ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο ζρέζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό επηιέρζεθε
ζπλδπαζκόο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο αθνύ

ν εξεπλεηήο είλαη

απαξαίηεην λα εθκεηαιιεύεηαη όια ηα ππάξρνληα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ
εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ηόζν ην
εξσηεκαηνιόγην όζν θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.
Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο
ησλ καζεηώλ γύξσ από ηε ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό θαη ηεο
ελαζρόιεζεο κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Τν εξσηεκαηνιόγην ήηαλ ειεθηξνληθό,
θαηαζθεπάζηεθε κε ηε βνήζεηα ησλ google docs ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ
ζρνιείνπ θαη απαληήζεθε ηε ρξνληθή πεξίνδν από 5/12/13 έσο 6/12/13. Τν δείγκα
ηεο έξεπλαο ήηαλ νη καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο γηα ην ζρνιηθό έηνο
2013-14 πνπ ζπκκεηείραλ ζε ρνξεπηηθά ηκήκαηα ζπιιόγσλ ηεο Αλδξαβίδαο θαη ησλ
γύξσ πεξηνρώλ.
Τν εξσηεκαηνιόγην είλαη απιή θαη δηαδεδνκέλε ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ,
πξνζθέξεηαη ζε κειέηεο εύθνια θαηακεηξήζηκεο θαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο (Javeau,
1996,ζ.46) θαη βνεζά ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξννξηζκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία. Η παξνπζίαζε ησλ ζπιιεγκέλσλ απαληήζεσλ κε πίλαθεο ζπρλνηήησλ
θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ θαζώο θαη ε απεηθόληζή ηνπο κε δηαγξάκκαηα, επηηξέπεη
ηελ απνθάιπςε ησλ ηάζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζθέξεη κία ηθαλνπνηεηηθή
παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ κειεηώκελνπ ζπλόινπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
νπζηαζηηθέο

δηαπηζηώζεηο

θαη

ζπκπεξάζκαηα.

Βέβαηα

ην

εξσηεκαηνιόγην

παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, όπσο ην όηη πεξηνξίδεη ηνλ απζνξκεηηζκό ησλ
εξσησκέλσλ θαη δύζθνια ειέγρεηαη ε εγθπξόηεηά ηνπ αθνύ θάπνηεο θνξέο νη
εξσηώκελνη κπνξεί λα απαληνύλ πξόρεηξα ή γξήγνξα γηα λα ηειεηώλνπλ ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ ή λα δίλνπλ παξαπιαλεηηθέο απαληήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ
εξεπλεηή ή λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε

ζπλέληεπμε γηαηί παξνπζηάδεη

πνιύ κεγαιύηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηε
δνκεκέλε, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε
ηνλ εξσηώκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα
ζπδήηεζε.

Γηα ην ιόγν απηό θιήζεθαλ γηα ζπλέληεπμε ζπκπνιίηεο καο πνπ

αζρνινύληαη πνιιά ρξόληα κε ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο. Σπγθεθξηκέλα
πξνζθιήζεθαλ

ζην ζρνιείν γηα λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη λα

θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ν θ. Γηνλύζηνο Μαξάθαο, πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ
ζπιιόγνπ Αλδξαβίδαο «Η Δζηία» θαζώο θαη ρνξνδηδάζθαινη γεηηνληθώλ ζπιιόγσλ.
Γεκηνπξγήζεθε έλαο νδεγόο ζπλέληεπμεο γηα ηνλ Πξόεδξν ηεο Δζηίαο θαη έλαο γηα
ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο. Οη ζπλεληεύμεηο δελ ερνγξαθήζεθαλ, παξόηη θάηη ηέηνην
επηηξέπεη κεηαγελέζηεξα ηελ πην ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ,
γηα λα αηζζάλνληαη πην άλεηα θαη νηθεία ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη εξσηώκελνη.
Παξάιιεια έγηλε θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ώζηε λα κειεηεζεί ην ζεσξεηηθό
πιαίζην ηεο εξγαζίαο.

ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ–ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο όπσο
πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ. Οη
απαληήζεηο ησλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, έζησ θαη αλ
ην δείγκα είλαη κηθξό θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ δελ ζεσξνύληαη
γεληθεύζηκα, ιόγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ νπηηθνύ εξεζίζκαηνο θαη ηεο γλσζηηθήο
«νξγάλσζεο» πνπ εμαζθαιίδνπλ (Γεκεηξόπνπινο, 2004,ζ.261).
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν
καο, από 5/12/13 έσο 6/12/13, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 62 καζεηέο πξνέθπςαλ
ηα παξαθάησ δεδνκέλα :
Πξώηα απ’ όια ζηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο πεξηζζόηεξα θνξίηζηα ( 63% ) θαη
ιηγόηεξα αγόξηα ( 37% ). Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ήηαλ ηεο Β΄ Λπθείνπ (56%)
θαη ιηγόηεξνη ηεο Α’ Λπθείνπ (27%), ελώ από ηε Γ’ ηάμε πήξε κέξνο έλα κηθξό κόλν
πνζνζηό (16%).
Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό καζεηώλ (45%) αζρνιείηαη από 1-3 ρξόληα κε ηνπο
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη έλα κηθξόηεξν (39%) πεξηζζόηεξν από 6 ρξόληα.
Σρεηηθά κε ην πνηνο παξαθίλεζε ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ ρνξό νη
πεξηζζόηεξνη καζεηέο (35%) απάληεζαλ όηη από κόλνη ηνπο ήζειαλ λα κάζνπλ
ρνξό, ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (24%) απάληεζαλ όηη παξαθηλήζεθαλ από ηελ
νηθνγέλεηα ηνπο. Τν 13% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα απάληεζε όηη ζηελ
επηζπκία ηνπ λα κάζεη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο έπαημαλ ξόιν νη παξαζηάζεηο πνπ
δηνξγαλώλνληαλ από ηνπο ηνπηθνύο ζπιιόγνπο θαη νη θίινη θαη νη ζπκκαζεηέο

παξαθίλεζαλ ην 16% ησλ καζεηώλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ρνξό ελώ κόλν ην 2%
επεξεάζηεθε από ηα κεγαιύηεξα αδέιθηα ή ζπγγελείο.
Σηελ εξώηεζε αλ έρνπλ δνθηκάζεη θάπνην άιιν είδνο ρνξνύ ην κεγαιύηεξν κέξνο
ησλ καζεηώλ (60%) απάληεζε «λαη» , ελώ ην (40%) ησλ καζεηώλ απάληεζε «όρη».
Όζνλ αθνξά ην γηαηί ηνπο αξέζεη λα ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ (35%) απάληεζαλ πσο είλαη επράξηζηνη θαη
δηαζθεδαζηηθνί, ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (21%) απάληεζε πσο ηνπο αξέζεη, δηόηη
κε απηόλ καζαίλνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηόζν ηνπ ηόπνπ ηνπο όζν θαη ησλ άιισλ
ηόπσλ.
Σηελ εξώηεζε γηαηί είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο καζεηέο λα ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο
ρνξνύο θαη όρη θάπνην άιιν είδνο ρνξνύ, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (53%) απάληεζαλ
όηη είλαη ζεκαληηθνί επεηδή έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, ελώ
ιηγόηεξνη καζεηέο (21%) απάληεζαλ όηη είλαη ζεκαληηθνί επεηδή ηνπο βνεζνύλ λα
είλαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Τέινο ην 26% ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη κπνξνύλ
λα ρνξεύνπλ κε άλεζε ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειώζεηο.
Σρεηηθά κε ην ηη πηζηεύνπλ όηη ηνπο πξνζθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην παξαδνζηαθό
ρνξό, νη πεξηζζόηεξνη (21%) δήισζαλ όηη καδί κε απηνύο καζαίλνπλ ηα ήζε θαη ηα
έζηκα ηνπ ηόπνπ ηνπο, ηα ηξαγνύδηα θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ, ελώ έλα πνζνζηό (18%)
απάληεζε όηη δηώρλεη ην άγρνο ή γπκλάδεη ην ζώκα ηνπ. Σε κηθξόηεξν πνζνζηό
(16%) νη καζεηέο απάληεζαλ όηη δηαζθεδάδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ
κε άλεζε ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειώζεηο. Όζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
όηαλ ρνξεύνπλ,

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (34%) δήισζε όηη αηζζάλεηαη ραξά,

επραξίζηεζε, δηαζθεδάδεη θαη εξεκεί ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (19%) ληώζεη
ειεπζεξία, μελνηαζηά, ραίξεηαη πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα κε θνηλέο επηδηώμεηο θαη
ηθαλνπνηείηαη όηαλ θαηαθέξλεη λα κάζεη ηα απαηηεηηθά βήκαηα ησλ ρνξώλ.

