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ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Στην οικογένεια µου,
το σύζυγο µου Νίκο και τα παιδιά µου Μιχάλη και Μάνο……
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η επιθυµία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπήρχε για πολλά χρόνια µέσα µου
και η απόφαση υλοποίησής της ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα. Στη λήψη της απόφασης
αυτής συνέβαλε τα µέγιστα ο επιβλέπων καθηγητής κ. Κώστας Μουντάκης του οποίου η
ενθάρρυνση, η επιστηµονική καθοδήγηση, η µεθοδικότητα και οι καίριες παρατηρήσεις
βοήθησαν στην ολοκλήρωση ενός έργου, που αρχικά φάνταζε µέσα µου ακατόρθωτο. Η
αµέριστη συµπαράσταση του και πάνω από όλα το ήθος του δασκάλου και ανθρώπου,
µετέτρεψε το επώδυνο, πολλές φορές, οδοιπορικό στα δύσβατα µονοπάτια της έρευνας
σε όµορφη εµπειρία µάθησης και συνεργασίας. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για τη
συµβολή του στο κτίσιµο της επιστηµονικής µου σκέψης.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτρια κ. Παγώνα
Μπουρνέλλη, η οποία υπήρξε αποδέκτης των αρχικών µου προβληµατισµών και µοχλός
κινητοποίησης της επιστηµονικής µου αναζήτησης. Με το ειλικρινές ενδιαφέρον της, τη
συνεχή ενθάρρυνση και επιστηµονική στήριξη της συνέβαλε πραγµατικά στην
ολοκλήρωση του ερευνητικού µου έργου. Ευχαριστώ επίσης, τον καθηγητή κ. Κώστα
Γεωργιάδη για τη βοήθεια και τη γόνιµη συνεργασία του στην πορεία ολοκλήρωσης της
εργασίας µου. Επίσης, ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Κασσωτάκη Μαριδάκη Αικατερίνη,
κ. Φλουρή Γεώργιο, τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σερµπέζη Βασίλη και τον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Κωνσταντινάκο Παντελή που δέχτηκαν πρόθυµα να είναι µέλη της
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής συµβάλλοντας κι εκείνοι µε την εποικοδοµητική
συζήτηση τους στην ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής.
Τέλος στη σειρά αλλά όχι στη σπουδαιότητα άφησα τους συναδέλφους και τους
µαθητές που στήριξαν τις ερευνητικές διαδικασίες. Ευχαριστώ τους διευθυντές κ.κ.
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Αθανάσιο Αναστασίου και Αθανάσιο Zoύκα, τους υποδιευθυντές κ.κ. Νίκο Ζυγούρο και
Βιβή Λεβέντη για τις διευκολύνσεις και τη συνεργασία τους στα σχολεία ευθύνης τους
καθώς και τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς κ.κ. Άννα Κουτάντζη και Χριστίνα
Καλογεράκη για την εθελοντική τους συµµετοχή και συνεργασία στην υλοποίηση του
προγράµµατος και της ερευνητικής διαδικασίας. Επίσης, ευχαριστώ από τα βάθη της
ψυχής µου τους µαθητές της Α΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής του σχολικού
έτους 2007-2008, που χάρη στη δική τους δηµιουργική δράση και γόνιµη συνεργασία
«απέκτησε ζωή» η έρευνα αυτή. Με την ελπίδα ότι η συµµετοχή στο πρόγραµµα τους
χάρισε µια ευχάριστη εµπειρία ζωής, ικανή να γονιµοποιήσει και άλλες στο µέλλον,
εύχοµαι σε όλους να προοδεύσουν στη ζωή τους. Ευχαριστώ επίσης τους γονείς τους που
µε την αµέριστη βοήθεια και συνεργασία τους συνέβαλλαν στην επιτυχή υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος.
Θεωρώ υποχρέωση µου να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύζυγο µου Νίκο και
τους γιους µου Μιχάλη και Μάνο για την υποµονή και τη στήριξη τους όλα αυτά τα
χρόνια της διδακτορικής µου σπουδής, αλλά και για το χρόνο που στερήθηκαν και τους
ανήκε. Με την ηθική συµπαράσταση τους µε βοήθησαν να φέρω εις πέρας την παρούσα
διατριβή αλλά και να πραγµατοποιήσω ένα όνειρο που συντηρούσα από τα φοιτητικά
µου χρόνια…….
«Οι µεγάλες πραγµατικότητες γεννιούνται στα γενναιόδωρα όνειρα»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρµογή ενός διαθεµατικού προγράµµατος
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών και η αξιολόγηση της επίδρασης του στις στάσεις και
αντιλήψεις µαθητών/τριών Α΄ τάξης Γυµνασίου προς τους παραδοσιακούς χορούς και τις
χορευτικές δραστηριότητες. Yποθέσαµε ότι η εφαρµογή του προγράµµατος θα είχε
θετικές επιδράσεις στις στάσεις και αντιλήψεις των µαθητών/τριών προς τους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες ως προς την: α) την
ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή τους, β) την αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών για τη συµµετοχής τους, γ) την αντιλαµβανόµενη ικανότητα των
µαθητών/τριών να χορεύουν, δ) την ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη διδασκαλία
και ε) την πρόθεση των µαθητών/τριών για µελλοντική ενασχόληση µε τους
παραδοσιακούς χορούς. Το δείγµα της έρευνας απετέλεσαν 173 µαθητές-τριες ηλικίας 13
ετών εκ των οποίων οι 97 ήταν αγόρια και οι 76 κορίτσια. Την πειραµατική οµάδα
απετέλεσαν 91 µαθητές Α΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής και την οµάδα
ελέγχου οι 82 µαθητές Α΄ τάξης του 4ου Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής. Σχεδιάστηκε ένα
διαθεµατικό αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών και
έγινε παρέµβαση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής από την καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής. Το πρόγραµµα περιελάµβανε διαθεµατικά µαθήµατα 11 διδακτικών ωρών µε
συνδέσεις βασικών εννοιών του χορού µε άλλα µαθήµατα βάσει του εννοιολογικού
µοντέλου

