει τρεις τύπους κινήσεων τις πράξεις και

εκφράσεις  από  ένστικτο,  τη  γλώσσα  των  κινήσεων  και  τα  «βήματα»  του  χορού

(Ρούμπης, 1993 στο Παλαιολόγου, 2015). 

Όντας  ο  παραδοσιακός  χορός  μια  συστηματική  έκφραση  των  εκάστοτε

τοπικών συνθηκών, όπως η μουσική, η φορεσιά και η κοινωνική δομή, μπορεί να

πάρει διαφορετικές μορφές σε άλλα χωριά των ίδιων περιοχών. Παρόλα αυτά, ο

σκοπός  είναι  ο  ίδιος,  δηλαδή  να  ομαδοποιήσει  τους  συμμετέχοντες  σε  μια

λειτουργική σκηνή για μια συγκεκριμένη εκδήλωση (Παλαιολόγου,  2015). Άμεσα

συνδεδεμένη με το χορό είναι η μουσική και το τραγούδι που με τους έντονους και

δυναμικούς ρυθμούς δίνει ηρωική ατμόσφαιρα στην όλη χορευτική διαδικασία. Ο

κάθε χορός είναι  ένα σύνολο βασικών βηματισμών και  κινήσεων, με το ανάλογο

ήθος και ύφος,  που εκτελούνται με καθορισμένο ρυθμό από τους μουσικούς.  Οι

χορευτές  πάντα  χορεύανε  με  την  συνοδεία  των  μουσικών,  οι  οποίοι  συνήθως

στέκονταν στη μέση του κύκλου. Σε μια χορευτική ομάδα, σημαντικό ρόλο παίζουν ο

πρώτος «μπροστινός» που σέρνει το χορό, ο δεύτερος και ο τελευταίος «κοντούρα»

του  κύκλου.  Η  θέση  του  πρώτου  «μπροστινού»  που  σέρνει  το  χορό,  έχει  την

δυνατότητα  να  αυτοσχεδιάσει,  να  δημιουργήσει  και  να  εκτελέσει  χορευτικές

φιγούρες  ακολουθώντας  την  έμπνευση  και  τη  ψυχολογία  της  στιγμής  και  τους

ρυθμούς της συνοδευτικής μουσικής (Λυκεσάς, 1993).
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Για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των δομών που απαρτίζουν ένα

παραδοσιακό χορό, οφείλουμε να τον εντάξουμε και να τον μελετήσουμε ως προς

το κοινωνικό-οικονομικό του περιβάλλον. Έτσι, ένα χορευτικό σύστημα αποτελείται

κυρίως από τέσσερις υποκατηγορίες, τις κινήσεις,  τη μουσική, τη φορεσιά και το

περιβάλλον.  Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει  τις  κινήσεις  του σώματος του

χορευτή στο χώρο και στον χρόνο με συγκεκριμένα βήματα, η δεύτερη την φωνητική

με την οργανική μουσική, καθώς η καθεμία ξεχωριστά επηρεάζει διαφορετικά το

χορό,  η  τρίτη  την  καθορισμένη  ενδυμασία  που  τη  χαρακτηρίζει  και  αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα του χορού, ενώ η τέταρτη περιλαμβάνει το χώρο, τον τόπο, τα

άτομα που παίρνουν μέρος  ενεργά ή σαν θεατές και  την  αφορμή με την  οποία

εκτελείται μια κοινωνική εκδήλωση (Παλαιολόγου, 2015).

Όλοι  οι  ελληνικοί  χοροί  σχετικά  με  το  πρωτογενές  τους  περιεχόμενο

διαιρούνται  σε  τέσσερις  κατηγορίες,  στους  θρησκευτικούς  χορούς,  στους

πολεμικούς ή πυρρίχιους, στους ερωτικούς χορούς και στους πολεμικο-ερωτικούς

χορούς.  Όπως  αναφέρθηκε  και  σε  άλλη  ενότητα  υπάρχουν  πολλές  μορφές  του

χορού, εκ των οποίων δυο βασικά είδη είναι οι κυκλικοί και οι αντικριστοί χοροί.

Κυκλικούς  χορούς  συναντάμε  σε  ανοιχτό  κύκλο  και  όχι  σε  κλειστό,  ενώ  οι

αντικριστοί  χοροί  ονομάζονται  αλλιώς  και  Καρσιλαμάδες,  όπου  οι  χορευτές

στέκονται απέναντι-αντικριστά. Οι χοροί ακόμα διαιρούνται σε συρτούς, πηδηχτούς

και μικτούς, όπου οι συρτοί αποφεύγουν τις έντονες κοφτές κινήσεις, οι πηδηχτοί

χαρακτηρίζονται από το σουστάρισμα, ενώ οι μικτοί αλλάζουν τη συρτή κίνηση σε

κατακόρυφη (Λυκεσάς, 1993).

Από το μεγάλο αριθμό των τοπικών χορών, απ' όλες τις περιοχές και απ΄όλα

τα νησιά του ελλαδικού χώρου εξέχουν, σύμφωνα με τον Λυκεσά (1993), δύο χοροί,

που μπορούν  να χαρακτηριστούν  ως εθνικοί  ή πανελλήνιοι  χοροί.  Αυτοί  είναι  ο

Συρτός-Καλαματιανός και ο Τσάμικος ή Κλέφτικος. Στην περίπτωση όμως κάποιων

αρθρογράφων οι  χοροί  που ξεχωρίζουν είναι  άλλοι,  συνυπολογίζοντας  πάντα τη

γεωγραφική περιοχή. Οι άνθρωποι κάθε νομού μπορούν και θεωρούν πανελλήνιους

ή  εθνικούς  χορούς  αυτούς  που  αναπτύσσονται  σύμφωνα  με  την  παράδοση του

τόπου τους και αυτούς που έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία της περιοχής.
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Αν θέλαμε να δώσουμε μια γενικότερη εικόνα των διαδεδομένων χορών σε

όλη τη χώρα, θα κάναμε λόγο για χορούς χαρακτηριστικούς και διαδεδομένους ανά

νομό. Οι Θρακιώτικοι χωρίζονται σε Ανατολικής Θράκης με κυρίαρχο τον καρσιλαμά,

σε Δυτικής Θράκης με κυρίαρχο το ζωναράδικο, (ονομασία λόγω του τρόπου που

πιάνονται οι χορευτές από τα ζωνάρια),  τη μπαϊντούσκα, τον συγκαθιστό και τον

κουλουριαστό  και  σε  Ανατολικής  Ρωμυλίας  με  ξακουστό  τον  τσέστο,  ανδρικό

δύσκολο χορό για καλούς χορευτές (Λυκεσάς, 1993). Οι Μακεδονικοί χωρίζονται σε

αυτούς της Κεντρικής Μακεδονίας, σε αυτούς της Ανατολικής και σε εκείνους της

Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα με το πλούσιο χορευτικό

ρεπερτόριο, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν, ο Τσάμικος, ο Συρτός, οι Βλάχικοι χοροί,

τα χασάπικα, ο καλαματιανός, οι Λεβέντικοι της Φλώρινας και οι Σαρακατσάνικοι

(Ζωγράφου, 2003).

 Στους  Ηπειρώτικους  χορούς  ανήκουν  ο  Τσάμικος,  ο  Συρτός  στα  τρία,  ο

Συρτός στα δύο ή αλλιώς Πωγωνίσιος, ενώ για τους χορούς της Θεσσαλίας, τους

Στερεοελλαδίτικους και τους χορούς της Πελοποννήσου πιο ''πολυχορεμένοι'' είναι

ο Τσάμικος, ο Συρτός, ο Καλαματιανός και η Καραγκούνα. Όσο για τις Νησιωτικές

περιοχές του Αιγαίου με τη χαρακτηριστική τζαπούρνα, της Κρήτης με την Κρητική

Λύρα  και  των  Επτανήσων φαίνεται  ότι  κυριαρχούν  ο  Ικαριώτικος,  ο  Συρτός  των

Χανίων, ο Μπάλος και οι Φούρλες Κύθνου σαν γνήσιοι χοροί σε ζευγάρια αντρών με

γυναικών, η Πεντοζάλη και ο Κερκυραϊκός.

 Ακόμα  ελληνικοί  παραδοσιακοί  χοροί  είναι  εκείνοι  του  Πόντου,  όπως  το

Κότσαρι, της Καππαδοκίας με χαρακτηριστικό τον θρησκευτικό χορό Ελ Βασίλ, της

Κύπρου, ξεχωρίζοντας το Κυπριακό Ζεϊμπέκικο και  τον Καρσιλαμά Κύπρου και  οι

χοροί στα παράλια της Μ. Ασίας, με πιο γνωστούς τη Γιωργίτσα, το Αηβαλιώτικο

ζεϊμπέκικο και τον Αμπντάλικο. Επίσης χοροί που κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή

των ανθρώπων, ενώ συνοδεύουν τα γλέντια τους είναι ο παραδοσιακός Ζεϊμπέκικος

και το Τσιφτετέλι, μέσα στους οποίους ο καθένας δίνει το προσωπικό του στίγμα.

Κάθε  πολιτισμική  κοινότητα,  λοιπόν,  έχει  τους  δικούς  του  τοπικούς  χορούς,  η

ονομασία των οποίων προέρχεται είτε εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χορεύεται

ο καθένας είτε λόγω της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πρωτοχορεύτηκε. 
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3. Ο σύγχρονος χορός

Ο σύγχρονος χορός είναι μια δημοφιλής μορφή του χορού που αναπτύχθηκε κατά

τη διάρκεια του μεσαίου τμήματος του εικοστού αιώνα και έκτοτε έχει αυξηθεί για

να γίνει ένα από τα είδη που κυριαρχούν απόδοσης για επίσημα εκπαιδευμένους

χορευτές  σε  όλο τον  κόσμο,  με  ιδιαίτερα  ισχυρή  δημοτικότητα  στις  ΗΠΑ και  τη

Δυτική Ευρώπη. Αν και αρχικά προήλθε από το συνδυασμό κλασικής, μοντέρνας και

jazz στυλ, έχει ενσωματώσει στοιχεία από πολλές μορφές του χορού (Naranjo, 2011). 

Σύγχρονος χορός είναι ένα όνομα που δόθηκε στο σύνολο των διαφόρων

χορευτικών  φορμών  του  20ού  αιώνα  (Μπαρμπούση,  2004).  Ο  χορός  αυτός

προέρχεται  από ένα ''πάντρεμα΄΄  του μοντέρνου χορού με τον  κλασικό.  Τόσο το

μπαλέτο όσο και  ο μοντέρνος χορός είναι  οι  πρόγονοι  του σύγχρονου χορού. Το

μπαλέτο  δημιουργεί  το  γενικότερο  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  αναπτύσσεται  ένα

χορευτικό  έργο  και  τις  τεχνικές  γνώσεις  που  είτε  χρησιμοποιούνται  είτε

απορρίπτονται  από  τον  σύγχρονο  χορό.  Ο  μοντέρνος  χορός  την  ίδια  στιγμή

αντικαθιστά τον σύγχρονο και είναι ένα είδος ''μητέρας εξ αγχιστείας''. Αποτελείται

από διάφορα συστήματα και μεθόδους τα οποία εξελίχθηκαν από το Μοντέρνο σε

Μεταμοντέρνο χορό, ονομασία που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο χορό και την εποχή

της ανάπτυξής του. Πάνω σε αυτή την αναφορά θα μπορούσε να προσθεθεί ότι τα

δύο αυτά είδη μαζί εξυπηρετούν κατά κάποιο τρόπο τον σύγχρονο χορό για να βγει

στην κοινωνία. (Naranjo, 2011)

Η ιστορία του σύγχρονου χορού ξεκίνησε στην Αμερική στα τέλη του 1920 ως

μία μορφή αντίδρασης στις αυστηρές δομές του μπαλέτου. Η γυναίκα που έθεσε τα

θεμέλια του σύγχρονο χορού θεωρείται από πολλούς ότι ήταν η Isadora Duncan. Η

Duncan έκανε τα πρώτα, «γυμνά» βήματα του φεμινισμού. Απέρριψε τους κανόνες

που επέβαλλε το μπαλέτο στην τεχνική εκτέλεση των βημάτων, στην ενδυμασία και

στο στήσιμο των χορευτών, θεωρώντας ότι έρχονταν σε αντίθεση με την ανθρώπινη

φύση. H ίδια πίστευε ότι το χορό πρέπει να τον προσεγγίζουμε ως μέσο έκφρασης

και  ελευθερίας.  Στήριξε  το  χορό  στις  φυσικές  κινήσεις  του  σώματος  δίνοντας

ιδιαίτερη έμφαση στη σύσπαση και χαλάρωση των μυών (Μπαρμπούση, 2004). 
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Για την  Isadora Duncan, η πρώτη της επαφή με τον χορό έγινε στα παιδικά

της  χρόνια  όπου  από  πολύ  νωρίς  παρουσίασε  δείγματα  του  επαναστατικού

χαρακτήρα της, δηλώνοντας στη δασκάλα της πόσο «άσχημες» έβρισκε τις στάσεις

του  μπαλέτου  (Naranjo,  2011). Με  το  πέρασμα  των  χρόνων  έγινε  μέλος  του

περιοδεύοντος συγκροτήματός του ερμηνεύοντας διάφορους ρόλους.  Με το ίδιο

σχήμα πάντα, ταξίδεψε στο Λονδίνο όπου παράλληλα έκανε και κάποιες ατομικές

χορευτικές εμφανίσεις. Ύστερα από μια σύντομη επιστροφή στη Νέα Υόρκη, όπου

απογοητεύτηκε από την έλλειψη ενθουσιασμού απέναντι στην τέχνη της, το 1899

επιστρέφει και πάλι στη Βρετανία από όπου και εμπνέεται ξανά. Από τότε και για τα

αμέσως  επόμενα  χρόνια  η  Duncan έζησε  και  δούλεψε  σε  πολλές  μεγάλες

ευρωπαϊκές πόλεις. Στο Λονδίνο, συνδέθηκε με τους πρωτοπόρους πνευματικούς

κύκλους της εποχής μέσω των οποίων μυήθηκε στην αρχαιοελληνική γλυπτική, στην

ιταλική ζωγραφική της αναγεννησιακής περιόδου αλλά και στη συμφωνική μουσική.

Εκείνη περίπου την περίοδο άρχισε να αναζητεί την έμπνευση στις νότες του Σοπέν

και του Μπετόβεν (Μπαρμπούση, 2004)

Το 1903, στο Βερολίνο, διατύπωσε τον περίφημο λόγο που έμεινε γνωστός

ως «χορός του μέλλοντος». Σύμφωνα με την  Duncan, η τέχνη της θα έπρεπε στο

εξής να προσανατολιστεί στα αρχαιοελληνικά της πρότυπα, τη φυσικότητα και την

ελευθερία.  Κατηγορούσε  το  μπαλέτο  ότι  «κατέστρεφε  τη  φυσική  ομορφιά  του

σώματος» και πίστευε ότι ο χορευτής έπρεπε να νιώθει ότι βρίσκεται σε αρμονία με

τη φύση (Naranjo, 2011). Γι' αυτό και οι κινήσεις που διάλεξε ήταν εξαιρετικά απλές,

όπως  τρεξίματα,  χοροπηδητά,  πηδήματα  κι  όλα  αυτά  με  τα  χέρια  ελεύθερα  να

κυματίζουν. Συνήθιζε να λέει ότι «Η τέχνη μου δεν είναι παρά μια προσπάθεια να

εκφράσω την ύπαρξή μου» ενώ παράλληλα έδινε έμφαση στην έμπνευση παρά στην

τεχνική μέσα από τη «θεία έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος» (Naranjo, 2011).

Από το 1904 ως το 1907 η  Duncan έζησε και  δούλεψε στην Ελλάδα,  στη

Γερμανία,  στη Ρωσία και  στη Σκανδιναβία (Τουλάτου,  2002).  Το 1904 ίδρυσε την

πρώτη της σχολή χορού λίγο έξω από το Βερολίνο,  όπου άρχισε να εξελίσσει τη

θεωρία  της  γύρω  από  τη  χορευτική  εκπαίδευση.  Παρά  το  ότι  ο  μεγάλος  της

θρίαμβος  προκλήθηκε  στην  Ευρώπη,  η  Duncan κατάφερε  να  κερδίσει  και  την

Αμερική όπου επέστρεψε για λίγο το 1908. Ίδρυσε σχολές στη Γαλλία, στη Γερμανία,
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στη  Ρωσία  και  έκανε  διάφορες  περιοδείες  στις  ΗΠΑ.  Έχοντας  αρκετούς

υποστηρικτές,  ίδρυσε  την  δική  της  σχολή  χορού  στην  οποία  δίδασκε  η  ίδια

ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να χρησιμοποιούν τον χορό ως μέσο έκφρασης και

ελευθερίας (Naranjo, 2011).

 Με το  θάνατο της  το 1927,  ότι  άφησε ήταν  ένας θρύλος.  Η άποψή της

ωστόσο για τον χορό ως μέσο προσωπικής έκφρασης παραμένει ζωντανή μέσα από

πολλές  μεταγενέστερες τάσεις  της τέχνης  που υπηρέτησε η  ίδια με  τόσο πάθος

(Τουλάτου,  2002).  Έζησε,  χόρεψε,  δίδαξε,  γνώρισε  διάφορους  λόγιους  και

καλλιτέχνες, δημιούργησε, ενώ είχε πολυτάραχη ερωτική και λαμπερή καλλιτεχνική

ζωή στην Ευρώπη.  Στο χορό φαίνεται  ότι  ήταν επηρεασμένη από τον Φρανσουά

Ντελσάρτ,  που  ήταν  ο  πρώτος  που  μελέτησε  τις  χειρονομίες  και  πρότεινε  ένα

σύστημα βασισμένο στις φυσικές, εκφραστικές κινήσεις (Μπαρμούση, 2004). 

Μέσα από μια σύντομη περιγραφή, η '' ξυπόλυτη χορεύτρια'' όπως ήταν το

παρατσούκλι  της  Duncan,  θεωρήθηκε  θυελλώδης  και  αντιφατική  φυσιογνωμία,

μαχητική  και  επαναστάτρια,  καθώς  αντιστάθηκε  στο  κατεστημένο  της  κοινωνίας

αλλά  και  της  τέχνης.  Καταργώντας  τις  κλασικές  χορευτικές  συμβατότητες,  τους

τεχνητούς  περιορισμούς,  ανανέωσε  τον  χορό μέσα  από  την  εκφραστικότητα  της

κίνησης και την απόλυτη ελευθερία. Η ασύγκριτη μορφή και παρουσία της με την

αέρινη κίνηση και τα γυμνά πόδια έμεινε στη μνήμη του θεατή (Τουλάτου, 2002).

Το μπαλέτο του 19ου αιώνα είχε αρχίσει να χάνει την προηγούμενη λάμψη

του, έτσι πολλές χορεύτριες ακολούθησαν τα βήματα της Isadora απορρίπτοντας το

κλασσικό μπαλέτο και υιοθετώντας τον σύγχρονο χορό. Την άποψη της «Για μένα ο

χορός δεν είναι μόνον η τέχνη που εκφράζει την ανθρώπινη ψυχή μέσω της κίνησης,

αλλά  κυρίως  η  θεμελίωση  μιας  πλήρους  κοσμοθεωρίας  πιο  ελεύθερης,  πιο

αρμονικής, πιο φυσικής » έγινε ιδέα για τις επόμενες γενιές (Naranjo, 2011) . 

Μερικές από τις πιο σημαντικές χορεύτριες που επηρέασαν την εξέλιξη του

σύγχρονου ήταν η Helen Tamiris,  και  η Martha Graham. Η Helen Tamiris  υπήρξε

χορεύτρια  του  Metropolitan  Opera  Ballet,  αλλά  στράφηκε  στον  σύγχρονο  όταν

γνώρισε  την  μέθοδο  της  Duncan.  Η  ίδια  πίστευε  ότι  κάθε  χορευτής  πρέπει  να

χρησιμοποιεί τα δικά του εκφραστικά μέσα στον χορό και γι'  αυτό δεν ανέπτυξε

κάποιο  προσωπικό  στιλ  ή  τεχνική.  Η  Martha  Graham  ήταν  μια  Αμερικανίδα
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χορογράφος που έθεσε τα θεμέλια του μοντέρνου χορού. H επιρροή που άσκησε

στον  σύγχρονο  χορό  έχει  συγκριθεί  από  πολλούς  με  εκείνη  του  Stravinsky  στη

μουσική,  του Picasso στα εικαστικά ή του Frank Lloyd Wright στην αρχιτεκτονική

(Μπαρμπούση, 2004).

