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Περίληψη

Σύμφωνα  με  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  μέσα  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  της
Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής  (ΠΦΑ)  των ΕΕΕΕΚ  είναι: «οι ελεύθερες κινητικές
δραστηριότητες µε ή χωρίς μουσική, …, οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί». Μέσω
της κίνησης και  του ρυθμού επιδιώκεται  η  σωματογνωσία αλλά και  η  ανάπτυξη του
συναισθηματικού  τομέα  όπως,  της  επικοινωνίας,  της  συνεργασίας  κ.ά.  Για  την
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών των μαθητών Β/θμιας  Εκπ/σης  δυο ΕΕΕΕΚ με
ήπια και μέτρια Νοητική Αναπηρία χρησιμοποιήθηκε η μουσικοκινητική αγωγή και η
μορφολογική μέθοδο. Επιπλέον η διδασκαλία περιελάμβανε διαθεματική προσέγγιση των
χορών (ιστορία, λαογραφία και γεωγραφία, καλλιτεχνικά). Στο τέλος των μαθημάτων οι
μαθητές του ενός Ε.Ε.Ε.Ε.Κ έλαβαν μέρος σε δράσεις που υλοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις
της τοπικής κοινωνίας που έως τη στιγμή εκείνη αποτελούσε προνόμιο μόνο του τυπικού
πληθυσμού ενώ του δευτέρου σε φεστιβάλ χορών ΑΜΕΑ. Είναι επιβεβλημένο τα σχολεία
να ανοίξουν τις  πόρτες  τους ώστε οι  εμπειρίες  και  τα ερεθίσματα που παρέχουν στα
άτομα με Ν.Α. να είναι βιωματικές. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η ανάπτυξη είναι
μια δυναμική, συνεχής και διαδοχική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση
από το περιβάλλον.

Λέξεις - κλειδιά: Χορός, Άτομα με Νοητική Αναπηρία,  Προσαρμοσμένη φυσική Αγωγή

Εισαγωγή

Ο χορός σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες εμφανίστηκε ως επικοινωνία και ανάγκη
αυτοέκφρασης. Πριν μερικά χρόνια η μετάδοση της γνώσης και η συνέχιση της λαϊκής
παράδοσης ήταν μια φυσική διαδικασία που γινόταν κύρια από γενιά σε γενιά μέσω της
συμμετοχής στα πολιτιστικά γίγνεσθαι της εποχής, σήμερα το ρόλο αυτό καλούνται να
επιτελέσουν η δημόσια εκπαίδευση αλλά και διάφοροι ιδιωτικοί φορείς. Οι τελευταίοι
πέρα από την εκμάθηση των χορών παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να
μετέχουν  σε  δραστηριότητες  που  οργανώνονται  εντός  και  εκτός  των  συνόρων  της
Ελλάδος.  Με  τον  τρόπο  αυτό  συμβάλλουν  στη  βιωματική  συμμετοχή  των
συμμετεχόντων.

Σκοπός της παρέμβασης ήταν μαθητές με ήπια και μέτρια Νοητική Αναπηρία να
μυηθούν στα βήματα των παραδοσιακών χορών και να μετέχουν σε τοπικές χορευτικές
εκδηλώσεις.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Οι χοροί  αποτελούν το μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής καθώς
συμβάλλουν  στην ψυχοσωματική,  κινητική  αλλά και  γνωστική  ανάπτυξη του παιδιού
(Α.Π.Σ.  1997, Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  2003α,  2003β).  Ως  μορφή  σωματικής  δραστηριότητας
προσφέρει  πολλαπλά  οφέλη  συμβάλλοντας  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των
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συμμετεχόντων καθώς είναι  ευχάριστη,  προάγει  τη σωματική  και  ψυχολογική  ευεξία,
επιδρά θετικά στις δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, προσφέρει ικανοποίηση
και  θετικά  συναισθήματα (Lykesas,  Giosos &  Douka, 2019;  Lykesas et al.,  2018).  Η
συμμετοχή  σε  παραδοσιακούς  χορούς  προάγει  τον  αυτοσχεδιασμό,  τη  φαντασία,  τη
δημιουργικότητα, την αυτοεκτίμηση, αναπτύσσει την κινητική συνείδηση των μουσικών
ρυθμικών  δεξιοτήτων,  τον  έλεγχο  του  σώματος,  τον  συντονισμό,  την  ισορροπία
(Theocharidou et al.,  2018).  Μάλιστα  ένα  συστηματικό  και  καλά  σχεδιασμένο
πρόγραμμα Ελληνικών παραδοσιακών χορών βελτιώνει τη δυναμική ισορροπία ατόμων
με Ν.Α (Tsimaras et al., 2012). 