του

παραδοσιακού

χορού

και

ποικιλία

βιωµατικών

διαθεµατικών

δραστηριοτήτων. Έγινε χρήση του σχεδίου εργασίας (project). Το πρόγραµµα διήρκεσε 6
µήνες. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο
στάσεων τύπου Likert των Tjeerdsma, Rink, Graham (1996) µε προσαρµογή στα

vii

ελληνικά και επιβεβαιωµένη αξιοπιστία (α= 0,93). Από τα αποτελέσµατα των
στατιστικών αναλύσεων προέκυψε ότι η εφαρµογή του διαθεµατικού προγράµµατος
επέδρασε θετικά στις στάσεις και αντιλήψεις των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας προς τις χορευτικές δραστηριότητες και τους παραδοσιακούς χορούς
ενισχύοντας

τις

θετικές

στάσεις

και

αντιλήψεις

σε

ακόµα

θετικότερες,

επιβεβαιώνοντας τις ερευνητικές µας υποθέσεις. Μεταξύ των οµάδων ισχυρότεροι
παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης και αυτοκαθορισµού των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου ήταν: η πρόκληση για εκείνους
που τους άρεσαν οι Παραδοσιακοί χοροί, η προσωπική ευχαρίστηση και διασκέδαση (p
<0,001), η συνειδητή αντίληψη ρυθµού και χορευτικής δεξιότητας (p < 0,001), η
αντίληψη αύξησης της προσωπικής εµπειρίας και ενασχόλησης µε τους χορούς (p <
0,001), η αντίληψη ότι έχουν τις ικανότητες που χρειάζονται (p < 0,01), η αίσθηση
καλλιέργειας κοινωνικών σχέσεων/συναναστροφής/φιλίας/ συνεργασίας/οµαδικότητας/
συγχρονισµού/ ευχάριστου κλίµατος διδασκαλίας /απόκτησης σχετικών γνώσεων µε τους
χορούς (p < 0,05), η αντίληψη ότι οι παραδοσιακοί χοροί είναι µορφή άσκησης (p <
0,05). Ισχυρός παράγοντας εξωτερικής παρακίνησης ήταν η αναγνώριση της επίδρασης
του καλού δασκάλου (p < 0,001). Μεταξύ των µετρήσεων οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας διαµόρφωσαν πιο θετικές στάσεις και αντιλήψεις στη β΄ µέτρηση.
Οι ισχυρότεροι παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση ήταν: η ευχαρίστηση και διασκέδαση για
εκείνους που τους άρεσαν οι Παραδοσιακοί χοροί, η συνειδητή αντίληψη ρυθµικής
ικανότητας και βελτίωσης χορευτικής δεξιότητας και η αντίληψη προσωπικής εµπειρίας
και ενασχόλησης µε τους χορούς (p < 0,001). Καθοριστικός παράγοντας εξωτερικής
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παρακίνησης των µαθητών/τριών στους παραδοσιακούς χορούς, για αυτοαντίληψη
ικανοτήτων και ικανοποίησης από τη διδασκαλία ήταν ο Κ.Φ.Α. (p < 0,001). Αγόρια και
κορίτσια µετά την εφαρµογή του προγράµµατος αντιλήφθηκαν περισσότερο την αξία της
συµµετοχής, τη βελτίωση της χορευτικής δεξιότητας και ένιωσαν προσωπική
ευχαρίστηση και διασκέδαση, ευρήµατα που σχετίζονται µε υψηλή παρακίνηση και
αυτοκαθορισµό αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα
ευχαρίστησης και διασκέδασης και µεγαλύτερη δύναµη στάσης από τα αγόρια (p<
0,001), που σχετίζεται µε υψηλότερη παρακίνηση και αυτοκαθορισµό.

ix

ABSTRACT
The purpose of the present study was to assess the effect of a cross-curricular programme
for the teaching of traditional dances on the attitudes and perceptions of Greek school
students in the first year of Secondary School. Our hypothesis is that the implementation
of such a programme will have the following beneficial influences: a) on the satisfaction
of children with their participation in dance, b) on the pupils perceived value of their
participation c) on the children‘s perceived ability to dance, d) on the satisfaction of the
children with the instruction and e) on the children‘s intention to dance in the future. The
sample on which the study is based comprised 173 thirteen-year-old students (97 boys
56,1% and 76 girls 43,9%) from the first year (four mixed classes). The experimental
group on which the implementation is based comprised 91 students (53,2%) of the 2nd
Secondary School at Agia Paraskevi Athens and the control group comprised 82 students
(46,8%) of the 4nd Secondary School at Agia Paraskevi Athens. A cross-curricular
programme for the teaching of traditional Greek dances was developed to be applied as
part of the Physical Education lesson by the schools' own P.E. teacher. It comprised
material for eleven teaching hours, showing the connection of the basic meaning of dance
with other subjects on the basis of a conceptual model of dance and the adoption of a
work plan (in the form of a project) with a variety of experiential activities. The
programme lasted five months. A weighted questionnaire of attitudes (Likert-type), was
used, adapted to Greek with reliability (α = 0.93) (Tjeerdsma, Rink, Graham, 1996).
From the results of the statistical analyses it was found that the application of the crosscurricular programme had a positive influence on all of the above-mentioned factors.
Key words: Physical Education, traditional dance, dancing events, cross-curricular
teaching, attitudes.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Αυτό που έχει σηµασία δεν είναι το κουράγιο κάποιου να µένει πιστός στις
πεποιθήσεις του, αλλά το κουράγιο ν’ αλλάξει αυτές τις πεποιθήσεις του» (Νίτσε)

