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Περίληψη 

 

Στον χώρο της εκπαίδευσης τον 21ο αι. το στοιχείο της ελληνικής παράδοσης είτε 

τοπικά είτε εθνικά τείνει να εξαλειφθεί. Υποκειμενική είναι η αντίληψη και η 

εννοιολογική τοποθέτηση του όρου «παραδοσιακός». Ανασκοπήσεις της διεθνούς, 

αλλά και της τοπικής βιβλιογραφίας έχουν αποδείξει την σπουδαιότητα του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού. Ιδιαίτερα, αξίζει να γίνει αναφορά στην αντιμετώπιση, τη 

διαχείριση, τη μελέτη αλλά και τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στον χώρο του 

σχολείου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εκμάθηση του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού ως μέσο διαθεματικής παρέμβασης. Η πιλοτική παρέμβαση 

αυτής της εργασίας διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς σταθμούς, έχοντας ως σημείο 

αναφοράς την ιστορική χρονογραμμή. Το γενικευμένο, δηλαδή, ιστορικό φάσμα του 

χορού στο πέρασμα του χρόνου (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, 

Μεταγενέστερη περίοδος 20ος-21ος αι.). Ο τελευταίος σταθμός καλύπτεται 

εκτενέστατα, διαθεματικά και ξεχωριστά σε κάθε δημοτικό γεωγραφικό διαμέρισμα 

ανά την Ελλάδα με επιπρόσθετα τα παράλια της Μ. Ασίας και τον Πόντο. Στη 

συγκεκριμένη εργασία συμμετείχαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου 

στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας, όπου υλοποιήθηκε μια διαφοροποιημένη, διαθεματική 

διδασκαλία προσαρμοσμένη στο προφίλ των μαθητών με την χρήση ποικίλων 

διδακτικών στρατηγικών και μεθόδων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο 

παραδοσιακός χορός, στο πλαίσιο της κινητικής και δημιουργικής έκφρασης, μπορεί 

να συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην παράδοση, στην 

ομαδικότητα και τη συνεργασία. Συμπεραίνοντας, κρίνεται αναγκαία η κριτική 

τοποθέτηση του κάθε ατόμου στην εκπαίδευση αλλά και γενικότερα, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί και να διασωθεί στην νεότερη γενιά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο 

ελληνικός παραδοσιακός χορός. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Χορός, Παράδοση, Διαθεματικότητα, Παρέμβαση 
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Abstract 

 

In the field of education in the 21st century the element of Greek tradition either locally 

or nationally tends to be eliminated. The perception and the conceptual base of the term 

“traditional” is subjective. Reviews of international, as well as, local literature have 

demonstrated the importance of Greek traditional dance. In particular, it is worth 

mentioning the treatment, management, study and teaching of traditional dance in the 

school. This paper presents the learning of Greek traditional dance as a means of 

intersectional intervention. The pilot intervention of this paper is structured in four basic 

stations, having as a reference point the historical timeline. Namely, the generalized 

historical spectrum of dance over time (Antiquity, Byzantium, Turkish Domination, 

Subsequent period 20th-21st century). The last station is covered extensively, 

intersectionally and separately in each municipal geographical area throughout Greece 

with the addition of the coasts Asia Minor and Pontus. In this paper, participated the 

students of fifth grade of a primary school in Giannitsa, Pella, where a differentiated 

intersectional teaching was implemented, adapted to the student’s profile using a 

variety of teaching strategies and methods. The results showed that traditional dance, 

in the context of kinetic and creative expression, can contribute to cultivation of a 

positive attitude towards tradition, teamwork and cooperation. Concluding, it is 

necessary to critically place each individual in education but also in general, in order to 

preserve and rescue in the best possible way the traditional Greek dance for the younger 

generation. 

 

Keywords 

Dance, Tradition, Intersectionality, Intervention 
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Εισαγωγή 

 

«Χορός είναι η ρυθμική κίνηση ενός ή περισσότερων προσώπων που εκτελείται με 

συνοδεία μουσικής ή τραγουδιού» (Βαβρίτσας, 1982). Αποτελεί ένα σημαντικό μέσο 

έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Εκδηλώνεται σε κάθε κοινωνική 

περίσταση, αποκτώντας έτσι κοινωνικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα, ως φαινόμενο 

(Κουτσούγερα, 2009). Επιπλέον, ο χορός, κατά την Αληζιώτη, αποτελεί μια μορφή 

τέχνης και μάλιστα απαιτητική, όταν χρειάζεται να συνδυαστούν η έκφραση των 

συναισθημάτων με την κίνηση του σώματος. Διατυπώνεται ως η «αρχαιοτέρα των 

τεχνών» (Λουτζάκη & Άντζακα-Βέη 1999). Οι Βρυλάκου-Γκέλη προσθέτουν ακόμη, 

ότι είναι «πηγαία παρότρυνση, ανάγκη παρουσίασης, σκέψης, πράξης, κατάστασης, 

βουβή ομιλία, επικοινωνία, συνοδός του ανθρώπου στη ζωή» (Βαβρίτσας, 2008). 

Σύμφωνα με τον Maurice Bejarts ο χορός είναι μία από τις σπάνιες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, όπου ο άνθρωπος δίνεται ολοκληρωτικά: σώμα, καρδιά και πνεύμα 

(Βαβρίτσας, 1982). 

Αυτή η μορφή τέχνης, που θεωρείται από τις αρχαιότερες, αναπτύχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό, κυρίως από τους Έλληνες. Αυτό αποδεικνύεται κάλλιστα από γραπτές 

ιστορικές πηγές Ελλήνων φιλοσόφων, συγγραφέων και ποιητών της αρχαιότητας 

(Λυκεσάς, 1993). «Τῆς δέ Μέμφιδος ὀρχήσεως, ἥρα καί Σωκράτης ὁ σοφός καί 

πολλάκις καταλαμβανόμενος ὀρχούμενος, ὠς φησί Ξενοφῶν, ἔλεγε τοῖς γνωρίμοις, 

παντός εἶναι μέλος καί γυμνάσιον τήν ὄρχησην» (Ἀθηναίου, «Δειπνοσοφισταῖ» Β. Α 

37). Δηλαδή: «Ακόμα και ο σοφός Σωκράτης αγαπούσε το χορό της Μέμφιδος, και 

όταν πολλές φορές, τον έπιαναν να χορεύει, όπως λέει ο Ξενοφώντας, έλεγε στους 

γνωστούς του ότι ο χορός αποτελεί άσκηση για κάθε μέλος του σώματος» (Βαβρίτσας, 

1982). Ο χορός πέρα από μορφή τέχνης είναι και επιστήμη (Λουτζάκη, 1985). Έτσι, η 

χορ(ε)ολογία (choreology) αποτέλεσε επιστημονικό αντικείμενο μελέτης πολλών 

ερευνητών, όπως εθνομουσικολόγων, κοινωνιολόγων, ιστορικων, εκπαιδευτικών 

(Ράφτης, 1985). 

Στην συγκεκριμένη εργασία αναλύεται περισσότερο το είδος του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού. Ωστόσο, υποκειμενική και διφορούμενη είναι η εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου «Παραδοσιακός». Κατά τον Ράφτη, «παραδοσιακό είναι το 

κομμάτι της παιδείας (της κουλτούρας) που «παραδίνεται» άμεσα από τη μια γενιά 
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στην άλλη. Παραδοσιακό είναι το αντικείμενο, ο τρόπος χρήσης αλλά και παραγωγής 

του».  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού από την αρχαιότητα μέχρι και την σύγχρονη εποχή, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, η εργασία έχει ως κεντρικό θεματικό 

άξονα, «Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στο πέρασμα του χρόνου ως μέσο 

διαθεματικής παρέμβασης».  

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε δυο βασικά μέρη. Το πρώτο αποτελείται από δυο 

επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, αναλύει εκτενώς την ευρύτερη έννοια του 

χορού, την εννοιολογική τοποθέτηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού και την 

τυπολογία του (ονομασία, χορευτικά σχήματα). Ακόμη, παρουσιάζει την ιστορική 

εξέλιξη του χορού κατά το πέρασμα των χρόνων με κεντρικούς θεματικούς άξονες την 

Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία και την Μεταγενέστερη περίοδο (20ος-

21ος αι.).  

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τους παραδοσιακούς χορούς σε 

κάθε δημοτικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας. Σε κάθε ένα από αυτά, εκτός από 

τους χορούς παρουσιάζονται επιπλέον ορισμένα στοιχεία, που απαρτίζουν την 

μουσικοχορευτική παράδοση. Αυτά είναι η Ιστορία (γεωγραφική τοποθέτηση), η 

Γλώσσα, το Τραγούδι, η Παραδοσιακή φορεσιά-ενδυμασία, τα Μουσικά όργανα και ο 

Χορός. Με άλλα λόγια, σε κάθε περιοχή παρουσιάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά 

στοιχεία που την απαρτίζουν και την κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή. Για παράδειγμα, στην 

Θράκη εμφανίζεται το θρακικό ιδίωμα, το κυρίαρχό της μουσικό όργανο είναι η 

γκάιντα, χορός «ο Ζωναράδικος», τραγούδι «Στέργιους Πισμάνιψι».  

Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο είναι η 

πιλοτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε και αναφέρονται το δείγμα, η 

πειραματική διαδικασία και τα ημερολόγια που καταγράφηκαν από την εκπαιδευτικό-

ερευνήτρια. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

διδασκαλίας που υλοποιήθηκε καθώς και των ημερολογίων που καταγράφηκαν για 

κάθε ημέρα. Η εργασία ολοκληρώνεται με το τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησης, η 

οποία προέκυψε μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Συμπερασματικά η εργασία αυτή αποτελεί ένα ταξίδι στην έννοια του χορού και 

ειδικότερα του παραδοσιακού. Εκτυλίσσεται το ευρύτερο φάσμα της ιστορίας του 

ελληνικού παραδοσιακού χορού κατά το πέρασμα των χρόνων, με κεντρικούς 

σταθμούς την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία και την Μεταγενέστερη 
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περίοδο. Έτσι, γίνεται κατανοητό, ότι ο χορός έχει την δυνατότητα να συνδεθεί 

διαθεματικά με πολλά γνωστικά αντικείμενα. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Η έννοια του χορού 

Ο χορός αποτελεί ένα διαπολιτισμικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις 

εποχές και τις χώρες αυτού του κόσμου. Αναπτύσσεται μέσα σε κάθε ανθρώπινη 

κοινωνία, παίρνοντας κάθε φορά διαφορετική υπόσταση και χαρακτήρα. Με άλλα 

λόγια, η τέχνη του χορού ενώνει τον άνθρωπο, ως κοινωνικό ον (Πλάτωνας), 

δημιουργώντας μια άριστη επικοινωνία με τους περιγύρους του. Είναι μία από τις 

ομορφότερες και υψηλότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ανθρώπου (Βαβρίτσας, 

2008), εμπεριέχοντας την αρμονία και το συναίσθημα σε κάθε του μορφή. Είναι 

άρρητα και ολότελα συνυφασμένος με την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Κατά τις 

Βρυλάκου-Γκέλη, πηγαία παρότρυνση, ανάγκη παρουσίασης, σκέψης, πράξης, 

καταστάσεως, βουβή ομιλία, επικοινωνία, συνοδός του ανθρώπου στη ζωή του είναι 

μερικά από τα στοιχεία που τον απαρτίζουν (Βαβρίτσας, 2008). «Κατά τον Πλάτωνα, 

ο χορός προήλθε από τη φυσική επιθυμία όλων των νεαρών πλασμάτων να εκφράσουν 

τις συγκινήσεις τους και ιδιαίτερα τη χαρά τους, μέσα από την κίνηση του σώματος» 

(Λυκεσάς, 1993). Είναι ενταγμένος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου ως 

κοινωνικό γεγονός, πράξη, εκφραστικό μέσο της φύσης (Κουτσούγερα, 2009). 

Περίτρανη απόδειξη πως η επιστήμη του χορού ως τέχνη είναι φαινόμενο 

οικουμενικό και διαλλακτικό σε όλους τους πολιτισμούς είναι η φράση του 

Κομφούκιου, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά «Δείξε μου πως χορεύει ένας λαός 

και θα σας πω αν ο πολιτισμός του είναι άρρωστος ή υγιής» (Λυκεσάς, 1993). Μία 

τέχνη που έχει τη δυνατότητα να (εξ)ελίσσεται άνετα σε πολλούς άλλους 

επιστημονικούς κλάδους όπως Ιστορία, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά, Ποίηση, 

Γυμναστική, Φυσική, Θέατρο, Γλώσσα, Λαογραφία. Αποκτά έτσι, χαρακτήρα 

διαθεματικό αλλά και διεπιστημονικό, αφού απευθύνεται και εμπεριέχεται κάλλιστα 

σε αρκετές επιστήμες. Κατά τον Pierre Bourdie ο χορός, ως είδος γυμναστικής, είναι 

μίμηση και όπως παρατηρούσε ο Πλάτων, συνεπάγεται μια καθολική επένδυση και μια 

βαθιά συναισθηματική ταύτιση (Παχατουρίδης, 2018). 

Το φαινόμενο αυτό δεν άργησε να απασχολήσει σε ερευνητικό επίπεδο τους 

μελετητές όπως μουσικοί, ιστορικοί, λαογράφοι, γυμναστές, κοινωνιολόγοι, 

εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, χορευτές (Ράφτης, 1985). Η ανθρωπολογία του χορού 
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εξήγαγε και τις ανάλογες ορολογίες όπως «Choreology» (επιστήμη κινητικών 

θεμάτων), λαογραφία, εθνολογία, καταλήγοντας μετέπειτα στην ανθρωπολογία του 

χορού. Η επιστήμη αυτή, σύμφωνα με την Λουτζάκη, μελετάει τη σχέση του χορού με 

άλλα πολιτιστικά φαινόμενα όπως την οικονομία, τα συστήματα συγγένειας, την 

κοινωνική οργάνωση. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτή η δισυπόστατη σημασία 

(Βουλή, 2014) που αποκτάει ο χορός ανάλογα με τις περιστάσεις στις οποίες 

εκδηλώνεται (γάμοι, θρησκευτικές λειτουργίες) και τα συναισθήματα που εκφράζονται 

(χαρά και λύπη).  

Για την ξεχωριστή και μοναδική αυτή τέχνη ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει ήδη από 

επιφανείς Έλληνες φιλοσόφους, ρήτορες, συγγραφείς, σοφιστές, λυρικούς ποιητές της 

αρχαιότητας. Όμηρος (Οδύσσεια, Ιλιάδα), Ηρόδοτος (ο πατέρας της Ιστορίας), 

Αριστοτέλης (Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια), Πλάτωνας (Πολιτεία, Νόμοι), Ησίοδος, 

Θουκυδίδης, Ξενοφώντας (Κύρου Ανάβασις), Στράβωνας (Γεωγραφικά), Λουκιανός 

(Περί ορχήσεως), Πολυδεύκης, Σωκράτης.  

Αποδεικτικά, έγκυρα και αξιόπιστα τεκμήρια για την σπουδαιότητα και την 

ύπαρξη της μοναδικής αυτής τέχνης αλλά και επιστήμης είναι ποικίλα. Γραπτές πηγές 

(περιγραφές χορών, φιλολογικά κείμενα) και καλλιτεχνικές απεικονίσεις (αγάλματα, 

ψηφιδωτά, αγγεία, εικονογραφίες, τοιχογραφίες). Έτσι, πλήθος αρχαιολογικών 

ευρημάτων αποδεικνύουν με ακρίβεια την προσωπικότητα του χορού, μέσα από 

διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και τέχνης όπως γλυπτική, χαρακτική, 

φωτογραφία, λιθογραφία, ζωγραφική.  

Επομένως, «Ο χορός είναι η ομιλία της ψυχής μέσω της κίνησης. Είναι η πρώτη 

γλώσσα την οποία μεταχειρίζεται ο άνθρωπος για να επικοινωνήσει με τους όμοιους 

του. Είναι η πηγή αλλά και η συνισταμένη των συναισθημάτων. Είναι η εντονότερη 

και τελειότερη χαρά και απόλαυση» (Παπαχρήστος, 1960).  

Από τον παραπάνω ορισμό, αξίζει να επακολουθήσει και η ετυμολογία της λέξης 

χορός. Γι’ αυτήν υπάρχουν ποικίλες αναφορές και εκδοχές με ξεχωριστό περιεχόμενο 

η καθεμία, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους. Η χαρά, ο χορονός που είναι η κυκλική 

κίνηση του στεφανιού, ο χώρος όπου εκτελούνται οι χοροί δηλαδή το χοροστάσι, ο 

χόρτος δηλαδή ο περιφραγμένος τόπος, ο κορωνός που σημαίνει κυρτός-καμπύλος 

είναι ενδεικτικά μερικές λέξεις για την ετυμολογία του όρου.  

Αναλυτικότερα, η λέξη χορός εμφανίζεται ήδη από την κλασσική εποχή και 

προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «ορχούμαι». Η όρχηση ή όρχημα ήταν οι 

λέξεις που συνήθιζαν να αποκαλούν το χορό οι αρχαίοι Έλληνες και σπάνια την ίδια 
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τη λέξη «χορός». Οι παραπάνω χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τις κοινωνικές 

περιστάσεις και το περιβάλλον το οποίο εμφανιζόταν κάθε φορά. Για να γίνει πιο 

κατανοητό, «στην Αθήνα ο όρος χορός χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει τον τόπο, το 

μέρος όπου εκτελούνταν η όρχηση, ενώ στη Σπάρτη ονομαζόταν η αγορά» (Βαβρίτσας, 

2008).  

 

1.1. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός 

Όπως προαναφέρθηκε η τέχνη του χορού έχει ποικίλες μορφές αλλά και 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί ο παραδοσιακός χορός που εφαρμόζεται στα 

δεδομένα της ελληνικής πολιτισμικής κουλτούρας, χωρικά και χρονικά. Είναι 

ευρύτατα διαδεδομένη η σύγχυση που επικρατεί για τον όρο «παραδοσιακός». 

Σύμφωνα με τον Ράφτη παραδοσιακό θεωρείται κάθε κομμάτι της παιδείας 

«κουλτούρας» που «παραδίνεται» άμεσα από την μια γενιά στην άλλη. Τα αντικείμενα, 

ο τρόπος χρήσης και παραγωγής τους αποτελούν παράδοση. Η τελευταία μάλιστα 

επιδεικνύει τον χορό ως απαραίτητο μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και κοινωνικότητας 

μεταξύ των ατόμων όσο και η ομιλία. Στο γενικότερο πλαίσιο του παραδοσιακού χορού 

σε πολιτισμικό ελληνικό υπόβαθρο περιλαμβάνονται το τραγούδι και τα λόγια του, η 

μουσική, οι χορευτικές κινήσεις, οι φορεσιές, οι οργανοπαίχτες, οι θεατές. Η 

καλλιτεχνική αυτή μορφή τέχνης προσδίδει στον άνθρωπο ανάμεικτα συναισθήματα 

με χαρακτήρα πολύπλευρο (Αληζιώτη, 2017). Ακριβέστερα, είναι τέχνη που 

απαρτίζεται από απαράμιλλα συναισθήματα, σκέψεις, αντοχή, φαντασίες, νοήματα, 

ευκινησία σε άρρητο συνδυασμό με την ψυχή και το σώμα (Καψίδου, 2015).  