Σηελ

εξώηεζε αλ ν ρνξνδηδάζθαινο δίλεη ζηνπο καζεηέο θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ ρνξώλ, από πνηνπο ρνξεπόηαλ ή από πνύ πήξε ην
όλνκά ηνπ, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (67%) απάληεζαλ

ζεηηθά θαη κόλν ην 33%

απάληεζε όηη καζαίλνπλ κόλν ηα βήκαηα.
Τέινο, ζρεηηθά κε ην αλ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά
θαη ην ρνξό, ην 80% ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αιιά κόλν ην
38% δήισζε όηη ε ζρέζε απηή είλαη ζηελή. Τν 32% πηζηεύεη όηη ηα δύν απηά
αληηθείκελα έρνπλ κέηξηα ζρέζε θαη ην 2% όηη ε ζρέζε απηή δελ είλαη θαζόινπ ζηελή.

Δπίζεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ζπλεληεύμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ
θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:

Δπίζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ θαη νη παξαθάησ
ζπλεληεύμεηο:

ςνέντεςξη τηρ καθηγήτπιαρ Φςσικήρ Αγωγήρ καρ Γεωπγίαρ Παππά

Σε έλα από ηα δίσξα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νη καζεηέο
ζπλνκίιεζαλ κε ηελ θ. Γεσξγία Παππά, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Γεληθνύ
Λπθείνπ Αλδξαβίδαο. Η θπξία Παππά, δέρηεθε πξόζπκα λα απαληήζεη ζηηο
εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ θαη λα θαηαζέζεη θαη ηε δηθή ηεο εκπεηξία ζην ππό
δηαπξαγκάηεπζε ζέκα.
Όπσο αλέθεξε

ε ίδηα,

μεθίλεζε ηνλ ρνξό επεηδή

θαη ε ππόινηπε παξέα ηεο

αζρνινύηαλ κε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα. Η πνξεία ηεο ζηνλ ρνξό ηελ παξόηξπλε λα
ζπλερίζεη θαζώο ηεο άξεζε ε θίλεζε θαη έπαηξλε κέξνο ζε εθδειώζεηο εληόο θαη
εθηόο ηεο πόιεο ηεο. Σην Λύθεην έθαλε πην εληαηηθά καζήκαηα ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο
ειηθίαο.
Όηαλ πέξαζε ζηελ ζρνιή Φπζηθήο Αγσγήο πήξε εηδηθόηεηα ηνπο παξαδνζηαθνύο
ρνξνύο όπνπ θαη ηνπο παξαθνινύζεζε 2 ρξόληα. Η δηδαζθαιία απηώλ ήηαλ από
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο θαη δελ ήηαλ κόλν ηα βήκαηα αιιά κάζαηλε θαη γηα ηα
ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ θάζε ηόπνπ. Πήγε ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη
δέζεθε κε ηνλ ρνξό αθόκα πεξηζζόηεξν. Δπίζεο, αλέθεξε όηη ππάξρεη ηεξάζηηνο
πινύηνο ζηελ κνπζηθή θαη ν ζπλδπαζκόο ησλ βεκάησλ είλαη μερσξηζηόο ζε θάζε
ηξαγνύδη. Η ίδηα δίδαζθε ζηνλ ζύιινγν ‘Κσζηήο Παιακάο’ γηα 10 ρξόληα. Τέινο
ηόληζε

όηη ν ρνξόο είλαη ςπρηθή έθθξαζε γηα θάζε άλζξσπν θαη ζύζηεζε

αλεπηθύιαθηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ λα αζρνινύληαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ
ηόπνπ καο κέζσ ησλ ρνξώλ θάζε πεξηνρήο.

