ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακή ενδυμασία και χορός,
μέσα από δραστηριότητες Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής

Σεπτέμβριος 2012

Η πρόταση για project γμωριμίας και μάθησης της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας και
παραδοσιακού χορού με την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασίζεται στην
πτυχιακή εργασία που εκπόνησε η κ. Δήμητρα Τόσιου με επιβλέπων το Ν. Φαχαντίδη.

Το project πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011.

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ .............................................................................................. 4
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.......................................................................................................... 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................11
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ..................................................................................17

Λέξεις – κλειδιά: παραδοσιακή στολή, παραδοσιακός χορός,
Lego ΝΧΤ Mindstorms, Εκπαιδευτική Ρομποτική

3

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σκοποί και στόχοι
Γνωριμία με τον πολιτισμό του τόπου μας
Μελέτη παραδοσιακής ενδυμασίας
Εκμάθηση παραδοσιακού χορού
Ανάπτυξη παιγνιώδους και ευχάριστης διάθεσης κατά την επαφή με θέματα
της παράδοσης

Στόχοι που αφορούν στις γνώσεις
- Να γνωρίσουν τοπικές παραδοσιακές φορεσιές
- Να κατανοήσουν τα βήματα του παραδοσιακού χορού «Ζάραμο»
- Να αντιληφθούν τα βασικά ρούχα μιας γυναικείας και ανδρικής
φορεσιάς, καθώς και την ποικιλία των χρωμάτων και των διακοσμητικών των
ενδυμασιών
- Να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι ο χορός και οι παραδοσιακές
φορεσιές αποτελούν στοιχεία του πολιτισμού της Φλώρινας και να μπορούν
να επεκτείνουν αυτά τα γνωστικά στοιχεία στον ευρύτερο ελληνικό
πολιτισμό
- Να είναι ικανοί να κατανοήσουν ότι οι δραστηριότητες εμψύχωσης
εμπεριέχουν στοιχεία παιχνιδιού

Στόχοι που αφορούν στις ικανότητες
-

Να συνεργάζονται

-

Να συμμετάσχουν ενεργά στις ομάδες εργασίας

-

Να λαμβάνουν αποφάσεις σε ομαδικά πλαίσια

-

Να σχεδιάσουν παραδοσιακή φορεσιά πάνω σε ειδικά πατρόν
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-

Να συγχρονίσουν την κίνηση των ρομπότ με την επανάληψη των

μοτίβων χορού – μουσικής
-

Να μάθουν να χορεύουν τον τοπικό χορό «Ζάραμο»

-

Να δημιουργήσουν

-

Να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν

-

Να εκφραστούν

-

Να μάθουν να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά τα σχέδια δράσης για

την επίλυση προβλημάτων της δραστηριότητας

Στόχοι που αφορούν στις στάσεις
- Να ευαισθητοποιηθούν για την σπουδαιότητα της συνεργασίας και της
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομάδας
- Να εκτιμήσουν με ορθότητα τα αναμενόμενα από την εργασία
αποτελέσματα

(δημιουργία

παραδοσιακής

φορεσιάς,

συγχρονισμός,

εκμάθηση χορού) των άλλων ομάδων
- Να μειώσουν το άγχος τους
-Οι δραστηριότητες εμψύχωσης με τις ρομποτικές κατασκευές προκάλεσαν
ευχαρίστηση στους εκπαιδευόμενους;

Ερευνητικές Υποθέσεις
Μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω υποθέσεις:
-Η χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποιτκής (Lego ΝΧΤ Mindstorms) και οι
δραστηριότητες ομάδων ωθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα βήματα
του παραδοσιακού χορού και να αντιληφθούν την ποικιλία των χρωμάτων, των
σχεδίων και των διακοσμητικών των παραδοσιακών φορεσιών, καθώς και να
γνωρίσει ο ένας συμμετέχοντας τον άλλον.
-H δραστηριότητα με την κατασκευή της παραδοσιακής φορεσιάς είναι
σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο από τον εκπαιδευτή ώστε να αποτελεί το πιο
διαλογικό – συνεργατικό τμήμα των δραστηριοτήτων εμψύχωσης, ενώ ο χορός
αποτελεί το πιο εκφραστικό – συνεργατικό μέρος των δραστηριοτήτων.
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-Ο «ελεγχόμενος» ανταγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες εργασίας αποτελεί ένα
αποδοτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκμάθηση του χορού και την επαφή με
παραδοσιακές ενδυμασίες, καθώς και την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού κλίματος
μέσα σ’ αυτές.
-Οι

δραστηριότητες

εμψύχωσης

ομάδων

προκαλούν

ευχαρίστηση

στους

εκπαιδευόμενους, αφού δίνουν τη δυνατότητα να μάθουν στοιχεία του τοπικού
πολιτισμού μέσα από μία ερευνητική αλλά και παιγνιώδης προσέγγιση.

