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Πεδίο δραστηριότητας

Κατανόηση του νοητικού µοντέλου

που έχει αναπτύξει δασκάλα χορού

(κλασικού µπαλέτου) για τον τρόπο διδασκαλίας της

σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών.

Μονάδα ανάλυσης

Το πλάνο που έχει η δασκάλα στο µυαλό της και µεταφέρει στα

παιδιά µέσω λεκτικών εικόνων και χειρονοµιών.



Μέθοδος ανάπτυξης εργασίας

Παρατήρηση Χειρόγραφες
σηµειώσεις

Καταγραφή 1η

Λήψη βίντεο

Καταγραφή 2η

Χειρόγραφες
σηµειώσεις

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη βίντεο

Συνέντευξη

Καταγραφή 3η

Χειρόγραφες
σηµειώσεις

Κάµερα 1:

εστιάζει σε
µαθήτριες

Κάµερα 2:

εστιάζει σε
καθηγήτρια

Κάµερα 1:

εστιάζει σε
µαθήτριες /
καθηγήτρια

Πρώτη επαφή µε το αντικείµενο µελέτης
(γνωριµία µε τη δασκάλα, τις µαθήτριες, 
παρατήρηση χώρου)

Εµβάθυνση στο πεδίο δράσης

Καταγραφή των µαθηµάτων ώστε στις
επόµενες φάσεις να υπάρχει δυνατότητα
επαναληπτικής παρακολούθησης τους για
περαιτέρω ανάλυση και διεξαγωγή
συµπερασµάτων

Φάση 1η : Εισαγωγή

Φάση 2η : Καταγραφή



Μέθοδος ανάπτυξης εργασίας

Συνέντευξη

Καταγραφή 4η

Επαναληπτική παρακολούθηση των
καταγραφών και πρώτη ανάλυση των
δεδοµένων

Επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων

Εµπλουτισµός των δεδοµένων

Ανάλυση και διεξαγωγή συµπερασµάτων
στο πεδίο µελέτης

Αναπαράσταση και ερµηνεία του νοητικού
µοντέλου της δασκάλας

Φάση 3η : Ανάλυση

Φάση 4η : Τελικά Συµπεράσµατα



ΦΑΣΗ 1ηΦΑΣΗ 1η Στόχοι µαθήµατος

• Γύµνασµα σώµατος

• Εκµάθηση κατάλληλης στάσης του σώµατος

• Εκµάθηση ασκήσεων

• Εκµάθηση χορογραφίας για παράσταση

• Εισαγωγή στην κουλτούρα του κλασικού χορού (και της κλασικής
µουσικής)

50’

5’

2’ 2’
1’

Ωριαίο Μάθηµα



ΦΑΣΗ 1ηΦΑΣΗ 1η Μέσα παραγωγής επιµέρους δράσεων

Κύρια

• Ξύλινο δάπεδο

• Καθρέφτες (2)

• Μπάρες (4)

• Στερεοφωνικό

• Ενδυµασία (pointee, φούστα, καλσόν, 

κορµάκι, κότσος)

• Μαντήλι

• Πιάνο

∆ευτερεύοντα

• Ρολόι

• Ντέφι

• Μπάλες

• Στεφάνια

• Στέµµατα

• Μαυροπίνακας

• Ραβδί

• Στέκες



ΦΑΣΗ 1ηΦΑΣΗ 1η Κανόνες µαθήµατος

• Χρονικοί περιορισµοί

– ∆ευτέρα και Τετάρτη

– 17:00-18:00 µµ.