 

1.1.2. Η Τυπολογία του ελληνικού χορού 

 

Οι ονομασίες 

Η ονομασία του κάθε χορού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καταστάσεις, 

ανάλογα με την περίσταση που προκύπτει. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν 

την ονομασία των χορών είναι πέντε (Βαβρίτσας, 1982). Αρχικά, η ονομασία της 

περιοχής που χορεύεται (π.χ. ο Τσακώνικος>Λακωνία=Πελοπόννησος). Τα λόγια του 

τραγουδιού που συνοδεύουν τον χορό (π.χ. η Τρυγόνα-Πόντος). Η τοποθέτηση των 

χορευτών (π.χ. αντικρυστά-ζευγαρωτά, Συγκαθιστός-Αν. Ρωμυλία/Θράκη). Η λαβή 
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των χορευτών (π.χ. χιαστί-ζωνάρια/Ζωναράδικος). Τέλος, από κάποια αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται (π.χ. μαντήλι-Καλαματιανός, κουτάλια[κρόταλα]-Καππαδοκία). 

 

Τα χορευτικά σχήματα 

Τα χορευτικά σχήματα του ελληνικού παραδοσιακού χορού έχουν τις ρίζες τους 

ήδη από την αρχαιότητα. Απαρχή του χορού ξεκινά με τον μύθο του Θησέα και του 

Μινώταυρου στην Κρήτη. Ο τύπος των περισσότερων χορών μέχρι σήμερα είναι 

λαβυρινθικός, ο οποίος εκτυλίσσεται σε σχήμα κουλουριασμένου φιδιού, φουρκέτας, 

σπείρας, στενού διαδρόμου (Στράτου, 1979). Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται 

οι χορευτές διαφέρουν σε κάθε κοινότητα, επαρχία, περιφέρεια. Τα βασικά σχήματα 

που παρατηρούνται σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο είναι ο ανοιχτός ή κλειστός 

κύκλος, σε ζευγάρια (αντικρυστά), ελεύθερα, ατομικά, σε δύο ή περισσότερους 

ανοιχτούς ή κλειστούς ομόκεντρους κύκλους, σε σταυρό. Οι άνθρωποι χορεύουν 

ατομικά, ομαδικά και μεικτά, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής τάξης, 

μορφωτικού επιπέδου, με εξαίρεση τα συγκροτήματα.  

Ιδιαίτερη σημασία σε μια παραδοσιακή κοινωνία έχει η θέση (σειρά) των χορευτών 

στον κύκλο. Αξίζει να αναφερθεί η θέση και ο ρόλος του πρώτου στον κύκλο του 

χορού, που μάλιστα έχει διασωθεί με πολλά ονόματα. Είναι ο πρωτοχορευτής ή 

μπροστάρης, ο ηγούμενος, ο κορυφαίος, ο κάβος (νησιώτικη ορολογία). Με άλλα λόγια 

ο οδηγός των υπολοίπων, ο οποίος επιδεικνύει περίτρανα την δεξιοτεχνία του, 

προσελκύοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον των θεατών. Τα ιδιαίτερα 

«τσακίσματα», η ευλυγισία και η άνεση είναι στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό, 

μοναδικό και άξιο θαυμασμού από την ολομέλεια του χορευτικού συγκροτήματος 

(Τόσκα-Καμπά, 1991). Στη θέση του κορυφαίου βρίσκεται συνήθως άνδρας χωρίς να 

αποκλείεται και αυτή της γυναίκας.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η λειτουργικότητα των 

μέσων/αντικειμένων στον χορό και ιδιαίτερα αυτό του μαντηλιού. Αυτό κατέχει 

ξεχωριστή θέση αφού ενώνει τα δύο αντίθετα φύλα (π.χ. ένα παντρεμένο ζευγάρι), κάτι 

πολύ σημαντικό για την εθνικοκοινωνική αντίληψη της εποχής. 

 Όσον αφορά τις λαβές, το πιάσιμο δηλαδή των χορευτών μεταξύ τους, αυτές 

ποικίλλουν. Είναι οι λαβές, με πιάσιμο από τις παλάμες με τα χέρια κάτω σε θέση V, 

ενώ με λυγισμένους και τους αγκώνες σε θέση W. Κράτημα από τους ώμους, χιαστί ή 

σταυρωτή λαβή από τις παλάμες ή τα ζωνάρια ή από το πιάσιμο του μπράτσου 
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«αγκαζέ» και ελεύθερη κίνηση των χεριών ατομικά (Μωυσιάδης, 1994). Η φορά που 

ακολουθεί μία ομάδα χορευτών είναι αριστερόστροφη, δεξιόστροφη ή βουστροφηδόν, 

εξαρτώμενη πάλι αναλογικά με την κοινωνική περίσταση και το περιβάλλον (Λυκεσάς, 

1993).  

Συνεχίζοντας, η τυπολογία του ελληνικού χορού είναι ανάλογη με το θέμα και την 

προέλευσή του, ιστορικοί, πολεμικοί, τελετουργικοί, θρησκευτικοί, γαμήλιοι. Ακόμη, 

με το σχήμα, που προαναφέρθηκε (κυκλικοί, ζευγαρωτά, ελεύθερα, αντικρυστά), το 

φύλο (ανδρικοί, γυναικείοι, μικτοί), τον τόπο (τοπικοί, πανελλήνιοι). Επομένως, οι 

χοροί ξεχώριζαν κάθε φορά ως προς το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, την 

οικονομία, την γεωγραφική τοποθέτηση της περιοχής.  

Συνεπώς, όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες που παρατηρούνται σε χορευτικά 

συγκροτήματα, όπως το σχήμα (τύπος), η θέση (σειρά), οι λαβές και η φορά 

καθορίζονταν φυσικά από πολλούς παράγοντες. Το κοινωνικό περιβάλλον, την 

μουσική αλλά και την οικογενειακή κατάσταση (ελεύθερος, έγγαμος, χήρος) της κάθε 

εποχής και περιοχής. 

 

1.2. Ο χορός στο πέρασμα του χρόνου 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ο ελληνικός παραδοσιακός χορός 

διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς σταθμούς, έχοντας ως σημείο αναφοράς την 

ιστορική χρονογραμμή. Το γενικευμένο, δηλαδή, ιστορικό φάσμα του στο πέρασμα του 

χρόνου, Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, Μεταγενέστερη περίοδος 20ος-21ος 

αι.. Σε καθέναν από αυτούς, αναφέρονται σύντομα, περιεκτικά και με την σειρά καίρια 

σημεία, όπως Γεωγραφική τοποθέτηση, Γλώσσα, Τραγούδια, Ενδυμασία, Μουσικά 

όργανα, Χορός. Οι χρονολογίες σε κάθε ιστορική περίοδο παρουσιάζονται 

γενικευμένα, χωρίς συγκεκριμένο οριοθετημένο πλαίσιο. Μάλιστα, ο τελευταίος 

σταθμός παρουσιάζεται και πάλι περιεκτικά και καλύπτει περιόδους του 20ου και 21ου 

αι. στον ελλαδικό χώρο. Αναλύει εκτενέστατα το κάθε δημοτικό γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Ελλάδας, με επιπρόσθετα την Καισάρεια της Μ. Ασίας και τον Πόντο. 

 

1.2.1. Αρχαιότητα 

Μιλώντας εκτενέστερα, η ιστορική χρονολόγηση για την κλασσική αρχαιότητα 

τοποθετείται περίπου 3.400 π. Χ - 146 π. Χ. Με λίγα λόγια, περιλαμβάνει σχεδόν όλους 

τους βασικούς πολιτισμούς που εξελίχθηκαν με το πέρασμα των χρόνων. Ενδεικτικά 
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αναφέρονται ο Μινωικός, ο Μυκηναϊκός, ο Κυκλαδίτικος και πολλοί άλλοι που έλαβαν 

χώρα στα πολιτιστικά δεδομένα της εποχής, με κυριότερες πόλεις την Αθήνα και την 

Σπάρτη. Εξηγώντας το διαφορετικά, γίνεται ένα σύντομο «πέρασμα» από τους 

Γεωμετρικούς στους Ελληνιστικούς χρόνους. 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, ο χορός για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένα 

μοναδικό συναίσθημα. Εναρμόνιζε παράλληλα την ψυχή και το σώμα, συνοδεύοντας 

τον και με τα ανάλογα συναισθήματα. Αποτελούσε ένα ιδιαίτερο μέσο έκφρασης των 

συναισθημάτων τους, σε οποιαδήποτε περίσταση. Τον συνέδεσαν με τα φαινόμενα της 

φύσης αλλά και με την ανώτερη δύναμη που δημιουργούσε όλες αυτές τις συνθήκες 

(Βαβρίτσας, 2008). Έτσι, ως ανταπόκριση και ευγνωμοσύνη για τα αγαθά που τους 

προσφέρονταν, από τους θεούς που πίστευαν, χόρευαν κυκλικά γύρω από βωμούς, 

προσφέροντας λατρευτικά θυσίες. Παρεμπιπτόντως, ο κύκλος, σε όλους τους αρχαίους 

λαούς, συμβολίζει τον μαγικό κύκλο που εξαγνίζει και διώχνει τα κακά πνεύματα, με 

σκοπό την κάθαρση και την απελευθέρωση από τις κακές δυνάμεις (Λυκεσάς, 1993). 

Ο χορός, επομένως, ήταν άρρητα συνυφασμένος με την λατρεία αλλά και την 

υπόσταση της καθημερινή τους ζωής.  

Αποδεικτικό στοιχείο για την σπουδαιότητα που απέδιδαν οι Έλληνες στον χορό 

είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αγγεία, αγάλματα, μωσαϊκά δάπεδα, τοιχογραφίες, 

ειδώλια, χειρόγραφες επιγραφές κάθε υλικού, χειρόγραφα βιβλία, περγαμηνές και 

πάπυροι, μικρογραφίες σε Κώδικες, είναι μερικά από τα στοιχεία που αποτελούν 

ακράδαντο επιχείρημα, για την ύπαρξη και την σπουδαιότητα που καταλάμβανε ο 

χορός την περίοδο εκείνη (Λουτζάκη, 1985).  

Όλες αυτές οι μαρτυρίες αναφέρονται χαρακτηριστικά μέσα από αξιόλογους και 

επιφανείς συγγραφείς, ποιητές και πολλούς άλλους που πρόσφεραν θετικά στην 

διατήρηση και την διάσωση του ελληνικού πολιτισμού. Αξίζει να αναφερθούν μερικές 

ρήσεις του Λουκιανού στο έργο του «Περί Ορχήσεως». Σχετικά με τον κορυφαίο του 

χορού, «ὥστε τούς προστάτας καί προαγωνιστάς αὐτῶν προορχηστῆρας ἐκάλουν», 

«ώστε οι κάτοικοι αποκαλούσαν τους άρχοντες και τους αρχηγούς τους 

προορχηστήρες». Για την προέλευση του Πυρρίχιου χορού, «Πρῶτον δέ φασίν Ῥέαν 

ἡσθεῖσαν τῆ τέχνη ἐν Φρυγίᾳ μέν τούς Κορύβαντας, ἐν Κρήτη δέ τούς Κουρῆτας 

ὀρχεῖσθαι κελεῦσαι, οἵ γε περιοορχούμενοι διεσώσαντο αὐτῆ τόν Δία», «Αναφέρεται 

ότι πρώτη η Ρέα εθέλχθη υπό της τέχνης ταύτης και εις μεν την Φρυγίαν έβαλε τους 

Κορύβαντας να χορεύσουν, εις δε την Κρήτην τους Κουρήτας, αφού δια του χορού των 
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της έσωσαν τον Δία» (Λουκιανός, Περί ορχήσεως στιχ. 8). Επιπρόσθετα, «μια 

επιγραφή (από την Ανθολογία του Μαξίμου Πλανούδη 9, 504, F. A Wright, 1923) 

αποδίδει την εφεύρεση του χορού στις μούσες Πολύμνια και Τερψιχόρη» (Λυκεσάς, 

1993). Η τελευταία μούσα αποτέλεσε έργο του ιστορικού Ηρόδοτου, κατά τον οποίο, 

«το όνομα Τερψιχόρη σημαίνει «χαρά στον χορό» » (Λυκεσάς, 1993). 

Συνεχίζοντας, οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονταν ο χορός ήταν πολλές και 

ποικίλες. Οι πιο γνωστοί σε όλους είναι αυτοί στο αρχαίο θέατρό, τραγωδία, κωμωδία 

και σατυρικό δράμα. Σε κάθε κοινωνική περίσταση ο χορός αποκτούσε και μία 

διαφορετική διάσταση, ως προς την μορφή και την εξέλιξή του. Πολεμικοί, 

θρησκευτικοί, αστικοί, υπαίθριοι, τελετουργικοί αλλά και χοροί κάθε καλλιτεχνικής 

έκφρασης και διασκέδασης. Βασικά στοιχεία του, εκτός από την φορά, την δείξη και 

το σχήμα, ήταν οι χειρονομίες αλλά και η μίμηση. «Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η 

όρχηση από μόνη της μιμούνταν χαρακτήρες, συναισθήματα, και πράξεις» (Βαβρίτσας, 

2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιμητικού χορού ήταν ο Χορός των Κουρητών, ο 

επονομαζόμενος Πυρρίχιος μετέπειτα. Ο τελευταίος αποτελούσε πιστή μίμηση των 

κινήσεων του οπλίτη στην μάχη. Η Πρύλις, ο Ορσίτης και άλλοι ένοπλοι χοροί των 

Κορυβάντων και των Κουρητών, που ήταν μία φυλή της Κρήτης, χαρακτηρίζονταν από 

δυναμισμό και βιαιότητα (Ράφτης, 1985). Οι αμυντικές και επιθετικές κινήσεις που 

πρόβαλλαν συνοδεύονταν από εκκωφαντικούς θορύβους και δυνατές κραυγές. Σε 

αντίθεση με τον Πυρρίχιο ήταν οι Γυμνοπαιδείες ή Χορός, όπου ο χορευτές μιμούνταν 

τις κινήσεις του παλαιστή. Στους χορούς της κωμωδίας και του σατυρικού δράματος 

εντάσσονται το Υπόρχημα, η Εμμέλεια με εκφραστικές και παραστατικές χειρονομίες 

καθώς και οι χυδαιότατοι και απρεπείς, από πλευράς κινήσεων του σώματος, Σίκκινις 

και Κόρδαξ. Ακόμη, γαμήλιοι χοροί, όπως ο Υμέναιος και άλλοι τιμητικοί προς τους 

νεκρούς ή τους θεούς, βακχικοί, τοπικοί, σε συμπόσια και σε άλλες τελετουργικές 

περιστάσεις. 

Από τους αρχαιότερους, σε ιστορία και παράδοση, χορούς ήταν ο Χορός του 

Θησέας ή του Λαβύρινθου ή (Α)Γέρανος ή Σιγανός ή Τσακώνικος. Σύμφωνα με την 

μυθολογία, (Στράτου, 1979), ο Θησέας μετά τη αίσια μάχη του με τον Μινώταυρο 

χόρεψε μαζί με τους συντρόφους του, την Αριάδνη και τις ακόλουθές υπηρέτριές της, 

πάνω στη χορευτική πίστα, που ήταν κατασκεύασμα του Δαίδαλου. Ο χορός, 

επομένως, συμβολίζει την πορεία του Θησέα μέσα στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του 

λαβύρινθου, με ελικοειδείς κινήσεις σχήματος φιδιού, φουρκέτας ή λαβύρινθου. 
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Ακόμη, η εκδοχή του χορού και με την ονομασία Τσακώνικος, προέρχεται από την 

παραφθορά των λέξεων Λάκωνες-ΤσΛάκωνες-Τσάκωνες. Έτσι, με την παρακμή του 

Μινωικού πολιτισμού, μεταφέρονται και μετατρέπονται μερικώς τα στοιχεία του στον 

Μυκηναϊκό, δηλαδή στην περιοχή των Μυκηνών της Πελοποννήσου, στην Λακωνία. 

Συνεχίζοντας, η ενδυμασία των Ελλήνων (Παπαγεωργίου, 1982) της 

συγκεκριμένης περιόδου ήταν απλή, χωρίς ιδιαίτερα περίτεχνο διάκοσμο. 

Διακρίνονταν ανάλογα με τον προορισμό τους, σε γιορτινή, καθημερινή, σε 

στρατιωτική, ιερατική, ως προς την εποχή, την κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, το φύλο, 

την κοινωνική εκδήλωση όπως θέατρο, τελετουργικά μυστήρια. Γενικότερα, τα 

ενδύματά τους ήταν απλά και φαρδιά υφάσματα διαφόρων ειδών με ποικιλία σε 

χρώματα και σχέδια, τα οποία περιδένονταν, μερικές φορές, με πόρπες, αλυσίδες ή 

κορδόνια. 

Απαραίτητη συνοδεία στον χορό είχαν τα μουσικά όργανα. Ήταν όλων των ειδών, 

όπως κρουστά (τύμπανα, κύμβαλα, κρόταλα), πνευστά (οι αυλοί όλων των ειδών, 

σύριγγα, σάλπιγγα), και έγχορδα (λύρα, άρπα, φόρμιγγα, «αιωρική» κιθάρα, βάρβιτος) 

(Λυκεσάς, 1993). Φυσικά το πρώτο μουσικό όργανο ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος, 

χρησιμοποιώντας τα μέλη του σώματός του, προκειμένου να παράγει μελωδία και 

ρυθμό. Εκτός από τα όργανα της μουσικής, ο χορός συνοδευόταν και από το τραγούδι, 

το οποίο κατείχε και αυτό σημαντική θέση στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. 
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1.2.2. Βυζάντιο 

Η Βυζαντινή περίοδος χρονολογείται περίπου λίγο μετά την έλευση του Χριστού 

330 μ. Χ-1453μ. Χ. Έπεται δηλαδή, αμέσως μετά την επικράτεια των Ρωμαίων. Αυτό 

σήμαινε ότι μαζί με όλο τον ελληνικό πολιτισμό διαφοροποιήθηκαν σε μικρό βαθμό 

ίσως και οι χοροί. Βέβαια η αλλαγή ήταν ως προς την μορφή τους, δηλαδή μιμητικοί, 

στοιχείο που υποβάθμιζε την υπόστασή τους. Έτσι, οι χοροί του Βυζαντίου 

αποτελούσαν εν μέρει συνέχεια του αρχαίου κόσμου. Ωστόσο, η ελληνορθόδοξη 

χριστιανική Εκκλησία δεν αποδεχόταν την ελληνική ειδωλολατρική κουλτούρα. Ήθη, 

έθιμα, παραδόσεις και οτιδήποτε είχε σχέση με τον χορό θεωρούνταν ανήθικα, επειδή 

ήταν συνδεδεμένα με την ειδωλολατρία του αρχαίου κόσμου (Βαβρίτσας, 2008). 