Υλοποίηση
Οι δραστηριότητες των ομάδων χωρίζονται σε πέντε φάσεις.

1η φάση: εισαγωγική ή ενημερωτική
Η πρώτη φάση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εισαγωγική ή
ενημερωτική φάση. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικές παραδοσιακές
φορεσιές και παρακολουθούν σε προβολή τον τοπικό χορό.
έγινε αναφορά στη δυνατότητα που έχουν τα ρομπότ και κατ’ επέκταση οι
ΤΠΕ να συνδέονται με τα περισσότερα σχολικά μαθήματα, όπως είναι η φυσική, τα
μαθηματικά, καθώς και η ιστορία ή/και η γλώσσα (ΔΕΠΠΣ, 2003).
Δίνονται διευκρινήσεις για τους κύριους σκοπούς των δραστηριοτήτων: α)
γνωριμία με τον πολιτισμό της περιοχής και β) η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, η
εξοικείωση, η γνωριμία μεταξύ των μαθητών με τις ρομποτικές κατασκευές.
Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα στάδια του προγράμματος: δημιουργία –
σχεδιασμός παραδοσιακής φορεσιάς, διαγωνισμός καλύτερης παραδοσιακής
φορεσιάς, διαγωνισμός χορού. Γίνεται συζήτηση τον παραδοσιακό χορό (βηματική
ανάλυση) όσο και για τις παραδοσιακές φορεσιές (χρώματα, διακοσμητικά). Γίνεται
διερεύνηση για τον τρόπο που χορεύουν οι άνδρες και τον τρόπο που χορεύουν οι
γυναίκες. Οι άνδρες συνήθως ανασηκώνουν περισσότερο τα πόδια τους, όπου
χρειάζεται, από ότι οι γυναίκες, οι οποίες χορεύουν πιο διακριτικά. Για ευκολία
μπορεί να επιλεγεί να ακολουθήσουν τα βήματα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που
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χορεύει (όποιο είναι πιο ξεκάθαρο). Οι μαθητές βλέπουν σε βίντεο χορευτές να
χορεύουν και προσπαθούν να κατανοήσουν τα βήματα του χορού.
Παρουσιάζονται παραδοσιακές ενδυμασίες και η μελέτη εστιάζεται στην
ποικιλία των χρωμάτων, των υφασμάτων, των σχεδίων και των διακοσμητικών των
ενδυμασιών. Οι μαθητές στη συνέχεια του προγράμματος θα δημιουργήσουν ανά
ομάδες παραδοσιακή φορεσιά σχεδιάζοντας και ζωγραφίζοντας με βάση τη
φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους και όχι αντιγράφοντας συγκεκριμένες
παραδοσιακές φορεσιές, πού ίσως τους παρουσιάστηκαν πριν.