Mε την περάτωση της παρούσας διατριβής ικανοποιείται µια πολύχρονη πορεία
εκπαιδευτικής αναζήτησης και προβληµατισµών, που αφορούν στη διδακτική πράξη και
το ρόλο του δασκάλου. Ως καθηγήτρια και ως άνθρωπος πάντα πίστευα και πιστεύω ότι
η παιδαγωγική που βασίζεται στις «σχέσεις», την «επικοινωνία» και το «βίωµα» είναι
µια παιδαγωγική ποιότητας, µια παιδαγωγική «ζωής».
Από το 1979 που ξεκίνησα την εκπαιδευτική µου πορεία ως καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, διαπίστωσα µέσα από το βλέµµα των µαθητών
µου, αρχικά την περιέργεια και ύστερα το ενδιαφέρον αλλά και την ικανοποίηση τους
όταν συµµετείχαν σε διάφορες δηµιουργικές οµάδες για να εκφραστούν, να
επικοινωνήσουν, να ανακαλύψουν και να µάθουν.
Από το 1992 αφού παρακολούθησα επιµόρφωση σχετική µε καινοτόµες
προσεγγίσεις της διδασκαλίας, δούλεψα αναζητώντας τον τρόπο µε τον οποίο θα
µπορούσα να προσαρµόσω τα ερεθίσµατα και τις γνώσεις που είχα αποκοµίσει από την
επιµόρφωση και τις εµπειρίες βιωµατικών εργαστηρίων στα δεδοµένα των µαθητών µου,
στον τρόπο διδασκαλίας µου. Έτσι αφέθηκα να σχεδιάζω εκπαιδευτικά προγράµµατα
δίχως το φόβο του απόλυτα σωστού ή λάθους και να ανακαλύπτω την άµεση σχέση
γνώσης, µάθησης και βιώµατος σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής.
Υλοποιώντας διάφορα προγράµµατα διαπίστωσα ότι οι µαθητές αναπτύσσονταν
πολύπλευρα καθώς ασχολούνταν µε τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους παρέα µε τις
xi

τέχνες και τον πολιτισµό (τη µουσική, το χορό, το τραγούδι, τη ζωγραφική, το θέατρο
κ.α.). Παρατήρησα πως όταν οι µαθητές είχαν δυνατότητες επιλογής στη µάθηση, µε
διαφορετικούς και πέρα από τους συνηθισµένους τρόπους προσέγγισης της γνώσης,
έβρισκαν ενδιαφέρον και στη συνέχεια νόηµα στη διδακτική διαδικασία.
Το 2003-2007 ως υπεύθυνη των καινοτόµων δράσεων της εκπαίδευσης στον
τοµέα των Πολιτιστικών Προγραµµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Β΄ ∆/νσης
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα µέσα από ειδικά
επιµορφωτικά σεµινάρια και εργαστήρια που παρακολούθησα, να εµπλουτίσω και να
ενδυναµώσω το περιεχόµενο των σκέψεων και των εµπειριών µου. Ως εµψυχώτρια
βιωµατικών εργαστηρίων είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω το ζωηρό ενδιαφέρον των
συναδέλφων εκπαιδευτικών για τις καινοτόµες διαδικασίες µάθησης µέσα από οµαδικές
διεργασίες.
Η προσωπική εµπειρία των όσων έζησα σχετικά µε την αξιοποίηση καινοτόµων
µορφών διδασκαλίας και µάθησης αποτέλεσε το ισχυρότερο κίνητρο για τη συστηµατική
ενασχόληση και εφαρµογή τους στη Φυσική Αγωγή και να πειραµατιστώ στο πεδίο των
ελληνικών παραδοσιακών χορών ως προς τη συναισθηµατική πλευρά της µάθησης.
Θέλησα να µελετήσω τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να οργανωθεί και να εφαρµοστεί
στη σχολική τάξη ένα διαθεµατικό πρόγραµµα παραδοσιακών χορών αλλά και να
αξιολογηθεί η επίδραση του στις στάσεις των µαθητών, που είναι η συναισθηµατική
πλευρά της κινητικής γνώσης. Η σπουδαιότητα µιας τέτοιας εκδοχής προς την
κατεύθυνση της συναισθηµατικής ωρίµανσης και µεταδόµησης των µαθητών σε
κοινωνικές προσωπικότητες και της δια βίου µάθησης, στάθηκε το έναυσµα για την
ερευνητική µου δράση.

xii

Πάντα πίστευα ότι ο «δάσκαλος» δε γεννιέται µόνο, αλλά µπορεί και να γίνει
ακόµα καλύτερος. Η προσπάθεια µου ως καθηγήτρια αλλά και ως άνθρωπος να γίνοµαι
καλύτερη είναι κοντά στους στόχους της παρούσας διατριβής και στο νόηµα των
παρακάτω ρήσεων:
«Ο µέτριος δάσκαλος οµιλεί, ο καλός δάσκαλος εξηγεί,
ο καλύτερος αποδεικνύει και ο άριστος εµπνέει»
(William A. Ward)

xiii

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από δύο τόµους. Ο Α΄ τόµος απαρτίζεται
από τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος (1ο , 2ο , 3ο, 4ο και 5ο κεφάλαιο) παρουσιάζεται η
εισαγωγή και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για τον παραδοσιακό χορό, τη
διαθεµατικότητα, τις στάσεις στη Φυσική Αγωγή, το σχεδιασµό και την οργάνωση του
διαθεµατικού προγράµµατος διδασκαλίας.
Το δεύτερο µέρος (6 κεφάλαιο) αναφέρεται στη µεθοδολογία της έρευνας και
περιλαµβάνει τo σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση της. Αναφέρονται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στην πειραµατική µέθοδο, το δείγµα, τη
διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, το εργαλείο µέτρησης, τις µεταβλητές που θα
αξιολογήσουµε και την παρουσίαση των στατιστικών τεστ που θα χρησιµοποιηθούν για
τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων.
Στο τρίτο µέρος (7ο κεφάλαιο) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής
ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδοµένων. Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος της
διατριβής (8ο κεφάλαιο) παρουσιάζεται η ερµηνεία και συζήτηση των αποτελεσµάτων και
η διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων. Τέλος ακολουθεί η σχετική βιβλιογραφία.
Στο Β΄ τόµο της παρούσης διατριβής περιέχονται έξι παραρτήµατα. Στο 1ο
παράρτηµα περιέχονται τα χαρακτηριστικά Των µαθητών που έλαβαν µέρος στο
πείραµα. Στο 2ο παράρτηµα περιέχεται το ερωτηµατολόγιο. Στο 3ο παράρτηµα περιέχεται
το σχέδιο εργασίας (project). Στο 4ο παράρτηµα περιέχονται τα πλάνα διαθεµατικών
µαθηµάτων στη Φ.Α. και στο 5ο παράρτηµα περιέχονται τα φύλλα εργασίας και
αξιολόγησης των µαθητών, στο 6ο παράρτηµα περιέχονται όλα τα αναγκαία παραστατικά
επικοινωνίας (µε γονείς µαθητών).

xiv

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Αφιέρωση

IV

Ευχαριστίες

V-VI

Περίληψη

VII-IX

Abstract

X

Πρόλογος

XI-XIII

∆οµή της εργασίας

XIV

Περιεχόµενα

XV

Κατάλογος σχηµάτων

XXI

Κατάλογος παραρτηµάτων

XLIII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ Α
ΜΕΡΟΣ I
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

Προσδιορισµός του ερευνητικού προβλήµατος…..………………………………….