Η Graham αποφάσισε να γίνει χορεύτρια στα 17 της, όταν παρακολούθησε

ένα  ρεσιτάλ  χορού  στο  Λος  Άντζελες.  Πρωταγωνιστούσε  μια  πρωτοποριακή

χορεύτρια της εποχής, η Ruth Saint Denis , η οποία στάθηκε το δεύτερο πρόσωπο

που  την  ενέπνευσε  στη  ζωή (Μπαρμπούση,  2004).  Το  πρώτο  πρόσωπο  που  την

ενέπνευσε ήταν ο πατέρας της, George Graham, ένας ψυχολόγος με έδρα μια μικρή

πόλη έξω από το Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας, το Allegheny City. Ο πατέρας της

Γκράχαμ μελετούσε τη γλώσσα του ανθρώπινου σώματος στις ψυχικές παθήσεις τις

οποίες ερευνούσε και υποστήριζε ότι «Η κίνηση δεν λέει ποτέ ψέματα», μία φράση

που θα γινόταν μότο της Αμερικανίδας χορεύτριας και χορογράφου (Naranjo, 2011).

Άμεσα επηρεασμένη από τον πατέρα της η  Graham, αντιμετώπισε το χορό

σαν μια ιερή αποστολή. Αυτό που ήθελε να αποτυπώσει μέσα από την κίνηση ήταν

το  γράφημα  της  ανθρώπινης  καρδιάς.  Για  αυτό  άρχισε  να  διαμορφώνει  ένα

σύστημα κίνησης, εντελώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή στην οποία βάδιζαν

οι δάσκαλοί της, όταν όλοι εξερευνούσαν αυτό που συνέβαινε στις ξένες χώρες, Η

Graham στράφηκε προς την ανθρώπινη ψυχή. Αυτό που την ενδιέφερε πρωτίστως,

ήταν  να  φωτίσει  τα  κίνητρα,  τις  εσωτερικές  συγκρούσεις,  τα  ψυχικά  πάθη,  τις

σκοτεινές  προθέσεις  που καθορίζουν τις  πράξεις  των ανθρώπων Έτσι,  η  Graham

συνέθεσε μια νέα κινησιολογική γλώσσα και  την  «μίλησε» για περισσότερα από

εβδομήντα χρόνια για να εκφράσει  το πάθος,  την έκσταση, την οργή και όλα τα

έντονα ανθρώπινα συναισθήματα. (Μποζώνη, 2016)

Στήριξε τον χορό της στις φυσικές κινήσεις του σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη

έμφαση στην σύσπαση και την χαλάρωση των μυών, με αποτέλεσμα οι κινήσεις της

να είναι κοφτές και δυναμικές. Οι βίαιες, κοφτές κινήσεις που εισήγαγε στον χορό

την έφεραν συχνά υπόλογη για τον «άσχημο» χορό της που φάνταζε παράξενος σε

σχέση με τις μαλακές, λυρικές κινήσεις στις οποίες είχαν συνηθίσει έως τότε. Αλλά

για  την  «ασχήμια»  της  αυτή  έμεινε  διάσημη  και  το  όνομά  της  παρέμεινε

συνυφασμένο με τον σύγχρονο χορό για πάντα.
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Σύμφωνα με τη Μποζώνη (2016), η ανεξάντλητη αντοχή της και η θέλησή της

ήταν αυτές που την κράτησαν στη σκηνή μέχρι το 1970 όταν, σε ηλικία 70 ετών,

αποσύρθηκε.  Συνέχισε, όμως,  να χορογραφεί μέχρι το 1991 που πέθανε έχοντας

αφήσει πίσω της μια 75χρονη καριέρα. Όταν κάποτε τη ρώτησαν πως θα ήθελα να

τη θυμούνται, σαν χορεύτρια ή σαν χορογράφο, απάντησε «σαν χορεύτρια». Δεν τα

κατάφερε. Κατάφερε, όμως, να αλλάξει τον σύγχρονο χορό σε βαθμό τέτοιο που να

παραμείνει αέναο σύμβολό του.

Μια ακόμα προσωπικότητα που επηρέασε την πορεία του σύγχρονου χορού

τις τελευταίες δεκαετίες και έδωσε το δικό της στίγμα στην γενικότερη ιστορία του

χορού είναι η Pina Bausch. H γερμανίδα χορεύτρια και χορογράφος έμεινε αξέχαστη

ως μια από τις πρωτοπόρος του μοντέρνου χορού η οποία συνδύασε τη θεατρική

τέχνη  με  τη  χορευτική  γλώσσα  του  σώματος,  συνθέτοντας  τα  περίφημα

χοροδράματά  της  και  διανθίζοντάς  τα  με  πλούσια  σουρεαλιστικά  στοιχεία.

(Ρηγούτσου, 2014)

Το στιλ της Pina Bausch, διακρινόταν για την αμεσότητα και την ειλικρίνεια,

που  μιλούσε  στην  καρδιά  του  θεατή,  κάνοντας  ορατή  την  ουσία  πίσω  από  το

φαίνεσθαι.  Η  ομάδα  της  περιλάμβανε  χορευτές  κάθε  μεγέθους  και  ηλικίας,  με

έμφαση στην προσωπικότητα. Ένα από τα σημεία αναφοράς στις χορογραφίες της

ήταν οι καθημερινές χειρονομίες. Η ίδια έλεγε: "αυτό που προσπαθώ να κάνω, είναι

να βρω μια γλώσσα για τη ζωή..." Ο έρωτας, ο θάνατος, η απουσία, η δυσκολία

προσέγγισης  των  δύο  φύλων  είναι  τα  θέματα  που  την  απασχολούσαν.  Οι

παραστάσεις  της  είναι  ένας  καθρέφτης  της  ζωής,  όπου  ο  καθένας  μπορεί  να

αναγνωρίσει πλευρές του εαυτού του. Η μικρόσωμη, λεπτοκαμωμένη  Pina Bausch

με  το  μελαγχολικό  και  οξύ  βλέμμα  ήξερε  να  «διαβάζει»  την  ανθρώπινη  ψυχή.

(Ρηγούτσου, 2014)

Όπως προαναφέρθηκε, από τη δεκαετία του 1970 ήδη σοβούσε μια μάχη

μεταξύ των μοντέρνων και των κλασικών, μια μάχη που κορυφώθηκε τη δεκαετία

του  1980.  Ειδικά  σε  μια  χώρα  όπως  η  Γαλλία,  με  μεγάλη  παράδοση  κλασικού

μπαλέτου, οι κλασικοί, αυτούς που έρχονταν από την Αμερική τους βλέπαμε σαν

μετανάστες.  Με την  Bausch,  όμως,  που τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Παρακολουθώντας ακόμα και μια χορογραφία της εύκολα καταλάβαινε κανείς ότι

33



έφερε όλη την ευρωπαϊκή παράδοση, μια παράδοση στην οποία εκείνα τα χρόνια

ήταν εντελώς επιφυλακτικός ο αγγλοσαξονικός κόσμος (Ρηγούτσου, 2014). Γι’ αυτό,

άλλωστε, χρειάστηκε πολύς καιρός για να την καταλάβουν οι Αγγλοσάξονες,  έτσι

εξηγείται  μάλιστα ότι  τις  χειρότερες κριτικές τις  είχε πάρει  στην Αγγλία και στην

Αμερική. Αυτοί ήταν άνθρωποι με παραδοσιακά παγιωμένες ιδέες που κατέκριναν

τα κορίτσια που έβγαιναν στη σκηνή με το κομπινεζόν, ύστερα από την τολμηρή

κίνηση της Bausch να δώσει άλλη εικόνα στο χορό της μέσα από τα κοστούμια. Αυτό

για  τους  απλούς  ανθρώπους  ήταν  κάτι  πρωτοπόρο  γιατί  δεν  ήταν  ούτε

μεταμοντέρνο,  δεν  ήταν  όμως  ούτε  η  Λίμνη  των  Κύκνων  για  αυτό  και

δυσκολεύτηκαν να τον αποδεχτούν. Οι άνθρωποι όμως του χορού, οι μεταμοντέρνοι

και οι κλασικοί, κατάλαβαν αμέσως ότι η Bausch ήταν αυτή που θα ''ένωνε το πάζλ''.

Συνοψίζοντας λοιπόν, η Pina Bausch ήταν η πρώτη στην Ευρώπη που ενσωμάτωσε

τη  σύγχρονη  με  την  κλασική  τεχνική.  Είχε  καταπληκτικούς  χορευτές,  γιατί

υιοθετούσαν την τεχνική Limon του σύγχρονου και συγχρόνως ήταν καλοί κλασικοί

χορευτές.  Μαζί  με  αυτούς  έκανε  και  η  ίδια  πρόοδο.  Έλεγε  συχνά  ότι  έμαθε  τη

δουλειά της βλέποντας τους χορευτές της και δουλεύοντας μαζί τους (Naranjo, 2011). 

Το κίνημα του σύγχρονου χορού ενίσχυσε έξοχα τον χορό ως δημιουργία

αλλά το άνοιγμά του σε εργάτες, σπουδαστές, με φτηνά μαθήματα και παραστάσεις

δεν είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ταυτότητας του χορού για τη σύγχρονη

εποχή,  δεν  κατόρθωσε  την  εισαγωγή  του  ως  αντικειμένου  της  δημόσιας

εκπαίδευσης,  κρατά  τη  διδακτέα  του  ύλη  στις  ιδιωτικές  σχολές  χορού  και

διαμορφώνεται σε ελιτίστικη καλλιτεχνική αγωγή (Naranjo, 2011).

Ο  σύγχρονος  χορός  στην  δεκαετία  ’70  αρχίζει  να  αποτελεί  αυτοτελές

αντικείμενο σπουδών και παίρνει θέση στον ακαδημαϊκό χώρο με επίσημες σπουδές

σε προπτυχιακό και σε µμεταπτυχιακό επίπεδο σε σπουδαία πανεπιστήμια, κι έτσι

διαφαίνεται μια αισιόδοξη προοπτική η οποία όμως απαιτεί μεγάλη προσοχή για

την αποφυγή επικίνδυνου ακαδημαϊσμού (Μπαρμπούση, 2004).

Μέσα  από  τις  περιγραφές  της  πορείας  της  Duncan,  της  Graham και  της

Bausch και  της  προσφοράς  τους  γενικά  στο  χορό  και  ειδικά  στο  είδος  τους

σύγχρονου,  παρουσιάζονται  διάφορα  στοιχεία  και  συγκεκριμένες  τεχνικές  που

χαρακτηρίζουν τη μορφή του. Ο χαρακτηρισμός που θα δίναμε στο σύγχρονο χορό

34



είναι  ανεξάρτητος,  δεν  περιορίζεται  δηλαδή  σε  μέτρα  και  απορρίπτει  αυστηρές

τεχνικές  του  κλασικού  χορού.  Επίσης  δίνει  πλήρη  ελευθερία  στην  εκτέλεση

κινήσεων, αλλά και στην έκφραση συναισθημάτων. Περιλαμβάνει πολλά πηδήματα

και  πτώσεις,  ενώ  χαρακτηριστική  είναι  και  η  ελεύθερη  κίνηση  της  λεκάνης,  σε

αντίθεση με τον κλασικό χορό (Naranjo, 2011).

Κάποιος  που  παρακολουθεί  μαθήματα  σύγχρονου  χορού  ακολουθεί  μια

σειρά  ασκήσεων  ξεκινώντας  από  το  πάτωμα  και  καταλήγοντας  σε  χορευτικούς

συνδυασμούς με χρήση της αναπνοής και του βάρους, δίνοντας έμφαση στη ροή

της  κίνησης.  Ακόμα  ένας  σύγχρονος  χορευτής  μπορεί  να  ενδυναμώσει  και  να

βελτιώσει την ποιότητα της κίνησης του. Σε πολλές σχολές χορού, κατά τη διάρκεια

του  μαθήματος  του  σύγχρονου  χορού  εφαρμόζονται  κυρίως  οι  τεχνικές  Release

(απελευθέρωση και χαλάρωση: είναι ένα σύνολο αρχών και μεθόδων άσκησης και

προετοιμασίας,  που  χρησιμοποιούνται  στο  σύγχρονο  χορό)  οι  οποίες

επικεντρώνονται στη ροή της κίνησης με φυσικό τρόπο και χρησιμοποιώντας όσο το

δυνατόν λιγότερη μυϊκή δύναμη

Σήμερα ο σύγχρονος χορός χαρακτηρίζεται από την προσαρμοστικότητα σε

όλα τα είδη μουσικής καθώς και στην δυνατότητά του να ενσωματώσει κινήσεις από

άλλους  χορούς  ώστε  να  δίνει  συνεχώς  νέες  μορφές  κίνησης.  Για  το  λόγο  αυτό

απευθύνεται τόσο σε αρχάριους χορευτές όσο και σε ανθρώπους που έχουν ήδη

σχέση  με  τον  χορό  γενικά  και  οι  οποίοι  αναζητούν  νέα  όρια  στην  κίνηση  του

σώματος. 
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4. Ο χορός στο Νηπιαγωγείο

Ο χορός για τους ενήλικες είναι ένα ευρύ πεδίο στο οποίο υπάρχουν ανακατεμένες

αναμνήσεις από θεάματα, μαθήματα χορού και βραδιές γλεντιού. Ένα μπαλέτο, ένα

τζαζ, ένας σύγχρονος ή μοντέρνος χορός, οι γνήσιοι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

της Κρήτης ή της Στερεάς Ελλάδας, οι θεατρικοί χοροί και οι χοροί των καρναβαλιών,

συνοδεύουν όλες τις πολιτείες του κόσμου επί χρόνια, ενώ συνδέονται άμεσα με τη

ζωή (Bellicha & Imberty, 2004).

Για το παιδί  είναι η απόλαυση να κινείται,  να παίζει  με το σώμα του,  να

εκφράζεται με άλλο τρόπο πέρα από τις λέξεις και να επικοινωνεί με τους γύρω του.

Το  σχολείο  είναι  το  μέσο  που  επιτρέπει  στα  παιδιά  να  μυηθούν  και  σε  μία

καλλιτεχνική σωματική έκφραση. Για αυτό ο χορός είναι ένας διαφορετικός τρόπος

προσέγγισης του χώρου και του χρόνου (Bellicha & Imberty, 2004).

Το  παιδί  από  τη  στιγμή  που  θα  γεννηθεί,  μαθαίνει  εμπειρικά  να

μετατοπίζεται  και  να  κινείται  ελεύθερα  στο  χώρο  που  το  περιβάλλει.  Ωστόσο

σύμφωνα με τους De Meur και Staes (Κουγιαλή, 1998) το παιδί δεν έχει κατακτήσει

ακόμα τη σωστή αίσθηση και αντίληψη του χώρου, που είναι ο προσανατολισμός

και η δόμηση του εξωτερικού κόσμου. Ένα νήπιο δε κάνει σαφείς μετακινήσεις, ούτε

έχει συνείδηση των αποστάσεων. Για αυτό και πρέπει να το βοηθήσουμε, πριν τον

εντάξουμε σε μία δραστηριότητα χορού να αισθανθεί και να συλλάβει την έννοια

ενός συγκεκριμένου χώρου, όπως αυτόν της τάξης και αργότερα ενός ευρύτερου

χώρου. Ο χώρος είναι αντικείμενο για κατάκτηση και κάθε παιδί το πετυχαίνει με το

δικό  του  τρόπο,  σύμφωνα  με  τα  μέτρα  του,  το  ρυθμό  του,  με  την  κίνηση,  τη

μετακίνηση, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, τις άμεσες αντιληπτικές εμπειρίες και

με διαρκή αναφορά στο δικό του σώμα ( Bellicha & Imberty, 2004). Η αντίληψη και η

βίωση της έννοιας του χώρου είναι σημαντικότατη προϋπόθεση για την κατάκτηση

της  ικανότητας  προσανατολισμού,  την  ενίσχυση  της  αυτοπεποίθησης  και  της

αίσθησης ασφάλειας. Η οικοδόμηση και η κατάκτηση του χώρου είναι το μεγάλο

έργο του παιδιού στην ηλικία του νηπιαγωγείου (Κουγιαλή, 1998).
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Σχετικά με το χρόνο, το παιδί αρχίζει να τον δομεί με την συνειδητοποίηση

του  παρελθόντος,  του  παρόντος,  του  μέλλοντος  (χθες,  σήμερα,  αύριο),  την

κατανόηση  των  χρονικών  διαστημάτων  της  ημέρας  και  των  εποχών  του  έτους,

καθώς και την αναγνώριση της ώρας (Μοntessori στο Κιτσαρά, 1983). Η κατάκτηση

της έννοιας του χρόνου έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί το παιδί να επαναφέρει στη

μνήμη του και να εκφράζει λεκτικά, με την ίδια σειρά που συνέβησαν, γεγονότα και

καταστάσεις.  Τα στάδια του χρονικού προσανατολισμού είναι η σειρά,  η τάξη,  η

διαδοχή, η σύμπτωση, η κυκλική ανανέωση ορισμένων περιόδων και η διαισθητική

μέτρηση του χρόνου (Κουγιαλή, 1998).

Οι De Meur και Staes (Κουγιαλή, 1998) κάνουν λόγο για το ρυθμό, ο οποίος

περιλαμβάνει τις έννοιες της σειράς, της τάξης, της ακολουθίας, της διαδοχής, της

διάρκειας,  της  ενδιάμεσης  διάρκειας,  της  εναλλαγής,  της  αρμονίας,  της

μεταβατικότητας και της επανάληψης. Στην αρχή το παιδί βιώνει το ρυθμό και το

χρόνο  μέσα  του,  δεχόμενο  παθητικά  τα  χρονικά  και  ρυθμικά  ερεθίσματα  του

περιβάλλοντος. Σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι καθημερινά επαναλαμβάνει ορισμένα

πράγματα,  ότι  οι  μέρες  και  οι  νύχτες  διαδέχονται  η  μία  την  άλλη.  Αργότερα

προσαρμόζει το ρυθμό του σε προτεινόμενους από το περιβάλλον ρυθμούς, όπως

αυτόν μιας μουσικής (Κουγιαλή, 1998).

Στο σχολείο ο χορός συμπεριλαμβάνεται στη φυσική αγωγή. Αυτή έχει σκοπό

την ανέλιξη όλων των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων του ατόμου

και στη δημιουργία αρετών για τη ζωή μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η φυσική αγωγή

στο  σχολείο  και  στην  κοινωνία  παρέχεται  με  έρευνα  της  κινητικότητας,  με  την

εξήγηση  δηλαδή  της  κίνησης  των  παιδιών.  Τα  στοιχεία  μέσα  από  τα  οποία

ξεδιπλώνεται μια κίνηση είναι σχετικά με την αφετηρία ή την αρχική στάση, με το

μέλος του σώματος που θα κινηθεί,  με τη μορφή της,  με τον τρόπο της,  με την

κατεύθυνση, με τα ενδιάμεσα σημεία και με το σημείο τερματισμού (Τραύλου &

Πληθάκη, 1984)

Ο χορός όμως έχει την ιδιαιτερότητα του: οι έννοιες του χώρου, του χρόνου

και  της  κίνησης  είναι  κοινές  σε  όλες τις  σωματικές  δραστηριότητες.  Στο  χορό οι

έννοιες αυτές οργανώνονται με συγκεκριμένη πρόθεση. Το παιδί, σύμφωνα με τους

Bellicha και Imberty (2004), όταν χορεύει υιοθετεί, μέσα από τη δυναμικότητα που
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εκδηλώνει, μια στάση σκόπιμη, προσαρμοσμένη σε ένα σχέδιο. Η πρόθεση αυτή του

επιτρέπει να εκφραστεί και να εκδηλωθεί ακόμα και σε ένα μεγάλο κοινό. Όταν το

παιδί παρακολουθεί το χορό, τον προσλαμβάνει και τον ερμηνεύει με τη σειρά του.