Πρόκειται για μια υψηλής οργάνωσης και συνθετότητας δεξιότητα στην οποία τα
παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς μετά την ηλικία των 9-11 ετών. Η μειωμένη
ικανότητα  κατανόησης  νέων  ή  σύνθετων  πληροφοριών  και  μάθησης  των  ατόμων  με
Νοητική Αναπηρία (World Health Organisation, 2015), η γενικότερη καθυστέρηση των
κινητικών προτύπων (Connolly & Michael, 1986) από 2 έως 4 χρόνια σε σύγκριση με αυτή
των ατόμων με φυσιολογική νοημοσύνη (Auxter et al.,  2005; Τσιμάρας, 2000) οδηγεί στην
ανάγκη τροποποίησης της διδασκαλίας στην ατομικότητα των μαθητών. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς που καλείται να επιτελέσει το δημόσιο σχολείο
είναι να «..διαφυλάσσει και προάγει τον πολιτισμό» αλλά και τις «…αξίες της λαϊκής μας
παράδοσης..»  (Νόμος  1566/85).  Διανύοντας  τον  21ο αιώνα  η  δημόσια  εκπαίδευση
αποτελεί  το  μοναδικό  φορέα  μετάδοσης  αυτή  της  γνώσης,  της  συγκίνησης,  της
ικανοποίησης που προσφέρει αυτή η μορφή έκφρασης μεταξύ των ατόμων με Ν.Α. Σ’
αυτό συντελεί η σχεδόν παντελής έλλειψη χορευτικών ιδιωτικών συλλόγων για αυτή τη
πληθυσμιακή  ομάδα.  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  στόχος  της  δημόσιας  εκπαίδευσης  θα
πρέπει να είναι  η ομαλή ένταξη και  κοινωνικοποίηση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων
παρέχοντας  ίσες  ευκαιρίες  σε  όλους,  οργανώθηκε  ένα  παρεμβατικό  πρόγραμμα
εκμάθησης  χορών  με  στόχο  τη  δυνατότητα  συμμετοχής  σε  δραστηριότητες  που
υλοποιούνται εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  Οι γνωστικές αλλά και νοητικές ελλείψεις
των ατόμων με Ν.Α καθώς και οι στερεότυπες κινήσεις που συχνά εκδηλώνουν δυσκολεύουν
την  κοινωνικοποίηση και  την  αποδοχή  τους  από το  κοινωνικό  σύνολο (Αuxter,  Pyfer  &
Huettig, 2005; Gabler-Halle, Halle & Chung,1993), την αλλαγή των στάσεων απέναντί τους
αλλά και τη βιωματική εμπειρία μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικούς συλλόγους. 

Μεθοδολογία

Δείγμα: Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δυο διαφορετικά ΕΕΕΕΚ στην περιφέρεια της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε μαθητές (κορίτσια-αγόρια) από 16 έως 24 ετών της 
Β/θμιας Εκπ/σης.  

Μεθοδολογία.  Τα  μαθήματα των  παραδοσιακών  χορών  προσεγγίστηκαν
διαθεματικά (ιστορία, λαογραφία και γεωγραφία), ενώ για την διδασκαλία εφαρμόστηκε
η  μορφολογική  μέθοδο  η  οποία  διαρθρώνεται  σε  τέσσερα  στάδια  αλλά  και  η
μουσικοκινητική αγωγή. Συγκεκριμένα οι μαθητές διδάχτηκαν κατά σειρά την κίνηση,
την  κίνηση  στον  χώρο,  την  κίνηση  στον  χρόνο  και  τον  συνδυασμό  αυτών  (κίνηση,
χρόνος, χώρος). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν, ότι
ο χορός δεν αποτελεί απλά μια μουσικοκινητική δραστηριότητα ή τρόπο έκφρασης μόνο
των χορευτών, αλλά τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας γενικότερα, και σχετίζεται με τη
συλλογικότητα. 

Περιγραφή παρέμβασης:
Α  μέρος:  Οι  μαθητές  α)  περπάτησαν  -  έτρεξαν  σε  διαφορετικές  κατευθύνσεις

(μπροστά,  πίσω,  δεξιά,  αριστερά),  σε  επίπεδα (χαμηλό,  μεσαίο,  ψηλό)  και  διαδρομές
(ευθεία,  καμπύλη,  τεθλασμένη)  με  σκοπό  την  εκμάθηση  των  διαφορετικών  τρόπων
κίνησης στον χώρο, β) εκμάθηση της έννοιας του χρόνου (αργά, γρήγορα, παρατεταμένα,
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απότομα),  της  δυναμικής  (βαρύ,  ελαφρύ)  και  της  ροή  (συγκρατημένο,  ελεύθερο),  γ)
εκμάθηση των σχέσεων μεταξύ των μελών του σώματος (συμμετρικές, ασύμμετρες), σε
σχέση με άλλα αντικείμενα ή με τους συμμαθητές τους, δ) συνδυασμός των παραπάνω.
Οι μαθητές πιασμένοι από τις παλάμες κινούνταν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μετά
από  το  σύνθημα  έπρεπε  να  σχηματίσουν  γρήγορα  ένα  κύκλο  έχοντας  τα  πόδια  στη
προσοχή. 

