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Παραδοσιακός χορός 

 Με τον όρο «παραδοσιακός χορός» 

αναφερόμαστε στο χορό που 

υιοθετήθηκε από συμβιωτικές 

κοινωνικές ομάδες, αποτελεί δε 

αναπόσπαστο στοιχείο της 

συγκεκριμένης ομάδας και μεταδίδεται 

άμεσα από τη μία γενιά στην άλλη με 

παραδοσιακές διαδικασίες, ενώ 

υπόκεινται σε δημιουργική αξιοποίηση 



Παραδοσιακός χορός 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα 

ελληνικού 

παραδοσιακού 

χορού 

Α. Τρισδιάστατη ενότητα 

1. Κίνηση (χορευτικές κινήσεις) 

2. Λόγος (τραγούδι του χορού) 

3. Μελωδία (μουσική του χορού) 

Β. Κοινή αισθητική γλώσσα 

 

Ομαδικότητα - συλλογικότητα 



Η διδασκαλία του χορού εντάσσεται στη 

«δεύτερη ύπαρξή» του και παίζει 

καθοριστικό ρόλο τόσο στη τυπική όσο και 

στην άτυπη εκπαίδευση. 

 Σημαντικά εργαλεία για τον διδάσκοντα είναι 

η καλή γνώση των δομικών επιπέδων: 

 Της μουσικής 

 Του χορού 

 Της σχέσης μεταξύ αυτών  

 



Μουσικοί φθόγγοι –χρονικές αξίες 



Απλά μουσικά μέτρα – απλοί ρυθμοί 

2/8             ,             2/4 3/8              ,             3/4 

ee q q eee qqq 

Μουσικά μέτρα – ρυθμοί   

Σύνθετα μουσικά μέτρα – σύνθετοι ρυθμοί:  

πρόσθεση δύο ή περισσότερων όμοιων απλών μέτρων 

π.χ. 4/4 (2/4+2/4) π.x. 6/8 (3/8+3/8) 

                        q q       q q                             eee   eee 

Μικτά μουσικά μέτρα – μικτοί ρυθμοί:  

πρόσθεση δύο ή περισσότερων ανόμοιων απλών μέτρων 

π.χ. 5/8 (3/8+2/8) 7/8 (3/8+2/8+2/8)  9/8 (2/8+2/8+2/8+3/8) 

                        eee    ee           eee    ee    ee                 ee       ee      ee     eee 



Δομικά επίπεδα μουσικής 

Μουσικός 
φθόγγος 

Απλά μουσικά 
μέτρα 

Σύνθετα μουσικά 
μέτρα 

Μουσική φράση 

Μέρος του μουσικού κομματιού 
ή μουσικό θέμα 

Μουσικό κομμάτι - σύνθεση 



Δομικά επίπεδα (σχέση επιπέδων χορού – μουσικής) 

Κινητικό στοιχείο Μουσικός φθόγγος 

Κύτταρο (απλή διάταξη κινητικών 

στοιχείων που είναι οργανωμένα ρυθμικά) 

Μέρος του μουσικού 

μέτρου 

Κινητικό μοτίβο Μουσικό μέτρο 

Χορευτική φράση ή χορευτικό μοτίβο  Ένα ή περισσότερα 

μουσικά μέτρα 

Χορευτικό τμήμα Περισσότερα από 

ένα μουσικά μέτρα 

Μέρος του χορού Μία ή περισσότερες 

μουσικές φράσεις 

Χορογραφική σύνθεση ή χορογραφία του 

χορού 

Ολόκληρο το 

μουσικό κομμάτι 



Η διδασκαλία του παραδοσιακού 

χορού 

 Ολική 

 Μερική  

 Μιμητική 

 Μέθοδος των κοινών κινητικών μοτίβων 

 Συνδυασμοί των παραπάνω 

 Μορφολογική μέθοδος  



Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας 

Δομή 
(σταθερά 
συστατικά 
στοιχεία) 

Ύφος 
(μεταβλητά 
στοιχεία) 

(Μορφή 

Βασικός στόχος 

της προσέγγισης 



Μορφολογική μέθοδος 

1ο Στάδιο: Μαθαίνουμε βασικά δομικά σχήματα σε 

συνάρτηση με τη: 

 

               χρήση του χώρου (κατευθύνσεις στο χώρο) 

 

               χρήση του χρόνου(ρυθμικό σχήμα, ρυθμική 

οργάνωση) 

 



1ο στάδιο απλές συνθέσεις 

Κινητορυθμικές ασκήσεις στο χώρο και στο χρόνο 

 

 (δ+α)  ή (α+δ)  

 Δηλώνει εναλλαγή δεικτών στήριξης δεξί & 
αριστερό ως προς τη χρήση του χρόνου  

  ισόχρονα και ανισόχρονα ως προς τη χρήση 
του χρόνου 

 Δεξιά/αριστερά, μέσα/έξω ως προς τη 
χρήση του χώρου  

 

  

       



1ο στάδιο 

[δ+(δ)α; ή α+(α)δ;] 

Δηλώνει στήριξη στον ένα δείκτη και παραμονή στον 

ίδιο δείκτη με ταυτόχρονη άρση του άλλου 

i. Στήριξη στο δεξί και παραμονή στο δεξί με 

ταυτόχρονη άρση του αριστερού [δ + (α)δ] και 

ii. Το αντιθετικό του, δηλαδή στήριξη στο αριστερό και 

παραμονή στο αριστερό με ταυτόχρονη άρση του 

δεξιού [α + (α)δ] 

