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Διάγραμμα Μαθήματος  

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-350G 
Τίτλος Μαθήματος 

Διδακτική Ελληνικών 
Παραδοσιακών Χορών  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 
Κανένα 

Τμήμα 
Επιστημών Ζωής  

Εξάμηνο 
Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Φυσική Αγωγή/Αθλητική 
Παιδαγωγική 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 

Έτος Σπουδών 
3ο 

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 
Δεν εφαρμόζεται 

Συν-απαιτούμενα 
Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της μουσικοχορευτικής παράδοσης των ελληνικά ομιλούμενων 

χωρών (Ελλάδα – Κύπρος). 
2. Η διδακτική επάρκεια για την κάλυψη των βασικών διδακτικών αναγκών του Αναλυτικού 

Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής στο αντικείμενο του παραδοσιακού χορού σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και σε μουσικοχορευτικούς περιφερειακούς πολιτιστικούς 
συλλόγους.  

3. Η γνωριμία και κατανόηση μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τα ήθη κι έθιμα των 
ελληνικά  ομιλούμενων χωρών, τις ηθικές, αισθητικές και παιδαγωγικές αξίες που απορρέουν 
απ’ αυτά και τη συμμετοχή στη διάδοση τους στις νεότερες γενιές. 

4. Η κατανόηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων σχεδιασμού μουσικοκινητικών και ρυθμικών 
παιχνιώδους μορφής δραστηριοτήτων, καθώς και διδακτικών μονάδων παραδοσιακού χορού 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικευμένων κινητικών δεξιοτήτων, άλλα και τη διαθεματική 
τους σύνδεση με άλλα μαθήματα του σχολείου (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική). 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Διδάξουν βασικές ρυθμικές κινητικές δεξιότητες και παραδοσιακούς χορούς του Αναλυτικού 
Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής (ελληνικούς-κυπριακούς) για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

2. Γνωρίζουν μεθοδολογίες για τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών και να μπορούν να 
συνδέουν στοιχεία από άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου (γεωγραφία, ιστορία, μουσική, 
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κ.λπ.) για να προσεγγίζουν διαθεματικά στο αντικείμενο της διδασκαλίας του χορού. 
3. Γνωρίζουν στοιχεία/χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης και της παράδοσης των χορών 

(ελληνικοί, κυπριακοί) και να αναγνωρίζουν την προέλευση και τα χαρακτηριστικά τους. 
4. Σχεδιάζουν, οργανώνουν κι εφαρμόζουν δραστηριότητες και σχέδια μαθήματος σχετικά με τη 

διδασκαλία του παραδοσιακού χορού. 
5. Αναπτύσσουν μεθόδους αξιολόγησης στο παραδοσιακό χορό και να τις εφαρμόζουν. 
6. Γνωρίζουν διάφορους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στο χορό: έννοιες και ιστορική προσέγγιση (1) 
Διδασκαλία των χορών «Χασαπιά» & «Στα τρία»  

2. Εισαγωγή στο χορό: έννοιες και ιστορική προσέγγιση (2) 
Διδασκαλία των χορών «Τσουράπια» & «Ποδαράκι»  

3. Ο παραδοσιακός χορός στις ελληνικά ομιλούμενες χώρες (1) 
Διδασκαλία των χορών «Συρτός» & «Καλαματιανός» 

4. Ο παραδοσιακός χορός στις ελληνικά ομιλούμενες χώρες (2) 
Διδασκαλία των χορών «Τσακώνικος» & «Καραγκούνα»  /Σβαρνιάρα 

5. Τα βασικά στοιχεία της μουσικής 
Διδασκαλία των χορών «Ξέσυρτο» & «Ζωναράδικος» 

6. Διδακτικές μέθοδοι στον παραδοσιακό χορό  
Διδασκαλία των χορών «Τσάμικος» και «Έντεκα» 

7. Τα οφέλη του χορού 
Διδασκαλία των χορών «Άι-Γιώργη» & «Παλαμάκια» 

8. Σχεδιασμός κι εφαρμογή πλάνων εκμάθησης παραδοσιακών χορών 
Διδασκαλία των χορών «Τικ» & «Πεντοζάλι» 

9. Αξιολόγηση στον παραδοσιακό χορό 
Διδασκαλία των Κυπριακών χορών «Συρτός», «Σούστα», «Ζεϊμπέκικο» 

10. Διαθεματική προσέγγιση στον παραδοσιακό χορό 
Διδασκαλία των Κυπριακών χορών, ανδρικοί αντικριστοί «Τατσιά», «Δρεπάνι» 

11. Διδασκαλία των Κυπριακών χορών,  γυναικείοι αντικριστοί 
12. Επανάληψη χορών  

 

 Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  

 

Διαλέξεις, υποδείξεις, επιδείξεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις video, ακρόαση μουσικής, διάλογοι / 
συζητήσεις, ενεργητική/βιωματική συμμετοχή και συμμετοχή στη διδασκαλία. 

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Quizzes, ενδιάμεση εξέταση (πρακτική και θεωρητική εξέταση) και τελική εξέταση (πρακτική και 
θεωρητική).   
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 Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος  Έτος ISBN 

Ελληνικοί χοροί: Γενικό 
μέρος, διδακτική, 
μουσικοκινητική 
ανάλυση 

Ρούμπης, Γ. Α Αθήνα: Σμπιλιάς 1999 978-960-2550-42-7 
 

Ελληνικοί Λαϊκοί Χοροί 
(Διδακτική των χορών, 
ο κοινωνικός και 
ψυχολογικός ρόλος του 
χορού, χορός και υγεία 
– χοροθεραπεία) 

Μαυροβουνιώτης, 
Φ., 
Μαλκογεώργος, Α. 
Αργυριάδου, Ε. 

University Studio 
Press 
 

 
2013 
 

9789601221056 
 

 

 Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:  

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Ελληνικοί 
παραδοσιακοί 
χορευτικοί ρυθμοί  

Τυροβόλα, Κ. 
Βασιλική  

Αθήνα: Gutenberg 1996 978-960-0103-38-
0 

Ο χορός στην 
εκπαίδευση 

Γαλάνη, Μάρω Αθήνα: Ίων 2010 978-960-6970-80-
1 

Dance Integration: 36 
Dance Lesson Plans 
for Science and 
Mathematics 

Kaufmann A. Karen & 
Dehline Jordan. 
 

 
Human Kinetics 
Publishers 
 

2014 
 
 
 

978-145-0441-33-
9 

Dance teaching 
methods and 
curriculum design 

Kassing, G. & Jay, D. 
M. 

Champaign IL: 
Human Kinetics 

2003 9780736002400 

 

 