ςνέντεςξη τος μαθητή Απγςπόποςλος Γιώπγος τηρ Β’ Λςκείος

Τελ Τεηάξηε 27/11/2013, ζηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ν καζεηήο
Αξγπξόπνπινο Γηώξγνο κνηξάζηεθε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηηο εκπεηξίεο ηνπ από

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηξεηο ρνξεπηηθνύο νκίινπο ηεο πεξηνρήο καο, ηνλ «Πεξηθιή»
Σηξνπζίνπ, από όπνπ θαη είλαη ε θαηαγσγή ηνπ, ηελ «Δζηία» Αλδξαβίδαο, όπνπ
δηακέλεη θαη ηελ «Πνιηηηζηηθή Οκάδα Νέσλ Καβαζίισλ» όπνπ είλαη ε θαηαγσγή ηεο
κεηέξαο ηνπ.
Ο Γηώξγνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ήξζε ζηελ Αλδξαβίδα ζε ειηθία 5 εηώλ. Η
θαηαγσγή ηνπ παηέξα ηνπ είλαη από ην Σηξνύζη -Ηιείαο θαη είλαη ηδξπηηθό θαη
ηαπηόρξνλα ελεξγό θαη δξαζηήξην κέινο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Πεξηθιήο». Ο
Γηώξγνο έρεη έλα κεγαιύηεξν αδειθό, ηνλ Γεκήηξε, πνπ θαη απηόο αζρνιείηαη πνιύ
κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο. Η
θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη από ηα Καβάζηια-Ηιείαο θαη δύν από ηα μαδέιθηα
ηνπ Γηώξγνπ είλαη από ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο «Πνιηηηζηηθήο Οκάδαο Νέσλ
Καβαζίισλ». Δπίζεο έλα από ηα μαδέιθηα ηνπ, ε Γώξα, είλαη θαζεγήηξηα Φπζηθήο
Αγσγήο κε

εηδίθεπζε ζηνπο Παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ρνξνδηδάζθαινο ζε

ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο.
Ο Γηώξγνο ηα πξώηα πνπ ήξζε ζηελ Αλδξαβίδα δελ αζρνιήζεθε κε ηνπο ρνξνύο.
Παξαζπξόκελνο όκσο από ηνλ αδειθό ηνπ θαη παξαθηλνύκελνο από ηνλ παηέξα
ηνπ, άξρηζε λα παξαθνινπζεί καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζε ζπιιόγνπο ηεο
πεξηνρήο. Βιέπνληαο όηη κπνξεί κε επθνιία λα κάζεη ηα βήκαηα θαη δεκηνπξγώληαο
θηιίεο ζηνπο ζπιιόγνπο απηνύο, ζπλέρηζε λα ζπκκεηέρεη κε επραξίζηεζε.
Έλα ηζρπξό θίλεηξν ήηαλ νη πνιπήκεξεο επηζθέςεηο κε ηα ρνξεπηηθά ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Χαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ όηη: «όηαν ηα παιδιά ηερ ελικίαρ μος δεν είσαν ηαξιδέτει εκηόρ
Ανδπαβίδαρ για δύο ή ηπειρ εμέπερ, εγώ ζςμμεηείσα ζε πολςήμεπερ εκδπομέρ,
γνυπίδονηαρ νέα μέπε και ζςμμεηέσονηαρ ζε εκδελώζειρ εκηόρ ηερ πόλερ μος».
Αξγόηεξα δεκηνύξγεζε θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπ πνπ θαη
απηνί αζρνινύληαλ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο
Αλδξαβίδαο. Έρεη πνιύ θαιή ζρέζε θαη κε ηνπ ρνξνδηδαζθάινπο ηνπ θαη ηώξα πνπ
έρεη κεγαιώζεη θάλνπλ παξέα θαη εθηόο ρνξεπηηθήο νκάδαο.
Ιδηαίηεξε εκπεηξία γηα ην Γηώξγν ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε αλαπαξάζηαζε ηνπ
Γεληηζαξίζηηθνπ ρνξνύ, ελόο ηνπηθνύ εζίκνπ ηεο Απνθξηάο, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε
ζηελ εθπνκπή ηεο ΔΤ3 «Ο Τόπνο θαη ην ηξαγνύδη ηνπ». Δπίζεο, δήισζε όηη ηνπ
αξέζεη λα καζαίλεη κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο ζπιιόγνπο ηα ήζε θαη ηα έζηκα
ηνπ ηόπνπ καο θαη ζα ήζειε λα ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα ηα παξνπζηάζεη ν ζύιινγνο
θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο.