Αναπτύσσει  την  ευαισθησία  του  ενώ  παράλληλα  εμπλουτίζει  την  ύπαρξή  του.

Μπορούμε, λοιπόν, να μιλάμε για μία “γλώσσα” του σώματος. Η ιδιαιτερότητα του

χορού οφείλεται στη μορφή αυτή της ποίησης κινήσεων. 

Στο  νηπιαγωγείο,  είναι  ουσιαστικής  σημασίας  να  δίνεται  στο  παιδί  η

ευκαιρία να χορεύει,  για να αναπτύσσει την ευαισθησία και  τη δημιουργικότητά

του, ώστε να είναι σε θέση να εκφράζεται πιο έντονα με την κίνηση (Μπουρνέλη,

2002).  Έτσι, το παιδί θα εκτελεί απλές κινήσεις, θα εκφράζει την ευχαρίστησή του

επαναλαμβάνοντας  την  ίδια  κίνηση,  θα  οργανώνει  το  χορό  του  σε  σύντομες

αλλεπάλληλες κινήσεις, θα μιμείται τα άλλα παιδιά, θα ενεργοποιεί τη φαντασία

του  και  θα  προβαίνει  σε  σύντομους  αυτοσχεδιασμούς.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  θα

ανακαλύψει διάφορες μορφές δημιουργίας, για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον,

περιέργεια και συγκίνηση (Μπουρνέλη, 2002).

Ο χορός στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής

αγωγής. Παρόλα αυτά λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των θεμάτων που

εξυπηρετούν κάθε μαθησιακή περιοχή, πολλοί είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που

επιλέγουν να ενισχύσουν την κίνηση των νηπίων με κινητικές δραστηριότητες και

παιδαγωγικά παιχνίδια. Έτσι, ο χρόνος για χορευτικά δρώμενα, λόγω των υπόλοιπων

δραστηριοτήτων, περιορίζεται (Bellicha & Imberty, 2004). 

Η αλλαγή της κινητικής συμπεριφοράς αλλά και η έλλειψη αισθητικής στην

κίνηση  των  παιδιών  της  πρώτης  και  δεύτερης  βαθμίδας  εκπαίδευσης,  λόγω  της

κινητικής απραξίας, ανάγκασε τους παιδαγωγούς όχι μόνο στα σχολικά αναλυτικά

προγράμματα  αλλά  και  σε  γενικά  θέματα  αγωγής,  να  τονώσουν  την  αισθητική

αγωγή,  (μουσική,  θεατρική  και  εικαστική  αγωγή),  επειδή  πιστεύουν  ότι  τα

προγράμματα αυτά θα προωθήσουν τις ανάγκες της ελεύθερης ατομικής έκφρασης

και δημιουργίας των παιδιών. Σκοπός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι, να

κάνει  άτομα ευαίσθητα και δημιουργικά,  όχι  μόνο στο σχολικό τους περιβάλλον,

ούτε μόνο για ένα είδος έκφρασης, αλλά να τεθούν και οι βάσεις για την δια βίου

άσκηση (Λυκεσάς & Κωσταντινίδου, 2004). 
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Η  εξειδίκευση  της  νηπιαγωγού  στο  θέμα  του  χορού  συνδέεται  με  τους

σκοπούς μιας δραστηριότητας. Οι σκοποί αυτοί στο νηπιαγωγείο είναι γενικοί και

δεν  σχετίζονται  με  τη  μετατροπή  ενός  νηπίου  σε  χορευτή.  Με  το  χορό,  μια

νηπιαγωγός  βοηθάει  το  παιδί  να  μεγαλώσει  και  του  προτείνει  μια  προσωπική

εμπειρία  για  να  ευνοήσει  την  ανάπτυξή  του.  Το  πεδίο  αυτό  των  καλλιτεχνικών

δραστηριοτήτων γίνεται  πιο ευρύ.  Το είδος του χορού που διδάσκεται  είτε είναι

κλασικός  χορός,  είτε  χορός  της  Αφρικής,  είτε  χορός  φολκλορικός,  λειτουργεί  ως

εργαλείο.  Δηλαδή  ένα  παιδί  δε  χρειάζεται  να  μάθει  αυτούς  τους  χορούς  με

ακρίβεια,  αλλά  επιτρέπεται  σε  αυτά  η  ανακάλυψη  κάποιων  στοιχείων  που

προσιδιάζουν σε κάθε τύπο χορού. Έτσι όπως δεν είναι ανάγκη να είσαι ζωγράφος

για να διδάξεις ιχνογραφία, έτσι δεν είναι ανάγκη να είσαι χορευτής για να διδάξεις

χορό στο νηπιαγωγείο (Bellicha & Imberty, 2004).

Αυτό  που  είναι,  βέβαια,  αναμφισβήτητο  είναι  ότι  απαιτείται  παιδεία  εκ

μέρος του διδάσκοντος. Αλλά η παιδεία αυτή δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει.

Το  προσωπικό  γούστο  ενός  νηπιαγωγού  για  ένα  χορό,  μπορεί  να  αναπτυχθεί

συγχρόνως  με  την  εμπειρία  μέσα  στην  τάξη,  ενώ  θα  εμπλουτιζόταν  από  την

πρακτική μαζί με τα παιδιά. Αν δεν προϋπάρχει παιδεία στο χορό φαίνεται ότι ως

αντιστάθμισμα μετρά πολύ η ποιότητα της παρουσίας ενός νηπιαγωγού, η εμπλοκή

της  στη  δραστηριότητα  και  η  στάση  της  απέναντι  στα  παιδιά  (Λυκεσάς  &

Κωσταντινίδου, 2004). 

Κάτι  που  τονίζεται  εδώ  είναι  ότι  πλέον  συνιστάται  ο/η  ίδιος/α  ο/η

εκπαιδευτικός να χορεύει  μαζί  με τα παιδιά της,  να προσφέρει  το σώμα της ως

πρότυπο και να γίνεται θέαμα με την κίνηση της. Συνοδεία του χορού είναι και η

μουσική από την οποία ενεργοποιούνται οι αισθήσεις, οι ψυχικές καταστάσεις, τα

συναισθήματα και οι συγκινήσεις. Αφήνοντας ένας νηπιαγωγός την ευαισθησία του

να  εκδηλωθεί,  γίνεται  πιο  δεκτικός,  δημιουργεί  εμπιστοσύνη  που  επιτρέπει  τα

παιδιά  να  είναι  ενεργά  και  παρόντα  και  να  μπουν  στο  χορό,  ανάλογα  με  την

επιθυμία και το ρυθμό τους. Έτσι δείχνοντας το ενδιαφέρον τους οι νηπιαγωγοί,

ευνοούν τις αναζητήσεις και τις  πρωτοβουλίες των νηπίων για την ανάπτυξη της

ευαισθησίας τους. Μέσα από αυτές θα επιτραπεί στα παιδιά να προοδέψουν και να

εξελιχθούν στο χορό (Bellicha & Imberty, 2004).
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Για  να  είναι  αποτελεσματική  η  διδασκαλία  χορού  –  κίνησης  ο/η

εκπαιδευτικός  απαραιτήτως  χρειάζεται  να  διαθέτει  μια  γνώση  και  ικανότητα

χρησιμοποίησης των βασικών στοιχείων κίνησης, δηλαδή «αντίληψη του σώματος,

αντίληψη χώρου, αντίληψη βάρους, χρόνου και ροής, της σχέσης με συμμαθητές -

χορευτές και την ομάδα» (Γαλάνη, 2012). Με τη μελέτη και ανάλυση της δομής της

κίνησης,  όπως αυτή προτείνεται  από τον Laban (Σαβράμη, 2010),  είναι δυνατή η

απόκτηση  ενός  πλούσιου  κινητικού  λεξιλογίου,  απαιτείται  όμως  επιπρόσθετη

εκπαίδευση στον τομέα της αισθητικής για την απόκτηση της γνώσης που αφορά

στα αισθητικά στοιχεία.

Παράλληλα  πρέπει  να  γνωρίζει  τις  θεμελιώδεις  αρχές  οργάνωσης  και  τις

διαδικασίες  αξιοποίησης  των  διδακτικών  εργαλείων.  Ένας/Μια εκπαιδευτικός  θα

ήταν  ωφέλιμο  να  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  στην  τάξη  του  τις  κατάλληλες

μαθησιακές  συνθήκες  για  την  δημιουργική  διδασκαλία.  Να  μπορεί  όχι  μόνο  να

επιλέγει  τις  κατάλληλες  ασκήσεις,  αλλά  να  είναι  σε  θέση  να  αναδεικνύει  τα

διδακτικά  εργαλεία  πέρα  από  το  προφανές  κινητικό  τους  περιεχόμενο  στα

ανεπίσημα,  κρυφά στοιχεία,  το έντεχνο χορευτικό υλικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Υπουργείο Παιδείας, 2011).

Να  ορίζει  με  σαφήνεια  τη  συνθήκη,  τον  περιορισμό  της  κατάστασης,  να

ενδιαφέρεται  για  την  ενδυνάμωση  και  καλλιέργεια  της  κριτικής  ικανότητας  (οι

μαθητές  δεν  καλούνται  να απαντούν  με  οποιαδήποτε  ιδέα της  έμπνευσής  τους,

αλλά με εκείνη που ανταποκρίνεται στους περιορισμούς της κατάστασης). Ακόμα,

θα  προτρέπει  και  να  διευκολύνει  το  μαθητή  στην  ενεργή  συμμετοχή.  Να  τον

ενθαρρύνει να κάνει τις δικές του επιλογές, με τη δημιουργία ενός παιδαγωγικού,

επικοινωνιακού  κλίματος  μαθητοκεντρικής  μάθησης,  με  βασική  συνθήκη  τον

ελεύθερο διάλογο για στοχασμό και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα και στα

ερωτήματα που ο χορός διαχειρίζεται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας,

2011).

Επιπροσθέτως,  η/ο  νηπιαγωγός  θα  πρέπει  να  δίνει  χρόνο  και  ελευθερία

στους  μαθητές  να  λειτουργούν  τη  φαντασία  τους.  Δίνοντας  λοιπόν  αυτή  την

ευκαιρία στα παιδιά, ταυτόχρονα και ο ίδιος παραμένει ανοιχτός στις προκλήσεις

και σε διαρκή εξερεύνηση της μάθησης (Bellicha & Imberty, 2004). 
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Οι  πρακτικές  ή  στρατηγικές  στη  διδασκαλία  του χορού  με  τους  οποίες  ο

εκπαιδευτικός  ενθαρρύνει  την  εκπαίδευση  στο  χορό,  τη  δημιουργικότητα  και

έκφραση του μαθητή σχετίζονται με το σινιάλο για την έναρξη και λήξη μιας δράσης

είτε αυτό είναι ηχητικό/ ήχος, λόγια, οπτικό/χειρονομία ή κίνηση, είτε είναι άγγιγμα

ή ώθηση. Έναυσμα μπορεί να αποτελέσει και μια φυσική επίδειξη ή παράδειγμα

δράσης από τον ίδιο το δάσκαλο (Bellicha & Imberty, 2004). 

Επίσης σχετίζονται με τις προσδοκίες συμπεριφοράς, δηλαδή τους κανόνες

που  διασφαλίζουν  την  σωματική  και  ψυχολογική  ασφάλεια  των  μετεχόντων.

Ταυτόχρονα γίνονται ερωτήσεις και προτάσεις για πιθανούς τρόπους διερεύνησης

του θέματος, κυρίως για τους αρχάριους μαθητές, όπως πιθανοί τρόποι επινόησης

χορού μέσω της χρήσης των βασικών στοιχείων της κίνησης και των μεταξύ τους

σχέσεων. Έτσι επιτυγχάνεται και μια παράλληλη ανατροφοδότηση ενώ οι μαθητές

κινούνται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας, 2011). 

Ένας ακόμα τρόπος ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας είναι η συνεργασία

για  τη  συνδημιουργία  οδηγιών  και  προκλήσεων,  από  τον/την  εκπαιδευτικό,  για

πιθανούς δρόμους συνεργασίας, επινόησης και διευκόλυνσης στη σύνθεση κατά την

συνδημιουργία των μαθητών σε ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτικός κάνει

αποτίμηση  και  ανατροφοδότηση,  περιγραφή  ή  επαναδιατύπωση  της  απόδοσης,

θετική  ανατροφοδότηση  για  την  ικανότητα,  την  απόδοση,  τη  συμπεριφορά  και

συμμετοχική συνεργασία με τον μαθητή (Μπουρνέλη, 2002). 

Τα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου διδασκαλίας και

τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος χορού – κίνησης θα πρέπει  να

είναι η γνώση από τον εκπαιδευτικό της αντίληψης της τάξης - ομάδας για τον χορό

(εσωτερική ανάγκη, ψυχαγωγία, κοινωνική εκδήλωση, εκπαίδευση), η διερεύνηση

του ενθουσιασμού και της προθυμίας της τάξης για το χορό και οι δυνατότητες και

οι γνώσεις των μαθητών (Γαλάνη, 2012). 

Επιπλέον  κριτήριο  θεωρείται  και  ο  ορισμός  των  στόχων  με  σαφήνεια

(μετρήσιμοι,  ρεαλιστικοί,  εφικτοί)  και  των  επιθυμητών  χορευτικών  (κινητικών,

εκφραστικών) ικανοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν από τους μαθητές, όπως και η

επιλογή των κατάλληλων εργαλείων από το παιδαγωγικό υλικό που ξαναγυρνά να

διαφωτίζει και να εμπλουτίζει αυτό το παιδαγωγικό υλικό. Στο τέλος κάθε μεθόδου

41



διδασκαλίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι  και  η αξιολόγηση του προγράμματος

(Γαλάνη, 2012).

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα πρόγραμμα διδασκαλίας χορού

στο  νηπιαγωγείο  θα  πρέπει  να  σχεδιάζονται  με  βάση  το  παιχνίδι.  Το  παιχνίδι

αποτελεί  κύρια  δραστηριότητα  των  παιδιών  και  παράλληλα  κεντρικό  ζήτημα

διεπιστημονικής έρευνας της παιδικής ηλικίας στον αιώνα μας (Αυγητίδου, 2001).

Το παιχνίδι είναι απόλυτα συνδεδεμένο με όλες τις ανθρώπινες τάσεις όπως

με την ανάγκη για διατροφή(δοκιμάζοντας καινούρια φαγητά), με την ανάγκη για

κίνηση(παιχνίδια αγωνιστικά-τρέξιμο, παιχνίδια κινητικά χωρίς κάποιο σκοπό), με το

ένστικτο της ιδιοκτησίας(παιχνίδια συλλογών), με το σεξουαλικό ένστικτο(φλέρτ και

χορός),  με  την  τάση  για  προστασία  του  ίδιου  μας  του  εαυτού  και  των  άλλων

(παιχνίδια  παρακολούθησης),  με  την  ανάγκη  για  συντροφιά(κοινωνικά-ομαδικά

παιχνίδια) και με την τάση για μίμηση (μιμητικά παιχνίδια). Τα παιχνίδια είτε είναι

ατομικά,  είτε ομαδικά παίζουν ένα βασικό ρόλο στη διατήρηση του ανθρώπινου

είδους. Όλα είναι ένα μεταφορικό μέσο που κουβαλάει από τη μία γενιά στην άλλη,

αυτό που λέγεται πολιτισμός ενός τόπου (Γρίβα, 1987). 

Η τάση για παιχνίδι, είναι τάση ελευθερίας (Bellicha & Imberty, 2004). Πάνω

στη Γη όμως τίποτα δεν είναι ελεύθερο. Οι άνθρωποι με βάση αυτό τον κόσμο στον

οποίο ζουν,  δημιουργούν τους κανόνες συνεργασίας και  συμβίωσης.  Έτσι  και  τα

παιχνίδια,  σαν  αντανάκλαση  της  ζωής,  έχουν  τους  δικούς  τους  κανόνες

συμπεριφοράς, το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να επιστρατεύσουμε και γενικά

όλα εκείνα τα στοιχεία ζωής που εμείς οι ίδιοι περισυλλέγουμε από τον τόπο στον

οποίο ζούμε, βγαλμένα από το παρελθόν και προσαρμοσμένα στο παρόν. Για αυτό

το λόγο το παιχνίδι είναι πάνω απ' όλα κοινωνικό, για να ενώνει τους ανθρώπους

και να αποτρέπει τις παραβάσεις (Λυκεσάς & Κωνσταντινίδου, 2004). 

Το πρωταρχικό και κυριότερο στοιχείο του παιχνιδιού, τόσο του παιδιού όσο

και  του  ενήλικα,  είναι  η  ευχαρίστηση.  Στην  ευχαρίστηση  συμβάλλει  η

δημιουργικότητα,  από  την  οποία  απουσιάζουν  η  βία,  η  καταστολή  και  ο

αυταρχισμός.  Για  να  αναπτυχθεί  έχει  ανάγκη  από  ελευθερία.  Χωρίς  αυτά  τα

στοιχεία δε μπορούμε να μιλάμε για παιχνίδι. 
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Ένα καλό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την πρωτοβουλία ενός

παιδιού,  το επιτρέπει  να ασκηθεί  στην εκμάθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς,

ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει τροφή στη φαντασία του. Παίζοντας το παιδί

διανύει την εξέλιξη της ανθρωπότητας (Γρίβα, 1987).

Στον  ψυχισμό  του  παιδιού  προσχολικής  ηλικίας  συμβαίνουν  σημαντικές

αλλαγές μέσω του παιχνιδιού. Αυτές οι αλλαγές προετοιμάζουν το έδαφος για τη

μετάβαση  του  παιδιού  σε  ένα  νέο  επίπεδο  ανάπτυξης  (Leontiev,  1981  στο

Αυγητίδου, 2001). Η πρωτεύουσα λειτουργία και επίδραση της δραστηριότητας του

παιχνιδιού,  οφείλεται  σε  έναν αριθμό αιτιών.  Μέσα από την  αλληλεπίδραση με

συνομηλίκους  και  ενηλίκους,  το  παιδί  χειρίζεται  σήματα  και  σύμβολα,  ώστε  να

αναπαραστήσει  τον πολιτισμό.  Σύμφωνα με την ιστορική-πολιτισμική θεωρία,  τα

σήματα ασκούν επιρροή στην ανάπτυξη των ανώτερων διανοητικών λειτουργιών,

όταν  αυτά  αποτελούν  μέρος  μιας  ανθρώπινης  αλληλεπίδρασης  (Leontiev,  1978,

Vygotsky, 1978 στο Αυγητίδου, 2001).

Δεύτερον, στο παιχνίδι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κατακτούν ιδέες

και να φέρουν σε πέρας πράξεις περισσότερο εξελιγμένες από όσο θα τους ήταν

εφικτό σε καταστάσεις εκτός παιχνιδιού (Αυγητίδου, 2001). Με άλλα λόγια το παιδί

στο παιχνίδι,  αυξάνει  τις  απαιτήσεις από τον εαυτό του και  με αυτόν τον τρόπο

μεταφέρετε  στη  ζώνη  της  εγγύτερης  ανάπτυξης,  την  οποία  ο  Vygotsky (1978),

προσδιόρισε  ως  ''η  απόσταση μεταξύ  του  πραγματικού αναπτυξιακού  επιπέδου,

όπως αυτό καθορίζεται από την αυτόνομη επίλυση προβλημάτων, και του επιπέδου

της δυνητικής ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων με

καθοδήγηση  από  ενηλίκους  ή  σε  συνεργασία  με  περισσότερο  ικανούς

συνομηλίκους'' (Αυγητίδου,2001). 

