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Αγόρι 23 37%

Κορίτσι 39 63%

Α 17 27%

Β 35 56%

Γ 10 16%

1-3 28 45%

4-6 10 16%

Περισσότερα από 6 24 39%

Η οικογένειά μου 15 24%

Τα μεγαλύτερα αδέλφια/ξαδέλφια μου που χόρευαν στο χορευτικό τμήμα της πόλης μου 1 2%

Οι φίλοι/συμμαθητές μου 10 16%

Ήθελα από μόνος μου να μάθω χορό 22 35%

Οι παραστάσεις που έβλεπα στην πόλη μου από τον χορευτικό σύλλογο 8 13%

Τα ταξίδια που έκαναν τα παιδιά του χορευτικού για να πάρουν μέρος σε παραστάσεις άλλων πόλεων 2 3%

Το ότι μπορούσα να συναντώ τους φίλους μου και εκτός σχολείου 4 6%

Επεξεργασία αυτής της φόρμας

62 απαντήσεις
Προβολή όλων των απαντήσεων  Να δημοσιευτούν τα αναλυτικά στοιχεία

Σύνοψη

Φύλο

Τάξη Λυκείου

Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το χορό;

Ποιος ή τι σε παρακίνησε για να ασχοληθείς με τον παραδοσιακό χορό;

Έχεις δοκιμάσει κάποιο άλλο είδος χορού;

mdiaman1999@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1LCxOOjSwx5vYm4lTsntqZYuI6rsEj_h2Qc3Q4dPCEUY/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Amt0tLh_ffpsdFBfRXVkd0M5LWtuVTdSYXZ5bFlmdHc#gid=form
https://docs.google.com/forms/d/1LCxOOjSwx5vYm4lTsntqZYuI6rsEj_h2Qc3Q4dPCEUY/edit#start=publishanalytics
https://plus.google.com/u/0/me?tab=oX
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Ναι 37 60%

Όχι 25 40%

Γιατί είναι ευχάριστοι και διασκεδαστικοί 22 35%

Γιατί μου αρέσει ο συγχρονισμός και η ομαδικότητά τους 9 15%

Γιατί είναι μία πρόκληση για μένα να μαθαίνω νέα βήματα και νέους ρυθμούς 6 10%

Γιατί συνεργάζομαι με άλλα παιδιά και κάνω νέους φίλους 6 10%

Γιατί είναι καλός ο χοροδιδάσκαλος 3 5%

Γιατί είμαι καλός σε αυτό το είδος του χορού 3 5%

Γιατί μαθαίνω τα ήθη και τα έθιμα τόσο του τόπου μου όσο και άλλων τόπων 13 21%

Γιατί με βοηθά να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση 13 21%

Γιατί έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας 33 53%

Γιατί μπορώ να χορεύω σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, γλέντια, πανηγύρια) με άνεση 16 26%

Διασκεδάζω με τους φίλους μου 10 16%

Μπορώ με άνεση να χορέψω σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις με τους φίλους μου 10 16%

Μαζί με τους χορούς μαθαίνω και άλλα πράγματα όπως ήθη, έθιμα, τραγούδια και παραδόσεις από άλλους τόπους 13 21%

Γυμνάζω το σώμα μου και αποκτώ καλή φυσική κατάσταση 11 18%

Δημιουργώ νέους φίλους 1 2%

Εκτονώνομαι και διώχνω το άγχος 11 18%

Έχω την ευκαιρία να ταξιδέψω με το χορευτικό για διάφορες εκδηλώσεις 6 10%

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

Γιατί είναι σημαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς και όχι κάποιο άλλο είδος χορού;

Τι πιστεύεις ότι σου προσφέρει η ενασχόλησή σου με τον παραδοσιακό χορό;
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Χαρά, ευχαρίστηση και γενικά διασκεδάζω και ηρεμώ 21 34%

Ξενοιασιά, ελευθερία, ευεξία 12 19%

Ικανοποίηση ότι κατάφερα να μάθω τα απαιτητικά βήματα των χορών και να συγχρονιστώ με τους φίλους μου 12 19%

Αυτοπεποίθηση ότι αν προσπαθήσω αρκετά για κάτι που μου αρέσει μπορώ να καταφέρω πολλά 5 8%

Χαίρομαι που μπορώ να ανήκω σε μία ομάδα και μαζί να καταφέρνουμε πράγματα 12 19%

Μόνο τα βήματα των χορών 20 77%

Μας δίνει και διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο προέλευσης του χορού, από που πήρε το όνομά τους και από ποιους χορευόταν 6 23%

Ναι 49 80%

Όχι 12 20%

Καθόλου 1 2%

Λίγο 7 14%

Μέτρια 16 32%

Αρκετά 19 38%

Πολύ 7 14%

Τι αισθάνεσαι όταν χορεύεις:

Στο χορευτικό σύλλογο που συμμετέχεις ο χοροδιδάσκαλος σας μαθαίνει:

Πιστεύεις ότι υπάρχει σχέση που συνδέει τα Μαθηματικά με το χορό;

Αν απάντησες Ναι στην προηγούμενη ερώτηση, πόσο στενή πιστεύεις ότι είναι αυτή η σχέση Μαθηματικών και
χορού;

Αριθμός καθημερινών απαντήσεων
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