Γραπτά των Πατέρων της Εκκλησίας αναφέρουν τον χορό ως κάτι αποτρόπαιο, 

αποκρουστικό και αμαρτωλό. Με τα παραπάνω δεδομένα, οι κάτοικοι του Βυζαντίου 

βρίσκονταν σε δίλημμα ανάμεσα στην κλασσική πολιτισμική τους κληρονομιά και την 

ορθόδοξη πίστη. Με τον καιρό, όμως, η Εκκλησία κατάφερε να αλλάξει την 

πολιτισμική νοοτροπία που επικρατούσε έως τότε. Έτσι, οι Βυζαντινοί διατήρησαν την 

παράδοσή τους, αντικαθιστώντας το λατρευτικό περιεχόμενο της ειδωλολατρίας με τον 

ορθόδοξο χριστιανισμό. 

Όπως προαναφέρθηκε οι χοροί διατηρήθηκαν με αυτούς της αρχαιότητας, ως προς 

τα είδη, τις μορφές και τις κατηγορίες. Με άλλα λόγια, μετατράπηκαν οι έντονες και 

βίαιες κινήσεις σε ήρεμες, σεμνές και ήπιες. Οι χοροί ήταν ομαδικοί, ατομικοί σε 

ανοιχτό ή κλειστό κύκλο, συρτοί, σπειροειδείς, αντικρυστοί, ελεύθεροι, ελικοειδείς με 

πολιτικό, στρατιωτικό και πολλές φορές θρησκευτικό χαρακτήρα (εορτές αγίων). 

Παραστάσεις των βυζαντινών χορών έχουν διασωθεί σε μαρμάρινες επιγραφές, 

μικροτεχνήματα χειρόγραφων, τοιχογραφίες Μοναστηριών, εικόνες, παλαιά 

χειρόγραφα σε περγαμηνές, παπύρους ή βιβλία (Τσεκούρα, 2004). 

Πέρα από τις αναπαραστάσεις των χορών ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης και 

οι ενδυμασίες των Βυζαντινών. Ήταν φυσικά ήδη επηρεασμένες από τα χρόνια του 

Χριστού και της ρωμαϊκής περιόδου. Διέφεραν ανάλογα με την κοινωνική τάξη σε 

μικρή, μεσαία και στην ανώτερη ιεραρχικά που ήταν οι αριστοκράτες, οι ευγενείς, και 

οι ιερείς. Μονόχρωμοι, πολύχρωμοι, φαρδιοί ποδήρεις χιτώνες με ή χωρίς περίτεχνο 

διάκοσμο, μαντήλες, καπέλα και στέμματα παρουσίαζε η ενδυμασία των κατοίκων της 

βυζαντινής εποχής. Μετέπειτα επηρεάστηκε από την Ανατολή, μιας και έρχονταν σε 

επαφή μέσω του εμπορίου (Παπαγεωργίου, 1982). 
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Με την ανάλογη ενδυμασία χόρευαν με την συνοδεία μουσικών οργάνων που 

σχεδόν διέφεραν ελάχιστα από αυτά της προγενέστερης περιόδου. Κρουστά (τύμπανα, 

κρόταλα, κύμβαλα), λύρα με δοξάρι, αυλοί (σουραύλια, πλαγίαυλοι/δίαυλοι), με 

επιπρόσθετα το λαούτο, το ψαλτήρι (σαντούρι, κανονάκι, άρπα), εκκλησιαστικό 

όργανο, βούκινο, σάλπιγγα (Τσεκούρα, 2004). Τεκμήριο για την τυπολογία των 

οργάνων αποτελεί ο 150ος, ΡΝ΄ ψαλμός του προφητάνακτα Δαυίδ της Π. Διαθήκης, 

«αἰνεῖτε αὐτόν ἐν ἠχω σάλπιγγος, ἐν ψαλτηρίῳ, ἐν κιθάρᾳ, ἐν τυμπάνῳ και χορῶ, ἐν 

χορδαῖς και ὀργάνῳ, ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, πᾶσα πνοῆ αἰνεσάτω τον Κύριον». 

 

1.2.3. Τουρκοκρατία 

Η Οθωμανικής περίοδος χρονολογείται περίπου από την Άλωση της Κων/πολης 

μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας, (1453μ. Χ-1830 και 1912). Παρά την πίεση των 

Οθωμανών κατακτητών οι Έλληνες διατήρησαν και διαφύλαξαν ακράδαντα τον 

πολιτισμό τους. Το κυριότερο μέσο με το οποίο εξέφραζαν την ελληνικότητα ήταν 

φυσικά ο χορός. Με αυτόν κατάφεραν να διαφυλάξουν την γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα 

και γενικότερα την παράδοσή τους ως λαός και έθνος. 

Γραπτές μαρτυρίες αλλά και ιστορικά ντοκουμέντα για τους χορούς της 

Τουρκοκρατούμενης Ελλάδας απαντώνται στις περιγραφές ξένων περιηγητών 

(Ευρωπαίοι οι περισσότεροι) (Άντζακα-Βέη & Λουτζάκη 1999). Έχοντας για 

προορισμό τους, τους Αγίους τόπους, σταματούσαν στην Ελλάδα από ενδιαφέρον για 

τον πλούτο που επιδείκνυε ο πολιτισμός της. Οι εντυπώσεις τους αυτές γίνονταν 

αφορμή να δημοσιευθούν στη χώρα τους, με μια δόση ρομαντισμού και εξωτισμού, για 

τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα με τον Ράφτη, οι περισσότερες περιγραφές για τους 

ελληνικούς χορούς αντλούνται από το σύγγραμμα του Κ. Σιμόπουλου «Ξένοι 

περιηγητές στην Ελλάδα». 

Αξίζει να γίνει αναφορά σε ορισμένα σπουδαία ονόματα ξένων επισκεπτών, που 

συνέβαλαν στην διαφύλαξη και στην μετέπειτα συνέχεια των ελληνικών χορών. Ο 

Γάλλος Belon, ο Άγγλος Sherley, ο Γάλλος Biron, ο Grelot, ο Ιησουίτης, ο 

ιεραπόστολος Sauger, ο Άγγλος Porter, ο Candler, η Chenier, ο Γάλλος Reybaud, ο 

Άγγλος Hyphreys, ο Γάλλος Voutier. Μάλιστα, ο κυριότερος εκπρόσωπος, μελετητής, 

ερευνητής και ξένος περιηγητής ήταν ο Γάλλος Guys (Λυκεσάς, 1993). Ο τελευταίος 

αναφέρει με ακριβείς λεπτομέρειες τις κυριότερες κατηγορίες χορών της υπόδουλης 

Ελλάδας. Είναι ο Ελληνικός(Ρωμαίικος)/Καλαματιανός, ο Αρναούτικος/Αρβανίτικος 
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ή Τσάμικος, Πυρίχχιος, Ιωνικός, Βλάχικος, Κρητικός, Χορός Κλεφτών και 

Αρματολών. 

Οι χοροί διακρίνονταν ανάλογα με τις κοινωνικές περιστάσεις της κάθε περιοχής. 

Οι χορευτικές περιστάσεις (Μάνος, Ρίζος et. al. 1996) διαφοροποιούνταν τοπικά και 

χρονικά σε ελεύθερο επίπεδο. Στο σπίτι, στην αυλή, στην εκκλησία, στον δρόμο, στην 

πλατεία, στο καφενείο, στο ύπαιθρο (αλώνια, αγρούς), στη βοσκή, στο καράβι, στη 

βρύση. Οι κυριότερες χορευτικές εκδηλώσεις για τον άνθρωπο ήταν και είναι η 

γέννηση, ο γάμος (χαρά) και η κηδεία. Ως προς το είδος τους οι χοροί διέφεραν και 

πάλι σε κυκλικούς, συρτούς, ελεύθερους, ζευγαρωτούς, αντικρυστούς με τελετουργικό 

(πανηγύρια αγίων, λιτανεία εικόνων-λειψάνων), θρησκευτικό (γάμοι, αρραβώνες, 

βαφτίσια) ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα (απόκριες, γιορτές Λαμπρής και Χριστουγέννων). 

Μάλιστα, ο υπόδουλος, στον Τούρκο κατακτητή, Έλληνας, δεν δίσταζε να εκφραστεί 

και να μιλήσει ελεύθερα οπουδήποτε, μέσω του χορού. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα των Ελλήνων κλεφτών και αρματολών, όπου με δύναμη και ηρωισμό 

έδειχναν την λεβεντιά τους σε κάθε στιγμή της ζωής τους. 

Ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας έχρηζε η παραδοσιακή ενδυμασία-φορεσιά. 

Αυτή διαφοροποιήθηκε κατά πολύ από την προηγούμενη χρονολογικά περίοδο, 

έχοντας αποκτήσει μία διαφορετική υπόσταση και χαρακτήρα. Εκπροσώπευε κάθε 

φορά τις τοπικές συνθήκες και τις αξίες μιας κοινωνίας, τη θέση και την 

προσωπικότητα του ατόμου. Σύμφωνα με την Παπαγεωργίου, παρουσίαζαν ποικιλία 

στον χρωματισμό, στον σχεδιασμό και στην ποιότητα των υφασμάτων και διέφεραν ως 

προς την κοινωνική θέση του ατόμου (ελεύθερη, χήρα), την οικονομική κατάσταση, το 

φύλο, την ηλικία (βρέφος, παιδί, ηλικιωμένος). Τα σημαντικότερα στοιχεία της 

παραδοσιακής φορεσιάς είναι τα υποδήματα, το πουκάμισο, ο κεφαλόδεσμος και η 

φουστανέλα. Το καθένα από τα παραπάνω χαρακτήριζε, το ίδιο το άτομο που την 

φορούσε, ως προς την καταγωγή, το επάγγελμα, το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

και κοινωνική του τάξη. Με άλλα λόγια, η παραδοσιακή φορεσιά ήταν ο «καθρέφτης» 

του ατόμου που την φορούσε. Από τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί η φουστανέλα, 

(Λεκάκης, χ.χ.), ως το κυριότερο μέρος της ελληνικής ανδρικής φορεσιάς. Ήταν 

συμβολικό και σήμαινε τα 400 (όσες και οι πτυχές της) χρόνια σκλαβιάς στον τουρκικό 

ζυγό. 

Ποικιλομορφία παρουσιάζουν επίσης και τα μουσικά όργανα, τα οποία 

αποτέλεσαν συνέχεια της Βυζαντινής περιόδου, με επιπρόσθετα ορισμένα ακόμη. 

Διαφέρουν και αυτά ως προς την μορφή, την περιοχή προέλευσής τους και κατασκευής 
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τους, που συνήθως γίνονταν από τους ίδιους τους οργανοπαίχτες. Κρουστά (ντέφι, 

τουμπε(ρ)λέκι, τύμπανο ή τουμπί ή τουμπάκι), πνευστά (φλογέρα, σουραύλι, κλαρίνο, 

ζουρνάς ή πιπίζα (Μακεδονία), τσα(μ)πούνα ή τζα(μ)πούνα (νησιά), ή γκάϊντα 

(Θράκη), ή ασκοτσάμπουνο, έγχορδα (σαντούρι, κανονάκι, β(δ)ιολί, λα(γ)(β)ούτο ή 

τσιουρί, λύρα, ούτι (Βαβρίτσας, 2008).  

 

1.2.4. Μεταγενέστερη περίοδος (20ος -21ος αι.) 

Η περίοδος αυτή χρονολογείται περίπου από το 1900 έως και σήμερα. Τους 

τελευταίους αυτούς αιώνες ο ελληνικός παραδοσιακός χορός απέκτησε σταδιακά μια 

άλλη μορφή, αρνητικής χροιάς. Κατά τον Ράφτη, η Ελλάδα επηρεασμένη από τα 

σύγχρονα πολιτισμικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Δυτικού κόσμου απομακρύνθηκε 

από αυτό που μέχρι τότε την χαρακτήριζε ως παραδοσιακή. Εξηγώντας το διαφορετικά, 

χάθηκαν οι ηθικές και σεβάσμιες αξίες που ενδυνάμωναν ψυχικά και σωματικά τον 

ελληνικό λαό. Ξενόφερτα στοιχεία άλλων πολιτισμών επηρέασαν εν μέρει την 

πολιτισμική κληρονομιά κάθε ελληνικής επαρχίας και περιφέρειας. Το φάσμα των 

κοινωνικών εκδηλώσεων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων μειώθηκε σταδιακά, με 

το πέρασμα των χρόνων. Σε αυτό συνέβαλλαν σε ένα βαθμό και οι κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες και καταστάσεις της χώρας, όπως η κυβέρνηση, η δημογραφικότητα, ο 

τουρισμός, η παιδεία, η οικογένεια. Γι’ αυτό λοιπόν, ο χορός ως κοινωνική μονάχα 

εκδήλωση τοποθετείται σε αυστηρά χωροχρονικά οριοθετημένα πλαίσια. Επικρατεί, 

επομένως η μετάβαση από την παραδοσιακή στην βιομηχανική κοινωνία, έχοντας τον 

ίδιο χαρακτήρα και ο χορός. 

Στην τελευταία αυτή χρονολογική ιστορική περίοδο αναλύονται οι κυριότερες 

πτυχές του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε κάθε δημοτικό γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Ελλάδας. Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Κρήτη με επιπρόσθετα τις περιοχές του Πόντου και της Καισάρειας 

στην Μ. Ασία. Γεωγραφική τοποθέτηση, γλώσσα, τραγούδια, παραδοσιακές φορεσιές, 

μουσικά όργανα, χορός είναι στοιχειά που θίγονται χωροχρονικά αμέσως παρακάτω. 
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2. Οι παραδοσιακοί χοροί στην Ελλάδα 

 

Μ. Ασία 

Από την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας, ιδιαίτερη αναφορά και επισήμανση 

χρήζει η Καισάρεια (τουρκ.>Keyseri «Κάϊσερι»). Είναι μία από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανοποιημένες πόλεις της Κ. Ανατολής. Βρίσκεται Β.Α της Καππαδοκίας, όπου 

είναι και η πρωτεύουσά της. Τα πρώτα της ονόματα είναι Μαζάκα και Ευσέβεια, όπου 

κατά τους ρωμαϊκούς και μετέπειτα χρόνους διαφοροποιείται. Όσον αφορά το 

γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής είναι ένα κράμα ελληνικής, τουρκικής, αρμένικης, και 

κουρδικής. Αυτό συνέβη λόγω των επιρροών που είχαν από πολλούς εχθρικούς λαούς 

στο διάβα των χρόνων. 

Από τις ποικίλες επιρροές διαφόρων λαών επακόλουθο ήταν να διαφοροποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό και η μουσικοχορευτική παράδοση της Καισάρειας αλλά και της 

ευρύτερης Μ. Ασίας. Ένα από τα πιο δημοφιλή σκωπτικά τραγούδια είναι το «Istemem 

Babacigim=Δεν θέλω πατερούλη». Πρόκειται για έναν διάλογο πατέρας και κόρης, 

όπου ο πρώτος προτείνει διάφορους γαμπρούς, ενώ η κόρη τους απορρίπτει με 

διάφορες δικαιολογίες. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι και χορευτικό και μάλιστα από 

τους πιο διαδεδομένους σκοπούς που είναι το «Κόνιαλι ή χορός των κουταλιών». 

Χορός μικτός και αντικρυστός σε ζευγάρια με το κράτημα-χτύπημα των κουταλιών 

(κρόταλα) (Στράτου, 1979). Συναντάται όχι μόνο στην Καππαδοκία αλλά και στα 

ευρύτερα παράλια της Μ. Ασίας, στην Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και στην Κύπρο 

(Δραγούμης & Μωραϊτης χ.χ.). 

Οι καππαδοκικοί σκοποί και μελωδίες προέρχονται από τα ανάλογα σε ποικιλία 

μουσικά όργανα. Εκτός από τα συνηθισμένα όργανα της Μ. Ασίας αλλά και της 

ευρύτερης Ελλάδας, όπως βιολί, λαούτο, ούτι προστίθενται ο νταχαρές και ο κεμανέ(ς) 

ή κεμανί(ή) (Βαβρίτσας, 2008). Το τελευταίο πρόκειται για φιαλόσχημη και 

μακρόστενη λύρα που μοιάζει πολύ, ως προς τα χαρακτηριστικά και την μορφή του, 

με την λύρα του Πόντου. Διαφορές που παρουσιάζει, ως προς την κατασκευή και την 

μελωδία της, είναι ο αριθμός των χορδών της και η τονικότητα (Χατζηιωαννίδης, 

2000). Επιπρόσθετα, η τοπική ενδυμασία ήταν και αυτή βαθιά επηρεασμένη από τους 

κατακτητικούς λαούς. Αυτό αποδεικνύεται από τους κεφαλόδεσμους, κυρίως των 

ανδρών, που ήταν όμοιοι με αυτοί των Οθωμανών κατακτητών τους. Επομένως, τόσο 

η ανδρική όσο και η γυναικεία είναι απλές και λιτές, χωρίς εντυπωσιακό διάκοσμο. 
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Πόντος 

Η ονομασία της λέξης Πόντος προέρχεται από την λέξη pontus –i, που σημαίνει 

θάλασσα. Ο Εύξεινος, δηλαδή, φιλόξενος Πόντος βρίσκεται ΒΑ των ακτών της Μ. 

Ασίας. Βρέχεται από την Μαύρη θάλασσα, η οποία αποτέλεσε τον μεγαλύτερο 

εμπορικό σταθμό σε όλη την οικουμένη, κατά τα βυζαντινά και μετέπειτα χρόνια. Η 

μακραίωνη ιστορία του Πόντου παρουσιάζεται ήδη μέσα από τα έργα του ιστορικού 

Ξενοφώντα. Κατά τον Ζουρνατζίδη, στο έργο του Ξενοφώντα «Μύριοι», ιστορική έχει 

παραμείνει η φράση των στρατιωτών «Θάλαττα, θάλαττα», καθώς αντίκρυσαν την 

Μαύρη θάλασσα.  

Οι κάτοικοι της περιοχής του Πόντου επηρεάστηκαν εν μέρει από εχθρικούς 

κατακτητικούς λαούς. Έτσι, στον τομέα της γλώσσας δημιουργήθηκε η ποντιακή 

διάλεκτος με τα αντίστοιχα ιδιώματά της, να διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Η ξεχωριστή 

αυτή διάλεκτος αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα τραγούδια. Από τα τελευταία το 

πιο παραδοσιακό είναι «Τη Τρίχας το Γεφύρι». Στους στίχους και στα μηνύματα 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με «Το Γεφύρι της Άρτας», τραγούδι-ποίημα της 

Ηπείρου.  

Στη συνέχεια, η παραδοσιακή φορεσιά ποικίλει και πάλι ανάλογα με την περιοχή, 

όπου αυτή συναντάται, αλλά και όχι μόνο. Κοινά στοιχεία που έχουν όλες οι ποντιακές 

ενδυμασίες είναι αρκετά. Για την γυναικεία φορεσιά είναι η ζουπούνα ή ζιπούνα (το 

φουστάνι), το σαλβάρ’ (η βράκα-παντελόνι), το λαχόρ’ (το ζωνάρι), το κατιφέ 

(βελούδινο συνήθως γιλέκο-ζακέτο), το σπαρέλ’ (μπλούζα από διάφορα υφάσματα) 

και ο κεφαλόδεσμος με μαντήλα ή και τάπλα (ή τεπελίκι). Για την ανδρική είναι η ζίπκα 

(η βράκα), τα μέστια (οι περικνημίδες), το γιλέκ’ (το γιλέκο), το καμίσ’ (το πουκάμισο), 

το τροπολόζ’ (μεταζωνάρι), το πασλίκ’ (το κεφαλοδέσιμο) και διάφορα κοσμήματα, 

χρήσιμα εξαρτήματα, όπως ωρολόγιο, εγκόλπιο, καπνοσάκουλο (Χατζηιωαννίδης, 

2000). 

