ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο «Αλ ζπλδένληαη ηα
Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό θαη αλ λαη πόζν ζηελή είλαη απηή ε ζρέζε».
Τα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη πάξα πνιύ ζηε κνπζηθή γηαηί ράξε ζε απηά νη
ρνξεπηέο βξίζθνπλ ην ξπζκό. Γεληθά, νη αξηζκνί είλαη θξπκκέλνη ζην ξπζκό, ζηελ
αιιεινπρία θαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θηλήζεσλ, ζην κέηξεκα ησλ επαλαιήςεσλ
κηαο θίλεζεο. Δπίζεο, ζην ρνξό εκθαλίδνληαη πνιιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ε
κεηαηόπηζε, ε πεξηζηξνθή θαη ε νκνηόηεηα, ηα ζεκεία, νη επζείεο θαη νη θακπύιεο.
Άξα, κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ν ρνξόο δαλείδεηαη γλώζε από ηα Μαζεκαηηθά.
Όκσο απηό πνπ δίλεη

αμία ζην ρνξό θαη απνγεηώλεη έλα ρνξεπηή είλαη ην

ζπλαίζζεκα. Καλέλαο ρνξόο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε αλ δελ
ζπλδέεηαη κε θάηη εζσηεξηθό. Τν ζπλαίζζεκα απηό ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, κε
ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζνύκε ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, ην πξνζθέξεη ε
πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα θάζε ηόπνπ, ε ηζηνξία θαη ε ιανγξαθία ηνπ.
Η έξεπλα απηή θηινδνμεί λα αλαδείμεη ηε ζηελή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα Μαζεκαηηθά
κε ην ρνξό θαη εηδηθόηεξα κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό, λα ππνγξακκίζεη ην γεγνλόο όηη
ηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη κία επηζηήκε απνθνκκέλε από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη
όηη αλαδεηθλύεη ηελ αξκνλία ησλ πξαγκάησλ. Δπίζεο θηινδνμεί λα παξαθηλήζεη θαη
άιινπο λένπο ηεο πόιεο καο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό, έηζη
ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο ηαπηόηεηαο,
θνκκάηη ηεο νπνίαο είλαη θαη ν παξαδνζηαθόο ρνξόο.
Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλάο καο είλαη νη λένη ηεο Αλδξαβίδαο θαη ην δείγκα
απνηεινύλ νη 62 καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο
2013-14 , νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηόζν ηεο πόιεο
καο όζν θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Τα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζηνπο καζεηέο
ζπγθεληξώζεθαλ κε εξσηεκαηνιόγην θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα δεδνκέλα από πέληε

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο πνπ

παξαρώξεζαλ ζηνπο καζεηέο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ρνξνδηδάζθαινη ηεο πεξηνρήο
καο, κε κεγάιε θαη αμηόινγε πείξα ζηε δηδαζθαιία παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ν
πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Αλδξαβίδαο , ε θαζεγήηξηα Φπζηθήο
Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ καο (κε εηδίθεπζε ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο) θαη έλαο

καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ αζρνιείηαη πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηνπο
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηελ αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηεο πεξηνρήο καο.
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο oη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ
όηη ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ ζρέζε κε ην ρνξό αιιά όρη ζηελή.

Αξθεηνί καζεηέο

αζρνιήζεθαλ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο επεηδή νη ίδηνη αηζζάλνληαλ απηή ηελ
επηζπκία θαη ιηγόηεξνη παξαθηλήζεθαλ από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ηνπο
πεξηβάιινλ.
Δπίζεο, νη καζεηέο ζεσξνύλ απηνύο ηνπο ρνξνύο επράξηζηνπο θαη δηαζθεδαζηηθνύο
θαη ραίξνληαη πνπ κπνξνύλ κέζα από απηή ηελ ελαζρόιεζε λα κάζνπλ ηα ήζε θαη ηα
έζηκα ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο.