5

Σκοπός της έρευνας - Ερευνητικές υποθέσεις……………………………………….

12

Στατιστικές υποθέσεις……………………………………………………………….. 14
Οριοθετήσεις της έρευνας……………………………………………………………. 16
Περιορισµοί της έρευνας …………………………………………………………….

17

Συµβολή της έρευνας στην εκπαίδευση……………………………………………… 18
Ερµηνευτικοί και λειτουργικοί ορισµοί……………………………………………...

20

Συντοµογραφίες………………………………………………………………………

23

xv

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Ορισµός του χορού…………………………………………………………………… 24
Το εννοιολογικό µοντέλο του Παραδοσιακού χορού………………………………..

26

Η κίνηση του χορού…………………………………………………………………..

30

Η παράδοση του χορού……………………………………………………………….

33

Οι χορευτικές εκδηλώσεις……………………………………………………………. 36
Οι λειτουργίες του παραδοσιακού χορού…..………………………………………..

39

Η έρευνα του παραδοσιακού χορού στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα……………...

43

Οι παραδοσιακοί χοροί στα αναλυτικά προγράµµατα στη Μέση Εκπαίδευση ……..

53

Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στη Φυσική Αγωγή…….…………………

56

Πλεονεκτήµατα του παραδοσιακού χορού για διαθεµατική διδασκαλία…………….

59

Συµπεράσµατα….…………………………………………………………………….

62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εννοιολογικός ορισµός - Σχετική ορολογία………………………………………....

64

Επιχειρήµατα υπέρ της διαθεµατικότητας…………………..………………………..

68

∆ιδακτικές αρχές της διαθεµατικότητας……………………………………………..

73

Μοντέλα διαθεµατικής διδασκαλίας…………………………………………………. 77
Περιεχόµενο ενιαιοποιηµένων διαθεµατικών προγραµµάτων (∆.Ε.Π.Π.Σ.)………… 80
Κατακόρυφη και οριζόντια ενιαιοποίηση…………………………………………….

83

Το αναλυτικό πρόγραµµα ως πλαίσιο οργάνωσης της διαθεµατικής διδασκαλίας….

85

Αξιολόγηση του διαθεµατικού προγράµµατος……………………………………….

87

Ερευνητικά δεδοµένα διαθεµατικών εφαρµογών στη Φυσική Αγωγή ...…………….

88

Πιθανά οφέλη και µειονεκτήµατα της διαθεµατικής διδασκαλίας στη Φυσική
Αγωγή………………………………………………………………………………… 95
Συµπεράσµατα………………….…………………………………………………….

97

xvi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ορισµός …………………………………………………………………………….... 99
Θεωρητικά µοντέλα στάσεων ………………………………………………………..

101

∆οµικά µοντέλα………………………………………………………………………. 102
Το µοντέλο στάσεων των τριών στοιχείων (tricomponent model)………………......

103

Τα πολυχαρακτηριστικά µοντέλα (multi - attribute models)………………………...

107

Το µοντέλο της «σκεπτόµενης ή αιτιολογηµένης δράσης» (the theory of reasoned
action) …………………………………..……………………………………………

107

Μοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (theory of planned behavior)……….….

110

Λειτουργικές θεωρίες των στάσεων (Functional theories)…………………………..

114

Θεωρητικά µοντέλα διαµόρφωσης και αλλαγής στάσεων…………………………… 117
Θεωρητικό µοντέλο της παρακίνησης ή του αυτοκαθορισµού (self-determination
theory)………………………………………………………………………………. .

118

Θεωρητικό µοντέλο προσανατολισµού στόχων επίτευξης …………………………..

122

Θεωρητικό µοντέλο Κοινωνικής Μάθησης (Social learning theory).………..….

124

Θεωρητικό µοντέλο κοινωνικής συµπεριφοράς του Hellison……………….………

128

Θεωρητικό µοντέλο κοινωνικής νοηµοσύνης του Goleman……………..………….. 130
Έρευνες για τις στάσεις των µαθητών προς τη Φ.Α. και τη φυσική δραστηριότητα .

133

Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις προς την άσκηση……………..…………... 140
Παράγοντες που σχετίζονται µε την ικανοποίηση από τη συµµετοχή στην
άσκηση………………………………………………………………………………..

140

Παράγοντες που σχετίζονται µε την αντιλαµβανόµενη αξία των µαθητών για την
άσκηση ………………………………………………………………………………

142

Παράγοντες που σχετίζονται µε την αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών
στην άσκηση………………………………………………………………………….

144

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς και η σχέση του µε τις στάσεις των
µαθητών προς την άσκηση ……………………………….…………………………

148

Ο Καθηγητής .Φ.Α. και ο ρόλος του στη διαµόρφωση στάσεων προς την άσκηση ... 148
Η µέθοδος διδασκαλίας και ο ρόλος της στη διαµόρφωση στάσεων προς την
xvii

άσκηση ……………………………………………………………………………….

149

Το φύλο και ο ρόλος του στη διαµόρφωση στάσεων προς την άσκηση ……………. 151
Μέτρηση και αξιολόγηση των στάσεων

στη Φυσική Αγωγή

και τον

αθλητισµό……………. ……………………………………………………………… 153
Συµπεράσµατα………………………………………………………………………..

157

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ορισµός………………………………………………………………………………. 160
Σύγχρονες τάσεις και µοντέλα Φ. Α…………………………………………………

161

Μοντέλο ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων………………………………………….. 162
Μοντέλο διαµόρφωσης στάσεων «δια βίου άσκησης», υγείας και δεξιοτήτων ζωής .

163

Μοντέλο «αθλητικής αγωγής» ή συµµετοχής σε φυσικές δραστηριότητες ....………

166

∆ηµιουργία του διαθεµατικού προγράµµατος - Στάδια προγραµµατισµού………….

167

Καθορισµός του σκοπού και των ειδικών διδακτικών στόχων ……………………… 168
Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα (κινητικός, εκφραστικός, βιολογικός, υγιεινός)………. 170
Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα (κοινωνικοί, ηθικοί) ………………………….……

171

Στόχοι γνωστικού τοµέα……………………………...………………………………

172

Χρονικός ορίζοντας…………………………………………………………………..