Μέσα από αυτό το είδος συνεργασίας, το παιδί θα αναβαθμίσει τις πράξεις

του σε  ένα  περισσότερο  προηγμένο  επίπεδο,  πράγμα που  θέτει  σε  κίνηση  νέες

διαδικασίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), δεν είναι μόνο αυτόνομες

δράσεις  στη  ζώνη  της  εγγύτερης  ανάπτυξης  αυτές  που  θα  υποστηρίξουν  την

ανάπτυξη αλλά και οι μιμήσεις του παιδιού που έχουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα

(Αυγητίδου,  2001). Το παιδί είναι ικανό να μιμηθεί πράξεις που υπερβαίνουν τις

δυνατότητές του, αλλά όχι απεριόριστα: “Στο παιχνίδι, το παιδί πάντοτε υπερβαίνει
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τη μέση ηλικία του και την καθημερινή του συμπεριφορά, μοιάζει δηλαδή σαν το

παιδί να γίνεται ένα κεφάλι ψηλότερο. Όπως στην εστία ενός μεγεθυντικού φακού,

το παιχνίδι εμπεριέχει όλες τις αναπτυξιακές τάσεις σε συμπυκνωμένη μορφή και

αποτελεί  αυτό  καθεαυτό  μια  μείζονα  πηγή  ανάπτυξης”  (Vygotsky,  1978  στο

Αυγητίδου, 2001) 

Τέλος  μεγάλο  μέρος  του  παιχνιδιού  καταλαμβάνει  η  σωματική

δραστηριότητα (Αυγητίδου, 2001). Το αδρό σωματικό παιχνίδι και το ψευτο-πάλεμα

μπορούν να προσφέρουν την εξάσκηση ολόκληρου του σώματος και το συντονισμό

της  κινητικότητας.  Η  Anning (1994)  και  η  Bruce (1994)  υποστήριξαν  ότι  οι

δραστηριότητες  του  παιχνιδιού  μπορούν  να  προωθήσουν  τους  στόχους  της

εκπαίδευσης  των  πρώτων  χρόνων,  από  κάθε  σημαντική  άποψη,  κοινωνική,

διανοητική, δημιουργική και σωματική (Αυγητίδου, 2001)

5. Σκοπός της εργασίας

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν διττός. Πρώτα, επιδιώχθηκε η επαφή των

νηπίων με το χορό και στη συνέχεια να διερευνηθεί ποιο είδος χορού, ο σύγχρονος

ή  ο  παραδοσιακός,  είναι  προτιμότερο  να  διδαχθεί  πρώτος  στην  τάξη  ενός

νηπιαγωγείου.

 Για  τη  διερεύνηση  του  ζητήματος  αυτού  οργανώθηκε  ένα  πιλοτικό

πρόγραμμα,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  πραγματοποιήθηκε  σταδιακά  η  εκμάθηση

χορών μέσα σε ένα πλαίσιο διάφορων δραστηριοτήτων. Ο διαχωρισμός αυτός των

τμημάτων έγινε για να εξετασθεί στο ένα τμήμα ο παραδοσιακός χορός και στο άλλο

τμήμα ο σύγχρονος χορός. Από το διαχωρισμό αυτό αναπτύχθηκαν και οι επιμέρους

στόχοι όπως: 

 Γνωστικοί:

◦ Επαφή με την παράδοση

◦ Απόκτηση γνώσεων γύρω από το χορό τη μουσική και το τραγούδι

◦ Κατανόηση  στοιχείων  της  λαϊκής  παράδοσης  και  πολιτιστικής

κληρονομιάς της χώρας µας και άλλων λαών

44



◦ Κατανόηση  των  αισθητικών  στοιχείων  της  κίνησης  και  του  ρυθµού,

κατανόηση της σύγχρονης κινητικής έκφρασης και ρυθµού των νέων 

 Ψυχοκινητικοί:

◦ Ανάπτυξη  της  µη  λεκτικής  επικοινωνίας  (εκφραστική,  δημιουργική και

αισθητική  κίνηση),  του  ρυθµού  και  της  σύνδεσης  µουσικής,  λόγου

κίνησης. 

◦ Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων χορών και ιδιαίτερα των παραδοσιακών

χορών. 

 Κοινωνικο-συναισθηματικοί:

◦ Έκφραση συναισθημάτων µέσω της κίνησης, προαγωγή της επικοινωνίας,

της κοινωνικότητας και της αυτοπεποίθησης. 

◦ Αίσθηση χαράς και ψυχαγωγία µέσα από την κίνηση και τη µουσική. 

Στη συνέχεια, διατυπώθηκαν ερευνητικά ερωτήματα:

1. Η διδασκαλία του σύγχρονου χορού είναι πιο εύκολη συγκριτικά με

τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στο νηπιαγωγείο ή το αντίθετο;

2. Το πέρασμα από το σύγχρονο χορό στον παραδοσιακό θα ήταν πιο

εύκολο συγκριτικά με το πέρασμα από τον παραδοσιακό στον σύγχρονο

χορό;

3. Τα νήπια δέχονται με την ίδια ευκολία την αλλαγή του ρυθμού από

ένα  σύγχρονο  τραγούδι  σε  ένα  παραδοσιακό  τραγούδι  και  το

αντίστροφο; 

4. Το είδος του χορού και το ομαδικό ενδιαφέρον είναι μεταβλητές που

επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα;
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6. Μέθοδος 

6.1. Συμμετέχοντες

Για  το  σκοπό  της  εργασίας  συμμετείχαν  33  παιδιά  από  δύο  τμήματα  του  3ου

ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φλώρινας. Η επιλογή των δυο τμημάτων του σχολείου

έγινε τυχαία. Τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν, ήταν δύο διαφορετικών τμημάτων,

με αριθμό νηπίων 16 στο Α τμήμα και 17 στο Β τμήμα. Στο Α τμήμα τα κορίτσια ήταν

9 έναντι 7, ενώ στο τμήμα Β ο αριθμός των αγοριών ήταν μεγαλύτερος από τον

αριθμό των κοριτσιών,  δηλαδή 10 έναντι  7.  Στην πραγματικότητα ο αριθμός των

συμμετεχόντων  νηπίων  δεν  ήταν  πάντοτε  σταθερός  λόγω  ασθενειών  και  λόγω

απροθυμίας ορισμένων νηπίων. Ένας ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων όλες τις

μέρες ήταν 10 στο Α τμήμα και 13 στο τμήμα Β. Ο βασικότερος λόγος επιλογής των

τάξεων  αυτών,  ήταν  η  καλή  συνεργατική  σχέση  που  είχε  δομηθεί  μεταξύ  των

διδασκόντων και της εισηγήτριας της έρευνας, με αφορμή την πραγματοποίηση της

πρακτικής  της  άσκησης  στο  ίδιο  νηπιαγωγείο.  Έτσι  η  εφαρμογή  του  πιλοτικού

προγράμματος έγινε ύστερα από την συγκατάθεση των νηπιαγωγών των δύο τάξεων

6.2. Διαδικασία

Ο χρόνος παρέμβασης σε κάθε τμήμα ξεχωριστά δεν ξεπερνούσε το όριο των 45

λεπτών, συμπεριλαμβανομένων πάντα τον χρόνο προετοιμασίας του χώρου και το

χρόνο συγκέντρωσης των μαθητών. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση ήταν

μέσω ενός προγράμματος δραστηριοτήτων που είχε την ίδια δομημένη μορφή και

για  τα  δύο  τμήματα.  Αποτελούνταν  από  προετοιμασία,  κυρίως  μέρος  και

αποθεραπεία, με μόνη διαφορά το περιεχόμενο του κυρίως μέρους. 

Πιο  συγκεκριμένα,  ξεκινούσε  η  παρέμβαση  με  κάποιο  μουσικοκινητικό,

συνήθως,  παιχνίδι  ίδιο  για  τα  δύο  τμήματα,  συνέχιζε  στη  διδασκαλία  του

παραδοσιακού και του σύγχρονου χορού αντίστοιχα, ενώ έκλεινε με ένα πιο ήρεμο

παιχνίδι αποθεραπείας. Κινητήριο ρόλο έπαιξε παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική

πίσω από κάθε παιχνίδι για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Στα τμήματα που αποτέλεσαν το δείγμα του ερευνητικού μέρους, δόθηκαν

τα  ονόματα  Α  και  Β,  όπου  το  Α  αντιστοιχεί  στο  τμήμα  στο  οποίο  διδάχθηκε
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παραδοσιακό χορό και το Β για το τμήμα όπου διδάχθηκε ο σύγχρονος χορός. Η

παρέμβαση  εφαρμόστηκε  το  μήνα  Φεβρουάριο.  Σε  ένα  διάστημα  τεσσάρων

εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν έξι επισκέψεις στο κάθε τμήμα ξεχωριστά. Η κάθε

ημέρα παρέμβασης διέφερε από την άλλη σχετικά με τους στόχους που θέτονταν

και  το  περιεχόμενο  κάθε  ημερήσιου  προγράμματος.  Όπως  επίσης  διέφερε  το

διδακτικό πρόγραμμα από τμήμα σε τμήμα σχετικά με το κομμάτι του χορού.

6.3. Εργαλεία

 Στην παρούσα εργασία καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μουσική, καθώς το θέμα

της είναι η διδασκαλία του χορού, όπως ακόμα και τα ημερολόγια της εργασίας στα

τμήματα του νηπιαγωγείου. 

6.3.1. Μουσική

Η  μουσική  στο  Νηπιαγωγείο  σκοπεύει  στην  καλλιέργεια  της  αισθητικής

ικανότητας και ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην

απελευθέρωση  της  δημιουργικής  ικανότητας  των  παιδιών.  Το  πρόγραμμα

διδασκαλίας  και  το  σχέδιο  απόδειξης  του  μέτρου δυσκολίας  της  μετάβασης  των

νηπίων  από  τον  ένα  χορό  στον  άλλο,  έφερε  τα  παιδιά  σε  επαφή  με  μουσικά

κομμάτια  σύγχρονου  και  παραδοσιακού  ρυθμού.  Τα  κομμάτια,  άλλα  γρήγορα

ρυθμικά και άλλα αργά, ακούστηκαν στα τμήματα Α και Β διαδοχικά και με την ίδια

σειρά την  πρώτη μέρα.  Τα 12 τραγούδια που επιλέχθηκαν για τη  στιγμή που η

αίθουσα μετατράπηκε σε αίθουσα χορού είναι:

1. The Fabulous Destiny of Amelie Poulain OST #11 - La valse d'Amelie (Version

orchestra)

2. Γιάννη μου το μαντήλι σου (Πωγώνι) - Ηπειρώτικα τραγούδια

3. Back to you – Brett Anderson

4. Μήλο μου κόκκινο - Ζουζούνια (Χορός της Μακεδονίας )

5. Παλαμάκια – Ηπειρώτικος παραδοσιακός χορός

6. Sia – Chandelier ( The official )

7. The Fabulous Destiny of Amelie Poulain OST #16 - La redécouverte

8. Θαλασσάκι μου – Ζουζούνια ( Καλαματιανός Χορός )
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9. Μες του Αιγαίου τα νησιά - Γλυκερία ( Νησιώτικος Χορός )

10. Selena Gomez - Fly to Your Heart ( Από την ταινία Tinkerbel )

11. Ποδαράκι – Ελληνικοί Θρακιώτικοι Παραδοσιακοί Χοροί

12. Και ξεχνώ – Σία Κοσκινά ( Από την ταινία Frozen) 

Την πρώτη μέρα τα παιδιά ήρθαν σε επαφή και με τα δώδεκα προγραμματισμένα

τραγούδια.  Ωστόσο,  τις  επόμενες  μέρες  τα  παιδιά  επικεντρώθηκαν  σε  κάποια

μουσικά κομμάτια σχετικά με το είδος του χορού που επιλέχθηκε να διδαχθούν. Στο

συγκεκριμένο  ερευνητικό  κομμάτι  η  μουσική  έπαιξε  καθοριστικό  ρόλο,  καθώς  ο

χορός  στο  νηπιαγωγείο  και  η  διδασκαλία  του,  αποτέλεσαν  το  κύριος  μέρος  της

εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να εκφράσουν τη

γνώμη τους και τα συναισθήματα τους για τα μουσικά ακούσματα .

6.3.2. Τα ημερολόγια

 Το ημερολόγιο αποτελεί μια γραπτή απεικόνιση γεγονότων κατά τη διάρκεια

μιας χρονικής περιόδου, από την οπτική του ερευνητή ή των συμμετεχόντων της

ερευνητικής διαδικασίας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ζητήματος που εξετάζεται

και  τους  στόχους  που  επισυνάπτονται  εξ'  αρχής,  μπορεί  να  πάρει  κάθε  φορά

διαφορετική  έκταση.  Η  παρατήρηση  αμέσως  γίνεται  και  ο  άμεσος  τρόπος  της

συμπλήρωσης των ημερολογίων.

Με  το  τέλος  κάθε  ημέρας  παρέμβασης  συμπληρώνονταν  τα  προσωπικά

ημερολόγια. Δόθηκε μια φόρμα εφτά ερωτημάτων, εκ των οποίων δύο σχετίζονταν

με το παιδί, τρία με την παρέμβαση, ενώ δύο ερωτήσεις αφορούσαν το αξιολογικό

κομμάτι της έρευνας. Αναλυτικά:

 οι  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  την  παρέμβαση  ζητούσαν  από  τον

ερευνητή να αναφέρει τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποίησε

κατά  την  διάρκεια  της  παρέμβασης,  να  αποτυπώσει  τυχόν

προβλήματα  που  αντιμετώπισε,  είτε  αυτά  ήταν  ασυνήθιστα,  είτε

αξιοσημείωτα, ενώ ακόμα να περιγράψει το λόγο που κάποια σημεία

της παρέμβασης θεωρήθηκαν επιτυχή ή λιγότερο επιτυχή.
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 Τα ερωτήματα που αφορούσαν το παιδί, αναφέρονταν κυρίως στην

ανταπόκριση τους στο πρόγραμμα,  δηλαδή τι  ήταν αυτό που τους

άρεσε περισσότερο, σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά και τι ήταν

αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο. 

 Τέλος, σχετικά με το αξιολογικό κομμάτι, ο ερευνητής καλούνταν να

απαντήσει  αν  η  παρεμβατική  διαδικασία  ανταποκρίθηκε  στους

αρχικούς στόχους του και αν θα πραγματοποιούσε τυχόν αλλαγές.

 Η  αξιολόγηση  κάθε  ημέρας  μέσω  της  συμπλήρωσης  του  ημερολογίου

γινόταν  άμεσα,  προκειμένου  να  μην  περιορίζεται  η  δυνατότητα  ουσιαστικής

αξιοποίησης του δείγματος (βλ. παράρτημα).

6.4. Η παρέμβαση 

Τα παιδιά των δύο τμημάτων ακολούθησαν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας χορού το

οποίο πλαισιωνόταν από ένα παιγνιώδες κλίμα. Τα παιχνίδια για τα δύο τμήματα

ήταν κοινά, ενώ το κομμάτι της διδασκαλίας άλλαζε όσον αφορά το είδος του χορού.

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  το  πιλοτικό  πρόγραμμα,  όπως

πραγματοποιήθηκε τις έξι μέρες στα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου:

Ημέρα 1η

Την  πρώτη μέρα της  παρέμβασης  το  σχέδιο  διδασκαλίας  ήταν  ίδιο  και  στα  δύο

τμήματα ( Α + Β ) όπως επίσης και η εναλλαγή από το ένα κομμάτι στο άλλο :

  Παιχνίδι  γνωριμίας: Τα παιδιά σχηματίζουν δυο σειρές,  το ένα πίσω από το

άλλο. Το πρώτο παιδί κρατάει μια χαρτόμπαλα λέει το όνομα του και κάνει μια

πόζα. Αμέσως μετά περνάει τη χαρτόμπαλα κάτω από τα πόδια του ή χέρι- χέρι

για να φτάσει στο τελευταίο παιδί  που τώρα γίνεται  πρώτο. Έτσι  κάθε παιδί

συστήνεται με μια ιδιαίτερη κίνηση για να μπορούμε να το θυμόμαστε.

  Η ώρα του χορού: Η τάξη μας ξαφνικά γίνεται μια αίθουσα χορού, στην οποία

ακούγονται  με  τη  σειρά  12  διαφορετικά  χορευτικά  κομμάτια  σύγχρονου  και

παραδοσιακού  ρυθμού.  Δεν  υπάρχουν  κανόνες  στον  τρόπο  χορού,  όλοι

χορεύουμε  όπως  μας  αρέσει  και  δεν  υπάρχουν  λάθος  κινήσεις.  Όποιο  παιδί

αντέξει  να  χορέψει  όπως  θέλει  όλα  τα  τραγούδια  μέχρι  το  τέλος  είναι  και

νικητής.
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 Ο δικός μου χορευτής: Αφού τα παιδιά χορέψουν όλα τα τραγούδια θέτουμε την

ερώτηση αν μπορούν να σκεφτούν τι φοράει ένας χορευτής και που μπορεί να

χορεύει.  Τις  ιδέες  τους  αποτυπώνουν  με  μαρκαδόρους,  ξυλομπογιές  και

χρυσόσκονη σε λευκές σελίδες (βλ. Παράρτημα).

Τα τραγούδια που επιλέχθηκαν για το κυρίως μέρος της πρώτης μέρας παρέμβασης 

επισυνάπτονται αριθμημένα στο κομμάτι 6.3.1 της παρούσας εργασίας.

Ημέρα 2η

Τη  δεύτερη  μέρα  παρέμβασης  το  σχέδιο  διδασκαλίας  ήταν  κοινό  για  τα  δύο

τμήματα αλλά διέφερε στο κυρίως μέρος, στο κομμάτι της διδασκαλίας. Τα παιδιά

στο τμήμα Α ασχολήθηκαν με τον παραδοσιακό χορό, ενώ στο τμήμα Β τα παιδιά

ήρθαν  σε  επαφή  με  το  σύγχρονο  χορό.  Οι  εικόνες  που  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν

αντίστοιχες με το είδος χορού που απασχολούσε κάθε τμήμα, ενώ βασικό ρόλο και

στα δύο τμήματα έπαιξε η μουσική:

 Ένας περίπατος για μας: Ξεκινάμε όλοι μαζί για ένα περίπατο από την τάξη του

νηπιαγωγείου μας προς μια νέα αίθουσα χορού. ''Περνάμε πάνω από το ρέμα,

μαζεύουμε  λουλούδια  για  να  διακοσμήσουμε  την  αίθουσα  μας,

σκαρφαλώνουμε σε δέντρα για να μαζέψουμε φύλλα, περπατάμε και να που

ξαφνικά χαμηλώνει ο ουρανός και πρέπει να σκύψουμε και κάπου λίγο πιο εκεί

διακρίνουμε μια σκάλα. Στο τέλος της βρίσκεται μια πόρτα, η οποία όμως είναι

κλειδωμένη. Πως θα την ανοίξουμε; Και... Μπήκαμε.'' Τι βλέπουμε γύρω μας και

τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την αίθουσα που ήρθαμε;

 Διδασκαλία χορού: Σύγχρονου χορού στο τμήμα Β και παραδοσιακού χορού στο

τμήμα Α. Επαφή με το είδος του χορού αντίστοιχα.

 Παντού  εικόνες:  Σε  κάθε  τμήμα  δείχνουμε  μια  σειρά  από  εικόνες  που

υποδεικνύουν  τις  στολές  και  τις  παραδοσιακές  ενδυμασίες  των  μεγάλων

χορευτών (βλ. Παράρτημα).

 Ένα ταξίδι για μας: Τα παιδιά ξαπλώνουν, κλείνουν τα μάτια τους και ταξιδεύουν

σε ένα δικό τους κόσμο. Στον δικό σας κόσμο υπάρχουν χορευτές, ποιοι είναι
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αυτοί, το ταξίδι σας σε ποιο μέρος είναι και με τι πήγατε εκεί; Τα παιδία έπειτα

από το νεύμα σηκώνονται και αφηγούνται αυτό που ονειρεύτηκαν. 