Από τα μουσικά όργανα κυρίαρχο από όλα είναι η φιαλόσχημη λύρα (ή κεμεντζές). 

Αυτή παίζεται μόνη της ή με συνοδεία άλλων οργάνων όπως το νταούλι (ή ταούλ’), το 

τουλούμ ή αγγείον (γκάιντα), το γ(κ)αβάλι, ο ζουρνάς (Βαβρίτσας, 2008). Τα 

παραπάνω όργανα συνοδεύουν και τους ανάλογους χορούς (Μωυσίδης, 2007). Από 

αυτούς ο πιο γνωστός είναι το «Ομάλ», σε μουσικό μέτρο 2/4. Είναι μικτός και 

κυκλικός χορός με απλούς βηματισμούς και διάφορες παραλλαγές (Ζουρνατζίδης, χ.χ). 
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Θράκη 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ιστορικό-πολιτικά δεδομένα, η Θράκη είναι το 

Νοτιοανατολικό τμήμα των Βαλκανίων. Διαχωρίζεται σε Ανατολική (που ανήκει στην 

Τουρκία) και Δυτική (που είναι ελληνική). Το γεωγραφικό αυτό διαμέρισμα 

αποτελείται από τρείς νομούς και αναφέρθηκαν για αυτούς αρχαίοι συγγραφείς, όπως 

ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. Γενικότερα, ο θρακικός πολιτισμός επηρεάστηκε εν 

μέρει από πολλούς κατακτητές, όπως Βούλγαροι, Ρώσοι, Τούρκοι. Συγκεκριμένα, θα 

τονιστεί η Βόρεια Θράκη ή Ανατολική Ρωμυλία, μιας και εμφανίζει περισσότερα 

στοιχεία από την Δυτική. 

Η γλώσσα της Α. Ρωμυλίας, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάστηκε από τους 

γειτονικούς λαούς, διατηρώντας ταυτόχρονα μέχρι έναν βαθμό την ελληνικότητά τους. 

Χαρακτηρίζεται, ωστόσο, για το ιδίωμα που την διακατέχει στο σύνολό της. Ορισμένες 

από αυτές τις ιδιαιτερότητες δίνουν στα τραγούδια μια άλλη υπόσταση και χαρακτήρα. 

(Μωυσιάδης, 1994). Από τα γνωστότερα τραγούδια είναι ο «Στέργιους πισμάνιψι», με 

την παράλειψη ή την αντικατάσταση ορισμένων φωνηέντων. 

Συνεχίζοντας, η παραδοσιακή φορεσιά της Α. Ρωμυλίας παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία σε χρώματα, φάσματα και σχέδια. Ιδιαίτερης τεχνοτροπίας, από πλευράς 

κατασκευής και περίτεχνου διακόσμου, είναι αυτή της γυναικείας φορεσιάς και 

συγκεκριμένα της περιοχής του Καβακλί. Αυτό φυσικά, οφειλόταν στις ασχολίες των 

ανθρώπων (γεωργία, κτηνοτροφία), στην επιβίωσή τους από το φυτικό και ζωικό 

βασίλειο. Απεναντίας, η ανδρική φορεσιά είναι πιο λιτή και απλή, με λιγότερο 

διάκοσμο, έχοντας σκούρα γήινα χρώματα. 

Μουσικά όργανα της περιοχής είναι το ακορντεόν, ο ζουρνάς, το νταούλι και το 

κυριότερο απ’ όλα η εκκωφαντική γκάιντα. Βιολί, σαντούρι, ούτι, καβάλι (μακριά 

φλογέρα), κλαρίνο, φλογέρα παίζονται κυρίως ως δευτερεύοντα, που συνοδεύουν τα 

παραπάνω αντιπροσωπευτικά όργανα (Βαβρίτσας, 2008). Η μουσική μαζί με το όργανο 

συνοδεύει παράλληλα και τον ανάλογο χορό. Για την Θράκη ο χαρακτηριστικός της 

χορός είναι ο Ζ(ω)ναράδικος ή Ζουναράδικος με μουσικό ρυθμό 6/8. Εντυπωσιακός, 

μικτός κυκλικός χορός με ιδιαίτερο χαρακτήρα ως προς τις κινήσεις του (ζωντανός, 

πηδηχτός ή και αργός), ανάλογα με την περιοχή που συναντάται. Έτσι, ανάλογα με τις 

παραλλαγές διαφοροποιείται και ο χορός ως προς την ονομασία του. Η ονομασία του 

οφείλεται στο ότι οι χορευτές κρατιόνται από τα ζ(ω)νάρια ή ζουνάρια των διπλανών 

τους (Λυκεσάς, 1993). 
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Μακεδονία 

Το γεωγραφικό δημοτικό διαμέρισμα της Μακεδονίας αποτελεί το μεγαλύτερο και 

βορειότερο τμήμα της χώρας με πλούσια ιστορία. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από 

πολλούς ιστορικούς και συγγραφείς του παλαιότερου και του σύγχρονου κόσμου. Στην 

Μακεδονία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο στρατηλάτης της οικουμένης, ο Μ. 

Αλέξανδρος. Για την ελευθερία της πολέμησαν ηρωικά αξιόλογα πρόσωπα, όπως ο 

Παύλος Μελάς. Σύμφωνα με γλωσσολόγους και λοιπούς ερευνητές η λέξη Μακεδνός 

(ο Μακεδόνας), σημαίνει ο άνδρας ο ψηλός, ο μακρύς στο ανάστημα. Το συγκεκριμένο 

διαμέρισμα αποτελείται από δεκατρείς νομούς και χωρίζεται σε τρεις βασικές 

περιφέρειες, την Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική.  

Η γλώσσα της Μακεδονίας, κατά το πέρασμα των χρόνων, επηρεάστηκε σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό, από διάφορους λαούς που είχαν εχθρικές βλέψεις για την περιοχή. Όλες 

αυτές οι επιρροές είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σταδιακά διάφορα 

γλωσσικά ιδιώματα και διάλεκτοι. Έτσι, σε ορισμένες περιοχές μέχρι και σήμερα 

μιλιόνται, κυρίως από ηλικιωμένους, τα σλάβικα, μιας και είχαν επηρεαστεί κατά την 

περίοδο του Βαλκανικού πολέμου. 

Τα τραγούδια της περιοχής παρουσιάζουν ποικιλία και ιδιαιτερότητα από τόπο σε 

τόπο. Το γνωστότερο σε όλη την Μακεδονία είναι το «Μήλο μου κόκκινο», με 

ορισμένους ιδιωματισμούς στα φωνήεντα των λέξεων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να 

γίνει στην παραδοσιακή φορεσιά. Αυτή ξεχωρίζει και πάλι ως προς την διακόσμηση, 

τον τρόπο ύφανσης και επιλογής χρωμάτων. Από τις τρεις περιφέρειες θα αναλυθεί 

αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτήν, η πολυπλοκότερη και χαρακτηριστικότερη 

φορεσιά, και μάλιστα γυναικεία, είναι του Γηδά (σημερινή Αλεξάνδρεια) Ν. Ημαθίας. 

Η τοπική αυτή ενδυμασία θεωρείται από τις αρχαιότερες, με την ονομασία Ρουμλούκι 

(τόπος Ρωμιών). Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι ο κεφαλόδεσμος ή αλλιώς 

κατσούλι. Το τελευταίο, με σχήμα περικεφαλαίας, τοποθετήθηκε από τον Μ. 

Αλέξανδρο, στα κεφάλια των γυναικών ως σύμβολο ανδρείας και ηρωισμού που 

επέδειξαν σε μια μάχη (Στράτου, 1979).  

Συνεχίζοντας, γνωστά μουσικά όργανα είναι κυρίως τα χάλκινα (κλαρίνο, 

τρομπέτα) της Δ. Μακεδονίας. Ζουρνάς, νταούλι, γκάιντα και βιολί απαντώνται στις 

υπόλοιπες δυο περιφέρειες της Μακεδονίας. Τοπικός χορός και μάλιστα με βυζαντινή 

και αρχαία προέλευση είναι ο Χασάπικος (kasap>τουρκ. λ.=χασάπης, μακελλάρικος). 

Χορός με μουσικό μέτρο 2/4.  
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Ήπειρος 

Η Ήπειρος οφείλει την ονομασία της στην μεγάλη έκταση γης ή η απέναντι 

τοποθεσία (Ήπειρος>Άπειρος-δωρική προφορά). Αποτελεί το βορειοδυτικό τμήμα της 

Ελλάδας με άγονα σχεδόν, πετρώδη εδάφη και έχει τέσσερις νομούς.  

Η γλώσσα της περιοχής δέχθηκε και αυτή τις ανάλογες επιρροές από τους 

γειτονικούς λαούς των Βαλκανίων, κατά τις εμπόλεμες περιόδους. Όπως πολλές άλλες 

γλώσσες έτσι και αυτή δημιούργησε σταδιακά το ανάλογο ιδίωμα. Το πιο γνωστό 

ιδίωμα είναι αυτό των Βλάχων με την ιδιαίτερη προφορά τους, την οποία μετέφεραν 

και στα τραγούδια τους. Τα ηπειρώτικα τραγούδια, αλλά και γενικότερα, αναφέρονται 

σε καταστάσεις ή και πραγματικά γεγονότα, περνώντας κάποιο ηθικό δίδαγμα. Στην 

πλειονότητα τους, τα ηπειρώτικα απαρτίζονται από μοιρολόγια, δηλαδή θλιβερά 

τραγούδια. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το «Γιάννη μου το μαντήλι σου». 

Στην παραδοσιακή ενδυμασία αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή του Πωγωνίου. Είναι 

γνωστή ως η φορεσιά της Ηπειρώτισσας γυναίκας στον πόλεμο του ’40. Αρκετά ζεστή, 

προσαρμοσμένη στις καιρικές συνθήκες του τόπου, σχετικά απλή και πρακτική για τις 

καθημερινές ανάγκες επιβίωσης. Επιπλέον, μεγαλοπρεπής και αρχοντική είναι η 

Γιαννιώτικη, γνωστή ως αυτή της κυρά-Φροσύνης. Πλούσια στο κέντημα αλλά και στα 

αστραφτερά, σε ποικιλία, κοσμήματα. Επίσης πανέμορφη αλλά βαριά είναι η φορεσιά 

των Σαρακατσαναίων. Είναι ολοφάνερο ότι η γυναικεία φορεσιά παρουσιάζει 

μοναδική ποικιλία σε αντίθεση με την ανδρική που είναι πιο απλή. (Λεκάκης, χ.χ) 

Το αντιπροσωπευτικότερο μουσικό όργανο της Ηπείρου είναι το κλαρίνο. 

Συνοδεύει όχι μόνο τα εύθυμα αλλά και τα λυπητερά τραγούδια, όπως είναι τα 

μοιρολόγια. Επίσης, όργανα που συνοδεύουν το κλαρίνο και εμπλουτίζουν ακόμα 

περισσότερο την κλασική ηπειρώτικη κομπανία είναι το βιολί, το λα(γ)ούτο, το ντέφι 

ή του(μ)περλέκι, η φλογέρα. Με την συνοδεία του σπουδαίου ηπειρώτικου οργάνου 

χορεύεται ο γνωστός «Τσάμικος». Τσάμικος>τσάμης=λεβέντης ή την Τσαμουριά 

Θεσπρωτίας της Ηπείρου. Χορός ηρωικός που εκφράζει την λεβεντιά, την παλικαριά 

και την αντρειοσύνη. Είναι μικτός, κυκλικός και αργός, λεβέντικος χορός όπως και τα 

τραγούδια. Ωστόσο, προτιμάται να χορεύεται κυρίως από άνδρες, λόγω των ιδιαίτερων 

«τσαλιμιών»-φιγούρων. Ανάλογα με τις παραλλαγές είναι και τα μουσικά μέτρα σε 2, 

3 ή και σε 5/8 (Παπαχρήστος, 1960). 
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Θεσσαλία 

Το δημοτικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια 

στοιχεία με αυτά της Ηπείρου. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της ελληνικής 

χερσονήσου, χωρίζεται σε τέσσερις νομούς καθώς ήταν και το πρώτο ελληνικό κομμάτι 

γης που απελευθερώθηκε το 1881. Για την Θεσσαλία αναφέρονται επιφανείς ιστορικοί 

της αρχαιότητας, όπως ο Θουκυδίδης, σχετικά με την μετακίνηση των φύλων 

αποικιστών (Αιολείς, Ίωνες, Δωριείς). 

Επιπρόσθετα, η Θεσσαλία παρόλο τις επιρροές που δέχθηκε από ξένους 

κατακτητές, κατάφερε να διατηρήσει, μέχρι έναν βαθμό, την γλώσσα. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν αναπόφευκτα και οι ανάλογοι ιδιωματισμοί. Αυτοί δεν διαφέρουν, 

σχεδόν καθόλου, με αυτούς της Ηπείρου. Η Θεσσαλία διαθέτει πολλά κοινά 

πολιτισμικά στοιχεία με την Ήπειρο.  

Από τα τραγούδια το πιο γνωστό είναι «η Καραγκούνα». Ομώνυμος με το τραγούδι 

είναι και ο χορός. Η λέξη Καραγκούνα έχει πολλές εκδοχές, όπως 

καρά+γκούνα=μαύρη γούνα (δέρμα προβάτου) ή κάρα+κούνα=κούνημα κεφαλιού 

(Παπαχρήστος, 1960). Είναι γυναικείος χορός, με σχετικά απλούς βηματισμούς, όπως 

και ο ρυθμός του, που ακολουθεί αυτόν του ηπειρώτικου Τσάμικου.  

Στη συνέχεια, η παραδοσιακή φορεσιά συνάδει και πάλι με αυτή της Ηπείρου. 

Κοινό χαρακτηριστικό των δυο διαμερισμάτων είναι ο πλούσιος διάκοσμος που 

παρουσιάζει η φορεσιά ανάλογα με την τοποθεσία και τις κλιματολογικές συνθήκες 

που απαντάται. Γνωστή φορεσιά είναι αυτή της Καραγκούνας, όπως προαναφέρθηκε 

σε χορό και σε τραγούδι. Ο διακοσμημένος με φλουριά κεφαλόδεσμος, το μακρύ 

φουστάνι, η μεσάτη ποδιά, τα φαρδιά, κεντημένα με χρυσοκλωστές, μανίκια και το 

πλούσιο με κεντημένα φλουριά μπούστο δίνει στην ενδυμασία μια μοναδική αρχοντιά 

και περηφάνεια (Λεκάκης, χ.χ.). Επιπλέον, τα μουσικά όργανα της Θεσσαλίας είναι 

ίδια και πάλι με αυτά της Ηπείρου. Με κυρίαρχο πρώτα το κλαρίνο ακολουθούν το 

βιολί, το λα(γ)ούτο, το σαντούρι, το του(μ)περλέκι ή το ντέφι ως δευτερεύον 

(Βαβρίτσας, 2008). 
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Στερεά Ελλάδα 

Η Στερεά Ελλάδα ή Ρούμελη (Ρωμιοί) βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της 

Ελλάδας. Έχει εφτά νομούς, από τους οποίους ο ένας αποτελεί πρωτεύουσα της χώρας. 

Η Ρούμελη είναι ήδη γνωστή από τα επιτεύγματα του πολιτισμού της αρχαίας Αθήνας. 

Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που δημιούργησε τον θεσμό της δημοκρατίας, την 

ελεύθερη έκφραση και άποψη. Στο πέρασμα των χρόνων η Ρούμελη δέχθηκε κι αυτή 

τις διάφορες επιρροές από κατακτητικούς λαούς. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν να 

δημιουργηθούν ποικίλες διάλεκτοι και ιδιωματισμοί από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας.  

Τα τραγούδια της Ρούμελης είναι τα γνωστά δημοτικά κλέφτικά, από την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας. Το περιεχόμενό τους αφορά την επανάσταση των Ελλήνων 

κλεφτών και αρματολών εναντίων του οθωμανικού ζυγού. Ένα από τα κλέφτικα 

τραγούδια, που χαρακτηρίζεται για λεβεντιά και ανδρεία είναι «η Ιτιά». Αντίστοιχα με 

το τραγούδι χαρακτηριστικά είναι και η τοπική παραδοσιακή φορεσιά. Ξεκινώντας από 

την ανδρική, ξεχωρίζει κυρίως από την πολύπτυχη και φουντωτή φουστανέλα. Οι 

παραλλαγές στην ανδρική φορεσιά είναι αρκετές από τόπο σε τόπο. Επιπρόσθετα, η 

γυναικεία φορεσιά είναι γνωστή, ως αυτή της βασίλισσας Αμαλίας, την εποχή του 

Όθωνα. Μακρύ φόρεμα, βελούδινο γιλέκο και το χαρακτηριστικό φέσι με την μακριά 

φούντα. Αντίστοιχες, με ποικιλία στο σχέδιο και στο χρώμα παρουσιάζουν και οι 

υπόλοιπες φορεσιές της Στερεάς Ελλάδας (Λεκάκης, χ.χ.). 

Στην Στερεά Ελλάδα τα μουσικά όργανα απαρτίζονται από κλαρίνο, βιολί, 

νταούλι, ζυγιά ή πιπίζα (κοντός ζουρνάς) και ενίοτε σαντούρι (Βαβρίτσας, 2008). Σε 

ορισμένες περιοχές, ως δευτερεύον συνοδεύει και η φλογέρα, ως το χαρακτηριστικό 

όργανο του ποιμένα. Παράλληλα με τον ρυθμό και το μουσικό μέτρο συμβαδίζει και ο 

χορός. Ο Τσάμικος ή κλέφτικος είναι ο χορός που εκφράζει τη λεβεντιά και την 

παλληκαριά των κλεφτών της επανάστασης του 1821. Συνοδεύεται, όπως 

προαναφέρθηκε από τα δημοτικά κλέφτικα τραγούδια. 
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Πελοπόννησος 

Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου, που έχει μορφή ανθρώπινης 

παλάμης, είναι και αυτό πολύ γνωστό από τον αρχαίο κόσμο. Στην Πελοπόννησο 

αναφέρεται αναλυτικά ο ιστορικός Θουκυδίδης, εξιστορώντας τα γεγονότα του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Λαός που φημιζόταν για την ανδρεία και την συνεχή 

εμπόλεμη εγρήγορση του είναι αυτός των Σπαρτιατών. Η Πελοπόννησος ή αλλιώς 

Μωριάς οφείλει την ονομασία του στο αρχαίο ελληνικό φύλο Πελοί>Πελασγοί, που 

εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Ο Μωριάς φυσικά οφείλει την ονομασία του στον ξακουστό 

Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ή γέρο του Μωριά. Ακόμη, η Πελοπόννησος διαιρείται σε 

εφτά νομούς.  