– Ετήσια επίδειξη χορού

– Επίσηµες αργίες του
κράτους

– Ταυτόχρονη είσοδος και
έξοδος των µαθητριών
στην αίθουσα

• Φυσικοί περιορισµοί

– Ξύλινο δάπεδο

– Καλός τεχνητός φωτισµός

• Λειτουργικοί περιορισµοί

– Συγκεκριµένη είσοδος-
έξοδος των µαθητριών στην
αίθουσα

– Ενδυµασία εµπλεκοµένων

– Οργάνωση του µαθήµατος

• Ασκήσεις για ζέσταµα

• Ασκήσεις

• Χορογραφία παράστασης

• Αυτοσχεδιασµός

– Ορολογία (γαλλικά -
αγγλικά)

– Στάση και θέση σώµατος

– Αερισµός αίθουσας



ΦΑΣΗ 1ηΦΑΣΗ 1η Χώρος δράσης



Τεχνητός

φωτισμός

Ηχείο

Μπάρα

γυμναστικής

Καθρέφτης

Ρολόι

Στερεοφωνικό

Πιάνο

Καναπές Βοηθήματα μαθήματος

Ξύλινο πάτωμα

Ανεμιστήρας

ΦΑΣΗ 1ηΦΑΣΗ 1η Χώρος δράσης



ΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η Τεχνήµατα

Αντικειµενικά εργαλεία

• Καθρέφτες

• Μπάρες

• Στερεοφωνικό

• Ενδυµασία (pointee, φούστα, 
καλσόν, κορµάκι, κότσος)

• Τετράδιο δασκάλας

• Σηµειώσεις παράστασης

• Σηµειώσεις τραγουδιών

• Ντέφι

• Μπάλα

• Στεφάνι

• Στέκες

• Μαυροπίνακας

• Στέµµατα

• Πιάνο

• Cd µουσικής

• Μαντήλι



ΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η Τεχνήµατα

Ιδεατά εργαλεία

Στάση σώµατος

• Ορολογία ασκήσεων

• «Βγάζω φωτογραφία»

• Χάρακας/ µολύβι

• Μανταρίνια

• Αυγά

• Ποντίκι – τυρί/ 

σπίτι, κλειδωµένο – αυλή

• Χαρτόνι από ρολό υγείας

• Κολιέ-διαµάντι

• Μπανάνα

• «Ανοίγει η αυλαία» (έκφραση
προσώπου)

Σηµεία αναφοράς στο χώρο

• Πιάνο

• Πρίζα

• «µπλε κουτί»

• Πίνακας ζωγραφικής

• Γωνίες

• Αυτοκινητόδροµος



ΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η Τεχνήµατα

Ιδεατά εργαλεία

Τοποθέτηση στο χώρο

• Ρολόι

• Κροκόδειλος – λίµνη

• Αριστερή – δεξιά γωνία

• Τετράγωνο

Τοποθέτηση δασκάλας

• Απόσταση από µαθήτριες µέσα στην
αίθουσα – σκοπός της, η
ανεξαρτητοποίηση των µαθητριών
κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Βοηθήµατα ασκήσεων

• Κουκλάκια

• Ραβδί



∆ιάγραµµα θέσεων/κινήσεων
της καθηγήτριας όταν
παρακολουθεί την εκτέλεση
µιας άσκησης από της
µαθήτριες και η άσκηση
εκτελείται γενικά σε
ικανοποιητικό βαθµό που
δεν θα την οδηγήσει στη
διακοπή της

Στις θέσεις Β1 και Β2 η
καθηγήτρια πηγαίνει όποτε
θέλει να βεβαιωθεί για την
ορθή εκτέλεση της
άσκησης και δεν βλέπει
καλά κάποια µαθήτρια.

Στη θέση Γ η καθηγήτρια
πηγαίνει όποτε θέλει να
µιλήσει πιο χαλαρά στις
µαθήτριες ή όταν θέλει να
εξηγήσει κάποια άσκηση
και θέλει να δώσει έµφαση
σε κάποιο σηµείο και οι
µαθήτριες να την
προσέξουν καλά, τέλος
όταν θέλει να δείξει σε µια
µαθήτρια πως εκτελείται
ορθά η άσκηση

ΑΑ
ΒΒ11 ΒΒ22

ΓΓ

ΑΑ11
ΑΑ22

Χωροθέτηση της δασκάλας στο φυσικό χώροΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η



Τετράδιο απουσιών/θέσεωνΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η



ΤΑΞΗ
ΘΕΣΗ CD – ΑΡΙΘΜΟΣ CD(CD 0)

1 – Νο ΧΧ (0:00) (φορές/διάρκεια)

Μουσική - τραγούδιαΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η



ΤΑΞΗ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ

1)ΑΣΚΗΣΗ (42 CD)

2)ΑΣΚΗΣΗ 2

3)ΑΣΚΗΣΗ 3

...

