ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ “MANOR HILL”
Την Τετάρτη 15/6/2022, ο Δρ. Γιώργος Γιαλλουρίδης συνοδευόμενος από την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη
της ΚΕΑ, επισκέφτηκαν το Ελληνικό Σχολείο του Manor Hill, όπου σε συνεργασία με τους/τις
χοροδιδασκάλους ανέλαβε τη διδασκαλία των χορών. Ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
παιδιών, δόμησε τις δραστηριότητες που παρουσίασε. Εκπαιδευτικοί και παιδιά χάρηκαν την όλη διαδικασία
και ευχήθηκαν να είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για τη διδασκαλία των χορών στο παροικιακό
σχολείο. Η γενική εντύπωση που αποκομίσαμε από την εμπειρία αυτή είναι η αγάπη των παιδιών για το
μάθημα του χορού και η πως η διαδικασία της γνώσης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μια ευχάριστη
εμπειρία.
Ο παραδοσιακός χορός και το δημοτικό τραγούδι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και ζωντανότερα
στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού, ο οποίος δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ιδιομορφία αλλά
και την ιδιοφυΐα ενός λαού. Με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα
ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, καλλιεργούν τις ρυθμοκινητικές τους ικανότητες, γίνονται κάτοχοι των
ιστορικών, παιδαγωγικών και αισθητικών αξιών και συμβάλλουν στη διατήρηση και τη διαιώνιση της λαϊκής
μας παράδοσης.
Για τους Έλληνες οι παραδοσιακοί χοροί έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Οι χοροί αυτοί δεν σχεδιάστηκαν
από κάποιον ειδικό, δεν τους γέννησε η φαντασία ενός ειδήμονα, αλλά τους έπλασε η ψυχή του λαού. Έγιναν
από ανθρώπους οι οποίοι μη γνωρίζοντας ανάγνωση και γραφή και μη διαθέτοντας άλλη μόρφωση, χόρευαν
και τραγουδούσαν για να ξεσκεπάσουν τα συναισθήματά τους. Οι πολεμιστές για να εκφράσουν τη χαρά και
την ικανοποίηση ύστερα από μια νίκη, η μάνα τον πόνο και την πίκρα για τον θάνατο του παιδιού της, η
γυναίκα τη θλίψη και την απόγνωση για τον σκοτωμένο άντρα της.
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