2η φάση: διαγωνισμός καλύτερης φορεσιάς
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία και διακόσμηση
παραδοσιακής φορεσιάς με τη βοήθεια ενός ειδικού πατρόν, η οποία θα
τοποθετηθεί ως ένδυμα στο ρομπότ – χορευτή.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση σχεδίασης και
κατασκευής των ενδυμασιών από όλες τις ομάδες. Αρχικά, οι ομάδες
κατασκευάζουν το ειδικό πατρόν που θα αποτελέσει τη βάση του ενδύματος που θα
φορέσουν στο ρομπότ – χορευτή τους. Έπειτα, κάθε ομάδα ορίζει τον τρόπο
σχεδιασμού και διακόσμησης του ενδύματος και προσδιορίζει τα υλικά που θα
χρειασθούν. Χρήσιμα υλικά μπορεί να είναι: χαρτί γκοφρέ σε διάφορα χρώματα
(κόκκινο, κίτρινο, μπλε κ.ά.), χαρτοπετσέτες σε διάφορα χρώματα και σχέδια,
κορδέλες, κοχύλια, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλες, κτλ.
Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν τις ενδυμασίες, τις «φορούν» στα ρομπότ.
Όταν κάθε ομάδα έχει ντύσει το ρομπότ της με τη φορεσιά, ξεκινά ο διαγωνισμός.
Μπορεί να δοθεί ένας πίνακας βαθμολογίας, με βάση το οποίο κάθε ομάδα θα
βαθμολογούσε από το 1 έως το 10 (άριστα) την ενδυμασία των υπολοίπων ομάδων.
Η αξιολόγηση σ’ αυτήν τη φάση γίνεται με κριτήρια την ποιότητα του «υφάσματος»
(τεχνική) και τη διακόσμηση της ενδυμασίας του ρομπότ (τέχνη). Οι ομάδες
βαθμολογούν, αλλά τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται, γιατί θα ακολουθήσουν
άλλοι δυο διαγωνισμοί.
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3η φάση: διαγωνισμός συγχρονισμού της κίνησης των
ρομπότ της κάθε ομάδας με την επανάληψη των μοτίβων
χορού και μουσικής
Σ’ αυτήν τη φάση κάθε ομάδα πρέπει να συγχρονίσει την κίνηση των ρομπότ
με την επανάληψη των μοτίβων χορού – μουσικής. Ένα μέλος από κάθε ομάδα
προσπαθεί να συγχρονίσει το ρομπότ «που ξέρει να χορεύει το χορό» με τη
μουσική/ρυθμό του συγκεκριμένου χορού και τα μοτίβα του (που προβάλλεται
ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει υπόδειγμα). Ο συγχρονισμός γίνεται με χτύπημα των
χεριών ή γενικά κάποιο ηχητικό σύνθημα. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με
μικρόφωνο και σε κάθε ήχο ξεκινά να χορεύει το βηματικό πρότυπο του χορού.
(π.χ. τα έξι βήματα του χορού). Μετά σταματά και περιμένει το επόμενο ηχητικό
παράγγελμα. Ο μαθητής πρέπει να δίνει το ηχητικό παράγγελμα τη σωστή στιγμή
ώστε το ρομπότ να ξεκινήσει το επόμενο βηματικό πρότυπο και να συγχρονιστεί με
τους χορευτές του βίντεο.
Όλες οι ομάδες στέλνουν ένα μέλος – εκπρόσωπο για να διεκπεραιώσει τη
δραστηριότητα συγχρονισμού της κίνησης των ρομπότ με τη μουσική και τους
χορευτές. Στη συνέχεια, οι ομάδες βαθμολογούν (όπως και στον προηγούμενο
διαγωνισμό) τον συγχρονισμό των βημάτων των ρομπότ με τη μουσική και τον
χορό.
Στο τέλος, όλα τα ρομπότ τοποθετούνται σε κυκλικό σχήμα, ώστε να
«χορέψουν» με το χτύπημα των χεριών όλων των συμμετεχόντων. Σκοπός της
συγκεκριμένης άσκησης ήταν οι συμμετέχοντες να ξεκουραστούν και να
χαλαρώσουν, αλλά και όλοι μαζί να αλληλεπιδράσουν ξεφεύγοντας – έστω και λίγο
– από τα διακριτά όρια της ομάδας τους.

4η φάση: διαγωνισμός χορού μεταξύ των ομάδων
Η 4η φάση είχε ως θέμα της πάλι τον χορό, αλλά αυτή τη φορά εκτελείται
από τις ομάδες. Από τον χορό των ρομπότ γίνεται μετάβαση στον χορό των ατόμων.
Ο εκπαιδευτής δίνει οδηγίες ξανά σχετικά με τα βήματα του χορού. Επίσης, τούς
επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να προσέξουν: α) ρυθμός, β) βήματα και γ)
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κύκλος. Ουσιαστικά, ο εκπαιδευτής γνωστοποιεί τα κριτήρια με τα οποία οι ομάδες
θα βαθμολογηθούν, αλλά και θα αξιολογηθούν από τις υπόλοιπες.
Οι ομάδες, προκειμένου να δημιουργήσουν το χάρτη των βημάτων του
χορού, ζωγραφίζουν πάνω σε κόλλες χαρτί, δεξιές και αριστερές πατούσες, τόσες
όσα και τα βήματα του χορού. Τα τοποθετούν στο δάπεδο και προσπαθούν να
μάθουν τις κινήσεις. (πατούσες = υποστηρικτικό υλικό για την εκμάθηση του
χορού). Τα μέλη της ομάδας πιάνονται χέρι – χέρι, σχηματίζουν κύκλο και
βηματίζουν πάνω στις «πατούσες». Μετά από λίγο προσπαθούν να συγχρονίσουν
τα βήματα ολόκληρης της ομάδας με τη μουσική.
Όταν όλες οι ομάδες, είναι έτοιμες, ξεκινά ο τελευταίος διαγωνισμός χορού,
που αφορά τα άτομα κάθε ομάδας. Όλες οι ομάδες παρατηρούν την ομάδα που
χορεύει με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να τη βαθμολογήσουν για:
1. το ρυθμό, δηλαδή κατά πόσο η διαδοχή των βημάτων συνδυαζόταν με τη
μουσική (αργά ή γρήγορα)
2. τα βήματα, δηλαδή εάν οι μετακινήσεις των ποδιών ήταν σωστές με βάση τις
έξι κινήσεις του χορού
3. και τον κύκλο, δηλαδή κατά πόσο η ομάδα σχηματίζει κύκλο, ενώ χορεύει.