Παράσταση κοριτσιώνΦΑΣΗ 2ηΦΑΣΗ 2η



Ενσωµατώσεις

Απόσταση

ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η



Στάση κορµού

ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ενσωµατώσεις



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ενσωµατώσεις

Κινήσεις χεριού



Κινήσεις χεριού

ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ενσωµατώσεις



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Μορφώµατα τεχνηµάτων

Αλληλεπίδραση δασκάλας µε παιδιά

• Ανοίγει η αυλαία

• Ανάβουν τα φώτα

• Θα πάρω φωτογραφίες ; 
/ χαµογελαστές ;

• Χάρακας

• Μολύβι

• Μπανάνα

Έννοια καµπύλης/ ευθείας

Στήσιµο σώµατος

Οντολογία

Τέχνημα

•Κροκόδειλος

•Τετράγωνο

•Αριστερή/δεξιά γωνία

Χωροθέτηση



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Μορφώµατα τεχνηµάτων

Υποστήριξη µαθήµατος

• Τετράδιο

•Σηµειώσεις παράστασης

•Σηµειώσεις τραγουδιών

Οργάνωση

Οντολογία

Τέχνημα



«..το άλλο.»

ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ροή δράσης

Τα κορίτσια βρίσκονται στο
πάτωµα µε τον κορµό όρθιο.

«Που στρίβουµε από την πρώτη
ίσια» κάνει κίνηση µε τα χέρια
της.

«Μπορούµε;»

«Ναι!»

«Μπορούµε.»

«Και µε τη σούστα» λέει µία µαθήτρια.

«Με τη σούστα;» και κάνει
έντονο µορφασµό απορίας.

Μαθήτρια σηκώνει το πόδι της
και δείχνει τι εννοεί.

«Αααα που σηκώνουµε το πόδι θέλεις
να πεις...» και δείχνει µε το πόδι της την
κίνηση, ακουµπώντας το µε το χέρι.

«Πάµε!»

«ok! Όλο ίσια!»

Ένδειξη µε χέρια για στήσιµο ποδιών

Ξεκίνηµα άσκησης

(άσκηση flex point)

∆ασκάλα Μαθήτριες



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ροή δράσης

«Και µε τη σούστα» λέει µία µαθήτρια.

«Με τη σούστα;» και κάνει
έντονο µορφασµό απορίας.

Μαθήτρια σηκώνει το πόδι της
και δείχνει τι εννοεί.

«Αααα που σηκώνουµε το πόδι θέλεις
να πεις...» και δείχνει µε το πόδι της την
κίνηση, ακουµπώντας το µε το χέρι.

«Που στρίβουµε από την πρώτη
ίσια» κάνει κίνηση µε τα χέρια
της.



(άσκηση µε µαντήλι)

ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ροή δράσης

«σε έφαγε ο Θανάσης»,
απευθύνεται σε µια από τις τρεις
κοπέλες που θα ξανακάνουν την
άσκηση και κάνει µια χειρονοµία µε
τα χέρια της ότι την έφαγε

«εµένα ;»

«ναι αλλά δεν ξέρεις που
είναι;»

«που ; »

«ολόκληρη, αµέ, στη λίµνη
ήσουνα» και δείχνει µε το χέρι
της προς τη περιοχή της ‘λίµνης’

«αφού είναι αόρατος και δεν τον
βλέπω, και δεν µας τρώει»

Η δασκάλα παίρνει απορηµένο
βλέµµα Μια άλλη κοπέλα πετάγεται: «µέσα

στο κέντρο»
«δεν ξέρεις που είναι η λίµνη;»