Β μέρος: α) Εκμάθηση του ρυθμού και της τονικότητας (ισχυρό/ασθενές).  Από
καθιστή, όρθια θέση ή με ελεύθερη μετακίνηση στον χώρο με παλαμάκια,  χτυπώντας
διαφορετικά μέρη του σώματος με τα χέρια ή χτυπώντας τα πέλματα. β) Εκμάθηση του
μαλακά-δυνατά, αργά-γρήγορα. Για παράδειγμα ο τονισμός του δυνατού γινόταν με το
δεξί πόδι και του ασθενές με το αριστερό ή με παλαμάκια από καθιστή, όρθια θέση ή με
μετακίνηση κ.ά. γ) Εκμάθηση της παύσης: στο άκουσμα της παύσης παρέμειναν ακίνητοι
ή χτυπούσαν κάποιο μέρος του σώματος ή συνδυασμό αυτών μετά από υπόδειξη ή κατά
βούληση. δ) Εκμάθηση της χρονικής αξίας δηλαδή ισόχρονες και ανισόχρονες κινήσεις,
μεγάλη ή μικρή χρονική αξία π.χ. μεγαλύτερη χρονική αξία από καθιστή ή όρθια θέση,
δυνατό παλαμάκι ή χτύπημα των ποδιών με τα χέρια ή συνδυασμό κινήσεων κ.ά. ε) Για
την εκμάθηση του δεξιού και του αριστερού οι μαθητές έρχονταν στη διάσταση ή στο
ισχυρό μέρος του χορού πρότασσαν το δεξί ή το αριστερό πόδι και επέστρεφαν στην
προσοχή στο ασθενές.  στ)  Για την εκμάθηση των πλάγιων μετακινήσεων στο ισχυρό
μέρος τοποθετούσαν το ένα πόδι στη διάσταση και στο ασθενές έφερναν το άλλο πόδι
δίπλα ή και το αντίστροφο. Το ίδιο με βηματισμό  (δύο, τρία κ.ο.κ.) με παρόμοιο τρόπο
διδάχτηκα τον βηματισμό -μετακίνηση.  ζ)  Για  την  εκμάθηση των στηρίξεων και  των
άρσεων σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο οι μαθητές από όρθια θέση μετακινούνταν
δεξιά ή αριστερά με το δεξί ή με το αριστερό πόδι αντίστοιχα ενώ σήκωναν ή πατούσαν
ελαφρά  πιο  μπροστά  από  το  άλλο  πόδι  ή  το  χτυπούσαν  στο  έδαφος.  Τα  παραπάνω
πραγματοποιήθηκαν  με  αλλαγές  ρυθμού  και  κατεύθυνσης  Τα  παραπάνω  στην  αρχή
εκτελέστηκαν ελεύθερα και στη συνέχεια πιασμένοι σε κύκλο. 

Για  χαλάρωση τα  παιδιά  έπαιζαν  μουσικές  καρέκλες,  το  παιχνίδι  στατικής  και
δυναμικής ισορροπίας «ένα δύο τρία κόκκινο φως». Στα πλαίσια της διαθεματικότητας
ζωγράφισαν  χάρτες,  φορεσιές,  κρυπτόλεξο  με  τα  ονόματα  των  χορών,  τοποθέτησαν
πινέζες στον χάρτη των περιοχών που ανήκανε οι χοροί. 

Αποτελέσματα
Οι μαθητές έμαθαν να χορεύουν πανελλήνιους και τοπικούς χορούς στην απλή τους μορφή,

λαογραφικά, πολιτιστικά και γεωγραφικά στοιχεία αυτών. Μετά το πέρας της παρέμβασης οι
μαθητές  του  ενός  ΕΕΕΕΚ  συμμετείχαν  στην  τελετή  έναρξης  της  1ης  Μαθητιάδας  Ανατ.
Μακεδονίας  -  Θράκης  που  υλοποιήθηκε  στο  Νομό  ενώ  του  δευτέρου  έλαβαν  μέρος  σε
πανελλήνιους  χορούς  ΑΜΕΑ στην Καρδίτσα αποσπώντας  το πρώτο βραβείο πρωτότυπης
χορογραφίας.

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Οι  μαθητές  των  δυο  ΕΕΕΕΚ  μυήθηκαν  στα  βήματα  αλλά  και  σε  λαογραφικά

παραδοσιακών χορών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι,
ενώ στα διαλείμματα  συχνά ρωτούσαν πότε  θα  ξανακάνουμε  μάθημα.  Όλοι  τους  για
πρώτη φορά ντύθηκαν με παραδοσιακές στολές αποδεικνύοντας ότι μπορούν να είναι
ενεργοί πολίτες στα τεκταινόμενα της κοινωνίας αρκεί να τους δοθεί η δυνατότητα. 
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