Θεσξεί ηζρπξό θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ελόο
ηόπνπ, ηελ παξαθίλεζε από ζπγγεληθά πξόζσπα όπσο έγηλε θαη ζηελ δηθή ηνπ
πεξίπησζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Οκάδα Νέσλ Καβαζίισλ. Τν όηη ηα μαδέξθηα
ηνπ ήηαλ ήδε κέιε ηνπ ζπιιόγνπ θαη κάιηζηα ην έλα από απηά, ε Γώξα, θαη
ρνξνδηδάζθαινο ιεηηνύξγεζε εληζρπηηθά ζηελ απόθαζή ηνπ λα δηαζέζεη θη άιιν
ρξόλν γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηόπνπ καο.
Σπκπεξαζκαηηθά από ηε ζπδήηεζε κε ην Γηώξγν κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ν
παξαδνζηαθόο ρνξόο βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη απηό πξνηξέπεη θαη ελζαξξύλεη
έλα λέν λα ζπλερίζεη ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε απηόλ. Γελ είλαη κόλν ηα βήκαηα θαη ε
ηερληθή, ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πνπ βνεζάεη έλα ρνξεπηή λα
απνδώζεη έλα ρνξό, αιιά είλαη θαη ην ζπλαίζζεκα θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ ηνπ δίλεη
ηελ ηδηαίηεξε αμία.

Σπλέληεπμε κε ηνλ θ. Γηνλύζην Μαξάθα (Πξόεδξν ηεο «Δζηίαο»)

Σπλέληεπμε κε ηνλ θ. Αξηζηνηέιε Κιακαξηά (Φηιόινγν θαη ρνξνδηδάζθαιν)

Σπλέληεπμε κε ηνλ θ. Γεώξγην Αλδξηθόπνπιν (Χνξνδηδάζθαιν)

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ
ζέζακε αξρηθά, εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα
ηε ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό.
Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα
Μαζεκαηηθά θαη ην ρνξό αιιά κόλν έλα κηθξό πνζνζηό πηζηεύεη όηη ε ζρέζε απηή
είλαη ζηελή. Σε απηό ίζσο ζπλέβαιε ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ δηδαρζεί ζην ζρνιείν
αξθεηά πξάγκαηα πνπ λα ζπλδένπλ ηα Μαζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή.

Μαζαίλνπλ κεραληθά πξάμεηο, κεζνδνινγίεο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ρσξίο λα
μέξνπλ πνπ βξίζθνπλ απηά εθαξκνγέο, πνηεο αλάγθεο θαιύπηνπλ ή από πνηα αλάγθε
δεκηνπξγήζεθαλ.
Σρεδόλ όινη νη καζεηέο ηζρπξίζηεθαλ όηη είηε ήηαλ δηθή ηνπο επηζπκία ε
παξαθνινύζεζε καζεκάησλ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ είηε παξαζύξζεθαλ από ην
νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη όιε ε παξέα ζε
θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο, νη θνηλσληθέο εθδειώζεηο παξαθίλεζαλ θάπνηνπο
καζεηέο λα κάζνπλ παξαδνζηαθνύο γηα λα κε κέλνπλ απνθνκκέλνη από ηηο γηνξηέο
θαη ηα γιέληηα. Έλα αθόκα ζέιγεηξν ήηαλ νη παξαζηάζεηο ηνπ ηνπηθνύ ρνξεπηηθνύ
ζπιιόγνπ ηεο πόιεο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ όηαλ ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο
ρνξνύο, νη καζεηέο απάληεζαλ όηη αηζζάλνληαη ραξά, ελζνπζηαζκό, μελνηαζηά θαη
αλαδσνγνλνύληαη αθνύ δηώρλνπλ ην άγρνο θαη ραιαξώλνπλ. Δπίζεο, αηζζάλνληαη
ππεξεθάλεηα, θακάξη αιιά θαη επζύλε γηα ηε δηαθύιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ραξά πνπ αλήθνπλ ζε κία νκάδα κε θνηλέο επηδηώμεηο,
θνηλνύο ζηόρνπο, θνηλά ελδηαθέξνληα θαη αλαπηύζζνπλ κηα ζπιινγηθόηεηα. Η
ελαζρόιεζε κε ην ρνξό πξνζθέξεη αθόκα ζηνπο καζεηέο θαιή θπζηθή θαηάζηαζε
θαη άλεζε όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο.

