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Το παιχνίδι και ο παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας συνιστούν πολύ σημαντικά εργαλεία αγωγής και μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση. Ακόμα, η διδασκαλία μέσω των

τεχνών, μια εκ των οποίων είναι και ο χορός, κατέχει εξέχουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Ωστόσο, ο χορός, και ειδικότερα ο ελληνικός παραδοσιακός

χορός εκτός από μορφή τέχνης, συνιστά και σωματική δραστηριότητα, αφού αποτελεί κομμάτι του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ήδη από το 1909. Θα μπορούσε άραγε, η

διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού να αντιμετωπιστεί με έναν παιγνιώδη τρόπο και να εφαρμοστεί στην προσχολική εκπαίδευση;
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Εισαγωγή

Σκοπός

Μεθοδολογία

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Λέξεις κλειδιά

Προσχολική ηλικία, βιβλιογραφική έρευνα, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, κοινωνικο-συναισθηματική νοημοσύνη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της διδακτικής ενότητας του χορού στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.

Διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, η οποία περιελάμβανε την ανάλυση, αξιολόγηση και ενσωμάτωση της σχετικής με το θέμα δημοσιευμένης βιβλιογραφίας με στόχο την

ανάδειξη τόσο της συμβολής του ελληνικού παραδοσιακού χορού και εν γένει του χορού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όσο και της θέσης του στο αναλυτικό πρόγραμμα της

προσχολικής εκπαίδευσης.

Από την ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι βάσει του αναλυτικού προγράμματος, ο χορός και, επομένως, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή

«Τέχνες», με τη διδακτική ενότητα να έχει τίτλο «Χορός-Κίνηση» και οι μαθησιακοί της στόχοι να σχετίζονται με την ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Εκτός όμως

από την κινητική ανάπτυξη, έρευνες αναδεικνύουν ότι ο ελληνικός παραδοσιακός χορός προάγει τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και εν γένει της υγείας των νηπίων. Ως

παιδαγωγικό μέσο και μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο προσέγγισης, συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής νοημοσύνης, λειτουργεί ως μέσο

επικοινωνίας, έκφρασης και αποδοχής και προωθεί τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, μεταδίδοντας με έναν ενσώματο τρόπο πολιτισμική «γνώση». Συμπερασματικά,

ο ελληνικός παραδοσιακός χορός θα μπορούσε να προσεγγιστεί με έναν παιγνιώδη τρόπο και μέσα από την πολυδιάστατη φύση του να συμβάλει στην κινητική, γνωστική αλλά

και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
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