Όσον αφορά την γλώσσα, αυτή επηρεάστηκε από την εγκατάσταση αρχαίων 

ελληνικών φύλων στην Πελοπόννησο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γηγενείς κάτοικοι 

να επηρεαστούν από αυτά. Κρητικά, Κυπριακά, Καππαδοκικά, Τσακώνικα, Ποντιακά, 

Κατωιταλικά είναι μερικές από τις διαλέκτους που ενσωματώθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή. Με άλλα λόγια, δημιουργήθηκε ένα γενικότερο κράμα διαλέκτων, 

διατηρώντας «ως ρίζες» την πρωτότυπη αρχαία ελληνική.  

Πέρα από το γλωσσικό ιδίωμα, διαφοροποιήσεις και επιρροές υπήρξαν και στην 

μουσικοχορευτική παράδοση. Ο πιο διαδεδομένος, αρχαίος και πανελλήνιος πλέον 

χορός στην Ελλάδα είναι «ο Καλαματιανός ή Συρτός», με μουσικό μέτρο 7/8. Λέγεται 

ότι ο χορός έχει την προέλευση του από τον κλασικό Μινωικό πολιτισμό. Οι κινήσεις, 

οι σχηματισμοί καθώς και το μαντήλι του πρωτοχορευτή αποδεικνύουν την προέλευση 

του χορού, από τον ιστορικό βασιλιά της Αθήνας, Θησέα. Επίσης, με πανάρχαιες ρίζες 

χορός είναι ο Τσακώνικος ή Γερανός ή Σιγανός ή Χορός του Θησέα (Παπαχρήστος, 

1960). Πρόκειται για έναν λαβυνθυρικό, κυκλικό και κουλουριαστό με διάφορους 

σχηματισμούς χορός. Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, ο κουλουριαστός αυτός χορός με 

τους διάφορους ελιγμούς συμβολίζει την έξοδο του Θησέα από τον λαβύρινθο με την 

βοήθεια του μίτου της Αριάδνης (μαντήλι πρωτοχορευτή) (Στράτου, 1979).  

Επιπρόσθετα, οι τοπικές φορεσιές και τα μουσικά όργανα είναι παρόμοια με αυτά 

της Ρούμελης. Στα όργανα προστίθενται, ακόμη, το σαντούρι και το ούτι.  
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Νησιά Ιονίου 

Τα νησιά του Ιονίου ή αλλιώς Επτάνησα βρίσκονται δυτικά της ελληνικής 

χερσονήσου, στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Επτάνησος πολιτεία αποτέλεσε μοναδική εξαίρεση 

της τουρκικής επιβολής, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δημοτικά γεωγραφικά 

διαμερίσματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει αναλλοίωτος ο πολιτισμός της, 

από την ανατολική κουλτούρα, όχι όμως και από την δυτική. Βενετοκρατούμενα, 

λοιπόν, τα Επτάνησα δέχτηκαν αρκετές επιρροές από την Δύση. Πολιτισμός, γλώσσα, 

ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ενδυμασία, τρόπος ζωής και σκέψης εμπεριείχαν στοιχεία 

ξενόφερτα από την Δυτική Ευρώπη.  

Από την μουσική παράδοση των Επτανήσων ξεχωρίζουν τα τραγούδια τους, 

γνωστά και ως καντάδες. Ένα από αυτά, με διφορούμενη ακόμα και σήμερα 

προέλευση, είναι το «Μενεξέδες και ζουμπούλια». Οι καντάδες τραγουδιούνται σε 

πρόσωπα αγαπημένα με την συνοδεία κυρίως κιθαρών, τις νύχτες κάτω από τα 

παραθύρια. Βενετσιάνικη αντίστοιχα είναι και η φορεσιά τόσο η ανδρική όσο και η 

γυναικεία. Σύμφωνα με τον Λεκάκη, μεγαλοπρεπείς, φανταχτερές και ιδιαίτερα 

ακριβές είναι οι ενδυμασίες τους, κάτι που δεν θυμίζει αυτές της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Από την ανδρική, ίσως, έχει κρατηθεί το παντελόνι (η χαρακτηριστική νησιώτικη 

βράκα).  

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα στα μουσικά όργανα των Ιονίων νήσων προστίθεται 

και η κιθάρα, ως ευρωπαϊκό. Άλλα όργανα είναι το βιολί, το σαντούρι, το ούτι και ο 

νησιώτικος άσκαυλος ή γκάιντα (το λεγόμενο σκορτσάμπουνο) (Ράφτης, 1985). Από 

τους χορούς ο πιο αντιπροσωπευτικός θεωρείται «ο Κερκυραϊκός συρτός», με την 

συνοδεία του πολύ γνωστού τραγουδιού «Ρούγα». Ένας άλλος χορός είναι «ο Γέρανος 

ή Μεγάλος Ζακυνθινός». Πιθανότατα, υπάρχει η εκδοχή ότι ο Γέρανος, όπως 

αναφέρθηκε πρωτύτερα, να έχει Κρητική προέλευση, από τον μινωικό πολιτισμό. 

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες και έχει απλούς και ήπιους βηματισμούς. Σχεδόν 

στην πλειονότητα όλα τα νησιά της ηπειρωτικής Ελλάδας χορεύουν τον κλασικό 

μπάλο. Παρουσιάζει παραλλαγές και μεγάλη ποικιλία, αναλόγως με την περιοχή που 

αυτός συναντάται (Παπαχρήστος, 1960_Τόσκα-Καμπά, 1991). 
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Νησιά Αιγαίου 

Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν ένα νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου 

Πελάγους, ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 

ανά περιφέρειες και νησιωτικά συμπλέγματα (Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 

κ.λπ).  

Η γλώσσα των νησιών, ανάλογα με την γεωγραφική τοποθέτηση που έχουν 

δέχθηκε και την σχετική εχθρική επιρροή, κατά τις εμπόλεμες περιόδους. Περιττό να 

αναφερθεί, ότι η κάθε επιρροή είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ιδιόρρυθμων 

διαλέκτων και ιδιωματισμών. Ευρέως και πανελληνίως γνωστό είναι το 

αντιπροσωπευτικό νησιώτικο τραγούδι «Η Τράτα μας η κουρελού». Όπως όλα τα 

τραγούδια, έτσι και αυτό παρουσιάζει την καθημερινή ζωή των κατοίκων καθώς και 

σημαντικά γεγονότα (π.χ. αγάπη, πόνος).  

Συνεχίζοντας, οι παραδοσιακές φορεσιές έχουν πανομοιότυπα στοιχεία με αυτά 

των ηπειρωτικών-στεριανών περιοχών της Ελλάδας. Πλούσιοι σε κεντήματα 

κεφαλόδεσμοι, κυρίως γυναικείοι, μεγέθη, χρώματα και σχέδια σε φορέματα, ποδιές, 

γιλέκα αλλά και σε υποδήματα. Η διαφορά στις νησιώτικες φορεσιές είναι το γεγονός 

ότι, ίσως είναι πιο απλοϊκές και πρακτικές για τις καθημερινές ασχολίες. Αυτό 

εμφανίζεται κυρίως στις ανδρικές, με το ένδυμα της βράκας. Φυσικά, οι παραπάνω 

διαφορές εξαρτώνται ποικιλοτρόπως από παράγοντες, όπως γεωμορφολογικοί, 

κλιματολογικοί. (Λεκάκης, χ.χ.). 

Συμπληρωματικά, ο μουσικός πολιτισμός του Αιγαίου παρομοιάζει και πάλι με 

αυτόν της ηπειρωτικής-στεριανής Ελλάδας. Βιολί, λα(γ)(β)ούτο ή τσιουρί, κλαρίνο, 

ούτι, σαντούρι, κανονάκι, του(μ)περλέκι,. Επιπρόσθετα είναι η νησιώτικη 

αχλαδόσχημη λύρα, το τουμπί ή τουμπάκι (δηλαδή το μικρό τύμπανο) και η 

τ(σ)(ζ)α(μ)πούνα ή ασκοτσάμπουνο δηλαδή άσκαυλος (Ράφτης, 1985). 

Επιπροσθέτως, από τους νησιώτικους χορούς ο δημοφιλέστερος είναι «ο Συρτός», 

που σημαίνει «σέρνω τα πόδια μου στο έδαφος». Στα βήματα μοιάζει με τον 

Καλαματιανό, έχοντας μουσικό μέτρο 7/8. Είναι από τους αρχαιότερους χορούς, όπως 

και ο Καλαματιανός. Απόδειξη, μάλιστα, είναι πήλινα αγγεία, ειδώλια χορευτών, 

επιγραφές που έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Γενικότερα, όπως 

προαναφέρθηκε, οι νησιώτικοι χοροί έχουν ως βασικό ρυθμό «τον Μπάλο». Έτσι, κάθε 

νησί έχει κάποιον διαφορετικό χορό, ως προς την ονομασία ή την τοποθεσία (π. χ. 

Ρόδος-Ροδίτικος) (Τόσκα-Καμπά, 1991). 
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Κρήτη 

Η Κρήτη ή Μεγαλόνησος, όπως αποκαλείται τοποθετείται γεωγραφικά νότια της 

Μεσογείου θάλασσας. Παρουσιάζει και αυτή με την σειρά της μεγάλη προϊστορία, 

καθώς είναι ήδη γνωστή από τον ιστορικό πολιτισμό της Κνωσού, κατά την Μινωική 

εποχή. Σε αντίθεση με την μεγάλη της ιστορία, η Κρήτη διαιρείται σε τέσσερις νομούς.  

Ο κρητικός πολιτισμός στο πέρασμα των χρόνων δέχθηκε αρκετές εχθρικές 

εισβολές. Παρόλα αυτά, η Κρήτη κατάφερε να κρατήσει σχεδόν αναλλοίωτη την 

παράδοσή της. Με άλλα λόγια, αποτέλεσε την «θεμέλιο λίθο», προκειμένου να 

«οικοδομηθούν» και πολιτισμοί άλλων γειτονικών περιοχών, ως προς την γλώσσα ή το 

εμπόριο (Λεκάκης, χ.χ). Για την γλώσσα αξίζει να αναφερθεί, ότι έχει «τις ρίζες της» 

στην αρχαία ελληνική. Στην κρητική διάλεκτο ξεχωρίζουν, βέβαια και οι ανάλογες 

ιδιομορφίες. Για παράδειγμα, η θέση των αντωνυμιών πριν ή μετά το ρήμα, η χρήση 

πολλών επιθέτων, το τελικό –ν μπροστά από φωνήεντα (π. χ. κατέχω το).  

Οι ιδιομορφίες στην γλώσσα παρατηρούνται καλύτερα μέσα από τα τραγούδια. Η 

πιο γνωστή μορφή τραγουδιού στην μουσική κρητική παράδοση είναι οι μαντινάδες. 

Αυτές απαρτίζονται από δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα με ομοιοκαταληξίες και έχουν ως 

κύρια θέματα τον πόνο, την αγάπη, τον χωρισμό. Ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή 

τραγούδια είναι «Ο Διγενής», του Νίκου Ξυλούρη.  

Επιπλέον, στην κρητική παράδοση ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η τοπική 

ενδυμασία. Τόσο η ανδρική όσο και η γυναικεία είναι πλούσια διακοσμημένες, αλλά 

και ταυτόχρονα απλές, για ευκολία, στις καθημερινές ασχολίες. Από τις φορεσιές, 

αξίζει να αναλυθεί περισσότερο η ανδρική. Το ασημομάχαιρο, η βράκα, το 

κεφαλομάντηλο (φιλέ ή δίχτυ) και οι χαρακτηριστικές άσπρες μπότες είναι τα 

κυριότερα στοιχεία που απαρτίζουν το ανδρικό κρητικό ένδυμα (Στράτου, 1979). 

Από τα μουσικά όργανα (Βαβρίτσας, 2008) το πιο αντιπροσωπευτικό είναι η 

αχλαδόσχημη κρητική λύρα. Αυτή συνοδεύεται πολλές φορές από βιολί, λαούτο, 

νταούλι, διάφορα είδη φλογέρας (χαμπιόλι και σφυροχάμπιολο) και (ασκό)μαντούρα 

(τσαμπούνα). Με την συνοδεία των παραπάνω οργάνων, ο δημοφιλέστερος και 

ζωηρότερος κρητικός χορός είναι «Ο Πεντοζάλης». Η ονομασία του, «πέμπτος ζάλος, 

δηλαδή βήμα, συμβολίζει την ελπίδα των Κρητικών για την απελευθέρωση τους από 

τους Τούρκους» (Παπαχρήστος, 1960). Πρόκειται για πολεμικό χορό που εκφράζει 

παλληκαριά και λεβεντιά. Προτιμάται κυρίως από άνδρες χορευτές, λόγω των 

περίτεχνων φιγούρων που εκτελούνται κατά την κίνηση. 
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Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αποτυπωθεί χρονολογικά η έννοια του ελληνικού 

χορού και συγκεκριμένα του παραδοσιακού. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο χορός ως 

μέσο διαθεματικής παρέμβασης, αλλά και η όλη του μορφή και υπόσταση κατά το 

πέρασμα των χρόνων (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, Μεταγενέστερη 

περίοδος). Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η Ε΄ Τάξη ενός Δημοτικού σχολείου, 

προκειμένου να εφαρμοστεί διαθεματικά η πιλοτική παρέμβαση.  

 

Επιμέρους στόχοι 

Οι στόχοι της παρούσας θεματικής ενότητας, η οποία διδάχθηκε και πειραματικά 

σε σχολική τάξη διαρθρώνονται σε γνωστικούς, κοινωνικό-συναισθηματικούς και 

ψυχοκινητικούς. Σύμφωνα με το επίσημο Α.Π.Σ και ΔΕ.ΠΠ.Σ που ορίζει το Υπουργείο 

Παιδείας, οι μαθητές επιδιώκεται: 

Γνωστικοί: 

 Να μυηθούν στο τραγούδι, στο ρυθμό, στη μελωδία και στη χορευτική 

κίνηση του χορού 

 Να γνωρίσουν την ελληνική σκέψη και τον ελληνικό πολιτισμό 

 Να κατανοήσουν ότι ο χορός είναι τρόπος ζωής 

 Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους 

 Να κατανοήσουν ότι ο χορός είναι πηγή ζωής 

 Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι 

 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί: 

 Να χαρούν και να εκφραστούν δημιουργικά 

 Να κοινωνικοποιηθούν με τους άλλους 

 

Ψυχοκινητικοί: 

 Να γνωρίσουν με την κίνηση του σώματός τους τον ρυθμό 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  

 

1. Η Πιλοτική Παρέμβαση 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε ως πιλοτική παρέμβαση, 

διδασκαλία 10 διδακτικών ωρών σε ρεαλιστικές συνθήκης μιας σχολικής τάξης. 

Παρουσιάστηκε στους μαθητές με τη χρήση ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού 

(ψηφιακές διαφάνειες, εικόνες, βίντεο, σύντομα μουσικά ακούσματα) και διαφόρων 

διαθεματικών δραστηριοτήτων με τη μορφή της αξιολόγησης.  

 

1.1. Δείγμα 

Στην παρέμβαση που εφαρμόστηκε πιλοτικά συμμετείχαν 15 μαθητές της Ε1΄ 

τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας. Ειδικότερα, από τους 

15 τα 8 ήταν αγόρια και τα 7 κορίτσια. Εφαρμόστηκε εφόσον παραχωρήθηκε στην 

εκπαιδευτικό-ερευνήτρια η σχετική άδεια από τον διευθυντή του σχολείου. 

 

1.2. Πειραματική διαδικασία 

Η διδασκαλία διεξήχθη έχοντας ως βασικό στόχο την κατανόηση του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού με διαθεματική προσέγγιση από την πλευρά των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα, μαθαίνουμε για τον χορό μέσα από διάφορους επιστημονικούς τομείς-

σχολικά μαθήματα. Μερικά από αυτά είναι η Γυμναστική, η Μουσική, η Φυσική, η 

Γεωγραφία, τα Εικαστικά, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Ν. Γλώσσα. Ακολούθησε ένα 

ιστορικό χρονοδιάγραμμα, εξετάζοντας τον ελληνικό (παραδοσιακό) χορό σε όλο του 

το φάσμα στο πέρασμα του χρόνου.  

Αναλύθηκαν εκτενώς μέσα από εποικοδομητική συζήτηση τέσσερις καίριοι 

χρονικοί σταθμοί. Η Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η Τουρκοκρατία και ο χορός στην 

Νεότερη Ελλάδα (20ος -21ος αι.) σε κάθε γεωγραφικό δημοτικό διαμέρισμα, με 

επιπρόσθετο και την περιοχή του Πόντου. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω 

παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία που διέπουν κάθε ανθρώπινο πολιτισμό, 

ενδεικτικά και τα πιο αντιπροσωπευτικά για κάθε περιοχή. Αυτά είναι η Ιστορία, η 

Γλώσσα, τα Τραγούδια, η Ενδυμασία, τα Μουσικά όργανα, ο Χορός. Έγιναν εύκολα 

κατανοητά και προσβάσιμα στους μαθητές με τη χρήση ποικίλων «ζωντανών» εικόνων 
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και φωτογραφιών και με αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και μουσική 

χορού). 

Στο τέλος της κάθε διδακτικής ενότητας κάθε ημέρας, ακολουθούσε μία 

αξιολόγηση προς τους μαθητές. Μία σύντομη δηλαδή ανακεφαλαίωση, σύνοψη όλων 

όσων ειπώθηκαν από τη διδάσκουσα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκτενέστερα, η 

αξιολόγηση αυτή παρουσίαζε ποικιλία ως προς τον τρόπο που εφαρμοζόταν. Άλλοτε 

γινόταν με φύλλα εργασίας ως εμπέδωση και αναστοχασμό των παιδιών (συνήθως 

ομαδικά) και άλλοτε με τη χρήση παιγνιωδών δραστηριοτήτων βασισμένες σε 

διδακτικές στρατηγικές/μεθόδους (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαθεματική 

προσέγγιση, χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, βιωματική μάθηση [εκμάθηση χορού]).  

Γενικότερα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και στις τρεις φάσεις της διδασκαλίας 

(πριν - κατά τη διάρκεια - μετά), έχοντας την αντίστοιχη τυπολογία της σε 

διαγνωστική/αρχική, διαμορφωτική/σταδιακή και τελική/ποσοτική. Με αυτόν τον 

τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στην εκπαιδευτικό-ερευνήτρια να αναγνωρίσει τυχόν 

σφάλματα, πιθανές αποτυχίες και να σκεφτεί μεθόδους πιο αποτελεσματικές για την 

διδασκαλία της. 

Το τελικό στάδιο της παραπάνω αξιολόγησης (τελική/ποσοτική) εφαρμόστηκε με 

την ποιοτική μέθοδο του διδακτικού ημερολογίου. Σαφέστερα, μετά από τις ημέρες της 

κάθε διδασκαλίας καταγράφηκαν από τη ερευνήτρια αναλυτικά και με σαφήνεια τα 

ημερολόγια των δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, 

αποτελούνταν από τρία σκέλη ερωτήσεων. Ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες 

της διδασκαλίας, το προφίλ και τη συμπεριφορά των μαθητών και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων.  

 

1.2.1. Πιλοτικές Διδασκαλίες 

Εκτενέστερα, η διδασκαλία που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

γνωστικού περιεχομένου είχε ποικίλες εκφάνσεις και μορφές. Για να γίνει πιο σαφές, 

παρακάτω ακολουθούν τα πλάνα της πιλοτικής αυτής διδασκαλίας αναλυτικά σε όλες 

της τις φάσεις.  