Ημέρα 3η

Όπως και τη δεύτερη μέρα παρέμβασης, έτσι και την τρίτη το σχέδιο διδασκαλίας

για τα τμήματα Α και Β ήταν κοινό με διαφορά στο διδακτικό κομμάτι. Βασικό ρόλο

και στα δύο τμήματα, έπαιξε η  μουσική που πλαισίωνε το παιχνίδι στην αρχή της

παρέμβασης και την αποθεραπεία ενώ κυριαρχούσε στο κυρίως μέρος. Για το κάθε

τμήμα  το  μουσικό  κομμάτι  διέφερε  ανάλογα  με  το  είδος  που  επιλέχθηκε  να

διδαχθεί: 

 Καρέκλες  ενωθείτε  μην  πέσει  το  χαρτί!: Πρόκειται  για  μία  παραλλαγή  του

παραδοσιακού παιχνιδιού μουσικές καρέκλες. Κάθε παιδί κρατάει από την αρχή

του παιχνιδιού ένα λευκό χαρτί και κάθεται σε μία καρέκλα. Με το άκουσμα της

μουσικής τα παιδιά χορεύουν με το χαρτί ανάμεσα από τις σκορπισμένες στο

χώρο  καρέκλες.  Όταν  η  μουσική  σταματήσει  σκοπός  των  νηπίων  είναι  να

στηρίξουν  το  χαρτί  στα  μέλη  του  σώματος  χωρίς  να  τους  πέσει  και  όχι  να

κάτσουν σε μία καρέκλα. Οι καρέκλες στο χώρο λειτουργούν ως εμπόδια και ως

στηρίγματα που μειώνονται μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

 Διδασκαλία χορού: Σύγχρονου χορού στο τμήμα Β και παραδοσιακού χορού στο

τμήμα Α. Επανάληψη χορογραφίας της προηγούμενης φοράς και συνέχιση της

μέχρι το τέλος με λίγες κινήσεις παραπάνω.

 Μπορείς  να  γίνεις...;  Με το  άκουσμα  της  μουσικής  τα  παιδιά  χορεύουν  στο

χώρο.  Όταν  σταματήσει  η  μουσική  γίνονται  περίεργα  αντικείμενα,  όπως

τσαλακωμένο χαρτί, καρέκλες, καναπέδες, μπάλες, μπασκέτες. Γίνονται επίσης

σύννεφα, βροχή, παριστάνουν τον ήλιο και μεταμορφώνονται και σε διάφορα

ζώα.

 Ένα ακόμα ταξίδι:  Τα παιδιά για 5' κλείνουν τα μάτια τους και ονειρεύονται ότι

χορεύουν και είναι καλοκαίρι. Που βρίσκονται; Με ποιον; Γιατί ταξίδεψαν μέχρι

εκεί; Σηκωνόμαστε μόνο όταν μας χαϊδέψουν.
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Για την δεύτερη και τρίτη μέρα της παρέμβασης, επιλέχθηκε ένα μουσικό κομμάτι

κάθε είδους για το κάθε τμήμα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα :

 Στο  τμήμα  Α  την  2η και  3η  μέρα  παρέμβασης  τα  παιδιά  χόρευαν  σε

παραδοσιακούς  ρυθμούς  με  το  τραγούδι  ''Παλαμάκια  -  Ηπειρώτικος

Παραδοσιακός Χορός'' , μέσα από το οποίο διδάχθηκαν τον παραδοσιακό

χορό,  όπως  επίσης  πήραν  πληροφορίες  για  την  προέλευση  του

τραγουδιού.

 Στο  τμήμα  Β  την  2η και  3η  μέρα  παρέμβασης  τα  παιδιά  χόρευαν  σε

σύγχρονους  ρυθμούς με  το τραγούδι  ''  Back to you-  Brett Anderson'',

μέσα από το οποίο διδάχθηκαν το σύγχρονο χορό, όπως επίσης πήραν

πληροφορίες για την προέλευση του τραγουδιού.

 Ημέρα 4η

Την τέταρτη μέρα παρέμβασης , στο σχέδιο διδασκαλίας προστέθηκε μια δεύτερη

χορογραφία ίδιου είδους για κάθε τμήμα αντίστοιχα. Για το κάθε τμήμα το δεύτερο

μουσικό  κομμάτι  που  επιλέχθηκε,  διέφερε  ανάλογα  με  το  είδος  το  οποίο

διδάσκεται: 

 Το παιχνίδι των τούνελ: Τα παιδιά σχηματίζουν δύο ομάδες και στέκονται το 

ένα πίσω από το άλλο όρθια με ανοιχτά τα πόδια. Έτσι σχηματίζονται δύο 

τούνελ από τα οποία ο πρώτος ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτός περνάει κάτω από 

τα πόδια των υπολοίπων και γίνεται τελευταίος. Το ίδιο κάνουν όλοι με τη 

σειρά. Η πρώτη ομάδα που θα περάσουν όλοι οι παίκτες κάτω από τα τούνελ

είναι η νικήτρια.

  Διδασκαλία χορού: Σύγχρονου χορού στο τμήμα Β και παραδοσιακού χορού 

στο τμήμα Α. Η διαφορά αυτής της μέρας με τις προηγούμενες δύο είναι η 

διδασκαλία μιας ακόμα χορογραφίας του ίδιου χορού σε κάθε τμήμα 

αντίστοιχα, έπειτα από την επανάληψη της ήδη γνωστής χορογραφίας.

 Βλέπουμε βίντεο: Ύστερα από τις δικές μας χορογραφίες, ήρθε η ώρα να 

δούμε πως χορεύουν οι μεγάλοι και έμπειροι χορευτές. Αναπαραγωγή 

βίντεο παραδοσιακού χορού και σύγχρονου στο κάθε τμήμα αντίστοιχα (βλ. 

Παράρτημα).
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 Ώρα για  χαλάρωση:  Κλείνουμε  τα  μάτια  μας  και  φανταζόμαστε  με  ποιον

χορεύουμε και τι κινήσεις κάνουμε. Στο όνειρο μας κάνουμε και δύσκολες

κινήσεις, όπως αυτές που είδαμε στο βίντεο; Σηκωνόμαστε μόνο όταν μας

χαϊδέψουν.

Την τέταρτη μέρα παρέμβασης, επιλέχθηκε και ένα δεύτερο μουσικό κομμάτι για το

κάθε είδος χορού στο κάθε τμήμα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα :

 Στο τμήμα Α, έπειτα από την επανάληψη του μουσικού κομματιού των

προηγούμενων  ημερών,  προστέθηκε  και  το  μουσικό  κομμάτι

''Ποδαράκι'', για την καλύτερη κατανόηση του παραδοσιακού ρυθμού. 

 Στο τμήμα Β, έπειτα από την επανάληψη του μουσικού κομματιού των

προηγούμενων  ημερών,  προστέθηκε  και  το  μουσικό  κομμάτι  ''Sia  –

Chandelier',  για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  ρυθμού  μέσα  από

σύγχρονα ''ελεύθερα'' τραγούδια

 Ημέρα 5η

Η  πέμπτη  μέρα  παρέμβασης  κρίθηκε  από  την  αρχή  ως  την  πιο  σημαντική  της

συνολικής έρευνας καθώς ήταν η μέρα της μετάβασης από τον ένα χορό στον άλλο.

Στην κάθε τάξη έγινε ένα ''μπέρδεμα μουσικής'' στο κυρίως μέρος με τα αντίθετα

μουσικά κομμάτια.  Το τμήμα Α έρχεται  σε επαφή με τον σύγχρονο χορό ενώ το

τμήμα Β χορεύει σε παραδοσιακούς ρυθμούς: 

 Μουσικό κυνηγητό: Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, των πελαργών και

των γλάρων. Κάθε ομάδα έχει τη μουσική της που της δίνει σύνθημα της

στιγμής που πρέπει  να κυνηγάει.  Με την αλλαγή της μουσικής και  με το

σύνθημα αλλάζουν οι κυνηγοί. Όποιος πιάνει τον άλλο καθώς κυνηγάει, τον

κοκαλώνει  και  πρέπει  να  έρθει  κάποιος  από  την  ομάδα  του  να  τον

ξεκοκαλώσει για να συνεχίσει το παιχνίδι.

 Μπέρδεμα  μουσικής:  Με  τη  δικαιολογία  της  χαμένης  μου  μουσικής,

δοκιμάζουμε με τα παιδιά να κάνουμε την χορογραφία που ήδη γνωρίζουμε

από  τις  προηγούμενες  ημέρες  με  μια  άλλη  μουσική  πολύ  διαφορετική.

Χορεύουμε αυτή τη φορά κάπως διαφορετικά
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 Βάρκα  στο  γιαλό:  Ξαπλώνουμε  στο  πάτωμα  και  τοποθετούμε  ένα  μικρό

τουβλάκι στην κοιλιά μας. Αυτό το τουβλάκι είναι ένα καραβάκι που πλέει

στο γιαλό και ταξιδεύει με τη βοήθεια της εισπνοής και την εκπνοής μας. Η

θάλασσά μας πως είναι; Έχει κύματα; Που πάει το καραβάκι μας; Θα πιάσει

άραγε λιμάνι μέχρι την ώρα που θα μας χαϊδέψουν; 

Την  πέμπτη  μέρα παρέμβασης,  με  το  ''μπέρδεμα''  της  μουσικής  το  είδος  χορού

άλλαξε για κάθε τμήμα. Αναλυτικά

 Στο  τμήμα  Α,  έπειτα  από  την  ανακοίνωση της  χαμένης  μουσικής  των

προηγούμενων ημερών, ο παραδοσιακός ρυθμός έδωσε τη θέση του στο

σύγχρονο. Το τμήμα Α χορεύει σύγχρονο με το τραγούδι ''Back to you-

Brett Anderson''.

 Στο  τμήμα  Β,  έπειτα  από  την  ανακοίνωση  της  χαμένης  μουσικής  των

προηγούμενων ημερών, ο σύγχρονος ρυθμός έδωσε τη θέση του στον

παραδοσιακό.  Το  τμήμα  Β  χορεύει  παραδοσιακά  με  το  τραγούδι

''Παλαμάκια - Ηπειρώτικος Παραδοσιακός Χορός''.

Ημέρα 6η

Την  έκτη  και  τελευταία  μέρα  της  παρέμβασης,  το  σχέδιο  διδασκαλίας  θέλει  το

τμήμα Β να χορεύει σε παραδοσιακούς ρυθμούς, αφήνοντας πίσω του τον σύγχρονο

χορό, ενώ το τμήμα Α το φέρνει αντιμέτωπο με την πρόκληση του σύγχρονου χορού.

Την έρευνα κλείνει ένα ερωτηματολόγιο απλής μορφής για την ευχαρίστηση των

νηπίων.

 Παιχνίδι φρουτοσαλάτας:  Τα παιδιά σχηματίζουν με τις καρέκλες τους ένα

κύκλο και ανατίθεται στο καθένα ο ρόλος ενός φρούτου. Οι ρόλοι είναι τα

μήλα, οι μπανάνες και τα πορτοκάλια που αντιστοιχούν σε πολλά παιδιά. Με

τη μουσική και το σύνθημα, τα παιδιά που έχουν το ίδιο φρούτο σηκώνονται

και  αλλάζουν  θέση  μεταξύ  τους  σε  πολύ  γρήγορους  ρυθμούς.  Όσο  το

σύνθημα ακούγεται πιο γρήγορα, τόσο μεγαλύτερες ταχύτητες ακολουθούν

τα  παιδιά.  Στο  σύνθημα  της  λέξης  ''ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ''  σηκώνονται  και

αλλάζουν θέσεις όλα τα παιδιά.
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 Διδασκαλία  άλλου  χορού:  Στο  κάθε  τμήμα  αντίστοιχα  (τμήμα  σύγχρονου

διδάσκεται παραδοσιακό, τμήμα παραδοσιακού διδάσκεται σύγχρονο)

 Παιχνίδι αποθεραπείας:  Τα παιδιά ξαπλώνουν στο χαλί, κλείνουν τα μάτια

τους και προσπαθούν να σκεφτούν πως θα ήταν αν χόρευαν με ένα πόδι. Στη

συνέχεια σηκώνονται και αφηγούνται αυτό που ονειρεύτηκαν.

 Ερωτηματολόγιο  συναισθημάτων: Δίνουμε  τα  παιδιά  τη  δυνατότητα  να

ζωγραφίσουν  σε  ένα  φύλλο  χαρτί  μια  φατσούλα  χαρούμενη  ή  λυπημένη

ανάλογα με τη διάθεση που έχουν εκείνη τη στιγμή (βλ. Παράρτημα).

Την έκτη και τελευταία μέρα παρέμβασης, ο ρυθμός στα δύο τμήματα παραμένει

ίδιος με αυτόν της πέμπτης μέρας. Πιο αναλυτικά :

 Στο τμήμα Α, μετά την ομαλή μετάβαση από το ένα είδος χορού στο άλλο, τα

παιδιά χορεύουν το'' Back to you – Brett Anderson '' και στη συνέχεια το'' Και

ξεχνώ – Σία Κοσκινά ( Από την ταινία Frozen )''

 Στο τμήμα Β,  μετά την ομαλή μετάβαση από το ένα είδος χορού στο

άλλο, τα παιδιά χορεύουν το  ''Παλαμάκια - Ηπειρώτικος Παραδοσιακός

Χορός''  και  στη  συνέχεια  ''Μες  του  Αιγαίου  τα  νησιά  -  Γλυκερία

( Νησιώτικος Χορός )''.
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7. Ποιοτική ανάλυση των ημερολογίων

 Η  χρήση  των  ημερολογίων  στην  παρούσα  εργασία,  αφορά  την  προσπάθεια

καταγραφής  των  αποτελεσμάτων  μιας  διδασκαλίας  χορού  για  τα  νήπια  και  την

αξιολόγηση της παρέμβασης για τους συμμετέχοντες, καθώς και για τον ίδιο τον

ερευνητή.  Οι  ερωτήσεις  αυτές  πέτυχαν  τη  δυνατότητα  αναστοχασμού  και  την

αυτογνωσία,  την  κατανόηση των δυσκολιών και  τα πιθανά ''μελανά''  σημεία του

ερευνητικού μέρους της εργασίας.

 Για  την  ποιοτική  ανάλυση  των  ημερολογίων,  δημιουργήθηκε  ένας

συγκεντρωτικός πίνακας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, των δραστηριοτήτων

που πραγματοποιήθηκαν, του ρόλου του ερευνητή, της στάσης των νηπίων και του

γενικότερου αποτελέσματος που προέκυψε:

Πίνακας Ανάλυσης Ημερολογίων

Θεματικοί άξονες Κατηγορίες Υποκατηγορίες
Κινητικά Παιχνίδια 

εκκίνησης

Μουσική Χαρτιά Α4, καρέκλες

Διδασκαλία χορού

(Τμήματα Α&Β)

Εποπτικό υλικό: 

Μουσική σύγχρονου και 

παραδοσιακού χορού

φωτογραφίες/εικόνες

Βίντεο

 

Παιχνίδια 

αποθεραπείας

Μουσική Χαλάρωση
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Δραστηριότητες

(για τη δημιουργικότητα και την 

ανάπτυξη των κινητικών 

δεξιοτήτων) 

Παιχνίδια ελεύθερης έκφρασης/ μίμησης 

αντικειμένων , 

Παραλλαγές παραδοσιακών παιχνιδιών, 

ζωγραφική , 

παιχνίδια ισορροπίας

 και διασκελισμού, 

''ταξίδια'' χαλάρωσης και φαντασίας

Αναπνοές χαλάρωσης

Ο χορός και η διδασκαλία του

 (τμήματα Α&Β)

Ο σύγχρονος χορός απέναντι στον 

παραδοσιακό χορό.

Η επαφή με το είδος , οι χορογραφίες και η 

βελτίωση στις κινήσεις

Η μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο

Ο ρόλος του 

ερευνητή

Εμψυχωτικός και Καθοδηγητικός Θετικά σχόλια

Κινητοποίηση/ 

δραστηριοποίηση

Ενθάρρυνση

Αλληλεπίδραση με 

τους μαθητές

Υποστήριξη στις 

δυσκολίες

Στάση των νηπίων Συμμετοχή στις δραστηριότητες και 

στη διδασκαλία

Ενθουσιασμός, 

ενδιαφέρον

Ενεργή συμμετοχή στο 

διδακτικό κομμάτι

Ενεργή συμμετοχή σε 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες
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Ανταγωνιστικό 

πνεύμα/ Συνεργασία 

και Ομαδικότητα

Ρυθμικές Δυσκολίες

Αξιολόγηση της 

παρέμβασης

Επίτευξη στόχων

 (Υπόθεση – Πράξη )

Ρυθμική βελτίωση, 

Ομαλή μετάβαση από 

τον ένα χορό στον 

άλλο, 

Σωστή επιλογή 

τραγουδιών

Αναλυτικότερα, κάθε μέρα ξεχωριστά προέκυψαν τα εξής:

Την πρώτη μέρα λοιπόν φάνηκε ότι τα νήπια κατείχαν γνώσεις χορευτικών

κινήσεων και φιγούρων που τα βοηθούσαν να εκφράζονται ελεύθερα στο ρυθμό της

μουσικής. Παρόλα αυτά, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις νηπίων, οι χορευτικές

κινήσεις τους ήταν κοινές και  για τα δύο τμήματα.  Τα παιδιά σήκωναν ψηλά τα

χέρια  τους,  τα  άνοιγαν  στο  πλάι  ενώ  την  κάθε  τους  κίνηση  συνόδευαν  και

χοροπηδήματα, κυρίως στα πιο γρήγορα κομμάτια. Θετικό σημείο αποτέλεσε και ο

σχηματισμός κύκλων σε κάποια παραδοσιακά κομμάτια. Τα νήπια συνεργάστηκαν,

μπόρεσαν  και  δημιούργησαν  ομαδικά  κυκλάκια  με  τον  καλύτερο  τρόπο  ενώ  δε

δίστασαν να αντιγράψουν το ένα το άλλο για την καλύτερη εικόνα τους.  Επίσης

μεγάλο ποσοστό των νηπίων μπόρεσε να διακρίνει  την  αλλαγή από γρήγορο σε

αργό κομμάτι και να προσαρμοστεί στην αλλαγή του ρυθμού. Κοινό σημείο και στα

δύο τμήματα αποτέλεσε η ανυπομονησία όλων των νηπίων για το επόμενο κομμάτι.

Τη  δεύτερη  μέρα,  θετικό  σημείο  αποτέλεσε  η  ανταπόκριση  στη  σειρά

κινήσεων της χορογραφίας που υποδείχθηκε και από τα αγόρια και από τα κορίτσια.

Ένας μεγάλος αριθμός των νηπίων ήταν στο ρυθμό, είτε αυτός ήταν παραδοσιακός,

είτε  ήταν σύγχρονος.  Αυτό που βοήθησε φάνηκε να είναι  ο  παραλληλισμός των

κινήσεων με ζώα και δέντρα, ο οποίος απέβη καρποφόρος και για τα δύο τμήματα.

Τα παιδιά μπόρεσαν και αποστήθισαν με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα τις κινήσεις
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των χορογραφιών. Τέλος τα κινητικά παιχνίδια ήταν αυτά που συνέβαλαν σε ένα

ομαλό πέρασμα από το παιχνίδι στη διδασκαλία του χορού και το αντίστροφο.

Την τρίτη μέρα το τμήμα Β του σύγχρονου χορού, αλλά και το τμήμα Α του

παραδοσιακού  χορού,  διδάχθηκε  την  προβλεπόμενη  χορογραφία  (ίδια  με  της

δεύτερης μέρας) με τον σωστό τρόπο. Η επανάληψη φάνηκε να τα εξοικειώνει με το

ρυθμό της μουσικής, γεγονός που βοήθησε στην συνέχεια της χορογραφίας. Έτσι οι

κινήσεις  και  στα  δύο  τμήματα  εμπλουτίστηκαν  (σπείρα  αντί  του  κύκλου  για  το

παραδοσιακό,  δύο διπλανά δέντρα που χορεύουν μαζί).  Σχετικά  με  τα  παιχνίδια

εκείνης της μέρας τα τμήματα Α και Β δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τους κανόνες

της  παραλλαγής  του  παιχνιδιού  της  αρχής,  έχοντας  το  πρότυπο  του  κλασικού

παιχνιδιού με τις μουσικές καρέκλες. Παρόλα αυτά το χαρτί στάθηκε σύμμαχος τους

και ήταν όλοι νικητές στο τέλος. Στο παιχνίδι του τέλους, ο χρόνος αντίδρασης του

τμήματος  Β,  του  σύγχρονου  χορού,  ήταν  μικρότερος  συγκριτικά  με  τον  χρόνο

αντίδρασης  του  τμήματος  Α,  του  παραδοσιακού  χορού,  σχετικά  με  την

αναπαράσταση  των  αντικειμένων.  Ακόμα  το  τμήμα  Β  στην  αναπαράσταση  των

αντικειμένων έδειξε πιο δημιουργικές κινήσεις ενώ στο τμήμα Α υπήρξε αντιγραφή

κινήσεων.  Παρόλα  αυτά  το  τμήμα  Α  πρότεινε  καλύτερες  ιδέες  για  περίεργα

αντικείμενα συγκριτικά με το τμήμα Β.