5η φάση: λήξη των δραστηριοτήτων ομάδων
Στην 5η φάση ανακοινώνονται οι βαθμολογίες (οι ομάδες ανακοινώνουν
τους βαθμούς από το πινακάκι αξιολόγησης που κατέγραφαν τις αξιολογήσεις για
τις άλλες ομάδες).
Ο πίνακας αξιολόγησης που χρησιμοποιείται από κάθε ομάδα είναι:
(έστω είναι 6 ομάδες και το πινακάκι το συμπλήρωσε η ομάδα 2)

Ομάδα: . 2 .
ομάδες
1

2 3

4

5

6

ενδυμασία τεχνική 6

7

8

8

9

9

τέχνη

8

9

7

8

9

7

7

8

8

9

ρυθμός

9

8

9

10 8

βήματα

10

9

7

9

10

Κυκλική πορεία

8

9

9

8

9

ρομπότ

συγχρονισμός

ομάδες

σύνολο 48

49 48 51 54
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. Φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες ομάδων με ρομποτικές
κατασκευές

Εικ.1 Σχεδιασμός παραδοσιακής φορεσιάς για το ρομπότ από την ομάδα 1

Εικ.2 Σχεδιασμός παραδοσιακής φορεσιάς για το ρομπότ από την ομάδα 2
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Εικ.6 Ντύσιμο των ρομπότ

12

Εικ.7 – 8 Διαγωνισμός καλύτερης παραδοσιακής φορεσιάς

13

Εικ.9 – 10 Τα ρομπότ σε κυκλικό σχήμα, ώστε να «χορέψουν» Ζάραμο με το
χτύπημα των χεριών όλων των συμμετεχόντων

Εικ.11 Βηματική ανάλυση χορού «Ζάραμο» στο δάπεδο

14

Εικ.12 Εκμάθηση χορού «Ζάραμο» από τις ομάδες

Εικ.13 – 14 Διαγωνισμός χορού ομάδων
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16

Ενδεικτικό πατρόν για την ενδυµασία του ροµπότ
18 εκ.

20 εκ.
10 εκ.

35 εκ.

28 εκ.

Πατρόν για την ενδυµασία του σώµατος του ροµπότ
Θα αποτελέσει τη βάση, ώστε να δηµιουργήσετε γυναικεία παραδοσιακή στολή,
σχεδιάζοντας ή και κολλώντας στολίδια (γκοφρέ χαρτί, χαρτοπετσέτες σε κατάλληλο
σχήµα, µικρά κοχύλια, κτλ.)
Ύψος: 35 εκ.
Πλάτος: ξεκινά από τον θώρακα µε 18 εκ. και φτάνει ως τον ποδόγυρο µε 28 εκ.

Υλικό: χαρτόνι
Κατασκευή: Τα πίσω και µπρος πατρόν είναι ίσα. Τα συρράπτετε/κολλάτε ώστε να
καλύψουν περιµετρικά το σώµα του ροµπότ. Για ευκολία µπορείτε πρώτα να τα
συρράψετε µεταξύ τους, στηρίζοντάς τα στο σώµα του ροµπότ και µετά να
αφαιρέσετε το ροµπότ, για να τελειώσετε την κατασκευή της ενδυµασίας. Όταν είναι
πάνω στο ροµπότ, ο ποδόγυρος σχεδόν αγγίζει το πάτωµα.
Για να διευκολύνουµε τη στήριξη της ενδυµασίας, στο πάνω σώµα του ροµπότ (από
τη µέση έως το λαιµό) έχει στερεωθεί σφουγγάρι (ενώστε δύο συνηθισµένα
σφουγγάρια για πιάτα)
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Το σώμα του ρομπότ (αριστερά χωρίς σφουγγάρια, δεξιά με σφουγγάρια)
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