1η ημέρα 

Την πρώτη ημέρα η διδασκαλία ήταν κυρίως δασκαλοκεντρική και όχι η 

προσδοκώμενη μαθητοκεντρική, διότι το γνωστικό αντικείμενο που ακολούθησε ήταν 

άγνωστο, τουλάχιστον, για την πλειοψηφία των μαθητών. Έτσι, στην Προετοιμασία 
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έγινε η γνωριμία της εκπαιδευτικού με τους μαθητές της. Μετά από αυτό, ως 

διαθεματική εισαγωγική παιγνιώδη δραστηριότητα, τα παιδιά κλήθηκαν να πιάσουν 

από ένα αντικείμενο, που βρίσκονταν κρυμμένα μέσα σε χαρτόκουτα σε κάθε γωνιά 

της τάξης. Ακολούθησε συζήτηση (brain storming) στην τάξη για τα αντικείμενα που 

έπιασαν στα χέρια τους και διατυπώθηκαν ορισμένες στοχευμένες, σχετικά με το θέμα, 

ερωτήσεις, από την πλευρά της διδάσκουσας. Η συζήτηση ήταν αρκετά 

εποικοδομητική και οι απαντήσεις δόθηκαν σύντομα και με ακρίβεια από τους 

μαθητές.  

Περνώντας στο Κύριο Μέρος του μαθήματος, η δασκάλα πρόβαλλε στους μαθητές 

τη νέα γνώση με τη βοήθεια ψηφιακών διαφανειών στο επιδιασκόπιο (projector). 

Αρχικά, τους ρώτησε αν γνωρίζουν τι μπορεί να σημαίνει η λέξη χορός ετυμολογικά 

αλλά και που την συναντούν στην καθημερινότητά τους (παροιμίες, οικογένειες 

λέξεων, κατηγορίες-είδη χορών).Στη συνέχεια, ανέφερε «Το φάσμα του ελληνικού 

χορού κατά το πέρασμα του χρόνου» σε καθένα ιστορικό σταθμό χωριστά 

(Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, Νεότερη Ελλάδα 20ος-21ος αι.). Σε κάθε 

σταθμό, λοιπόν, προβάλλονταν κάθε φορά η στερεότυπη σειρά (Γεωγραφική 

τοποθέτηση, Γλώσσα, Ενδυμασία-Φορεσιά, Μουσικά όργανα, Χορός). Όλα αυτά 

συνοδεύονταν από εικόνες, βίντεο, ακουστικό υλικό με την ψηφιακή τους μορφή 

φυσικά, δημιουργώντας ένα ευχάριστο μαθησιακό κλίμα με πλούσια εγκυκλοπαιδική 

χροιά. Ταυτόχρονα ή όποτε κρινόταν απαραίτητο η εκπαιδευτικός ρωτούσε τα παιδιά, 

προκειμένου να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τους εξετάζοντας παράλληλα και 

τον βαθμό παρακολούθησης και παρατήρησής τους. 

Μετά το πέρας της κυρίαρχης γνώσης που προαναφέρθηκε, εφαρμόστηκε το 

Κλείσιμο-Αξιολόγηση. Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικτές ομάδες συμπλήρωσαν ένα 

φύλλο εργασίας με μορφή παιχνιδιού (αποκρυπτογράφηση). Κλήθηκαν να 

αποκρυπτογραφήσουν σωστά τα γράμματα που βρίσκονταν μέσα σε κάθε σάκο, έτσι 

ώστε τα γράμματα των λέξεων που θα προέκυπταν συνολικά, θα οδηγούσαν σε μία 

άλλη τελική λέξη. Οι τελικές λέξεις αλλά και το περιεχόμενο του παιχνιδιού στο 

σύνολό του εξάγονταν από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως στην παράδοση του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Εν τέλει, μόνο μία ομάδα κατάφερε να βρει την τελική 

λέξη. Οι υπόλοιπες δυσκολεύτηκαν ή καθυστέρησαν λίγο, ξεφεύγοντας από τα χρονικά 

περιθώρια που είχαν οριστεί εξ’ αρχής. Ολοκληρώνοντας, όλες οι ομάδες διαβάστηκαν 

οι απαντήσεις από τη δασκάλα, κάνοντας μία σύντομη ανακεφαλαίωση των όσων 

ειπώθηκαν. Εξήχθησαν έτσι, με τη διδακτική μέθοδο της εννοιολογικής 
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χαρτογράφησης (conceptual mapping), οι απαντήσεις των φύλλων αξιολόγησης και 

διατυπώθηκαν προφορικά στο τέλος του μαθήματος.  

 

2η ημέρα 

Η Προετοιμασία περιελάμβανε χαιρετισμό και σύντομη επανάληψη του θέματος 

της προηγούμενης ημέρας. Η εισαγωγή έγινε με συγκεκριμένες ερωτήσεις, κατάλληλα 

διατυπωμένες για τη νέα γνώση, που αφορούσαν τα παιδιά. 

Μετά από τις αναμενόμενες απαντήσεις πραγματοποιήθηκε το Κύριο Μέρος. Με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως την προηγούμενη ημέρα διδάχθηκε η επίσημη γνώση. 

Ακριβέστερα, με τη χρήση ψηφιακών διαφανειών στον προτζέκτορα, ανάλυση, 

επεξήγηση, συζήτηση και ερωταποκρίσεις στην καθεμία. Το μόνο στοιχείο που 

συμπληρώθηκε ήταν το ακουστικό υλικό, μουσική που χρησίμευσε για τη διδασκαλία 

ενός χορού.  

Στο Κλείσιμο οι διδασκόμενοι της τάξης χωρισμένοι σε δύο μικτές ομάδες 

συμπλήρωσαν κάποια διπλωμένα χαρτάκια που βρίσκονταν μέσα σε φουσκωμένα 

μπαλόνια. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε αγωνία για τον υπολειπόμενο χρόνο 

αλλά και την ορθότητα των απαντήσεων. Στο τέλος, διαβάστηκαν οι απαντήσεις και 

εξηγήθηκαν τα πιθανά λάθη που έγιναν από ορισμένους. Με αυτή την παιγνιώδη 

δραστηριότητα ολοκληρώθηκε και η αξιολόγησή τους.  

 

3η ημέρα 

Στην Προετοιμασία έγινε και πάλι σύντομη επανάληψη του προηγούμενου 

θέματος της ημέρας, ως υπενθύμιση. Έπειτα, ξεκίνησε η παράδοση του μαθήματος με 

το νέο γνωστικό αντικείμενο.  

Η διδασκαλία συνεχίστηκε ομαλά με το Κύριο Μέρος και υλοποιήθηκε όπως και 

τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. 

Φθάνοντας στη λήξη του, στο Κλέισιμο, το μάθημα αξιολογήθηκε και αυτή τη 

φορά με τη μορφή παιχνιδιού. Ένα τρισδιάστατο ζάρι από χαρτόκουτο μαζί με 

αντίστοιχες στο χρώμα κάρτες ήταν η δραστηριότητα που εφαρμόστηκε σχεδόν από 

όλους τους μαθητές της τάξης. Οι ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών/σωστού-λάθους) 

των καρτών ήταν ανάλογες με το μάθημα που προηγήθηκε από τη διδάσκουσα. Με τον 

τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της αξιολόγησης σε αρκετά ικανοποιητικό 

βαθμό. 
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4η ημέρα 

Η Προετοιμασία επαναλήφθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και τις 

προηγούμενες μέρες. 

Το ίδιο και το Κύριο Μέρος. Προβολή ψηφιακών διαφανειών με ποικίλο 

οπτικοακουστικό υλικό με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Ερωταποκρίσεις, 

συχνές ερωτήσεις και συζήτηση παρεμβάλλονταν ταυτόχρονα στην εν όψει 

διδασκαλία. 

Στο Κλείσιμο οι εκπαιδευόμενοι αξιολογήθηκαν χωρισμένοι σε δύο μικτές ομάδες 

με το παιχνίδι της αποκρυπτογράφησης. Αφού συμπλήρωσαν σωστά τα κενά των 

ερωτήσεων στα φύλλα εργασίας, κλήθηκαν στη συνέχεια να τοποθετήσουν στη σειρά 

τα αρχικά γράμματα όλων των λέξεων συνολικά, προκειμένου να δημιουργηθεί η 

αναμενόμενη λέξη, η οποία ήταν και η κεντρική έννοια του μαθήματος. 

 

5η ημέρα 

Η Προετοιμασία της παρούσας διδασκαλίας ξεκίνησε με μία τελευταία υπενθύμιση 

του θέματος της προηγούμενης μέρας και τη μετάβαση στη νέα γνώση μέσω 

κατάλληλων ερωτήσεων. 

Το Κύριο Μέρος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με τον τρόπο που προαναφέρθηκε 

και στις άλλες μέρες. Ερωταποκρίσεις, εποικοδομητική συζήτηση, καταιγισμός ιδεών 

επι του θέματος ήταν μερικές από τις στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν. Με τη βοήθεια 

και πάλι του Η/Υ δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα εκμάθησης ενός χορού στο χώρο 

της τάξης.  

Στο Κλείσιμο μοιράστηκε στις μικτές ομάδες από ένα φύλλο με τον χάρτη της 

Ελλάδας. Ως τελική και ολοκληρωτική αξιολόγηση οι μαθητές, σχετικά εύκολα, 

αποκωδικοποίησαν τους αντίστοιχους αριθμούς-γράμματα, καταλήγοντας στην τελική 

λέξη, που ήταν η απάντηση των όσων λέχθηκαν μέχρι τότε. Η εβδομαδιαία διδασκαλία 

ολοκληρώθηκε με πιθανά ερωτήματα, απορίες αλλά και εντυπώσεις από την πλευρά 

των παιδιών.  

 

1.3. Τα ημερολόγια 

Τα ημερολόγια αφορούσαν δραστηριότητες που εφαρμόζονταν πριν ή στο τέλος 

της διδασκαλίας. Κάλυπταν ερωτήσεις που ήταν σχετικές με το περιεχόμενο της 

δραστηριότητας, την αξιολόγηση της, αλλά και τους μαθητές. Με άλλα λόγια, η 
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καταγραφή του ημερολογίου απευθυνόταν αποκλειστικά στη διδάσκουσα, 

προκειμένου να δεχθεί την ανάλογη ανατροφοδότηση, αναστοχασμό των μαθητών της 

αλλά και την ποιότητα της διδασκαλίας της.  

Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο κάθε ημέρας, που συμπληρωνόταν κάθε φορά 

από τη διδάσκουσα μετά το πέρας του μαθήματος διαρθρωνόταν σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη αποτελούνταν από τρείς ερωτήσεις που αφορούσαν δραστηριότητες που 

αξιοποιήθηκαν. Διδακτικές μέθοδοι, αξιοσημείωτα ή ασυνήθιστα προβλήματα, σημεία 

επιτυχή ή μη της διδασκαλίας ήταν μερικές από τις καίριες έννοιες των ερωτήσεων. 

Αυτές αφορούσαν αποκλειστικά τον ρόλο της δασκάλας. Η δεύτερη κατηγορία 

αποτελούνταν από δύο σκέλη ερωτήσεων και απευθύνονταν στους μαθητές. Κατά 

πόσο ανταποκρίθηκαν, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία 

ερωτήσεων του ημερολογίου δραστηριοτήτων ήταν η συνολική 

αξιολόγηση/αποτίμηση του διδακτικού έργου. Ο βαθμός, δηλαδή, κατά τον οποίο 

επιτεύχθηκαν οι σκοποί/στόχοι που είχαν τεθεί εξ’ αρχής αλλά και οι πιθανές αλλαγές 

που θα πραγματοποιούσε η εκπαιδευτικός μελλοντικά. Έτσι, με το πέρας των 

μαθημάτων ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση, η συνολική, δηλαδή, αποτίμηση του 

διδακτικού έργου από τη διδάσκουσα, με την συμπλήρωση των ημερολογίων.  
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2. Αποτελέσματα 

 

Από την ποιοτική ανάλυση των ημερολογίων φάνηκε για κάθε ημέρα και φάση τα 

εξής: 

1η ημέρα 

Στην φάση της Προετοιμασίας, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πλήρως στη 

διαθεματική δραστηριότητα που τους ζητήθηκε να εφαρμόσουν. Μεγάλη επιτυχία 

σημείωσε επίσης και η συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη για τα διάφορα 

αντικείμενα που περιελάμβανε η προαναφερθείσα δράση (βλ. Παράρτημα).  

Περνώντας ομαλά στο Κύριο Μέρος, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

αφοσίωση σε αυτό που προβλήθηκε από την κυρία, αφού τους ήταν καινούρια γνώση 

και τα άκουγαν για πρώτη φορά. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ψηφιακή 

τεχνολογία και τα αντίστοιχα βοηθητικά μέσα της, δημιουργώντας στην τάξη ένα 

ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα (βλ. Παράρτημα).  

Στο Κλείσιμό της η διδασκαλία είχε αρκετά θετικά αποτελέσματα τόσο από τους 

εκπαιδευόμενους όσο και την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια. Οι μαθητές, δηλαδή, 

ανταποκρίθηκαν στους στόχους της διδαχθείσας γνώσης (βλ. Παράρτημα).  

 

2η ημέρα 

Το μάθημα ξεκίνησε χωρία καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Τα παιδιά απαντούσαν 

σύντομα και σωστά στις ερωτήσεις της δασκάλας. 

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ξεκίνησε και πάλι με την πολυποίκιλη χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας, όπως προαναφέρθηκε (βλ. Παράρτημα).  

Κλείνοντας, η τάξη ανταποκρίθηκε επιτυχώς και με προθυμία στη δραστηριότητα 

που της προσφέρθηκε ως αξιολόγηση (βλ. Παράρτημα).  

 

3η ημέρα 

Η πιλοτική παρέμβαση άρχισε με ερωταποκρίσεις ως μια σύντομη επανάληψη της 

προηγούμενης θεματικής ενότητας.  

Στο Κύριο Μέρος, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και πάλι σε μεγάλο βαθμό θετικά, 

από την πολύπλευρη παρουσίαση της κυρίας με τη χρήση της τεχνολογίας (βλ. 

Παράρτημα). 
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Τέλος, τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας φάνηκαν ξεκάθαρα από τις 

απαντήσεις των ίδιων των παιδιών μέσα από το παιχνίδι (βλ. Παράρτημα). 

 

4η ημέρα 

Με την διδακτική στρατηγική των ερωταποκρίσεων και πάλι οι μαθητές 

«μεταφέρθηκαν» ομαλά στη νέα γνώση που ακολούθησε. 

Η τελευταία, τους παρουσιάστηκε με την ίδια ακριβώς διαδικασία των 

προηγούμενων ημερών, δηλαδή με την τεχνολογία (βλ. Παράρτημα). 

Ολοκληρώθηκε ξανά με αξιολόγηση με τη μορφή παιχνιδιού. Οι μαθητές 

κατανόησαν το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου που διδάχθηκαν, 

επιτυγχάνοντας, έτσι, τους προσδοκώμενους στόχους (βλ. Παράρτημα) . 

 

5η ημέρα 

Το στάδιο της Προετοιμασίας υλοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και τις 

προηγούμενες ημέρες. 

Στο Κύριο Μέρος, ως επιπρόσθετο στοιχείο της τεχνολογίας ήταν και η μέθοδος 

της βιωματικής μάθησης με την εκμάθηση χορού, μέσω σύντομων μουσικών 

ακουσμάτων (βλ. Παράρτημα). 

Η πιλοτική αυτή παρέμβαση ολοκληρώθηκε με παρόμοιο τρόπο των 

προηγούμενων ημερών αυτής της φάσης (βλ. Παράρτημα). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της παρούσας πιλοτικής διδασκαλίας 

ήταν θετικά σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τόσο από την πλευρά των μαθητών με τη 

συμμετοχή και την συμπεριφορά τους όσο και από την πλευρά της ερευνήτριας-

εκπαιδευτικού με τις παρεμβάσεις και την αξιολόγηση που έλαβε από την όλη 

διαδικασία. Εξαίρεση των θετικών αποτελεσμάτων αποτελούν τα τεχνικά κωλύματα 

που υπήρξαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων, τα οποία όμως 

ξεπεράστηκαν σύντομα χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Επίσης, από την ποιοτική ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών 

αναδείχθηκαν ορισμένες θεματικές ενότητες που παρατηρήθηκαν κατά τη διδακτική 

παρέμβαση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά των μαθητών, οι διδακτικές 

μέθοδοι, οι μορφές επικοινωνίας είναι μερικά από τα στοιχεία που εντοπίστηκαν να 

εφαρμόζονται άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό ενίοτε (βλ. Πίνακας 1.)  
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα ημερολογίων εκπαιδευτικού 

 

  

Θεματικοί άξονες Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

Διδακτική 

διαδικασία  

Εποπτικό υλικό  Φωτογραφίες/Εικόνες  

Ήχος/Μουσική/ 

Ψηφιακές 

διαφάνειες/Διάφορα 

αντικείμενα διδασκαλίας 

Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού  

Υποστηρικτικός, 

καθοδηγητικός, 

παιδαγωγικός, 

ενθαρρυντικός ρόλος  

Ενθάρρυνση 

Κινητοποίηση (χορός) 

Δράση 

Καθοδήγηση  

Αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές  

Υποστήριξη στις 

δυσκολίες  

Συμπεριφορά των 

παιδιών  

Συμμετοχή των 

παιδιών  

Ενεργή συμμετοχή σε 

διερευνητικές 

δραστηριότητες  

Ενεργή συμμετοχή σε 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες  

Ενεργή συμμετοχή σε 

ομαδικές γλωσσικές 

δραστηριότητες  

Γενική αποτίμηση 

της παρέμβασης  

Εντοπισμός 

δυσκολιών  

Δυσκολίες στη 

συνεργασία  

Δυσκολίες στη χρήση των 

ψηφιακών μέσων (Η/Υ, 

επιδιασκόπιο (projector), 

ηχεία)  

Δυσκολίες στην 

κατανόηση προφορικού 

λόγου  

Δυσκολίες στην 

παραγωγή γραπτού λόγου  
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Θεματικοί άξονες Κατηγορίες 

Δραστηριότητες και Τεχνικές  Διαθεματικές δραστηριότητες  

Γλωσσικές δραστηριότητες 

(πολλαπλής επιλογής, 

συμπλήρωσης κενών) 

Διδασκαλία με ΤΠΕ  

Μορφή επικοινωνίας  Λεκτική επικοινωνία  

Διαπροσωπική επικοινωνία  



47 

3. Συζήτηση 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η αναγνώριση και η σύγκριση του παρόντος θέματος με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα της καθημερινότητας. Εξηγώντας το διαφορετικά, 

προβάλλεται η εξέλιξη που έχει ο ελληνικός παραδοσιακός χορός κατά το πέρασμα 

των χρόνων στις διάφορες πολιτισμικές πτυχές του. Για να γίνει πιο συγκεκριμένο, 

αξίζει να σημειωθεί η εννοιολογική τοποθέτηση του όρου «χορός». Έτσι, ο χορός 

αποτελεί το σημαντικότερο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας για την ανθρώπινη 

ύπαρξη (Κουτσούγερα, 2009). Σύμφωνα με ανασκοπήσεις διεθνούς βιβλιογραφίας, ο 

χορός αναγνωρίζεται ως ένα πολυποίκιλο και πολυδιάστατο φαινόμενο, με 

δισυπόστατο κάθε φορά χαρακτήρα. Αποτελεί, επίσης, είδος τέχνης και μίμησης, 

σύμφωνα με τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της τέχνης του θεάτρου (κωμωδία-τραγωδία-

δράμα). Είναι η τέχνη που συνδέει αναντίρρητα το σώμα με το πνεύμα, συνοδευόμενα, 

από τα ανάλογα με την περίσταση, συναισθήματα (Βουλή, 2014).  