173

Επιλογή και οργάνωση του περιεχοµένου του προγράµµατος…..…………………...

173

Προσδιορισµός βασικών γνώσεων (εννοιών και θεµάτων) ………………………… 174
Επιλογή αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων ζωής……………………..……………….

176

Επιλογή διαθεµατικών δραστηριοτήτων και µαθησιακών εµπειριών……...………..

188

Επιλογή στρατηγικών κα µεθόδων διδασκαλίας ……………………………………

182

Στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης στρατηγική…………………………………

186

Σχέδιο εργασίας (project) …………………………………………………………………..

191

Μέθοδοι διδασκαλίας ………………………………………………………………... 195
Φάσεις µάθησης……………………………………………………..………………..

202

Επιλογή τρόπου αξιολόγησης του προγράµµατος …………………………………...

204

Σχεδιασµός και Οργάνωση των διαθεµατικών µαθηµάτων …………………………

208

Παρατηρήσεις ………………………………………………………………………..

220
xviii

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στοιχεία επιστηµονικής µεθοδολογίας……………………………………………….

222

Η πειραµατική διαδικασία …………………………………………………………..

225

Επιλογή του δείγµατος ………………………………………………………………

227

Ηλικία των µαθητών………………………………………………………………….

229

Μέτρηση - Αξιολόγηση στάσεων…………………………………………………….

230

Το Ερωτηµατολόγιο………………………………………………………………….. 231
Εκτέλεση πιλοτικού προγράµµατος - Πρωτόκολλο µετρήσεων ………..…………... 236
Στατιστικά τεστ………………………….……………………………………………

240

Περίληψη …………………………………………………………………………….

241

ΜΕΡΟΣ ΙII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύγκριση των µετρήσεων µεταξύ των οµάδων πειραµατικής και ελέγχου.………….

243

Σύγκριση των µετρήσεων για την πειραµατική οµάδα µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών…………………………………………………………………………….

∆ΕΥΤΕΡΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ

260

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύγκριση της πειραµατικής οµάδος συνολικά µεταξύ της πρώτης και δεύτερης
µέτρησης …………………………………………………………….……………….

281

Σύγκριση της οµάδος ελέγχου συνολικά µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης …..

299

Σύγκριση µετρήσεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου ..…

317

xix

Σύγκριση µετρήσεων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών για την πειραµατική οµάδα….

332

Σύγκριση των απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας για τα αγόρια µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης ………………………………………………………………. 345
Σύγκριση των απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας για τα κορίτσια µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης ……………………………………………………… 362
Σύγκριση των απαντήσεων της οµάδας ελέγχου για τα αγόρια µεταξύ των δύο
µετρήσεων ……………………………………………………………………………

381

Σύγκριση των απαντήσεων της οµάδας ελέγχου για τα κορίτσια µεταξύ των δύο
µετρήσεων ……………………………………………………………………………

396

Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών του συνολικού δείγµατος
στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση …………………………… 410
Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών/τριων της πειραµατικής
οµάδας στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση …………………..

413

xx

ΜΕΡΟΣ IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Συζήτηση……………………………………………………………………………… 417
Παράπλευρα ερωτήµατα ……………………………………………………………... 430
Συµπεράσµατα………………………………………………………………..………

450

Προτάσεις ………………………..………………………………………………...…

462

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………………

464

ΤΟΜΟΣ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ …………………………................…

508

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ…………………………………………………….

516

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ………………………………………..

529

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ……………………………………………………………………………………….

547

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ……….

575

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ……………………………………………

594

xxi

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήµα 1. Εννοιολογικό µοντέλο του παραδοσιακού χορού ………………………..

30

Σχήµα 2. Έννοιες που αφορούν στην κίνηση του χορού……………………………

31

Σχήµα 3. Έννοιες που αφορούν στην παράδοση του χορού….……………………...

34

Σχήµα 4. Έννοιες που αφορούν στις χορευτικές εκδηλώσεις……………………….. 37
Σχήµα 5. Λειτουργίες του παραδοσιακού χορού….………………………………...

39

Σχήµα 6. Σύγκριση και αντιδιαστολή τριών τύπων διαθεµατικών µοντέλων
διδασκαλίας ………………………………………………………………………….. 77
Σχήµα 7. Οριζόντια σύνδεση του χορού µε τα µαθήµατα του Α. Π………………....

86

Σχήµα 8. Το µοντέλο στάσεων των τριών στοιχείων (tricomponent model) ………... 104
Σχήµα 9. Η θεωρία της ενδεχόµενης συµπεριφοράς αντίστοιχα προς τη στάση …… 110
Σχήµα 10. Σύνδεση διαθεµατικού µαθήµατος, project, βασικών εννοιών και
θεµάτων του χορού…………………………………………………………………..

212

xxii

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1. Θεωρητικό µοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς……………………

113.

Πίνακας 2. Θεωρητικό µοντέλο παρακίνησης-αυτοκαθορισµού (self-determination)

122

Πίνακας 3. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………….

244

Πίνακας 4. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα»
των µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα………………………………..

245

Πίνακας 5. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα …………………………………………………….

246

Πίνακας 6. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών του δείγµατος ως
προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι Όχι. ∆εν το γνωρίζω»
και την οµάδα…………………………………………………………………………..

247

Πίνακας 7. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
του δείγµατος που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως προς την
οµάδα…………………………………………………………………………………..

248

Πίνακας 8. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς, ως προς την οµάδα…………………………………………………………….

249

Πίνακας 9. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………….

250

Πίνακας 10. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση

«Πόσο

καλός είσαι

στους παραδοσιακούς

χορούς;» των

µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………….

252

xxiii

Πίνακας 11. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………….

254

Πίνακας 12. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα……………………………………………………...

255

Πίνακας 13. (Ανακεφαλαιωτικός) Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα……………….

256

Πίνακας 14. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί;
Ναι. Όχι. ∆εν το γνωρίζω» και το φύλο………………………………………………..

258

Πίνακας 15. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο…………………………..

260

Πίνακας 16. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα;» των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο………………

264

Πίνακας 17. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο……………………………………………..

265

Πίνακας 18. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο……………………………………………..

266

Πίνακας 19. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο…………………………..