Την τέταρτη μέρα ο παραλληλισμός των κινήσεων με αθόρυβα βηματάκια,

που δεν πρέπει να ξυπνήσουν τον γίγαντα, και με ρομποτάκια, ήταν ο κατάλληλος

τρόπος να ενταχθούν τα παιδιά στο κλίμα της διδασκαλίας του ίδιου χορού αλλά

άλλης χορογραφίας.  Αυτό που βοήθησε βέβαια ήταν και  η συνεργασία των δυο

τμημάτων και  η υπακοή στις  ενδεικτικές  υποδείξεις.  Παρά την καλή συνεργασία

ερευνητή  και  νηπίων,  κυρίαρχο  στοιχείο  στο  τμήμα  Β,  του  σύγχρονου  χορού,

φαίνεται να είναι ο ανταγωνισμός στα παιχνίδια μεταξύ των νηπίων, ενώ στο τμήμα

Α,  του  παραδοσιακού  χορού,  τα  παιδιά  λειτουργούν  περισσότερο  ομαδικά  και

λιγότερο ατομικά και όπου το επιτρέπει η περίσταση. Ωστόσο σε σχέση με το τμήμα

Α που αποσυντονίστηκε λόγω εξάντλησης, το τμήμα Β άφησε τον ενθουσιασμό να

το κατακλίσει μέχρι τελικής πτώσεως. 

Την  πέμπτη  μέρα,  θεωρητικά  την  πιο  κρίσιμη  μέρα  παρέμβασης

παρατηρήθηκε  ότι  παρά  το  γενικότερο  ενδιαφέρον  που  έδειξε  το  τμήμα  Β,  του
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σύγχρονου χορού, καθόλη τη διάρκεια της έρευνας δυσκολεύτηκε περισσότερο στη

μετάβαση από το τμήμα Α, του παραδοσιακού χορού. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά

στο τμήμα Α, ύστερα από παραδοσιακό χορό μπορούν να αντιληφθούν πιο εύκολα,

αν κάποιο άλλο κομμάτι έχει ή όχι πιο ακριβής και βασικές κινήσεις. Αντιθέτως τα

παιδιά στο τμήμα Β ύστερα από σύγχρονο χορό μπορούν και ταιριάζουν πιο εύκολα

τις κινήσεις και σε ένα κομμάτι παραδοσιακού ρυθμού γιατί εστιάζουν περισσότερο

στο να θυμούνται τις κινήσεις και όχι τόσο στο ρυθμό.

Την έκτη και τελευταία μέρα της παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά

ύστερα από παραδοσιακό χορό μπορούν να αντιληφθούν πιο εύκολα αν κάποιο

άλλο κομμάτι έχει ή όχι πιο τυποποιημένες κινήσεις εν αντιθέσει με το με τα παιδιά

που ξεκίνησαν με σύγχρονο χορό, τα οποία όμως έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις

κινήσεις  τους.  Επομένως  στην  απάντηση  ποιος  χορός  είναι  προτιμότερος  να

διδαχθεί  πρώτος  σε  ένα  νηπιαγωγείο  η  απάντηση  επηρεάζεται  από  πολλούς

παράγοντες. 
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8. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  ήταν  να  γίνει  αναφορά  σε  δύο  διαφορετικούς

χορούς και να εξεταστεί ποιο είδος χορού, ο παραδοσιακός ή ο σύγχρονος είναι

κατάλληλος να διδαχθεί πρώτος σε μια τάξη νηπιαγωγείου. Για την επίτευξη αυτού

του σκοπού βάση αποτέλεσε μια ερευνητική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σ' ένα

θεωρητικό πλαίσιο.

Από την αρχή της γέννησης του χορού μέχρι και τους σύγχρονους χρόνους, ο

χορός αποτελούσε για τη ζωή των ανθρώπων αναπόσπαστο κομμάτι.  Ο άνθρωπος

σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του, για να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του

που αποζητούν την έκφρασή τους, καταφεύγει στη μουσική, στο στίχο και το χορό

(Δούκα, 1999 στο Λαζάρη, 2013).  Σύμφωνα με τον Λυκεσά (2002), ήταν αυτός που

συνόδευε πάντα τις χαρές, τις λύπες, τις γιορτές ενώ υπήρχε στην καθημερινότητά

τους ως ένα μέσο διαφυγής από προβληματισμούς και πιέσεις. 

Η ιδέα του χορού τόσο για τους ενήλικους όσο και για τους ανήλικους, είναι

ένα  μέσο  έκφρασης  και  δημιουργίας.  Για  μικρούς  και  μεγάλους  αποτελεί  µια

εκδήλωση αυτοέκφρασης και της προσωπικής δημιουργίας (Κράους, 1980). Μπορεί

να χρησιμεύει σαν µέσο έκφρασης της φυσικής διαχυτικότητας, της δύναµης και της

ευκαμψίας. Είτε ο χορός είναι σύγχρονος, που προήλθε από χώρες του εξωτερικού,

είτε  παραδοσιακός  βασισμένος  στην  ελληνική  κουλτούρα  και  παράδοση,  δεν

έπαυσε ποτέ να είναι μέρος του ελεύθερου χρόνου και μια από τις δραστηριότητες

των ανθρώπων. Από γενιά σε γενιά, οι άνθρωποι μετέφεραν την ιδέα του χορού στα

παιδιά τους, δίνοντας τους πάντα αφορμές να χορεύουν. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, η επιρροή του χορού στο κάθε παιδί από

το οικογενειακό του περιβάλλον, γινόταν αντιληπτή από την πρώτη στιγμή. Πέρα

από μουσικά ακούσματα που ήταν γνωστά σε πολλά νήπια, δεν ήταν λίγα εκείνα

που  γνώριζαν  σωστούς  βηματισμούς  σε  σύγχρονα  και  παραδοσιακά  τραγούδια.

Επίσης την επιβεβαίωση για το μέγεθος επιρροής για χορό από το οικογενειακό

περιβάλλον ενίσχυε και το θάρρος των παιδιών να αποκαλύψουν στιγμές από δικές

τους δραστηριότητες και προσωπικές στιγμές.
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Παράλληλα με το οικογενειακό περιβάλλον βέβαια, ίδιο ρόλο αναλάμβανε

και το σχολείο. Το σχολείο και συγκεκριμένα οι τάξεις του νηπιαγωγείου, εκτός από

τη μεταλαμπάδευση των πρώτων γνώσεων και κανόνων συμπεριφοράς, είχε σκοπό

να  κοινωνικοποιήσει  και  να  δραστηριοποιήσει  τα  νήπια.  Η  φυσική  αγωγή  στο

σχολείο και στην κοινωνία παρέχεται με έρευνα της κινητικότητας, με την εξήγηση

δηλαδή της κίνησης των παιδιών Ένας τρόπος δραστηριοποίησης και ενίσχυσης της

κινητικότητας  αποτελούσε  η  χορευτική  διαδικασία.  Αυτή  έχει  σκοπό  την  ανέλιξη

όλων των πνευματικών, σωματικών και  ψυχικών ικανοτήτων του ατόμου και  στη

δημιουργία αρετών για τη ζωή μέσα στο κοινωνικό σύνολο. (Τραύλου & Πληθάκη,

1984). Ο χορός σαν κυρίως μέρος της φυσικής αγωγής, έδινε πάντα στα παιδιά την

ευκαιρία  για  ελευθερία  κινήσεων,  για  ενεργοποίηση  όλων  των  οργάνων  του

σώματος και για την ανάπτυξη αδρής αλλά και λεπτής κινητικότητας.

Τη  θεωρία  αυτή  έρχεται  να  επιβεβαιώσει  και  η  πράξη.  Με  την  άμεση

δραστηριοποίηση  των  νηπίων  και  την  ενίσχυση  της  κινητικότητάς  των  νηπίων

ασχολήθηκε και η παρέμβαση της παρούσας εργασίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν

διαμορφωμένο έτσι  ώστε να παιδιά να είναι διαρκώς σε κίνηση,  να έρχονται  σε

επαφή με μουσικές διαφορετικού ρυθμού ενώ παράλληλα να ''ξεφεύγουν'' από το

κλίμα του μαθήματος. Η όλη διαδικασία επέφερε γέλια, χαρές και την γενικότερη

τόνωση της ψυχικής υγείας. 

Ακόμα, στο νηπιαγωγείο, είναι ουσιαστικής σημασίας να δίνεται στο παιδί η

ευκαιρία να χορεύει,  για να αναπτύσσει την ευαισθησία και  τη δημιουργικότητά

του, ώστε να είναι σε θέση να εκφράζεται πιο έντονα με την κίνηση (Μπουρνέλη,

2002). Ο/Η νηπιαγωγός που θέλει να  πετύχει την ανάπτυξη της κινητικότητας των

νηπίων, θα το κάνει μέσω του χορού. Παρόλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσει

εκτός  από  την  δημιουργικότητα  και  την  ενίσχυση  όλων  των  σωματικών

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.

Ο χώρος είναι αντικείμενο για κατάκτηση και κάθε παιδί το πετυχαίνει με το

δικό  του  τρόπο,  σύμφωνα  με  τα  μέτρα  του,  το  ρυθμό  του,  με  την  κίνηση,  τη

μετακίνηση, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, τις άμεσες αντιληπτικές εμπειρίες και

με διαρκή αναφορά στο δικό του σώμα (Bellicha & Imberty, 2004). Τα στάδια του

χρονικού προσανατολισμού είναι η σειρά, η τάξη, η διαδοχή, η σύμπτωση, η κυκλική
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ανανέωση ορισμένων περιόδων και η διαισθητική μέτρηση του χρόνου Η κατάκτηση

της έννοιας του χρόνου έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί το παιδί να επαναφέρει στη

μνήμη του και να εκφράζει λεκτικά, με την ίδια σειρά που συνέβησαν, γεγονότα και

καταστάσεις (Κουγιαλή, 1998).

Οι αναφορές αυτές της Κουγιαλή (1998) και των Bellicha & Imberty (2004),

βρίσκουν  αντίκτυπο  και  στην  παρέμβαση  της  παρούσας  εργασίας.  Φαίνεται  ότι

πολλά  ήταν  τα  νήπια,  που  περιορίζονταν  σε  ένα  συγκεκριμένο  τετράγωνο  της

αίθουσας  ενώ  οι  μετακινήσεις  τους  ήταν  επιτόπιες.  Όμως  τα  ίδια  παιδιά

διαπιστώθηκε ότι αντιλαμβάνονταν τη μουσική με το σωστό τρόπο και συγχρόνιζαν

τον ρυθμός τους με εκείνο του τραγουδιού. Ο μεγαλύτερος αριθμός των νηπίων

έδειξε  το  εύρος  των  κινήσεων  του  περισσότερο  στα  παιχνίδια  που  χρειάστηκαν

τρέξιμο παρά στη διδασκαλία χορού που χρειάστηκε επέμβαση για το άνοιγμα των

κύκλων και υπενθύμιση για τις διαστάσεις ανάμεσα τους. Όσο για το χρόνο πολλά

νήπια άργησαν να κατανοήσουν τη διαδοχή των κινήσεων των χορογραφιών, ενώ

άλλα επανέφεραν  στη μνήμη τους  εύκολα  χορούς,  τραγούδια  και  παιχνίδια  του

προγράμματος των προηγούμενων ημερών. 

Σχετικά  με  τον/ην  νηπιαγωγό  η  εξειδίκευση  του/ης  στο  θέμα  του  χορού

συνδέεται με τους σκοπούς μιας δραστηριότητας. Οι σκοποί αυτοί στο νηπιαγωγείο

είναι γενικοί και δεν σχετίζονται με τη μετατροπή ενός νηπίου σε χορευτή (Bellicha

&  Imberty,  2004).  Για  την  εκπόνηση  των  σκοπών  της  κάθε  δραστηριότητας

απαιτείται παιδεία εκ μέρος του διδάσκοντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να

προϋπάρχει.  Το  προσωπικό  γούστο  ενός  νηπιαγωγού  για  ένα  χορό,  μπορεί  να

αναπτυχθεί συγχρόνως με την εμπειρία μέσα στην τάξη, ενώ θα εμπλουτιζόταν από

την πρακτική μαζί με τα παιδιά. Αν δεν προϋπάρχει παιδεία στο χορό φαίνεται ότι

ως  αντιστάθμισμα  μετρά  πολύ  η  ποιότητα  της  παρουσίας  ενός  νηπιαγωγού,  η

εμπλοκή της στη δραστηριότητα και η στάση της απέναντι στα παιδιά (Λυκεσάς &

Κωνσταντινίδου, 2004). 

Σε  αυτό  το  σημείο  προκύπτει  μια  αντιπαράθεση,  βασισμένη  στην

παρέμβαση  της  παρούσας  εργασίας.  Ενώ  όντως  η  εμπειρία  ενός  εκπαιδευτικού

πάνω στο χορό δε χρειάζεται να προϋπάρχει για να προκύψουν καλά αποτελέσματα

μετά από μία κινητική δραστηριότητα,  αυτό ίσως λειτουργήσει  ως ανασταλτικός
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παράγοντας. Όταν ο/η εκπαιδευτικός ''κουβαλάει'' στις πλάτες της ένα παρελθόν με

έντονη κινητικότητα είτε μέσω του αθλητισμού, είτε μέσω του χορού,  μπορεί  να

πραγματοποιήσει  το  μάθημα  της  μέσα  σε  ένα  παιγνιώδες  κλίμα  με  έντονη  την

αίσθηση της κίνησης και του ρυθμού. Επιπλέον μπορεί και μεταδίδει πιο εύκολα στα

παιδιά την ενέργεια και το προσωπικό της πάθος, ενώ ωθεί σε εξωσχολικές κινητικές

δραστηριότητες  νήπια  στα  οποία  διαγνώσκει  υπερκινητικότητα  ή  άλλες

δυνατότητες.  Σε συνδυασμό λοιπόν με  project που αφορούν πολλές μαθησιακές

περιοχές της δίνεται η ευκαιρία να δώσει άλλο κύρος στην όλη δραστηριοποίηση. 

Ύστερα λοιπόν από την παράθεση κοινών στοιχείων ανάμεσα σε θεωρία και

έρευνα μπορούν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν πριν

την πραγματοποίηση της έρευνας: 

-  Η διδασκαλία του σύγχρονου χορού είναι  σχετικά πιο εύκολη συγκριτικά με τη

διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στο νηπιαγωγείο.

Η ελευθερία στις κινήσεις στο σύγχρονο χορό θα μπορούσε να δώσει στα παιδιά τη

δυνατότητα  να  εκφραστούν  ελεύθερα  και  στη  συνέχεια  να  διδαχθούν  κάποιο

παραδοσιακό  χορό  με  συγκεκριμένες  τυποποιημένες  κινήσεις.  Η  διαδικασία

διδασκαλίας σύγχρονου χορού στο τμήμα Β πραγματοποιήθηκε γρηγορότερα, χωρίς

πολλές επαναλήψεις και είχε πιο άμεσα αποτελέσματα συγκριτικά με τη διδασκαλία

παραδοσιακού χορού στο τμήμα Α. Εκεί τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν

τη διαδοχή κινήσεων και το κομμάτι της διδασκαλίας του χορού ξεπέρασε τα όρια

του προγραμματισμένου χρόνου. Επομένως η διδασκαλία σύγχρονου χορού ήταν

πιο εύκολη από τη διδασκαλία παραδοσιακού χορού.

- Το πέρασμα από τον σύγχρονο χορό στον παραδοσιακό ήταν πιο εύκολο συγκριτικά

με το πέρασμα από τον παραδοσιακό στον σύγχρονο χορό.

Το τμήμα Α, του παραδοσιακού χορού, μπόρεσε και συνειδητοποίησε πιο εύκολα με

το μπέρδεμα της μουσικής ότι σε ένα μοντέρνο κομμάτι  δεν ταιριάζουν κινήσεις

παραδοσιακού  χορού,  συγκριτικά  με  το  τμήμα  Β,  του  σύγχρονου  χορού  που

μπόρεσε  και  συνέδεσε  τις  κινήσεις  της  σύγχρονης  χορογραφίας  και  στο

παραδοσιακό κομμάτι. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα είναι ότι

το πέρασμα από τον παραδοσιακό χορό στον σύγχρονο χορό μέσα από το μπέρδεμα

της μουσικής είναι πιο εύκολο.
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- Τα νήπια δέχονται με την ίδια ευκολία την αλλαγή του ρυθμού από ενα σύγχρονο

τραγούδι σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και το αντίστροφο; 

Ενώ το τμήμα Α (παραδοσιακού) έκανε πιο ομαλό πέρασμα από τον ένα χορό στον

άλλο, το τμήμα Β (σύγχρονου) φάνηκε να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις

στον  παραδοσιακό  χορό,  έπειτα  από  τις  στιγμές  ελεύθερης  έκφρασης  του

σύγχρονου  χορού.  Το  τμήμα  Α μπόρεσε  δηλαδή και  κατανόησε  την  αλλαγή του

ρυθμού  πιο  εύκολα  από  το  τμήμα  Β  την  ημέρα  με  το  μπέρδεμα  της  μουσικής.

Παρόλα αυτά η διάρκεια των ημερών απέδειξε ότι και το τμήμα Β προσαρμοζόταν

γρήγορα με την αλλαγή του ρυθμού, καθώς δεν έδειξε να έχει κάποια δυσκολία

κατά τη διδασκαλία του σύγχρονου αλλά και  του παραδοσιακού χορού από την

πρώτη έως την τελευταία μέρα. 

- Το είδος του χορού και το ομαδικό ενδιαφέρον είναι μεταβλητές που επηρεάζουν

το τελικό αποτέλεσμα. 

Το  τμήμα  Α,  ενώ  δυσκολεύτηκε  τις  πρώτες  μέρες  με  τη  διδασκαλία  του

παραδοσιακού  χορού,  έδειξε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τη  διδασκαλία  και  ενός

άλλου διαφορετικού χορού. Το τμήμα Β όμως, όταν ήρθε η σειρά του να διδαχθεί

τον παραδοσιακό χορό, δεν έδειξε τον ίδιο ενθουσιασμό με τις προηγούμενες μέρες

που διδασκόταν τον σύγχρονο χορό. Η ερευνητική διαδικασία αποδεικνύει ότι στο

αποτέλεσμα αυτό οδήγησε η εξάντληση μερικών νηπίων που δυσκόλευαν εν μέρει

την  πραγματοποίηση  της  διδασκαλίας  και  η  δυσκολία  που  κρύβει  ένας

παραδοσιακός  χορός.  Άρα το  είδος  του  χορού και  το  ομαδικό ενδιαφέρον  είναι

μεταβλητές που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας

 Συμπερασματικά,  αξίζει  να  τονιστεί  ότι  τα  νήπια  των  τμημάτων  Α  και  Β

έδειξαν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα παρά τη διαφορά του είδους χορού, χάρηκαν

με τα μουσικοκινητικά παιχνίδια και ακολούθησαν με επιτυχία τις οδηγίες και τους

κανόνες τους, ενώ μπόρεσαν να χαλαρώσουν με τον τρόπο που τους υποδείχθηκε

στο τέλος της παρέμβασης. Τα δύο τμήματα, έδειξαν κινητική και ρυθμική βελτίωση,

ενώ συνεργάστηκαν στις χορογραφίες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Το τμήμα Β, του σύγχρονου χορού, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού παιδιών

αλλά και ηλικιών μπορούσε να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ένταση στα παιχνίδια,

συγκριτικά με το τμήμα Α. Το τμήμα Α, του παραδοσιακού χορού, παρόλα αυτά, ενώ
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μπορεί  να δυσκολευόταν να κατανοήσει το παιχνίδι  εξαρχής,  δε παρέβαινε ποτέ

τους κανόνες που επικρατούσαν, συγκριτικά με το το τμήμα Β στο οποίο πολλές

φορές κυριαρχούσε ο ανταγωνισμός.