«κυρία πείτε: “γεια σου
Θανάση”» µια άλλη κοπέλα
πετάγεται και προσπαθεί να κάνει
πλάκα. η δασκάλα δεν συνεχίζει τη

κουβέντα για τα χαιρετίσµατα και
γυρνάει προς την κοπέλα που
έκανε λάθος και της λέει: «γιατί
Παρασκευοσαββατοκύριακο
δεν έφαγε»

πηγαίνει σε ένα σηµείο του
κύκλου και λέει: «από εδώ... 
Στρογγυλό είναι πολύ
όµορφο…µέχρι εδώ» (και
ξαναφτάνει στο ίδιο σηµείο
κάνοντας ένα κύκλο και στο
τέλος δείχνει µέσα στο κύκλο)



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η Ροή δράσης

«σε έφαγε ο Θανάσης»,
απευθύνεται σε µια από τις τρεις
κοπέλες που θα ξανακάνουν την
άσκηση και κάνει µια χειρονοµία µε
τα χέρια της ότι την έφαγε

«εµένα ;»

«ναι αλλά δεν ξέρεις που
είναι;»

«που ; »

«ολόκληρη, αµέ, στη λίµνη
ήσουνα» και δείχνει µε το χέρι
της προς τη περιοχή της ‘λίµνης’

«αφού είναι αόρατος και δεν τον
βλέπω, και δεν µας τρώει»

Μια άλλη κοπέλα πετάγεται: «µέσα
στο κέντρο»

«δεν ξέρεις που είναι η λίµνη;»

«κυρία πείτε: “γεια σου
Θανάση”» µια άλλη κοπέλα
πετάγεται και προσπαθεί να κάνει
πλάκα. η δασκάλα δεν συνεχίζει τη

κουβέντα για τα «χαιρετίσµατα»
και γυρνάει προς την κοπέλα που
έκανε λάθος και της λέει: «γιατί
Παρασκευοσαββατοκύριακο
δεν έφαγε»

πηγαίνει σε ένα σηµείο του
κύκλου και λέει: «από εδώ... 
Στρογγυλό είναι πολύ
όµορφο…µέχρι εδώ» (και
ξαναφτάνει στο ίδιο σηµείο
κάνοντας ένα κύκλο και στο
τέλος δείχνει µέσα στο κύκλο)



ΦΑΣΗ 3ηΦΑΣΗ 3η

∆ασκάλα

ΣΩΜΑ

Εκφράσεις
προσώπου

Στάση κορµού

Κινήσεις
χεριών/ποδιών

ΛΟΓΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μελωδία

Ρυθµός

Μέτρηµα

Παιδιά

Γλώσσα
(ελληνικά)

Τόνος φωνής

Χροιά φωνής

Λεκτικές εικόνες

∆ιάγραµµα Επικοινωνίας ∆ασκάλας-παιδιών



ΦΑΣΗ 4ηΦΑΣΗ 4η

∆ασκάλα

Παιδιά

Μόρφωµα
τεχνηµάτων
(δασκάλας)

Μόρφωµα
τεχνηµάτων
(παιδιών)

Λειτουργικό
µόρφωµα
τεχνηµάτων

(δασκάλα - παιδιά)

Επικοινωνία

Παρατηρούµε ότι τα παιδιά ενσωµατώνοντας το µόρφωµα
δράσεων της δασκάλας (προαναφερθέντα τεχνήµατα) 
επιλέγουν από αυτό και αναπτύσσουν τα δικά τους
τεχνήµατα(π.χ. απλές λέξεις, φράσεις που προσδιορίζουν την
εκάστοτε άσκηση, κινήσεις).

Αναδύονται λειτουργικά µορφώµατα τα οποία οδηγούν στη
συνεννόηση των παιδιών µε τη δασκάλα (επιθυµητό
αποτέλεσµα). 

Τελικά συµπεράσµατα