268

Πίνακα 20. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

270
xxiv

Πίνακας 21. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση

«Πόσο

καλός είσαι

στους παραδοσιακούς

χορούς;» των

µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο…………………………..

272

Πίνακας 22. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των
µαθητών /τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο…………………………..

274

Πίνακας 23. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο…………………………………………….

275

Πίνακας 24. (Ανακεφαλαιωτικός) Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο……...

277

Πίνακας 25. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσει ο χορός πριν και µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος …………………………………………………………………….

281

Πίνακας 26. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………...

283

Πίνακας 27. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα» των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις……..

285

Πίνακας 28. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………... 287
Πίνακας 29. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς τις δυο µετρήσεις

288

Πίνακας 30. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………..

289
xxv

Πίνακας 31. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………...

291

Πίνακας 32. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………. 293
Πίνακας 33. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των
µαθητών /τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………..

295

Πίνακας 34. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………

296

Πίνακας 35. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και οι απαντήσεις µε
στατιστική σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις
δυο µετρήσεις…………………………………………………………………………..

297

Πίνακας 36. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών της οµάδας ελέγχου ως
προς το αν τους αρέσει ο χορός πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος…….

300

Πίνακας 37. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………...

301

Πίνακας 38. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις……………………..

303

Πίνακας 39. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις…………………………………………………………………

305

Πίνακας 40. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις…………………………………... 306
xxvi

Πίνακας 41. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………...

308

Πίνακας 42. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………...

309

Πίνακας 43. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………….. 311
Πίνακας 44. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………

312

Πίνακας 45. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις…………………………………..

313

Πίνακας 46. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις ……….

315

Πίνακας 47. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 161 µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι. Όχι. ∆εν
το γνωρίζω» και την οµάδα ……………………………………………………………

317

Πίνακας 48. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών /τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα …………………………………… 318
Πίνακας 49. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα;» των µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα ……………………….

321

Πίνακας 50. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών του δείγµατος που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς,
ως προς την οµάδα …………………………………………………………………….

322

xxvii

Πίνακας 51. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς, ως προς την οµάδα ……………………………………………………………

323

Πίνακας 52. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………….

324

Πίνακας 53. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα…………………………………325
Πίνακας 54. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα ……………………………………………………..

326

Πίνακας 55. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα ……………………………………. 328
Πίνακας 56. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα ……………………………………………………..

329

Πίνακας 57. Ανακεφαλαιωτικός ………………………………………………………. 330
Πίνακας 58. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 85 µαθητών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί και το φύλο ……………

332

Πίνακας 59. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο …………………………..

333

Πίνακας 60. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα» των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο ………………. 334
Πίνακας 61. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν
xxviii

παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο ……………………………………………..

335

Πίνακας 62. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο ……………………………………………..

336

Πίνακας 63. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς; των
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο …………………………………. 337
Πίνακας 64. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο …………………………..

338

Πίνακας 65. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση

«Πόσο

καλός είσαι

στους παραδοσιακούς

χορούς;» των

µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο …………………………..

339

Πίνακας 66. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των
µαθητών /τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο ………………………….

341

Πίνακας 67. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο ……………………………………………

342

Πίνακας 68. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς το φύλο …………………………………………………… 343
Πίνακας 69. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αγοριών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση ………… 345
Πίνακας 70. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………..

347

Πίνακας 71. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα» των αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………

348
xxix

Πίνακας 72. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………………………………...

350

Πίνακας 73. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς, ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………………………. 351
Πίνακας 74. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………..

352

Πίνακας 75. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………... 354
Πίνακας 76. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………... 356
Πίνακας 77. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………..

357

Πίνακας 78. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………..

358

Πίνακας 79. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ….. 360
Πίνακας 80. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των κοριτσιών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση ………… 363
Πίνακας 81. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………...

364
xxx

Πίνακας 82. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για
σένα» των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ………….

365

Πίνακας 83. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………………………………...

367

Πίνακας 84. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………... 368
Πίνακας 85. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………...

370

Πίνακας 86. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………

372

Πίνακας 87. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………... 374
Πίνακας 88. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………….

376

Πίνακας 89. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
στην ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών του
δείγµατος ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………………….

377

Πίνακας 90. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις ... 379
Πίνακας 91. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αγοριών της οµάδας ελέγχου ως
προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση …………………….

381
xxxi

Πίνακας 92. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………...

383

Πίνακας 93. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις …………………….

384

Πίνακας 94. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς
στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως προς τις
δυο µετρήσεις ………………………………………………………………………….

386

Πίνακας 95. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς»,
ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………………………………..

387

Πίνακας 96. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………….. 388
Πίνακας 97. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………….. 389
Πίνακας 98. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………………………… 391
Πίνακας 99. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………

392

Πίνακας 100. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………….. 393

xxxii

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 101 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις …………………………………………. 394
Πίνακας 102. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου
ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση ………………… 397
Πίνακας 103. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………...

398

Πίνακας 104. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις …………………….

399

Πίνακας 105. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως
προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………………………………...

400

Πίνακας 106. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς»,
ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………………………………………..

401

Πίνακας 107. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………...

402

Πίνακας 108. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………………….. 403
Πίνακας 109. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………….. 404
Πίνακας 110. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
xxxiii

των παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις ……………………………….

407

Πίνακας 111. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις ………………………………….. 408
Πίνακας 112. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε
στατιστική σηµαντικότητα των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο
µετρήσεις ……………………………………………………………………………...

409

Πίνακας 113. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις τρεις
επιλογές της ερώτησης «Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι
ήσουν πριν;» …………………………………………………………………………...

410

Πίνακας 114. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν;» ………………..

411

Πίνακας 115. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;»

411

Πίνακας 116. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον» ………………………………………………………………………………..

412

Πίνακας 117. Κατανοµή (επιµέρους απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 190
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς τους παράγοντες που τους βοήθησαν να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ……………………………………………………….

413

Πίνακας 118. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις τρεις
επιλογές της ερώτησης «Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι
ήσουν πριν: Πως;» …………………………………………………………………….. 414
Πίνακας 119. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν» ………………...

415

Πίνακας 120. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον»..

415

Πίνακας 121. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον» ………………………………………………………………………………..