Σχετικά με τη διδασκαλία του χορού, έπειτα από το πέρας της πρώτης μέρας

παρέμβασης επιβεβαιώθηκε από τον ερευνητή το είδος χορού που θα επιλεγόταν

για το κάθε τμήμα. Πρώτη μου υπόθεση έγινε ότι το τμήμα Β, του σύγχρονου χορού

θα ήταν πιο συνεργάσιμο συγκριτικά με το τμήμα Α, του παραδοσιακού χορού. Στην

πορεία όμως της παρέμβασης, στην υπόθεση μου συμπεριέλαβα σαν μεταβλητές

τον αριθμό των παιδιών στο κάθε τμήμα και την ηλικία τους, την ομαδικότητα και

την  συνεργασία  που  επικρατούσε  στην  κάθε  τάξη  και  το  επίπεδο  κινητικών

δεξιοτήτων των παιδιών.

 Ο χορός που πρέπει να διδαχθεί πρώτος σε ένα νηπιαγωγείο θα πρέπει να

πραγματοποιηθεί  έπειτα  από  πολλά  κινητικά  παιχνίδια,  μέσα  σε  διαφορετικούς

μουσικούς ρυθμούς από οποιονδήποτε δάσκαλο. Θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε

μια  αίθουσα  με  ελεύθερο  χώρο  ενώ  δε  θα  πρέπει  να  έχει  χρονικά  περιθώρια.

Σύμφωνα με τα ημερολόγια που συμπληρώθηκαν από την ερευνήτρια, ιδανικά ο

χορός που ενδείκνυται να διδαχθεί πρώτος είναι ένας χορός σχετικά πιο ελεύθερος

για να μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν πιο ελεύθερα στο ρυθμό της μουσικής.

Να αντιληφθούν δηλαδή πιο εύκολα το ρυθμό και  νιώσουν αυτή την ελευθερία

κινήσεων  μέσα  από  σύγχρονους  ρυθμούς,  πριν  να  περάσουν  στο  είδος  του

παραδοσιακού  χορού  που  απαιτεί  περισσότερη  σταθερότητα  και  ακρίβεια

κινήσεων. Αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής διαδικασίας που προέκυψε από την

πραγματοποίηση  του  πιλοτικού  προγράμματος  δραστηριοτήτων  της  παρούσας

εργασίας είναι ότι ο σύγχρονος χορός είναι αυτός που πρέπει να διδαχθεί πρώτος

σε μια τάξη νηπιαγωγείου.

Παρά το αποτέλεσμα που επέφερε το πιλοτικό πρόγραμμα, ότι  δηλαδή ο

σύγχρονος  χορός  είναι  πιο  κατάλληλος  να  διδαχθεί  πρώτος,  έναντι  του

παραδοσιακού  χορού,  σε  μια  τάξη  νηπιαγωγείου,  η  παρεμβατική  διαδικασία

πραγματοποιήθηκε με κάποιους περιορισμούς. Αυτοί αφορούσαν κυρίως το χρόνο

και το χώρο των τάξεων.
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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ερώτημα ''Η διδασκαλία του σύγχρονου

χορού είναι  σχετικά πιο εύκολη συγκριτικά με τη διδασκαλία του παραδοσιακού

χορού στο νηπιαγωγείο'', που τέθηκε πριν την πραγματοποίηση της παρέμβασης, η

απάντηση που δόθηκε ήταν ότι η διδασκαλία του σύγχρονου χορού είναι πιο εύκολη

από τη διδασκαλία του παραδοσιακού, όπως εξάλλου και επιβεβαιώθηκε. Η αρχική

αυτή  υπόθεση που  έγινε,  δεν  ήταν  λανθασμένη  στην  περίπτωση όμως  που  μια

διδασκαλία χορού λαμβάνει χώρα σε μια τάξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως

και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος χορός

μεμονωμένοι δεν είναι δύσκολοι να διδαχθούν στο εκάστοτε ακροατήριο νηπίων. Σε

αυτή την περίπτωση είτε ο χορός είναι σύγχρονος είτε είναι παραδοσιακός δεν έχει

σημασία η σειρά που θα διδαχθεί. Ο περιορισμός εδώ ήταν ότι το χρονικό διάστημα

της παρέμβασης ήταν έξι φορές στο διάστημα τεσσάρων βδομάδων. Άρα ο χρόνος

είναι και βασικό κριτήριο της σύγκρισης που δεν μελετήθηκε από την αρχή.

Κάτι ακόμα σχετικά με το χρόνο της παρέμβασης είναι ότι, λόγω του φόρτου

εργασίας των νηπίων από τη νηπιαγωγό ο αρχικός καθορισμένος χρόνος των 45

λεπτών της ώρας περιορίστηκε στο διάστημα των 30 λεπτών στο κάθε τμήμα. Εδώ

να αναφερθεί βέβαια ότι ορισμένες φορές, η ανησυχία της τάξης παρεμπόδιζε την

παρέμβαση με αποτέλεσμα να ξεφεύγει  από τα όρια του καθορισμένου χρόνου,

δυσκολεύοντας έτσι την τήρηση της συμφωνίας με τις νηπιαγωγούς. Παρόλα αυτά

το αποτέλεσμα που είχε το πιλοτικό πρόγραμμα στα παιδιά, φάνηκε να ευχαρίστησε

τις νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων. 

Όσον αφορά το χώρο, για την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού

των δραστηριοτήτων προβλεπόταν ένας ευρύχωρος χώρος, όπως το γυμναστήριο

του  σχολείου  ή  ο  διάδρομος  που  συνδέει  τις  τάξεις  ή  ακόμα  και  ο  χώρος  του

προαυλίου.  Τα  παιχνίδια  και  ο  χορός  όμως,  περιορίστηκαν  στην  κάθε  τάξη  του

τμήματος,  καθώς  το  χρονικό  περιθώριο  δεν  επέτρεπε  να  μεταφερθούμε  στο

γυμναστήριο, ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός για παιχνίδι στην αυλή, ενώ μουσική και

φωνές στο διάδρομο θα αναστάτωναν την ησυχία των άλλων τάξεων. Έτσι λοιπόν τα

τμήματα  Α  και  Β  μετατράπηκαν  σε  αίθουσες  χορού,  με  κεντρικό  σημείο  την

παρεούλα κάθε τάξης, έπειτα από την ανακατάταξή των επίπλων τους. 
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Οι περιορισμοί αυτοί θα ευνοούσαν καλύτερα τις συνθήκες μέσα στις οποίες

θα  λάμβανε  χώρα  το  πιλοτικό  πρόγραμμα,  αλλά  δεν  θα  άλλαζαν  το  τελικό

αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν μετρήθηκαν σαν μεταβλητές από την αρχή της

ερευνητικής διαδικασίας.

Ύστερα  από  την  διερεύνηση  που  έγινε  για  την  πραγματοποίηση  της

παρούσας εργασίας, μέσα από βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, άρθρα εφημερίδων

διαπιστώθηκε ότι ο χορός αποτελεί αγαπημένο θέμα πολλών ανθρώπων.

Πολλοί  είναι  εκείνοι  που  έχουν  κάνει  διατριβή  σε  θέματα  χορού  και

αποτελούν πηγή έμπνευσης για ερευνητικές και  διπλωματικές εργασίες.  Μερικές

απ' αυτές αφορούν το χορό ως μέσο έκφρασης, το χορό ως μέσο θεραπείας, το χορό

ως  μέρος  της  φυσικής  αγωγής.  Παρουσιάζουν  την  ιστορία  του  χορού  ανά  τους

αιώνες,  την  επίδραση  του  στην  παράδοση  του  κάθε  λαού  ενώ  μπορούν  και

απαριθμούν ένα μεγάλο αριθμό ειδών του χορού.  Επίσης πολλά είναι  εκείνα τα

συγγράμματα που εστιάζουν στο χορό στο σχολείο όλων των βαθμίδων και στην

παιγνιώδη πλευρά του χορού.

 Στο κομμάτι αυτό της ενότητας προτείνω και εγώ με τη σειρά μου θέματα για

μελλοντικές έρευνες που προέκυψαν μέσα από την παρούσα εργασία και πιθανόν

να εξυπηρετήσουν κάποιους: 

 Ο χρόνος και ο χώρος παίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση ενός

πιλοτικού προγράμματος που έχει σχέση με το χορό;

  Μπορεί να επηρεάσει η ηλικία των νηπίων την απόδοση τους σε κινητικές

δραστηριότητες, μια εκ των οποίων είναι και ο χορός;

Ακόμα, για γενικότερα θέματα χορού, κάποιος ενδιαφερόμενος πιθανόν να επέλεγε:

 Ομοιότητες  και  διαφορές  μιας  αθλητικής  δραστηριότητας  με  το  χορό:  τι

προσφέρει το καθένα.

 Χοροθεραπεία: Τα συναισθήματα μας ως κινητήριος δύναμη για το χορό. 

 Τα νέα είδη χορού ως αντίκτυπο της σημερινής κοινωνίας:  η επιρροή της

τεχνολογίας στους νέους. 

 Η αίσθηση του χορού στην οικονομική κρίση: Μπορεί ο χορός να αποτελέσει

δραστηριότητα  των  ανθρώπων  ακόμα  και  αν  δεν  έχουν  την  οικονομική

δυνατότητα;
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Παράρτημα

Α  . Φόρμα συμπλήρωσης ερωτήσεων, έπειτα από την εκπόνηση της

ερευνητικής διαδικασίας

ΗΜΕΡΑ 1η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν  αντιμετώπισα  κάποιο  πρόβλημα  στην  παρέμβαση  παρά  την  ανησυχία

ορισμένων παιδιών. Αυτό που αξίζει να τονιστεί εδώ είναι ότι κάποια παιδιά στο

άκουσμα παραδοσιακών ρυθμών έκαναν σχετικές κινήσεις και τις συνόδευαν με ένα

''Όπα'' !

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία παρέμβασης: Η εναλλαγή των κομματιών αν και τυχαία έδινε στα

παιδιά τη δυνατότητα να χορεύουν άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά σύμφωνα με

τη  μελωδία  την  οποία  άκουγαν.  Όπως  επίσης  και  το  γεγονός  ότι  χόρευαν

γνωρίζοντας ότι ό, τι κάνουν είναι σωστό.

Λιγότερο  επιτυχή:  Η  δραστηριότητα  ζωγραφικής  ενώ  έδειξε  ότι  έχουν  ωραίες

εικόνες,  οδήγησε  κάποια  παιδιά  εκτός  θέματος.  Παρόλα  αυτά  ήταν  γεμάτες

χρώματα.
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 Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Τα κομμάτια γρήγορου ρυθμού που τους ωθούσαν σε χοροπηδήματα και

γρήγορες στροφές.

Στο συγκεκριμένο τμήμα έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον τα κορίτσια καθώς τα

αγόρια  θεώρησαν  ότι  ο  χορός  είναι  ''κοριτσίστικος''.  Η  αντίσταση  αυτή  όμως

ορισμένων νηπίων δε κράτησε για πολύ.

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Παρά τις εμπνευσμένες κινήσεις τους στα τραγούδια, κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν

να σκεφτούν μια πόζα στο παιχνίδι γνωριμίας.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Παρά το άγχος της πρώτης μέρας για το πόσο θα ανταποκριθούν τα παιδιά στο

πρόγραμμα που είχε προετοιμαστεί,  ο στόχος μου που ήταν κυρίως η δική τους

ευχαρίστηση αλλά και η επιλογή του χορού σε κάθε τμήμα επετεύχθη με μεγάλη

επιτυχία.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα έκανα κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα αν και θα μπορούσα να προσθέσω και

τραγούδια διαφορετικού είδους για να καλυφθούν όλα τα γούστα των νηπίων.

ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)
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2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Στο τμήμα αυτό δε συνάντησα κανένα πρόβλημα παρά τον μεγαλύτερο αριθμό των

μαθητών. Αντιθέτως αξιοσημείωτο είναι  ότι  όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην

πρόκληση του ασταμάτητου χορού και  άντεξαν να  χορεύουν  μέχρι  το  τέλος  της

παρέμβασης. Ακόμα ζήτησαν να επαναλάβουμε πολλά από τα μουσικά κομμάτια.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία:  Το σημείο του ασταμάτητου χορού δεν έδειξε  να εξαντλεί  τους

μαθητές  αλλά  κράτησε  το  ενδιαφέρον  και  την  περιέργεια  τους,  για  το  επόμενο

κομμάτι, θερμή μέχρι το τέλος.

Λιγότερο επιτυχή σημεία θα έλεγα πως δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο τμήμα γιατί

τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό από την αρχή της παρέμβασης μέχρι το τέλος.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε:  Τα  γρήγορα  σε  ρυθμό  κομμάτια  στα  αγόρια  καθώς  τους  έδωσε  τη

δυνατότητα να παριστάνουν μουσικούς με  κιθάρες.  Στα  αργά ρυθμικά κομμάτια

φάνηκαν  να  ανταποκρίθηκαν  περισσότερο  τα  κορίτσια  σαν  μπαλαρίνες,  καθώς

αρκετά ήταν αυτά που ήδη γνώριζαν από τις παιδικές ταινίες.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Με  την  ιδέα  ότι  κάθε  κίνηση  τους  ήταν  σωστή  τα  παιδιά  δε  φάνηκε  να

δυσκολεύτηκαν κάπου σε μεγάλο βαθμό.

 Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Σε αυτό το τμήμα επιβεβαιώθηκα περισσότερο για την πραγματοποίηση των στόχων

που είχα θέσει. Παρά το άγχος της πρώτης μέρας για το πόσο θα ενδιαφερθούν τα

παιδιά για το πρόγραμμα που είχε προετοιμαστεί, ο στόχος μου που ήταν κυρίως η
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δική τους ευχαρίστηση αλλά και η επιλογή του χορού σε κάθε τμήμα επετεύχθη με

μεγάλη επιτυχία.

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε  θα  έκανα  κάποια  αλλαγή  στο  πρόγραμμα  αν  και  θα  επιθυμούσα  να  είχα

παραπάνω χρόνο για να επαναληφθούν κάποια τραγούδια που ζητήθηκαν απο τα

νήπια.

ΗΜΕΡΑ 2η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

- Ακόμα για μια καλύτερη επαφή του νηπίου με το είδος του χορού χρησιμοποίησα

εποπτικό υλικό,  όπως εικόνες που παρίσταναν χορευτές με τις  ιδιαίτερες στολές

τους.

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Στο  τμήμα  αυτό  κάποιοι  μαθητές  δεν  συνεργάστηκαν  όπως  θα  ήθελα  με

αποτέλεσμα να προκαλούν φασαρία στην τάξη. Παρόλα αυτά αξιοσημείωτη ήταν η

υποδοχή μου από τα νήπια, που έδειξαν ενδιαφέρον για τις νέες δραστηριότητες

που θα κάναμε. Η στάση αυτή μου έδωσε την εντύπωση της επιτυχημένης πρώτης

μέρας της παρέμβασης.
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3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία παρέμβασης: Ύστερα από την πρώτη μέρα παρέμβασης έγινε σωστή

επιλογή κομματιού για τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού. Ο παραλληλισμός

που έγινε στις κινήσεις φαίνεται να βοήθησε τα νήπια να ανταποκριθούν όσο το

δυνατόν καλύτερα στις κινήσεις.

Λιγότερο επιτυχή σημεία παρέμβασης: Το ταξίδι της αποθεραπείας γιατί τα νήπια

αποσυντονίστηκαν από τη φασαρία που προκλήθηκε από δύο μαθητές.

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Ο βηματισμός ενός ελέφαντα και μιας γάτας μέσα σε μια χορογραφία τους

έκανε  να  κατανοήσουν  πιο  εύκολα  τη  διαφορά  ανάμεσα  στα  βήματα  ενώ

παράλληλα τους φάνηκε αστείο γιατί μια γάτα και ένας ελέφαντας '' δε χορεύουν'' .

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Παρά την ονομασία των βημάτων και την αρίθμηση τους, τα νήπια δυσκολεύτηκαν

να μετρήσουν κάθε πότε αλλάζουν τα βήματα τους ( από ελέφαντα σε γάτα και το

αντίστροφο) σε συνδυασμό με τη μουσική.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Παρά το κλίμα φασαρίας που επικράτησε στο τέλος, οι σκοποί μου σχετικά με τη

διδασκαλία του χορού με τον σωστό τρόπο που έθεσα, ανταποκρίθηκαν μέσα από

την παρέμβαση.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου που δόθηκε από τις νηπιαγωγούς, δεν έδωσα

αρκετό χρόνο στη διδασκαλία του χορού. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι αυτό θα

ήταν ο χρόνος του αρχικού παιχνιδιού.

76



ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

- Ακόμα για μια καλύτερη επαφή του νηπίου με το είδος του χορού χρησιμοποίησα

εποπτικό υλικό,  όπως εικόνες που παρίσταναν χορευτές με τις  ιδιαίτερες στολές

τους.

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Κατά τη διδασκαλία του χορού υπήρξε μια ομαδοποίηση των νηπίων, κυρίως τον

αγοριών της ίδιας παρέας, με αποτέλεσμα αυτά να μην αξιοποιούν στο έπακρο το

χώρο για χορό και να περιορίζονται στις κινήσεις τους. Αξιοσημείωτο θα λέγαμε ότι

ήταν το ενδιαφέρον των παιδιών να ακούσουν ξανά όλα τα κομμάτια της πρώτης

ημέρας.

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Η  διδασκαλία  του  σύγχρονου  χορού  έδωσε  τη

δυνατότητα κίνησης και στο πάτωμα, κάτι το οποίο προκάλεσε θετικές εντυπώσεις.

Λιγότερο επιτυχή σημεία παρέμβασης: Δεν έγινε αισθητή από την αρχή η έννοια του

χώρου με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν την τάση της μη σωστής αξιοποίησης του

χώρου. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε:  Όπως  και  στο  προηγούμενο  τμήμα  έτσι  και  σε  αυτό  υπήρξε  ένας

παραλληλισμός στις κινήσεις, ο οποίο άρεσε πολύ στα νήπια σε συνδυασμό με το
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μουσικό κομμάτι. Τα νήπια σε αυτό το τμήμα παρίσταναν ένα δέντρο, από την αρχή

της ζωής του μέχρι και το τέλος της. Αυτά ανταποκρίθηκαν σε όλο το πρόγραμμα το

καθένα ξεχωριστά είτε πολύ είτε λίγο και το καθένα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Ενώ τα περισσότερα παιδιά είχαν καθόλη τη διάρκεια της μουσικής την εικόνα ενός

δέντρου  και  της  πορείας  του,  άλλα  δυσκολεύτηκαν  να  θυμηθούν  τη  σειρά  των

κινήσεων που είχαμε δείξει.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Η παρέμβαση ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει εξ' αρχής, παρόλα αυτά

η φασαρία ανα μικρά χρονικά διαστήματα αποσπούσε την προσοχή των νηπίων από

τη διδασκαλία με αποτέλεσμα μια σειρά παρατηρήσεων μη προγραμματισμένων.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Παρά τον ενθουσιασμό για την επιλογή του κομματιού, μια ομάδα νηπίων επέμενε

να ακούσει  άλλα κομμάτια.  Δεδομένου ότι  ήθελα να τους περάσω από το αργό

κομμάτι  του  σύγχρονου  στο  πιο  γρήγορο  μοντέρνου  έκανε  τα  παιδιά  πιο

ανυπόμονα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζεται ως κάποιο βαθμό η

παρέμβαση. Μια πιθανή αλλαγή, λοιπόν, που θα έκανα θα ήταν να αλλάξω τη σειρά

των κομματιών στις ημέρες παρέμβασης.

