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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξε-
τάσει την αποτελεσματικότητα του θεατρικού
παιχνιδιού στη διαδικασία μάθησης του ελλη-
νικού παραδοσιακού χορού σε μαθήτριες δη-
μοτικού σχολείου. Το ερευνητικό δείγμα απο-
τέλεσαν 80 μαθήτριες (Ν=80), της Εʹ και Στʹ
τάξης δημοτικού από δύο διαφορετικά δημοτικά
σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στο ένα από τα
σχολεία πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα διδα-
σκαλίας παραδοσιακού χορού μέσα από το
θεατρικό παιχνίδι σε 40 μαθήτριες (Ν=40),
διάρκειας πέντε μηνών, ενώ στο άλλο σχολείο
εφαρμόστηκε κατά τον ίδιο χρόνο ο δασκαλο-
κεντρικός τρόπος διδασκαλίας στις υπόλοιπες
40 μαθήτριες (Ν=40). Η συλλογή των δεδομέ-
νων έγινε με τη μέθοδο της παρατήρησης, της
βιντεοσκόπησης, καθώς και με ημερολόγιο κα-
ταγραφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική
βελτίωση των μαθητριών ως προς την ενεργή
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Abstract

The purpose of this study was to examine the
effectiveness of the theatrical play on the
learning process of Greek traditional dance of
elementary school girl students. Eighty girls
(N=80), pupils of fifth and sixth grade from
two different elementary schools of the city of
Thessaloniki, Greece, participated in the present
study. In one of the schools, Greek traditional
dances were taught through theatrical games
(N=40), while at the same time in the other
school a teacher-centered teaching approach
was followed (N=40). The class duration was
five months for both groups. Data was collected
through observation, video recording and diary.
The results showed that a significant improve-
ment took place in the active participation of
the girl pupils, in their attitudes towards the
subject matter of Greek traditional dance as
well as in its understanding and appreciation,
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Εισαγωγή

Τ
ο θεατρικό παιχνίδι στην εκπαί-

δευση αποτελεί μια νέα παιδαγω-

γική αντιμετώπιση, δράση και προ-

σέγγιση με κύριο άξονα το παιδί. Μπορεί

να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκ-

παίδευσης, τόσο στη Γενική όσο και στην

Ειδική Αγωγή, προς εκπλήρωση διαφο-

ρετικών στόχων (Κοντογιάννη, 2000).

Στοχεύει όχι μόνο στη θετική ενίσχυση

του ψυχικού κόσμου και της συναισθη-

ματικής ωρίμανσης, αλλά και σε μια ευ-

ρύτερη εξέλιξη και βελτίωση των μαθη-

τών/-τριών που συμμετέχουν στην πράξη.

Oι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι διαπρο-

σωπικές σχέσεις και οι καθημερινές αντι-

δράσεις ελέγχονται και εξετάζονται σε

μία παρέμβαση θεατρικής αγωγής καθώς

αυτή επιδρά σε επίπεδα φυσικά, συναι-

σθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, αλλά

και στο να δημιουργεί καινούργια κινητικά

και εκφραστικά μοντέλα (Faure & Lascar,

2001; Crimmens, 2006).

Με το θεατρικό παιχνίδι το παιδί

αναπαράγει τον κόσμο, τον ερμηνεύει,

τον σχολιάζει, τον οικειοποιείται, τον κα-

θορίζει και τον καθιστά περιεχόμενο της

συνείδησής του. Όσο πιο παιγνιώδης

είναι αυτή η προσπάθεια τόσο καλύτερα

και ουσιαστικότερα το παιδί εισέρχεται

στον κόσμο χωρίς να ταπεινώνεται, να

αφομοιώνεται και να εξουθενώνεται ως

πρόσωπο (Γιάνναρης, 2001). Το είδος

της μάθησης στο οποίο στοχεύει το θεα-

τρικό παιχνίδι έχει τα εξής βασικά χαρα-

κτηριστικά: πρόκειται για μάθηση βιω-

ματική, συνεργατική, ενεργητική, μάθηση

που προωθεί την κριτική σκέψη και ανα-

πτύσσει το αίσθημα της κοινωνικής ευ-

θύνης (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007;

Κουρετζής, 2008). Ειδικότερα, ο Vygotsky

(2003) υποστηρίζει ότι το «παιχνίδι» είναι

μια έμφυτη δραστηριότητα του παιδιού

βασιζόμενη στον αυτοσχεδιασμό. O δά-

σκαλος δίνει το ερέθισμα και τα παιδιά

αυτοσχεδιάζουν. Είναι τρόπος με τον

οποίο το παιδί σκέφτεται, ξεκουράζεται,

εργάζεται, θυμάται, δοκιμάζει τις δυνάμεις

του, δημιουργεί και συγκεντρώνεται. Βάση

σε αυτό αποτελούν οι τεχνικές του θεάτρου

και τα απλά στοιχεία της θεατρικής έκ-

φρασης, τα οποία διαπλέκονται και εκ-

δηλώνονται μέσα από τον παιγνιώδη χα-

ρακτήρα της σωματικής έκφρασης (Faure

& Lascar, 2001; Vygotsky, 2003).

Τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά

με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ)

συμμετοχή τους στο μάθημα του ελληνικού πα-

ραδοσιακού χορού, τη στάση τους απέναντι στο

γνωστικό αυτό αντικείμενο, καθώς και την κα-

τανόηση του αντικειμένου και την ανάπτυξη

πολιτισμικής συνείδησης των μαθητριών, μέσα

από τη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού. Συ-

μπερασματικά, η χρήση του θεατρικού παιχνιδιού

αποτέλεσε ένα άριστο μεθοδολογικό εργαλείο

για τη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού

χορού, καθώς και για τον σχεδιασμό και την

αξιολόγηση του προγράμματος, σε μαθήτριες

δημοτικού σχολείου.

Λέξεις-κλειδιά: διαδικασία μάθησης, θεατρικό

παιχνίδι, παραδοσιακός χορός, μαθήτριες.

while it developed cultural awareness of the
girl pupils, when theatrical game was used in
the teaching process. In conclusion, theatrical
game was proved as an excellent methodological
tool for the teaching of Greek traditional dance,
as well as for the designing and the evaluation
of the teaching program, of girl pupils.

Key-words: learning process, theatrical game,

traditional dance, girl pupils.