416

xxxiv

ΜΕΡΟΣ I
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σύγχρονο σχολείο αντιµετωπίζει ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον που κύρια
χαρακτηριστικά του είναι οι νέες τεχνολογίες, η κοινωνία της γνώσης και της
πληροφορίας, η διαπολιτισµικότητα και η παγκοσµιοποίηση. Η εκπαίδευση είναι
αναγκαίο να προσαρµοστεί στα νέα αυτά δεδοµένα αναθεωρώντας την αποστολή του
σχολείου, της γνώσης και της διαδικασίας µάθησης ακολουθώντας την αναπτυξιακή
πορεία κάθε χώρας (Αλαχιώτης, 2002). Η αναθεώρηση αυτή συνδέεται µε τη δυνατότητά
του σχολείου να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί τις πνευµατικές, τις συναισθηµατικές και
ψυχοκινητικές ικανότητες των µαθητών καλλιεργώντας ισότιµα τη λογική, το
συναίσθηµα και το σώµα.
Η σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει να ανταποκριθεί στην παραπάνω πρόκληση
ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής και παιδείας µέσω της αναθεώρησης των
Αναλυτικών Προγραµµάτων ως προς τρεις σηµαντικούς παράγοντες: α) το µαθητή, β)
τον εκπαιδευτικό και γ) το σχολείο (Κάµτσιος, 2007, Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ.
22, 23, 36).
Ως προς το µαθητή οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν συνδέονται µε την ολιστική
αντιµετώπιση του µαθητή, η οποία επιτυγχάνεται µε τη γνωστική, συναισθηµατική και
κινητική εµπλοκή του στη διαδικασία µάθησης. Μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο η γνώση δεν
έχει πλέον αξία «αυτή καθεαυτή» αλλά αξιολογείται και ως διαδικασία αναζήτησης της
(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 110). Ως σηµαντικοί παράγοντες για την επιτυχία των νέων
1

στη ζωή κρίνονται η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων ζωής, που έχουν άµεση σχέση
µε την ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αναγκαίες στη «δια βίου εκπαίδευση και µάθηση» (ΜακρήΜπότσαρη, 2006, σ. 9-10).
Ως προς τον εκπαιδευτικό οι αλλαγές συνδέονται µε τους τρόπους διδασκαλίας,
οι οποίοι βασίζονται στη δηµιουργική µάθηση και την ανανέωση της διδακτικής πράξης.
Ο εκπαιδευτικός καλείται να καλύψει τις νέες αυτές ανάγκες εµπλουτίζοντας τα
διδακτικά του εργαλεία και αναζητώντας νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες περισσότερο
αποδοτικές µέσα στο σηµερινό περιβάλλον.
Ως προς το σχολείο οι αλλαγές συνδέονται µε το άνοιγµα της σχέσης του στο
κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
αλληλεπικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µέσω της ανάπτυξης συνεργασιών µε
κοινωνικούς φορείς. Για να επιτύχει το σχολείο στο έργο του στη νέα κοινωνική και
πολιτισµική πραγµατικότητα πρέπει να διαµορφώσει ένα πλαίσιο διδασκαλίας µε
σκοποθεσία που βλέπει τον άνθρωπο ως ολότητα και να ενισχύσει τις ακόλουθες µορφές
µάθησης: α) να µάθει το άτοµο πώς να µαθαίνει δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της
κατανόησης του κόσµου στην ευρεία του έννοια, β) να του µάθει πώς να ενεργεί, έτσι
ώστε να µπορεί να είναι παραγωγικό στο χώρο του, γ) να του µάθει πώς να ζει µε τους
άλλους, δηλαδή πώς να συµµετέχει στα κοινά και να συνεργάζεται µε τους συµπολίτες
του και δ) να του µάθει πώς να υπάρχει (Delors, 1993 στο Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005,
σ. 90).
Το σύγχρονο σχολείο στοχεύει όχι µόνο στην ανάπτυξη γνώσεων και κριτικής
σκέψης, αλλά επιδιώκει να αναπτύξει µια σειρά από συνειδητοποιηµένες στάσεις.
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Τέτοιες στάσεις είναι: α) η στοχαστική στάση, που θα λέγαµε ότι αποτελεί τη
συναισθηµατική πλευρά της κριτικής σκέψης, στην οποία επιδρά γνωστικά και τη
συνδέει µε την καθηµερινή ζωή (Ματσαγγούρας, 1998, σ. 116-117) και β) η στάση προς
την άσκηση και τις φυσικές δραστηριότητες, που είναι η συναισθηµατική πλευρά της
κινητικής γνώσης και συνδέεται µε τη ψυχοσωµατική, συναισθηµατική και γνωστική
ανάπτυξη του ατόµου και µπορεί να οδηγήσει στη «δια βίου άσκηση» (Θεοδωράκης,
1990).
Τις τελευταίες δεκαετίες τα δεδοµένα θεωρητικών και εµπειρικών ερευνών
υποστηρίζουν σχολικές αντιλήψεις και στάσεις που εµφανίζουν τον εκπαιδευτικό να µη
διαµορφώνει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την εφαρµογή διδακτικών πρακτικών που
ενισχύουν την κοινωνική µάθηση (επικοινωνία, συλλογικότητα, δηµιουργικότητα,
αλληλεγγύη κ.α.). Αναδεικνύουν µάλιστα διάφορους αρνητικούς παράγοντες µάθησης
όπως ο ανταγωνισµός, το άγχος, η εσωστρέφεια, η αδιαφορία του µαθητή κ.α.
(Κωνσταντίνου, 1998, σ. 16, 208-209).
Υποστηρίζεται ότι το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ορισµένες από
τις προηγούµενες στάσεις του ατόµου, κάνοντας ισχυρότερες εκείνες που είναι σωστές,
αµβλύνοντας όσες θεωρούνται λανθασµένες ή και δηµιουργώντας νέες (Κασσωτάκης,
Φλουρής, 2005, σ. 181-183). Υποστηρίζεται επίσης ότι οι στάσεις µπορούν να αλλάξουν
εάν επιδράσουν καινούργιες ποιοτικές εµπειρίες και βιώµατα (Χαραλαµπόπουλος, 1993,
σ. 170).
Σήµερα στο ελληνικό σχολείο οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης και οι ειδικοί
στόχοι των µαθηµάτων προωθούνται µέσω του νέου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) στο δηµοτικό και το γυµνάσιο (ΦΕΚ. τ. Β΄αρ. φ.
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304/13-03-2003). Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ∆ΕΠΠΣ η Φυσική Αγωγή (Φ.Α.) ως
γνωστικό αντικείµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος (Α.Π.) στην υποχρεωτική
εκπαίδευση έχει σκοπό «να συµβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των
µαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια
καθώς και την αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία» (ΦΕΚ. τ. Β΄ αρ. φ. 304/13-03-2003,
σ. 4281). Σύµφωνα µε τους ειδικούς στόχους του Α.Π. της Φ.Α. επιδιώκεται η ανάπτυξη
ψυχοκινητικών,