ΕΙΑΓΩΓΗ
Η προβλημαηική ηης έρεσνας
Τα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κεγάιν θαη ζπλερώο απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γύξσ από
ηελ παξάδνζε θαη πεξηζζόηεξν γηα ηνπο ειιεληθνύο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Κάζε
πόιε, θάζε ρσξηό πνπ έρεη πνιηηηζηηθό ζύιινγν, έρεη εληάμεη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ
θαη ηκήκα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ. Οη λένη αιιά θαη νη κεγαιύηεξνη δείρλνπλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα λα κάζνπλ ηνπο ρνξνύο απηνύο θαη κε πξνζπκία θαη ραξά
ζπκκεηέρνπλ ζε ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ζπιιόγνπ. Έλα κεγάιν πνζνζηό καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζπκκεηέρεη ζην
ρνξεπηηθό ζύιινγν ηεο Αλδξαβίδαο, «Η Δζηία» θαη κεξηθνί από απηνύο είλαη κέιε θαη
γεηηνληθώλ ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ ηαπηόρξνλα.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα Μαζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό κε κία
ζρέζε αηώλσλ, μεθηλώληαο από ηελ επνρή ηνπ Ππζαγόξα, ν νπνίνο θαηαζθεύαζε ηε
δηαηνληθή θιίκαθα, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζην δηθό καο κνπζηθό ζύζηεκα.

Τα

Μαζεκαηηθά πεξηέρνληαη ζην ρνξό, ηόζν ζην κέηξν όζν θαη ζηηο θηλήζεηο. Καζώο
ρνξεύνπκε ην ζώκα καο ζρεκαηίδεη γσλίεο θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα, γη΄απηό θαη νη
ρνξνδηδάζθαινη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αθξίβεηα ηνπ ζώκαηνο. Δπίζεο, ην
κνπζηθό κέηξν γξάθεηαη κε ηε κνξθή θιάζκαηνο. Τα βήκαηα έρνπλ θαη απηά κηα
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ζαλ ηηο καζεκαηηθέο αθνινπζίεο. Μπνξνύκε ινηπόλ λα
ηζρπξηζηνύκε όηη ν ρνξόο είλαη απιά Μαζεκαηηθά. Όκσο απηό πνπ δίλεη αμία ζην

ρνξό είλαη ην ζπλαίζζεκα. Η ηερληθή δίλεη ηα θιεηδηά αιιά πξέπεη ν ρνξεπηήο θαη λα
εθθξαζηεί κέζσ ηνπ ρνξνύ ηνπ. Τν ηδηαίηεξν ζπλαίζζεκα ζηνπο παξαδνζηαθνύο
ρνξνύο πνπ ζα κειεηήζνπκε ην δίλεη ην πνιηηηζηηθό θνξηίν θάζε ηόπνπ, ε πνιηηηζηηθή
ηνπ ηαπηόηεηα.
Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ εληνπίζηεθαλ έξεπλεο πνπ λα έρνπλ σο
αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ καζεηώλ Λπθείνπ γηα ηε ζρέζε πνπ
ζπλδέεη ηα Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό. Δπνκέλσο, κία ηέηνηα έξεπλα παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ ηόζν σο πξνο ην ζέκα όζν θαη σο πξνο ην δείγκα θαη ζεσξνύκε όηη
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θεθηεκέλε γλώζε.

κοπός και ζηότοι ηης έρεσνας
Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο «Αλ ζπλδένληαη ηα
Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό θαη αλ λαη πόζν ζηελή είλαη απηή ε ζρέζε».
Σπγθεθξηκέλα ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:



Υπάξρεη ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό;



Πόζν ζηελή είλαη ε ζρέζε ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ κε ηα Μαζεκαηηθά;



Πνηνη

παξάγνληεο

επεξεάδνπλ

ηελ

ελαζρόιεζε

ησλ

λέσλ

κε

ηνλ

παξαδνζηαθό ρνξό;


Σε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ε ελαζρόιεζε κε ηνλ
παξαδνζηαθό ρνξό;



Πνηα ζπλαηζζήκαηα γελληνύληαη ζηνπο λένπο όηαλ ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο
ρνξνύο;