ΗΜΕΡΑ 3η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης
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γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις).

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δε συνέβη τίποτα ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Η ομάδα νηπίων

που έδειξε ενδιαφέρον τις προηγούμενες μέρες παρέμεινε με την ίδια διάθεση ενώ

αυτά που αρνούνταν να συμμετέχουν απασχολούνταν από τη νηπιαγωγό της τάξης.

Αυτό που μου προξένησε εντύπωση ήταν πόσο αποτυπωμένο ήταν στο μυαλό των

παιδιών ο κανόνας του αρχικού παιχνιδιού για την αφαίρεση της καρέκλας και η

τάση τους να προλάβουν μια ελεύθερη και να κάτσουν για να στηριχθούν. Σε αυτή

την περίπτωση χρειάστηκε περισσότερο να επιμείνω στο ότι νικητής θα ήταν αυτός

που δε θα του έπεφτε το χαρτί και ότι όποιος δεν είχε το στήριγμα της καρέκλας

μπορούσε να καθίσει και στο πάτωμα.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία παρέμβασης: Το γεγονός ότι τα νήπια στο σύνολό τους θυμήθηκαν

αποσπασματικά τις  χορευτικές  κινήσεις  της  προηγούμενης  μέρας.  Άρα ο  τρόπος

διδασκαλίας της προηγούμενης μέρας ήταν επιτυχής.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Το παιχνίδι στην αρχή της παρέμβασης με το χαρτί και η παραλλαγή του

καθώς δε βγήκε κανείς εκτός, όσο και αν λιγόστευαν οι καρέκλες. Παρά την επιτυχία

του παιχνιδιού μεγάλος αριθμός των νηπίων κουράστηκε.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό που δυσκόλεψε ορισμένα νήπια ήταν το παιχνίδι της μορφοποίησης, όχι τόσο

στο να προτείνουν ιδέες για νέες αναπαραστάσεις, όσο στο χρόνο αντίδρασής τους.

 Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;
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Η  παρέμβαση ανταποκρίθηκε  στους  σκοπούς  που  είχα  εξ'  αρχής  και  σε  μεγάλο

βαθμό.  Τα  παιδιά  ευχαριστήθηκαν  τα  παιχνίδια,  φάνηκαν  να  χαίρονται  τη

διδασκαλία  του  χορού,  ενώ  ακόμα  ζήτησαν  να  επαναλάβουμε  το  παιχνίδι

χαλάρωσης της προηγούμενης ημέρας με ένα νέο ταξίδι.

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα έκανα κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα της παρέμβασης καθώς επέφερε τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις).

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Όπως και στο τμήμα Α, έτσι και στο τμήμα Β αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η

δυσκολία  των παιδιών να κατανοήσουν  την αλλαγή στο  παιχνίδι  και  τους νέους

κανόνες.  Μέχρι  και  το  τέλος  του  παιχνιδιού  έτρεχαν  να  πιάσουν  τη  μοναδική

καρέκλα με τον όρο όμως να τοποθετήσουν το χαρτί στην πατούσα τους. Γενικά δεν

αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα κατά την παρέμβαση. 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  έγινε  η  διδασκαλία  την

προηγούμενη  μέρα  πέτυχε  και  τα  νήπια  μπορούσαν  να  θυμηθούν  τη  σειρά

κινήσεων, ή όπως αλλιώς ονομάσαμε τη ''ζωή ενός δέντρου''.
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Στα νήπια άρεσε ο ρόλος του δέντρου που σταδιακά φυτρώνει και ανοίγει τα

κλαδιά του, που το φυσάει ο άνεμος και αυτό χάνει κάποια από τα φύλλα του, που

μαζί με άλλα δέντρα δίπλα του φτιάχνει ένας δάσος και τέλος που παλεύει με τις

φλόγες  και  καταστρέφεται.  Αυτό  που  δε  τους  άρεσε  ήταν  ότι  ο  χρόνος  δε  μας

έφτασε  να  ακούσουμε  χαριστικά  κάποια  άλλα  κομμάτια  μετά  το  τέλος  της

παρέμβασης.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό  που  τους  δυσκόλεψε ήταν  ο  συγχρονισμός  με  το  ρυθμό ενώ γνώριζαν  τις

κινήσεις.  Ορισμένα από τα νήπια-δέντρα ''παρασύρθηκαν''  περισσότερο από τον

άνεμο.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Η παρέμβαση ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα εξ' αρχής στο τμήμα Β όπως

ακριβώς  και  στο  τμήμα  Α  και  σε  μεγάλο  βαθμό.  Τα  παιδιά  ευχαριστήθηκαν  τα

παιχνίδια,  φάνηκαν  να  χαίρονται  τη  διδασκαλία  του  χορού,  ενώ  μετά  την

αναπαράσταση  των  αντικειμένων  πήραν  θέση  για  το  παιχνίδι  χαλάρωσης  χωρίς

αυτό να είναι προγραμματισμένο από την αρχή.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα έκανα κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα της παρέμβασης καθώς επέφερε τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

ΗΜΕΡΑ 4η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση
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1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

- Ακόμα για μια καλύτερη επαφή του νηπίου με το είδος του χορού χρησιμοποίησα

εποπτικό  υλικό,  όπως  βίντεο  με  την  αντίστοιχη  μουσική  της  διδασκαλίας,  που

δείχνουν ανθρώπους και παιδιά να εκτελούν εξαιρετικά χορογραφίες, ύστερα από

πολλές και συνεχόμενες πρόβες. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Η παρέμβαση μου την ημέρα αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από διάλειμμα, γεγονός

που  προκάλεσε  πιο  εύκολα  την  κούραση  των  νηπίων.  Αυτό  δε  στάθηκε  ως

πρόβλημα στο συνολικό πρόγραμμα της παρέμβασης αλλά αποδυνάμωσε ως ένα

βαθμό την ομάδα.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία παρέμβασης:  Το παιχνίδι στην αρχή που φάνηκε ότι  ενίσχυσε τη

συνεργασία των νηπίων σε ομάδες. Αυτή η συνεργασία βοήθησε και στο κομμάτι

της διδασκαλίας όταν μέσα από τα μικρά βηματάκια μας δεν έπρεπε να ξυπνήσουμε

το γίγαντα.

Λιγότερο επιτυχή: Τα παιδιά έπειτα από το παιχνίδι και την επανάληψη του πρώτου

χορευτικού,  έδειξαν  αδυναμία  στη  δεύτερη  διαφορετική  χορογραφία,  καθώς

δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν έναν κύκλο.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε:  Στο  κομμάτι  της  διδασκαλίας  του  δεύτερου  χορευτικού  τα  παιδιά

ενθουσιάστηκαν με τη δημιουργία ενός κύκλου ο οποίος εκτός από την κλασική

φορά του, μετακινείται και από έξω προς τα μέσα.
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Για  αυτό που  δεν  έδειξαν  ενδιαφέρον  όλα  τα  νήπια  τα  οποία  συμμετείχαν  στις

δραστηριότητες είναι το βίντεο με τον παραδοσιακό χορό.

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό που δυσκόλεψε ορισμένα νήπια ήταν η προσαρμογή στο ρυθμό από το ένα

τραγούδι στο άλλο καθώς αυτή τη φορά άλλαζε η φορά του κύκλου σε ένα σημείο.

 Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Αυτό που έθεσα ως στόχο για αυτή τη μέρα παρέμβασης ήταν να επαναλάβουμε τη

δεύτερα χορογραφία τουλάχιστον 2 με 3 φορές πράγμα το οποίο δεν ήταν εύκολο

να  γίνει  λόγω  της  κούρασης  των  νηπίων.  Έτσι  ο  δεύτερος  χορός  ήταν  λιγότερο

επιτυχημένος από τον πρώτο.

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Αν  ήταν  εφικτό,  αυτό  που  θα  άλλαζα  είναι  τον  προγραμματισμένο  χρόνο  του

δεύτερου χορού. 

ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

 - Ακόμα για μια καλύτερη επαφή του νηπίου με το είδος του χορού χρησιμοποίησα

εποπτικό  υλικό,  όπως  βίντεο  με  την  αντίστοιχη  μουσική  της  διδασκαλίας,  που

δείχνουν ανθρώπους και παιδιά να εκτελούν εξαιρετικά χορογραφίες, ύστερα από

πολλές και συνεχόμενες πρόβες.
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2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα κατά την παρέμβαση. Αυτό που μου προξένησε

εντύπωση ήταν το πόσο καλά θυμόνταν τη σειρά των κινήσεων και το πόσο έδειξαν

να ενθουσιάζονται με το νέο κομμάτι που τα ίδια είχαν προτείνει να ξανακούσουμε

και να χορέψουμε.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Η  αλλαγή  από  το  ένα  κομμάτι  στο  άλλο,  τους

προκάλεσε χαρά. Καθόλη τη διάρκεια , τα νήπια ήταν στον ρυθμό.

Λιγότερο επιτυχή σημεία παρέμβασης: Παρά την χαρά των νηπίων, δε θέλανε να

ακολουθήσουν συγκεκριμένες κινήσεις αλλά να βγάλουν δικές τους χορογραφίες.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Το παιχνίδι στην αρχή της παρέμβασης και το βίντεο του χορού το οποίο

παρακολούθησαν με μεγάλη έκπληξη για την εκτέλεση των κινήσεων. Ακόμα τους

άρεσε και  ο  ρόλος των ρομπότ,  έπειτα από δική μου υπόδειξη για την δεύτερη

χορογραφία.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό που δυσκόλεψε περισσότερο είναι πιο πολύ ο συντονισμός των κινήσεων στα

σωστά σημεία και όχι ο ρυθμός αυτούσιος.

 Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Αρχικός  στόχος  επετεύχθη.  Ομαλή αλλαγή από παιχνίδι  σε  χορογραφία και  από

χορογραφία σε χορογραφία. Υπήρχε η ίδια ένταση και στα δύο χορευτικά παρά την

επιθυμία για ελεύθερες κινήσεις  και  όχι  ύστερα από δική μου υπόδειξη.  Για 4η

φορά τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν να ξαπλώσουν για να χαλαρώσουν.
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7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα έκανα καμία αλλαγή γιατί το πρόγραμμα εξελίχθηκε όπως ακριβώς ήθελα.

ΗΜΕΡΑ 5η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της παρέμβασης. Αυτό που

με εξέπληξε ευχάριστα ήταν η περισσότερη ενέργεια και ένταση των νηπίων αυτού

του τμημάτων συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες της έρευνας. 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή σημεία παρέμβασης: Η μετάβαση από το ένα είδος χορού στο άλλο με το

μπέρδεμα της μουσικής.

Λιγότερο επιτυχή σημεία:  Το  κυνηγητό λόγω κάποιων παρεξηγήσεων.  Έπρεπε να

τονιστούν  πολλές  φορές  οι  κανόνες  του  παιχνιδιού  για  να  μπορεί  να  υπάρχει

συνεργασία στο τμήμα. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Η αποθεραπεία και η δυνατότητα να ταξιδέψουν την βαρκούλα τους με την

αναπνοή τους, αλλά και η αλλαγή της μουσικής και του είδους του χορού.
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Δεν άρεσε: Ο διαχωρισμός των ομάδων παρότι έγινε τυχαία και με κλειστά μάτια

χώρισε τους φίλους μεταξύ τους, προξένησε αντιδράσεις.

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό  που  τους  δυσκόλεψε  ήταν,  σε  μικρό  βαθμό,  το  κυνηγητό  λόγω  του

περιορισμένου χώρου.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Στόχος  η  ομαλή  μετάβαση  από  το  παραδοσιακό  κομμάτι  στο  σύγχρονο.  Αρχική

πρόβλεψη  ->  να  δυσκολευτούν  στην  ιδέα  του  νέου  χορού,  λόγω  μικρότερου

ενδιαφέροντος που δείξανε εξ αρχής. Στόχος2: Κατανόηση της αλλαγής του ρυθμού

και δυσκολία στον ήδη γνώριμο βηματισμό ''Κυρία, δεν ταιριάζει αυτή η μουσική''.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί

Δε θα έκανα κάποια αλλαγή καθώς το αποτέλεσμα με βοήθησε να οδηγηθώ στα

σωστά αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν  αντιμετώπισα  κάποιο  πρόβλημα  στην  παρέμβαση.  Ιδιαίτερη  εντύπωση  μου

προκάλεσε  η  συνεργασία  των  παιδιών  στις  ομάδες  στο  κυνηγητό  καθώς  οι
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παρατηρήσεις  μου τις  προηγούμενες μέρες έδειξαν πόσο ανταγωνιστικό πνεύμα

τους διακατείχε. Ασυνήθιστη η εξάντληση του τμήματος και η επιμονή των νηπίων

να μην αλλάξουμε μουσική και να ψάξουμε να βρούμε αυτή που χάθηκε.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Το  κομμάτι  της  αποθεραπείας,  διότι  κάνανε  όλοι

διαφορετικά ταξίδια καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο τη φαντασία τους, και το

κυνηγητό γιατί μπόρεσαν να αναπτύξουν τη συνεργασία τους.

Λιγότερο επιτυχή σημεία: Η μετάβαση από το σύγχρονο στον παραδοσιακό ρυθμό

και ο χρόνος που αφιέρωσα σε αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Η παραλλαγή του κυνηγητού και η εναλλαγή των κυνηγών.

Δε τους άρεσε τόσο η ιδέα της αλλαγής της μουσικής για αυτό και ίσως κάποια

νήπια δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά, όσο θα περίμενα.

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Η προσαρμογή στον παραδοσιακό ρυθμό λόγω του σχετικά πιο ''ελεύθερου'' χορού

των προηγούμενων ημερών.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Στόχος  αρχικός  η  ομαλή  μετάβαση  από  το  ένα  είδος  στο  άλλο.  Ενώ  η  αρχική

πρόβλεψη  ήταν  να  είναι  πιο  εύκολη  η  μετάβαση,  αλλά  αυτά  μπόρεσαν  και

''ταίριαξαν''  τις  κινήσεις  του  σύγχρονου  χορού  στον  παραδοσιακό  ρυθμό.  Στους

γενικούς μου στόχους υπήρξε ανταπόκριση.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί

Δε  θα  έκανα  κάποια  αλλαγή,  ίσως  μόνο  να  έδινα  λιγότερο  χρόνο  στο  αρχικό

παιχνίδι, για να υπάρχει περισσότερη ενέργεια για την αλλαγή του χορού.
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ΗΜΕΡΑ 6η

ΤΜΗΜΑ Α ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικές με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν  αντιμετώπισα  κάποιο  πρόβλημα  στην  παρέμβαση.  Αυτό  που  αξίζει  να

σημειωθεί  εδώ,  είναι  η  απουσία  ενός  αριθμού  νηπίων  τη  συγκεκριμένη  μέρα.

Παρόλα  αυτά  οι  παρόντες  μαθητές  έδειξαν  ευχαρίστηση  στα  παιχνίδια  και  στο

κομμάτι διδασκαλία ενός άλλου χορού.

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Το  κομμάτι  της  διδασκαλίας,  που  χαροποίησε

ιδιαίτερα τα νήπια και τους έδωσε την ευκαιρία να εκφραστούν με άλλο τρόπο

Λιγότερο επιτυχή: Το σημείο της αποθεραπείας λόγω περιορισμένου χρόνου.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε:  Ότι  τα  παιδιά  έγιναν  δέντρα  για  να  εξυπηρετήσουν  τις  ανάγκες  της

χορογραφίας του σύγχρονου χορού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να θυμούνται τη σειρά

των κινήσεων.

Δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά: Στην αποθεραπεία καθώς το κλίμα της τάξης δεν

ήταν ιδιαίτερα ήρεμο.
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5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Στο παιχνίδι της ''φρουτοσαλάτας'' κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν να θυμούνται τον

ρόλο ποιου φρούτου είχαν πάρει. 

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Η παρέμβαση ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα εξαρχής, καθώς θεώρησα,

από την προηγούμενη μέρα ακόμα, ότι  έπειτα τη διδασκαλία του παραδοσιακού

χορού  δε  θα  δυσκολεύονταν  τα  παιδιά  να  αποτυπώσουν  μια  σειρά  πιο  ''

ελεύθερων'' κινήσεων.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα έκανα κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα της σημερινής παρέμβασης γιατί το

κομμάτι  της  διδασκαλίας  πραγματοποιήθηκε  με  τον  τρόπο  τον  οποίο  ήθελα

εξαρχής.

ΤΜΗΜΑ Β ( ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ )

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση;

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολούθησα ήταν:

α) η διαθεματική προσέγγιση

β) ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης

γ) η βιωματική προσέγγιση (σχετικά με τις συναισθηματικές αντιδράσεις)

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση. Το σθένος της ομάδας του

τμήματος ήταν μεγάλο, πράγμα το οποίο δε μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση,

καθώς ήταν μεγάλο από την πρώτη μέρα της παρέμβασης.
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3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Επιτυχή  σημεία  παρέμβασης:  Η  ευχέρεια  κινήσεων  κατά  τη  διδασκαλία  των

κινήσεων του παραδοσιακού χορού, γεγονός που με οδήγησε στην επιλογή και ενός

δεύτερου κομματιού με πιο γρήγορο ρυθμό.

Λιγότερο επιτυχή: Παρά την ανταπόκριση στις κινήσεις, η αλλαγή του είδους χορού

τους περιόρισε και κατά κάποιο τρόπο τους ''κούρασε''.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;

Άρεσε: Το παιχνίδι της ''φρουτοσαλάτας'', καθώς το χάρηκαν ιδιαίτερα και μπόρεσαν

να  εκφραστούν  με  γέλια  και  φωνές  μεγαλύτερες  και  από  την  ένταση  του

συνθήματος του οποίου έδινα.

Πιστεύω  ότι  στη  σημερινή  παρέμβαση  ο  μεγαλύτερος  αριθμός  μαθητών

ανταποκρίθηκε όσο καλύτερα γινόταν.

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;

Αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ο ομαδικός συγχρονισμός στον κύκλο.

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Η παρέμβαση ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα εξαρχής, αφού παρατήρησα

από την προηγούμενη μέρα το μέγεθος της ενέργειας των νηπίων και υπολογίζοντας

το  κινησιακό  επίπεδο  που  είχαν  φτάσει  μπόρεσα  να  εξελίξω  τη  διαδικασία  της

διδασκαλίας.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα έκανα κάποιες αλλαγές. Στην περίπτωση που δε θα είχα περιορισμένο χρόνο

θα πραγματοποιούσα την επιθυμία τους να επαναλάβουμε το παιχνίδι.
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Β. Εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία

Για τους παραδοσιακούς χορούς:
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Για τον σύγχρονο χορό: 
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Γ. Βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία

Για τον παραδοσιακό χορό: 

Χορός Παλαμάκια https://www.youtube.com/watch?v=eZBQf1ZmNzc

Χορός Νησιώτικος https://www.youtube.com/watch?v=YsWnTmeWUY0

Για τον σύγχρονο χορό:

Sia – Chandelier https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM

Σύγχρονος Χορός https://www.youtube.com/watch?v=tnhB89JIAr8
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Δ. Ζωγραφιές των νηπίων για τον δικό τους χορευτή

ΤΜΗΜΑ Β 

ΤΜΗΜΑ Α 
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Ε Ερωτηματολόγιο Συναισθημάτων - Ζωγραφίζοντας την διάθεση μας

Τα παιδιά των δύο τμημάτων με μια μόνο φατσούλα στο ίδιο χαρτί 

αποτύπωσαν το συναίσθημα που κυριαρχούσε την τελευταία μέρα.

ΤΜΗΜΑ Α (σύμφωνα με τα παιδιά 7 χαρούμενες φατσούλες)

ΤΜΗΜΑ Β (σύμφωνα με τα παιδιά 11 χαρούμενες και 1 θυμωμένη)
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Υπάρχουν σύντομοι δρόμοι για την ευτυχία

και ο χορός είναι ένας απ' αυτούς... 
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