 Ισόχρονα και ανισόχρονα ως προς τη χρήση του 

χρόνου 

 Δεξιά, αριστερά, δεξιά/αριστερά, μέσα/έξω κλπ ως 

προς τη χρήση του χώρου 



1ο στάδιο – βασικά δομικά 

σχήματα 

(δ+α+δ) ή (α+δ+α) 

 
Δηλώνει διπλή εναλλαγή των δεικτών στήριξης που: 

• ως προς τη χρήση του χρόνου μπορεί να είναι: 

 ι)ισόχρονα , δηλαδή [(δ+α+δ) + (α+δ+α)] 

ii)ανισόχρονα [(δ-α)+δ] +[ (α-δ) + α] 

 

• ως προς τη χρήση του χώρου δεξιά, αριστερά, 

δεξιά/αριστερά, μέσα/έξω, διαγώνια κλπ.  
 

 

 

 

 



2ο στάδιο μορφολογικής 

μεθόδου διδασκαλίας 

 Διδασκαλία πολυπλοκότερων συνθέσεων: 

 είτε σε επίπεδο κινητικού μοτίβου 

 είτε σε επίπεδο επιμέρους  χορευτικών 

φράσεων 

Εφαρμογή: Απλός καρσιλαμάς 



Χορός στα τρία και τύπου στα τρία 

Η σύνθεση  

• Μιας εναλλαγής των δεικτών στήριξης (δ+α) 
ισόχρονα και δεξιά στο χώρο και 

• Δύο στηρίξεων στον ένα δείκτη και παραμονή 
στον ίδιο δείκτη με ταυτόχρονη άρση του 
άλλου, δεξιά και αριστερά στο χώρο, επίσης 
ισόχρονα δηλαδή του αντιθετικού συνδυασμού 
[{δ+(δ)α;+ {αο+(αο)δ;}] 

μας δίνει την κινητική αλληλουχία που ορίζεται 
ως χορός στα τρία 



Κινητότυπος χορού στα τρία 

                                                  

F = W1(δ 2/4+ α2/4)  +  W2[δ2/4 + (δ)α;2/4]  +  W3[αο
2/4 + (αο)δ;2/4]   

Η παραπάνω εφαρμογή είναι για μουσικό μέτρο 4σημο (2+2). 

Ανάλογα με τις χρονικές διαφοροποιήσεις και τη διαφορετική 

χρήση του χώρου διαμορφώνονται χοροί τύπου «στα τρία». 



Χορός στα δύο & τύπου «στα δύο» 

Η σύνθεση 

• Δυο αντιθετικών σχημάτων διπλής 

εναλλαγής των δεικτών στήριξης, 

δηλαδή του [{δ +(α-δ)}+{α+(δ-α)}] δεξιά 

στο χώρο και ανισόχρονα ως προς τη 

χρήση του χρόνου 

μας δίνει την κινητική αλληλουχία που 

ορίζεται ως χορός «στα δύο» 



Κινητότυπος χορού «στα δύο» 

                                                  

F = W1[δ+(α-δ)]  +  W2[α+(δ-α)]    

Ανάλογα με τις χρονικές διαφοροποιήσεις 

και τη διαφορετική χρήση του χώρου 

διαμορφώνονται χοροί τύπου «στα δύο». 



Τρίτο στάδιο διδασκαλίας 

Κινητικά μοτίβα  μεταξύ τους 

Και πάντα σε συνάρτηση με τη χρήση του 

χώρου και του χρόνου  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Καλαματιανός (7/8)  

Προκύπτει από τη διπλή επανάληψη του χορού 

στα δύο, όπου η δεύτερη επανάληψη είναι 

τροποποιημένη ως προς τη χρήση του χώρου 

F W1[δ3/8+(α2/8-δ2/8)] W2[α3/8+(δ2/8-α2/8)] W3[δ3/8+{α(δ)χ2/8-δ2/8}] W4[αο
3/8+{χ(αο)δ2/8-α2/8}] 



Εφαρμογή: Τσάμικος (3/4) – Μεταπλασμένος 

χρονικά και διευρυμένος τύπος στα τρία 

W1 (δ΄2/4 + α1/4) W2 (δ΄2/4 + α1/4) W3 [δ΄2/4 +(δ)αν
1/4]  

W4 (αο΄2/4 + δο
1/4)  W5 [αο΄2/4+(αο)δν

1/4] 

 

 

F 



Εφαρμογή: Πεντοζάλι 

Προκύπτει από το συνδυασμό του αντιθετικού συνδυασμού [δ+(δ)αν} + [α+(α)δν] 

και ενός χορού τύπου στα δύο 

Τ1 [δ΄1/4 +(δ)αν
1/4]  Τ2 [αο΄1/4+(αο)δν

1/4] 

Τ3 [δ΄1/4 +(αο
1/8

 
–δο

1/8 )]  Τ4 [απ΄1/4+(δ1/8-α1/8)] 

Τ3 [δ΄1/4 +(αο
1/8

 –δο
1/8 )]  Τ4 [απ΄1/4+(δ1/8-α1/8)] 

Τ1 [δ΄1/4 +(δ)αν
1/4]  Τ2 [αο΄1/4+(αο)δν

1/4] 

 

F 
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