Από τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα, ότι ο χορός αποτελεί μία 

πολυδιάστατη μορφή τέχνης, που συνδυάζεται με πολλά γνωστικά αντικείμενα. 

Δηλαδή, πέρα από τα μαθήματα της Γυμναστικής και της Μουσικής, που είναι τα πιο 

χαρακτηριστικά, μπορεί να συνδεθεί και με άλλα παρεμφερή, όπως Μαθηματικά, 

Ιστορία, Φυσική, Γλώσσα, Γεωγραφία. Μάλιστα, η ιδιότητα του χορού ως τέχνη 

κάλλιστα από γραπτές ιστορικές πηγές Ελλήνων φιλοσόφων, συγγραφέων και ποιητών 

της αρχαιότητας (Λυκεσάς, 1993). Ειδικότερα, κατά τον Paul Valery (2013:15) «Ο 

χορός είναι μια τέχνη που απορρέει από την  ίδια την ζωή, αφού δεν αποτελεί μόνο την 

δράση ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος, αλλά μια δράση που μεταφέρεται σε έναν 

κόσμο, σε ένα είδος χώρου-χρόνου, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ακριβώς ο ίδιος 

με αυτόν της πρακτικής ζωής» (Παχατουρίδης, 2018). Ακόμη, η σπουδαιότητα του 

χορού ως φαινόμενο αποδεικνύεται στο γεγονός ότι έχει στόχο τον άνθρωπο ως 

αυτοτελή προσωπικότητα, ως άτομο που «ορχούμενο» διδάσκεται, εκπαιδεύεται, 

μορφώνεται και εντάσσεται δημιουργικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο 

(Βαβρίτσας, 2008). 

Στη συνέχεια, αναλύθηκε εκτενώς μία συγκεκριμένη κατηγορία χορού που είναι ο 

ελληνικός παραδοσιακός. «Με τον όρο της παράδοσης εννοείται κάποιο στοιχείο 

(αντικείμενο, χορός κ.λπ.), που παραδίνεται αυτούσιο και αυθεντικό, όσο αυτό είναι 

δυνατό, από την μία γενιά στην επόμενη» (Ράφτης, 1985). Έτσι, ο χορός της παράδοσης 
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μελετήθηκε πλήρως σε όλο του το χρονικό και ιστορικό φάσμα. Στοιχεία μελέτης 

αποτέλεσαν η ιστορία, η γλώσσα, το τραγούδι, τα μουσικά όργανα, η ενδυμασία-

φορεσιά και ο χορός, αντιπροσωπευτικά για κάθε περιοχή. Φυσικά, τα παραπάνω 

στοιχεία διαφοροποιούνται σχετικώς, ανάλογα με το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο 

που συναντάται σε κάθε περιοχή, την εθνικοκοινωνική αντίληψη της εποχής αλλά και 

την χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, η ονομασία ενός χορού μπορεί να οφείλεται σε 

παράγοντες όπως το ενδυματολογικό στοιχείο, το όνομα της περιοχής, ένα αντικείμενο, 

την κινησιολογία (βήματα), τα σχήματα, τις λαβές (Βαβρίτσας, 1982). 

Έτσι, όλα τα παραπάνω στοιχεία του ελληνικού παραδοσιακού χορού 

καταγράφονται αναλυτικά σε κάθε ιστορικό σταθμό, όπως Αρχαιότητα, Βυζάντιο, 

Τουρκοκρατία, Μεταγενέστερη περίοδος. Σε καθέναν από αυτούς αναλύονται χωριστά 

και ενδεικτικά τα πιο αντιπροσωπευτικά πολιτισμικά στοιχεία, όπως η ιστορία, η 

γλώσσα, το τραγούδι, τα μουσικά όργανα, η ενδυμασία-φορεσιά και ο χορός. Μάλιστα, 

ο τελευταίος ιστορικός σταθμός αναφέρεται εκτενέστατα στην Σύγχρονη εποχή της 

Ελλάδας (20ος-21ος αι.). Συγκεκριμένα, προβάλλονται τα πιο αντιπροσωπευτικά, για 

κάθε δημοτικό γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, πολιτισμικά στοιχεία, 

προκειμένου να υπάρξει μια πιο σφαιρική εικόνα για το πολυπολιτισμικό υπόβαθρο 

της κάθε περιοχής. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι περιοχές του Πόντου και της 

Καισάρειας της Μ. Ασίας.  

Σαφέστερα, τοποθετήθηκε η εννοιολογική προσέγγιση του χορού στην καθημερινή 

ζωή του ανθρώπου και στην επίδρασή που έχει σε αυτόν, σε όλο το χρονικό φάσμα. Το 

μαγικό αυτό ταξίδι του χορού στον χρόνο γνωστοποιήθηκε με την βοήθεια 

δραστηριοτήτων, αξιολογήσεών των δραστηριοτήτων, αλλά και των ημερολογίων της 

εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τα πλάνα διδασκαλιών, που υλοποιήθηκαν στην πιλοτική 

παρέμβαση. 

Πιο αναλυτικά, σε κάθε πιλοτική διδασκαλία που εφαρμοζόταν από την 

εκπαιδευτικό-ερευνήτρια καταγραφόταν ένα ημερολόγιο, το οποίο αντιστοιχούσε σε 

κάθε ημέρα. Το ημερολόγιο αυτό απευθυνόταν αποκλειστικά στην διδάσκουσα, ως 

τελικός αναστοχασμός ανατροφοδότησης και αξιολόγησης για το μάθημα που 

υλοποιήθηκε. Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού αποτελούνταν από ερωτήσεις, 

ανοικτού κυρίως τύπου που αφορούσαν δραστηριότητες, αξιολογήσεις μαθητών και 

δασκάλας και ενδεικτικές μελλοντικές διδακτικές προτάσεις.  

Για να γίνει πιο κατανοητό, ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα από 

την προσωπική καταγραφή του ημερολογίου της εκπαιδευτικού. Για την 3η ημέρα, 
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ερώτηση σχετικά με τη δραστηριότητα «Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα 

στην δραστηριότητά μου;», «Η δραστηριότητα της Γ’ Φάσης ήταν ένα παιχνίδι 

ομαδοσυνεργατικό, με τρισδιάστατο ζάρι και κάρτες. Χρησιμοποιήθηκε κατά κάποιο 

τρόπο η μέθοδος Jigsaw /αναγνώριση γεωγραφικών διαμερισμάτων. Έπειτα, ερώτηση 

σχετικά με τους μαθητές «Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι 

μαθητές;» «Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό 

στο παιχνίδι ζάρι/κάρτες. Αυτό μάλιστα αποδεικνύεται και στο ότι προσφέρθηκε να 

παιχτεί και για δεύτερη φορά με μικρή παραλλαγή στον κανόνα του». Τέλος, ως προς 

την αξιολόγηση της δραστηριότητας «Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;» «Οι αλλαγές 

ίσως που θα έκανα είναι να πρόσθετα μερικές ακόμη παραλλαγές στο παιχνίδι ή κάτι 

διαφορετικό. Ό λόγος είναι ο χρόνος που λίγο περίσσεψε προς το τέλος του μαθήματος. 

Οπότε, αν υπήρχε κάποια επιπλέον εναλλακτική δραστηριότητα, θα έληγε ομαλώς ο 

χρόνος της διδασκαλίας». 

Με περισσότερες λεπτομέρειες, τα αποτελέσματα της όλης πειραματικής 

παρέμβασης διεξήχθησαν κυρίως μέσα από την αξιολόγηση. Η τελευταία 

αξιοποιήθηκε σε δύο κυρίως φάσεις. Η πρώτη αφορούσε την όλη διδακτική πορεία –

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά – με τη μορφή δραστηριοτήτων-παιχνιδιών, 

συνοδευόμενες κάθε φορά από ποικίλες στρατηγικές που εμπλούτιζαν ανάλογα την 

όλη σχολική ατμόσφαιρα της τάξης. Μερικές από αυτές που αξίζει να τονιστούν 

ιδιαίτερα είναι η διαθεματικότητα, ο καταιγισμός ιδεών/ιδεοθύελλα, η 

ομαδοσυνεργατική/μαθητοκεντρική διδασκαλία, η εννοιολογική χαρτογράφηση, η 

χρήση ψηφιακής τεχνολογίας (ψηφιακές εικόνες, Η/Υ, επιδιασκόπιο (projector), ηχεία, 

οπτικοακουστικό υλικό). Ύστερα από κάθε διδασκαλία σειρά είχε το ημερολόγιο 

δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικού, που όπως προαναφέρθηκε συμπληρωνόταν 

προσεκτικά και με ακρίβεια των όσων είχαν προηγηθεί.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί η διαθεματικότητα που εφαρμόστηκε σε όλη 

την διάρκεια της διδασκαλίας. Αυτό αποτέλεσε και τον κεντρικό θεματικό άξονά της, 

«Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός ως μέσο διαθεματικής παρέμβασης». Η σύνδεση 

του χορού και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, αποτέλεσε δραστηριότητα αφόρμησης 

προς τους μαθητές. Οι στόχοι της επιτεύχθηκαν ολοκληρωτικά και έτσι έγινε 

κατανοητό το περιεχόμενο του μαθήματος. Μάλιστα, η κατανόηση της 

διαθεματικότητας, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές ανέφεραν 

παραδείγματα, εμπειρίες και ασχολίες από την καθημερινότητα τους. Για παράδειγμα, 

μερικά παιδιά δήλωσαν ότι συμμετέχουν ενεργά σε τοπικά χορευτικά συγκροτήματα. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, εφαρμόστηκαν επαρκώς όλα τα στάδια της 

αξιολόγησης και σε όλες τις μορφές της, όπως η αρχική/διαγνωστική, η διαμορφωτική 

και η τελική/ποσοτική. Έτσι, μέσα από την αξιολόγηση φάνηκε η γνώση που 

απόκτησαν, αναθεώρησαν και καλλιέργησαν οι διδασκόμενοι. Επίσης, κατάλληλη 

ήταν και η ανατροφοδότηση που δέχθηκε και η διδάσκουσα για να διορθώσει τα πιθανά 

σφάλματά της στο απώτερο ακαδημαϊκό μέλλον της. 
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Παράρτημα 

 

1η ημέρα-Θεματική Ενότητα: Γνωριμία δασκάλας-παιδιών, Ο ελληνικός χορός στο 

πέρασμα του χρόνου (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία) 

 

Π Λ Α Ν Ο  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

 

Α΄ΦΑΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (25΄): Αρχικά θα γίνει γνωριμία της δασκάλας με τους 

μαθητές (10΄). Έπειτα, ως αφόρμηση/εισαγωγή για το θέμα θα ακολουθήσει μία 

διαθεματική δραστηριότητα (15΄) γνωριμίας με τα υλικά του προγράμματος. Σε τρεις 

γωνιές της τάξης θα υπάρχουν από ένα χαρτόκουτο, όπου στο καθένα θα έχει 5 

διαφορετικά αντικείμενα. Συνολικά θα έχει 15 αντικείμενα, όσα δηλαδή και τα παιδιά. 

Τα αντικείμενα/υλικά της θεματικής ενότητας είναι τα ακόλουθα: (ντέφι, τουμπερλέκι, 

ξύλινη φλογέρα, τσολιαδίστικη φουστανέλα, τσαρούχι, ζωνάρι και τάβλα{εξάρτηματα 

γυναικείας ποντιακής φορεσιάς}, φλουριά(κόσμημα-κολιέ από φορεσιά), μία εικόνα 

με χορευτές, δύο εικόνες με χάρτη ενός ελλαδικού γεωγραφικού διαμερίσματος 

(Κρήτη, Πελοπόννησος), τη λέξη μετρώ, ένα εκτυπωμένο γνωστό παραδοσιακό 

τραγούδι Πόντου, έναν χάρτη Ελλάδας, 1-2-3 (αριθμοί).    

Με παρότρυνση της δασκάλας τα παιδιά θα περάσουν ένα-ένα κάτω από ένα 

χαρτόκουτο (κατασκευασμένο από τη φοιτήτρια), για να ανακαλύψουνε τους 

θησαυρούς που βρίσκονται κάτω από τα καλυμμένα με πανιά χαρτόκουτα. Στη 

συνέχεια το κάθε παιδί θα φέρει από ένα αντικείμενο στο κέντρο (μπροστά στην έδρα). 

Θα καθίσουν στη θέση τους και θα γίνει μια συζήτηση ως προς τα αντικείμενα που 

έφερε ο καθένας. Τι είναι και με τι πιστεύουν ότι μπορεί να σχετίζονται με το θέμα που 

θα κάνουμε. Έτσι, θα διεξαχθεί το θέμα που θα αναλύσουμε, τον ελληνικό 

παραδοσιακό χορό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα λεχθούν ερωτήματα 

(ερωταποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών{brain storming} από τη διδάσκουσα όπως [(Πίσω 

από τον χορό τι μαθήματα κρύβονται;, με τι σχετίζονται, Εσείς παιδιά χορεύετε;, 

Συμμετέχετε σε κάποιον σύλλογο;, Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο;, Σας αρέσει ο 

χορός; κ. α.) 
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Εικόνα 1: Διαθεματική δραστηριότητα με χαρτόκουτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Χαρτόκουτο με υλικά 1 
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Εικόνα 3: Χαρτόκουτο με υλικά 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4: Χαρτόκουτο με υλικά 3 

  



56 

Β΄ΦΑΣΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (40΄): Παρουσίαση Power Point για τον Παραδοσιακό 

Χορό. Αποκάλυψη μιας-μιας διαφάνειας με ερωταποκρίσεις προς τους μαθητές. 

Σημείωση: Επειδή θα αναφερθώ σε γνωστικά αντικείμενα που είναι λίγο «μακρινά» 

για τα παιδιά με τόσες λεπτομέρειες (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία), η 1η μέρα 

θα είναι καθαρά δασκαλοκεντρική/παραδοσιακή διδακτική μέθοδος. Τις υπόλοιπες 

μέρες θα είναι μαθητοκεντρική η διδασκαλία με διάφορες διαθεματικές 

δραστηριότητες. Θα μπορούν δηλαδή και οι μαθητές να αναφέρουν κάτι περισσότερο 

γιατί θα το γνωρίζουν ίσως καλύτερα. 
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Γ΄ΦΑΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ (25΄): Εννοιολογική Χαρτογράφηση (conceptual mapping)-

Παιχνίδι. Κάθε ομάδα θα έχει από ένα φυλλάδιο στο οποίο θα υπάρχουν διάφοροι 

σάκοι μέσα στους οποίους θα βρίσκονται ανακατεμένα γράμματα σχετικά με το θέμα 

που ειπώθηκε. Έπειτα το μαυρισμένο γράμμα, από κάθε λέξη θα αποτελούν τα 

γράμματα μιας άλλης τελικής λέξης γρίφου. Κάθε ομάδα θα έχει τους ίδιους σάκους, 

αλλά με διαφορετικά μαυρισμένα γράμματα, συνεπώς και διαφορετική λέξη στο τέλος. 

Όταν τελειώσουν όλοι, ένας από την ομάδα θα πει τη λέξη που βρήκανε. Θα 

παρουσιαστούν έτσι στο τέλος οικογένειες λέξεων σχετικά με το χορό, είναι με τη 

σειρά που τα έχω παρακάτω [Χορόδραμα (Α), Χορευταράς (Β), Χορωδία (Γ)]. Έπειτα, 

αφού βρεθούν οι λέξεις από τους μαθητές θα γράψω στον πίνακα την οικογένεια της 

λέξης χορός και γύρω από αυτήν τις υπόλοιπες που προέρχονται από αυτήν. 
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2η ημέρα-Θεματική Ενότητα: Νεότερη Ελλάδα, δύο δημοτικά διαμερίσματα Θράκη-

Μακεδονία 

 

Π Λ Α Ν Ο  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

 

Α΄ΦΑΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (15΄): Χαιρετισμός. Σύντομη επανάληψη θέματος της 

προηγούμενης ημέρας. Εισαγωγή στο νέο θέμα – Νεότερη Ελλάδα. Από τον χάρτη της 

Ελλάδας που θα κρεμάσω στον πίνακα της τάξης θα ρωτήσω κάποιον μαθητή πως 

λέγεται ο νομός στον οποίο μένει (Ν. Πέλλας Γιαννιτσά). Και που βρίσκεται στο χάρτη, 

σε ποιο δημοτικό διαμέρισμα (Μακεδονία) και πόσους νομούς έχει. Παρομοίως και για 

την Θράκη θα γίνουν οι ανάλογες ερωτήσεις. 

 

 

 

Β΄ΦΑΣΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (45΄): Παρουσίαση Power Point για τον Παραδοσιακό Χορό 

σε Θράκη, Μακεδονία. Αποκάλυψη μιας-μιας διαφάνειας με ερωταποκρίσεις προς 

τους μαθητές. Συζήτηση-Διάλογος. Έπειτα, διδασκαλία του χορού χασάπικο-απλό (έχε 

γεια Παναγιά). 
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Γ΄ΦΑΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ(30΄): χωρισμός της τάξης σε δύο ομάδες. Στην έδρα θα έχει 

κολλημένα με πάταφιξ δύο μπαλόνια φουσκωμένα με πέντε διπλωμένα χαρτάκια στο 

καθένα. Το ένα μπαλόνι θα είναι η Θράκη και το άλλο η Μακεδονία χωρίς να 

αναγράφεται. Αφού, τα μέλη της ομάδας σκάσουν τα μπαλόνια, θα συμπληρώσουν τα 

χαρτάκια. Τα χαρτάκια θα είναι συμπλήρωση κενού σύμφωνα με αυτά που 

αναφέρθηκαν στο μάθημα. Θα συνεργαστούν όλα τα μέλη της ομάδας. Αφού τα 

συμπληρώσουν θα διπλώσουν πάλι τα χαρτάκια και θα τα βάλουν σε ένα μικρό φάκελο 

που θα τους δοθεί από την αρχή. Έπειτα θα το φέρουν στην έδρα και θα διαβάσουμε 

τα αποτελέσματα. 
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3η ημέρα-Θεματική Ενότητα: Νεότερη Ελλάδα, τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα 

Ήπειρος-Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Πελλοπόνησος 

 

Π Λ Α Ν Ο  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

 

Α΄ΦΑΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (15΄): Σύντομη επανάληψη του προηγούμενου θέματος 

της μέρας. Εισαγωγή στη νέα γνώση. Τα τέσσερα δημοτικά γεωγραφικά διαμερίσματα 

της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος (Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος). 