Γηα πνηνπο ιόγνπο αξέζεη ζηνπο λένπο ην κάζεκα ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ;

Δομή ηης εργαζίας
Η εξγαζία απνηειείηαη από πέληε θεθάιαηα:
Σο πρώηο κεθάλαιο, ε Δηζαγσγή, πεξηιακβάλεη ηελ Πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο,
όπνπ παξνπζηάδνληαη ν ζθνπόο

θαη νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά

εξσηήκαηα, ε ζπνπδαηόηεηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο.
ηο δεύηερο κεθάλαιο απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ρνξό, ηε
ζρέζε ηνπ ρνξνύ κε ηα Μαζεκαηηθά, ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ηνπο ειιεληθνύο
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο.
ηο ηρίηο κεθάλαιο πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο. Γίλνληαη αλαθνξέο
ζρεηηθέο κε ηνλ πιεζπζκό, ην δείγκα θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην
εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν επηιέρζεθε σο κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
από ηνπο καζεηέο θαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηηο
ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο ηεο πεξηνρήο καο, ηνλ πξόεδξν ηνπ
πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Αλδξαβίδαο «Η Δζηία», ηελ θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ
ζρνιείνπ καο θαη έλα καζεηή ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ αζρνιείηαη πνιύ ηα ηειεπηαία
ρξόληα κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη είλαη κέινο ηξηώλ ρνξεπηηθώλ ηκεκάησλ.
ηο ηέηαρηο κεθάλαιο γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα
εξσηεκαηνιόγηα θαη ηηο ζπλεληεύμεηο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο.
ηο πέμπηο κεθάλαιο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα, παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο θαη
γίλνληαη αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο.

Η ερεσνηηική ομάδα
Τελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο αλέιαβαλ 16 καζεηέο ηεο Β΄Λπθείνπ
(ηκήκα Β3project), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο:

Ομάδα 1
Αξβαλίηεο Γεκήηξεο
Αξρηκαλδξίηεο Θενθάλεο
Μπνβνιέηε Βαζηιηθή
Παπαδνπνύινπ Αηθαηεξίλε

Ομάδα 2
Καλειινπνύινπ Αιεμία
Παηζνύξα Δπαλζία
Σηλάλνο Νηθόιανο
Σηλάλνο Παλαγηώηεο

Ομάδα 3
Μπειηζώλε Αηθαηεξίλε
Κνληόγησξγαο Νηθόιανο
Αζαλαζόπνπινο Θενθάλεο
Αιεβηδόπνπινο Παλαγηώηεο
Ομάδα 4
Γεσξγαθνπνύινπ Κσλζηαληίλα
Βεζειάτ Φαηηόλ

Αιεμνπνύινπ Αλαζηαζία
Κιακπάλνο Γεκήηξηνο

Η θάζε νκάδα αλέιαβε λα απαληήζεη ζε έλα εξεπλεηηθό εξώηεκα θαη ηα επηκέξνπο
ζπκπεξάζκαηα δεκηνύξγεζαλ κία ηειηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ην ππό δηεξεύλεζε
ζέκα.
Σπγθεθξηκέλα:


Η 1ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξώηεκα αλ ππάξρεη ζρέζε Φνξνύ θαη
Μαζεκαηηθώλ θαη πόζν ζηελή είλαη απηή.



Η 2ε Οκάδα αλέιαβε ηε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ελαζρόιεζε ησλ λέσλ κε ην ρνξό.



Η 3ε Οκάδα

αλέιαβε λα βξεη γηα πνηνπο ιόγνπο αξέζεη ζηνπο λένπο ην

κάζεκα ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα γελληνύληαη ζε
απηνύο όηαλ ρνξεύνπλ.


Η 4ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξώηεκα ζε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο
έρεη ζεηηθή επίδξαζε ε ελαζρόιεζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό.

Υπεύζπλε εθπαηδεπηηθόο γηα ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία ήηαλ ε Γηακαληνπνύινπ
Μαξία (Μαζεκαηηθόο).