 

Β΄ΦΑΣΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (45΄): Παρουσίαση Power Point με διαφάνειες του 

περιεχομένου  
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Γ΄ΦΑΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ (30΄): Παιχνίδι με τρισδιάστατο ζάρι και κάρτες για τα δημοτικά 

διαμερίσματα. Το ζάρι θα είναι φτιαγμένο από χαρτόκουτο. Στις τέσσερις πλευρές του 

θα έχει τα ονόματα (Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), η μια 

πλευρά θα είναι κόκκινη (θα σημαίνει χάνεις τη σειρά σου) και η άλλη άσπρη (επιλέγεις 

ότι θέλεις από τα τέσσερα παραπάνω ονόματα). Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες. Στην 

έδρα σηκώνεται ένα παιδί από κάθε ομάδα, συνολικά δύο, σαν ζευγάρι. Το ένα ρίχνει 

το ζάρι και το άλλο κάνει την ανάλογη ερώτηση από την κάρτα. Νικήτρια είναι η ομάδα 

με τις περισσότερες κάρτες. Οι ερωτήσεις των καρτών θα είναι σωστού/λάθους ή 

επιλογής του σωστού.  
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4η ημέρα-Θεματική Ενότητα: Νεότερη Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου και Ιονίου 

 

Π Λ Α Ν Ο  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

 

Α΄ ΦΑΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (15΄): Εισαγωγή με την ερώτηση «Τα νησιά μας από τι 

περιβάλλονται, που βρίσκονται;». Έτσι θα ξεκινήσει το μάθημα για τα νησιά της 

Ελλάδος.  

 

Β΄ ΦΑΣΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (40΄): Παρουσίαση Power Point με διαφάνειες του 

περιεχομένου του μαθήματος. Ενδιάμεσα σχετικές ερωτήσεις και συζήτηση πάνω σ’ 

αυτό. 
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Γ΄ΦΑΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ (35΄): Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες. Στην κάθε ομάδα 

μοιράζω από ένα φύλλο χαρτί με ερωτήσεις συμπλήρωσης της σωστής λέξης. Το 

αρχικό γράμμα της λέξης που θα βρουν από κάθε ερώτηση, θα αποτελεί τις δύο λέξεις 

που θα εμφανιστούν μετά, μαζί με την άλλη ομάδα. Για παράδειγμα μία ερώτηση του 

φυλλαδίου (τα νησιά του Ιονίου λέγονται αλλιώς και Επτάνησα). Η μία ομάδα δηλαδή 

θα έχει τα γράμματα από τις λέξεις αφού τα βρούνε (Ν, Σ, Α, Λ, Α, Η) και η άλλη (Α, 

Ι, Ε, Λ, Δ, Σ). Τα γράμματα αυτά αφού τα βρούνε και οι δύο ομάδες θα τα βάλουν στο 

κέντρο της τάξης, μπροστά στην έδρα και δύο μαθητές από κάθε ομάδα (και με τη 

βοήθεια της ομάδας τους) θα βάλουν στη σειρά τα γράμματα για να βρουν τις λέξεις. 

Είναι ΝΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. Οι ερωτήσεις των φυλλαδίων θα είναι από τα νησιά 

Αιγαίου και Ιονίου (από αυτά που παρουσιάστηκαν στο Power Point). 
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5η ημέρα-Θεματική Ενότητα: Νεότερη Ελλάδα, Κρήτη-Πόντος 

 

Π Λ Α Ν Ο  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

 

Α΄ ΦΑΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (15΄): Σύντομη υπενθύμιση του θέματος της 

προηγούμενης μέρας. Μετάβαση στη νέα γνώση με ερώτηση (Ποιά από τα δημοτικά 

διαμερίσματα έχουν απομείνει; Στην περιοχή σας τι «ράτσα» είστε οι περισσότεροι 

(Τσαλί)-Πόντιοι. Έτσι θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε για την Κρήτη και τον Πόντο, 

τις διαφορές και τα κοινά που υπάρχουν μεταξύ τους. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (45΄) Παρουσίαση Power Point και αποκάλυψη μιας-μιας 

διαφάνειας με ερωτήσεις (ερωταποκρίσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών). Προς το 

τέλος διαθεματική δραστηριότητα με την εκμάθηση του ποντιακού χορού «Ομάλ» με 

χρήση ακουστικού/ηχητικού υλικού από τον Η/Υ. 
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Γ΄ ΦΑΣΗ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ (30΄): Μοίρασμα σε κάθε ομάδα από ένα φύλλο με τον χάρτη 

της Ελλάδας. Παιχνίδι με αποκωδικοποίηση των αριθμών και των γραμμάτων. Έπειτα, 

σύνοψη όλων όσων ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Τι τους άρεσε περισσότερο-

λιγότερο, τι τους έμεινε, τι γνωρίζανε από αυτά που ακούσανε. Κλείσιμο του 

μαθήματος για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

Ερωτήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

1) Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη 

δραστηριότητά μου; 
Στην Α΄ Φάση η δραστηριότητα που εφάρμοσα περιλάμβανε 

διαθεματικότητα ως προς το περιεχόμενο που θα διδασκόταν 

στη συνέχεια. Η δραστηριότητα της Γ΄ Φάσης αποτελούσε ένα 

φύλλο αξιολόγησης, που συμπληρώθηκε ομαδικά, με τη 

διδακτική μέθοδο της εννοιολογικής χαρτογράφησης 

(conceptual mapping). 

 

2) Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη 

δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 
Στην Α΄ Φάση, η δραστηριότητα υλοποιήθηκε όπως ακριβώς 

είχε σχεδιαστεί αρχικά, χωρίς να υπάρξει καμία καθυστέρηση 

ή κάποια αλλαγή. Απαντήθηκαν και τα αντίστοιχα ερωτήματα 

που δόθηκαν από την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, η δραστηριότητα 

αξιολόγησης στην Γ΄ Φάση, δεν εφαρμόστηκε όπως είχε 

σχεδιαστεί, λόγω  έλλειψης χρόνου. Τεχνικά προβλήματα 

(projector), αρχικά, καθυστέρησαν την όλη διεξαγωγή και την 

ομαλή ροή του μαθήματος.  

Ημερομηνία: 29/10/2018 

Ημέρα: Δευτέρα (1η ημέρα) 

Θέμα Μαθήματος: ΄΄Ο ελληνικός χορός στο πέρασμα του χρόνου, 

(Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία)΄΄ 
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3) Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; 

Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 
Η δραστηριότητα που ήταν περισσότερο επιτυχής ήταν στην 

αρχή και όχι στο τέλος του μαθήματος (αξιολόγηση), λόγω 

δικαιολογημένης έλλειψης χρόνου. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4) Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι 

μαθητές; 
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν αρκετά και τους άρεσε πολύ η 

δραστηριότητα της διαθεματικότητας. Μπήκαν σε μια 

διαδικασία ανακάλυψης, εύρεσης και αναγνώρισης 

αντικειμένων μέσα από χαρτόκουτα. Δεν ανταποκρίθηκαν τόσο 

καλά στην δραστηριότητα αξιολόγησης, συμπληρώνοντας το 

φύλλο, λόγω δικαιολογημένης έλλειψης χρόνου που υπήρχε 

ήδη από την αρχή. 

 

5) Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 
Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην τελευταία 

δραστηριότητα της διδασκαλίας. Όπως προαναφέρθηκε δεν 

υπήρχε ο κατάλληλος διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίησή 

της. 
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6) Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους 

σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 
Η πρώτη μου δραστηριότητα ανταποκρίθηκε αρκετά 

ικανοποιητικά στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής. Η 

δεύτερη όμως δραστηριότητα δεν υλοποιήθηκε ως προς τους 

σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής. 

 

 

7) Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 
Οι αλλαγές που θα έκανα, ίσως μη εφικτές και πάντα 

απροσδόκητα, είναι να είχα περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία 

μου, προκειμένου να προλάβαινα να ολοκληρώσω την 

τελευταία δραστηριότητα. Παρ’ όλο το σχεδιασμό και την 

οργάνωσή μου στον Η/Υ. λίγο πριν την διεξαγωγή του 

μαθήματος προέκυψαν τεχνικά προβλήματα. Αυτά ήταν η 

αφορμή να καθυστερήσει η παραπάνω διδακτική διαδικασία, 

με τα ανάλογα αποτελέσματα. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

1) Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη 

δραστηριότητά μου; 
Το μάθημα ξεκίνησε με προβολή βίντεο, τα οποία δεν 

παρουσιάστηκαν την προηγούμενη μέρα στους μαθητές, λόγω 

τεχνικού προβλήματος. Επομένως, ως διδακτική μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό αρκετά ενδιαφέρον 

ως προς το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας. Στη 

δραστηριότητα της Γ΄ Φάσης εφαρμόστηκε αξιολόγηση με τη 

μορφή παιχνιδιού, μέσα από ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού.  

 

2) Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη 

δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 
Τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη δραστηριότητα δεν 

συνέβη κάτι το ασυνήθιστο ή το αξιοσημείωτο. 

Πραγματοποιήθηκαν όλες πολύ καλά. Μάλιστα, η δεύτερη 

εφαρμόστηκε μέσα σε ένα μεγάλο κλίμα χαράς, ενθουσιασμού 

και αγωνίας για το παιχνίδι.  

 

 

Ημερομηνία: 30/10/2018 

Ημέρα: Τρίτη (2η ημέρα) 

Θέμα Μαθήματος: ΄΄Νεότερη Ελλάδα-Θράκη/Μακεδονία΄΄ 
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3) Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; 

Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 
Πιστεύω πως σε όλα τα σημεία τους οι δραστηριότητες είχαν 

την ανάλογη επιτυχία. Λιγότερο επιτυχή ίσως ήταν η προβολή 

βίντεο, που φάνηκε ότι κούρασε λίγο τους μαθητές. Ωστόσο, 

περισσότερο ενδιαφέρον και επιτυχές ήταν το παιχνίδι με τα 

μπαλόνια, ως συμπλήρωση κενού. Υπήρχε μεγάλος 

ενθουσιασμός και συνεργασία μεταξύ των ομάδων.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4) Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά 

οι μαθητές 
Οι μαθητές δεν ανταποκρίθηκαν και τόσο καλά κυρίως στην 

προβολή βίντεο. Φυσικά τα βίντεο αυτά δεν ήταν σχεδιασμένα 

γι’ αυτήν την ημέρα διδασκαλίας. Έτσι, οι μαθητές 

κουράστηκαν λίγο γιατί τα είδαν όλα μαζί. Περισσότερο βέβαια 

φάνηκε ότι τους άρεσε το παιχνίδι με τα μπαλόνια, όπου 

δραστηριοποιήθηκαν περισσότερο από πριν.  

 

5) Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 
Μία ομάδα μαθητών δυσκολεύτηκε στη δεύτερη 

δραστηριότητα, στο παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Σε γενικές 

γραμμές, ήταν ανεκτά και τους φάνηκαν εύκολα.  
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6) Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους 

σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 
Οι προαναφερόμενες δραστηριότητές μου, πιστεύω ότι 

ανταποκρίθηκαν πλήρως στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής. Εξαίρεση φυσικά αποτελεί η πρώτη δραστηριότητα, 

όπου έπρεπε να εφαρμοστεί την προηγούμενη μέρα. Λόγω, 

όμως τεχνικών προβλημάτων δεν ήταν δυνατόν. 

 

7) Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 
Για την συγκεκριμένη ημέρα διδασκαλίας νομίζω ότι δεν θα 

έκανα κάποια συγκεκριμένη αλλαγή. Οι στόχοι και οι σκοποί 

αλλά και όλο το πλάνο της διδασκαλίας που σχεδίασα, 

εφαρμόστηκε πλήρως, χωρίς καμία καθυστέρηση και έλλειψη 

οποιουδήποτε παράγοντα.  
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

1) Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη 

δραστηριότητά μου; 

Η δραστηριότητα της Γ΄ Φάσης ήταν ένα παιχνίδι 

ομαδοσυνεργατικό, με τρισδιάστατο ζάρι και κάρτες. 

Χρησιμοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος Jigsaw 

/αναγνώριση γεωγραφικών διαμερισμάτων. 

 

2) Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά 

μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Η δραστηριότητα κύλησε ομαλά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

και ενθουσιασμό από την πλευρά των μαθητών. Επομένως, δεν 

συνέβη κάτι αξιοσημείωτο ή ασυνήθιστο κατά την διεξαγωγή του 

παιχνιδιού. 

 

 

Ημερομηνία: 31/10/2018 

Ημέρα: Τετάρτη (3η ημέρα) 

Θέμα Μαθήματος: ΄΄Νεότερη Ελλάδα-Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος΄ 
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3) Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; 

Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της, η δραστηριότητα ήταν 

αρκετά επιτυχημένη. Δεν εμφανίστηκαν σημεία, λιγότερα δυνατά 

μιας και ήταν αρκετά αποδεκτό από τους μαθητές. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4) Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι 

μαθητές; 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό στο παιχνίδι (ζάρι/κάρτες). Αυτό μάλιστα 

αποδεικνύεται και στο ότι προσφέρθηκε να παιχτεί και για δεύτερη 

φορά με μικρή παραλλαγή στον κανόνα του.  

 

5) Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 

Νομίζω ότι δεν υπήρχε δυσκολία από την πλευρά των μαθητών, 

διότι οι ερωτήσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές που ειπώθηκαν 

προηγουμένως από τη διδάσκουσα.   
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6) Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς 

που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

Η παιγνιώδης δραστηριότητα μου ανταποκρίθηκε στους σκοπούς 

και στους στόχους που είχαν τεθεί εξ’ αρχής στο πλάνο διδασκαλίας 

και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.  

 

7) Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι αλλαγές ίσως που θα έκανα είναι να πρόσθετα μερικές ακόμη 

παραλλαγές στο παιχνίδι ή κάτι διαφορετικό. Ό λόγος είναι ο 

χρόνος που λίγο περίσσεψε προς το τέλος του μαθήματος. Οπότε αν 

υπήρχε κάποια επιπλέον εναλλακτική δραστηριότητα θα έληγε 

ομαλώς ο χρόνο της διδασκαλίας. 
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

1) Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη 

δραστηριότητά μου; 

Στη δραστηριότητα της Γ΄ Φάσης εφαρμόστηκε 

ομαδοσυνεργατικότητα. Οι μαθητές έτσι, με τη βοήθεια της ομάδας 

τους, συνεργαζόμενοι, προσπάθησαν να απαντήσουν στο 

συμπλήρωσης κενού, που τους δόθηκε. Ανταποκρίθηκαν στην εν 

λόγω δραστηριότητα.  

 

2) Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά 

μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Το πρόβλημα ίσως που αντιμετώπισα στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (αποκρυπτογράφηση λέξεων) ήταν προς το τέλος. 

Δηλαδή τα παιδιά αφού βρήκαν τις απαντήσεις, έγραψαν τα 

γράμματα στα χαρτόνια, αλλά η τελική λέξη τους έβγαινε λάθος. 

Αυτό συνέβη προφανώς, διότι κάποια ομάδα είχε απαντήσει 

Ημερομηνία: 1/11/2018 

Ημέρα: Πέμπτη (4η ημέρα) 

Θέμα Μαθήματος: ΄΄Νεότερη Ελλάδα, Νησιά Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους΄΄ 
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λανθασμένα. Έτσι, αναγκάστηκα να παρέμβω και να δώσω την 

ανάλογη βοήθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Σε 

γενικές γραμμές, δεν συνέβη κάτι το ασυνήθιστο ή το 

αξιοσημείωτο.  

3) Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; 

Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

Πιστεύω, η παρούσα δραστηριότητα ήταν περισσότερο επιτυχής, 

στην αρχή, με το φύλλο συμπλήρωσης κενού. Λιγότερο επιτυχής 

ήταν προς το τέλος, στην αποκρυπτογράφηση.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4) Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι 

μαθητές; 

Στους μαθητές άρεσε κυρίως το αρχικό μέρος του παιχνιδιού 

(φύλλο συμπλήρωσης κενού). Έχοντας την αγωνία να βρούνε όλοι 

την τελική λέξη, ψάχνανε για αρκετή ώρα. Φυσικά δεν 

ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτό που ζητούνταν, διότι είχαν 

λανθασμένες απαντήσεις. 

5) Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο δεύτερο μέρος του 

παιχνιδιού, με την σωστή τοποθέτηση των γραμμάτων στη σειρά, 

προκειμένου να βγει η ανάλογη φράση. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αναφέρθηκε από τους μαθητές, ότι τους δυσκόλεψε 

λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες.  
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6) Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς 

που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

Κατά τη γνώμη μου, η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους 

σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Με 

άλλα λόγια, δεν υλοποιήθηκε με ευκολία από τους μαθητές, αλλά ο 

σκοπός, το αποτέλεσμα, για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

που διδάχθηκε, επιτεύχθηκε. 

 

7) Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι αλλαγές που θα έκανα στην παρούσα ενότητα είναι ίσως να 

μετέτρεπα κάποιες ερωτήσεις από τα φύλλα συμπλήρωσης κενού, 

αντικαθιστώντας τες με πιο εύκολες. Έτσι, οι μαθητές δεν θα 

μπερδεύονταν και τόσο πολύ. Παρ’ όλα αυτά, είχαν ειπωθεί και 

προηγουμένως στο μάθημα από τη διδάσκουσα.  
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

1) Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη 

δραστηριότητά μου; 
Η Γ΄ Φάση της διδασκαλίας εφαρμόστηκε ομαδοσυνεργατικά με 

ένα φύλλο αξιολόγησης από την πλευρά των μαθητών. Ήταν 

κωδικοποίηση αριθμών και γραμμάτων και η σύνδεση αυτών 

οδηγούσε σε μία τελική φράση σχετική με όλα όσα ειπώθηκαν και 

στις προηγούμενες μέρες διδασκαλίας.  

 

2) Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά 

μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε πλήρως ομαλά χωρίς να συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο. Ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά όλα 

τα μέλη των ομάδων της τάξης. 

  

Ημερομηνία: 2/11/2018 

Ημέρα: Παρασκευή (5η ημέρα) 

Θέμα Μαθήματος: ‘’Νεότερη Ελλάδα, Κρήτη-Πόντος’’ 
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3) Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; 

Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

Πιστεύω, πως η δραστηριότητα σε όλο της το φάσμα είχε αρκετά 

σημεία επιτυχίας. Αυτό αποδεικνύεται μάλιστα και από την άνεση 

με την οποία την αντιμετώπισαν οι μαθητές, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερα 

προβλήματα. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4) Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι 

μαθητές; 

Στους μαθητές άρεσε αρκετά η δραστηριότητα. Δεν υπήρξαν 

σημεία σε αυτήν που να μην ανταποκρίθηκαν. 

 

5) Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 

Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερο 

βαθμό δυσκολίας σε αυτήν την δραστηριότητα κωδικοποίησης. 

Τους φάνηκε εύκολο, αφού ανταποκρίθηκε σχετικά γρήγορα. 
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6) Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς 

που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

Η παρούσα δραστηριότητα επιτεύχθηκε πλήρως ως προς τους 

σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία.  

 

7) Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Πιθανότατα, αν γνώριζα καλύτερα τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

μαθητών, θα δυσκόλευα το παιχνίδι με κάποιες παραλλαγές. Έτσι, 

θα σκέφτονταν λίγο περισσότερο κάνοντας έναν βαθύτερο 

αναστοχασμό για όλα αυτά τα οποία διδάχθηκαν την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο από τη διδάσκουσα.  