συναισθηµατικών

και

γνωστικών

στόχων,

που

οδηγούν

στη

συνειδητοποίηση της ανάγκης για «δια βίου άσκηση» και στην προαγωγή της υγείας των
µαθητών (ΦΕΚ. τ. Β΄ αρ. φ. 304/13-03-2003, σ. 4296, Μουντάκης, 2006, σ. 170).
H Φ.Α. στο σχολείο µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να
συµµετέχουν στη φυσική δραστηριότητα και τα σπορ (Sallis & Mc Kenzie, 1991)
συµβάλλοντας θετικά στη δηµόσια υγεία (Nelson, 1991, Pate, 1995). Είναι κοινά
παραδεκτό ότι η ευθύνη για τη συµµετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες
εντοπίζεται στις εµπειρίες και τις γνώσεις για την άσκηση που απέκτησαν στη σχολική
τους ζωή. Η σύγχρονη τάση της Φ.Α. κατευθύνεται προς την καλλιέργεια θετικών
στάσεων προς την άθληση µέσω γνώσεων και εµπειριών, ικανών να ωθούν τους νέους να
αθλούνται και µετά την αποφοίτηση τους από το σχολείο διαθέτοντας δηµιουργικά τον
ελεύθερο τους χρόνο (Μουντάκης, 1992, σ. 15).
Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι η απόκτηση γνώσεων µέσω της διδασκαλίας
της Φ.Α. που βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση της άσκησης µε την
υγεία είναι πιθανόν να µεταβάλλουν τις στάσεις των για την άσκηση και να επιδράσουν
θετικά

στην

κοινωνικοποίηση

τους

(Diggelidis,

Papaioannou,

Laparidis,

&

Christodoulidis, 2003, Roberts, 1984). Έρευνες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική
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διαδικασία και οι προηγούµενες εµπειρίες των ατόµων λειτουργούν καταλυτικά στη
διαµόρφωση της µελλοντικής στάσης τους προς την άσκηση (Θεοδωράκης, 1990).
Πρόσφατες έρευνες ισχυροποιούν τον καταλυτικό ρόλο του µαθήµατος της Φ.Α. στην
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών άσκησης και µάθησης σε αγόρια και κορίτσια, µειώνοντας
τον ανταγωνισµό και αυξάνοντας την αίσθηση της προσωπικής βελτίωσης και επιτυχίας
µε παράλληλη στόχευση στην ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη «δια βίου» άσκηση
και συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα (Κάµτσιος, ∆ιγγελίδης, 2006).
Τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση για τη σηµασία της εκπαιδευτικής
αλλαγής, που ξεκινά από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εφαρµόζουν διάφορα
εναλλακτικά προγράµµατα µε καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας ενεργοποιώντας τις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών (∆εµερτζή 2007, σ. 189). Υποστηρίζεται ότι
τα διαθεµατικά προγράµµατα µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς
να ανανεώσουν τη διδακτική τους πρακτική και στους µαθητές να συνειδητοποιήσουν
την ανάγκη για φυσική άσκηση ώστε να συνεχίσουν να ασκούνται και στο µέλλον
διαθέτοντας τον ελεύθερο χρόνο τους (Cone & Cone, 1999a, Μουντάκης, Βουζίκα, 2006,
σ. 174, Μυλώσης, 2004, Στιβακτάκη, Μουντάκης, Μπουρνέλλη, 2008).

Προσδιορισµός του ερευνητικού προβλήµατος
Στα επίσηµα Α.Π. της Φ.Α. δίνεται έµφαση στην καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων
και την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων (Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης
Γεροδήµος, 2006, σ. 10). Παρότι τα προγράµµατα περιλαµβάνουν γνωστικά και
συναισθηµατικά

περιεχόµενα

συνήθως

αφήνονται

στη

συµπτωµατική

µάθηση

υποθέτοντας δηλαδή ότι η µάθηση συµβαίνει εξαιτίας της εµπλοκής των µαθητών σε µια
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δραστηριότητα. Στη διδακτική πρακτική, επίσης, παρατηρείται ότι το βάρος πέφτει
µονοµερώς στους ψυχοκινητικούς (σωµατικούς) στόχους και οι συναισθηµατικοί και oι
γνωστικοί καλύπτονται ελλιπώς. Oι συναισθηµατικοί στόχοι όπως η αίσθηση
συγκίνησης, η έκφραση και η προσωπική ολοκλήρωση δε θεωρούνται παραδοσιακοί
στόχοι των Α.Π. (Κασσωτάκης και Φλουρής, 2005, σ. 182), τονίζεται δε ότι οι Κ.Φ.Α. δε
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη των συναισθηµατικών στόχων (Ennis, 1994a,
1994b).
Σε σύγχρονες έρευνες είναι συχνές οι αναφορές για τη µονόπλευρη πορεία της
Φ.Α., τη φθίνουσα πορεία στην προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τη διασκέδαση και τη
συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας µέσα και έξω από το
σχολείο από το Γυµνάσιο στο Λύκειο (Carlson, 1995, Min-hau & Allen, 2002,
Christodulidis, Papaioannou, Diggelidis, 2001, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας,
1999, σ. 264, Μυλώσης, 2004, σ. 4). Ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τελικά
η Φ.Α δεν επιτυγχάνει τους στόχους της και δεν επιδρά στο σύνολο του µαθητικού
δυναµικού (Αδάµ, 2004, σ. iv-v, Μυλώσης, 2004, σ. 26).
Επίσης διαπιστώνεται εµπειρικά ότι οι µαθητές δε συµµετέχουν µε διάθεση και
ενδιαφέρον στη Φ.Α. και ιδιαίτερα κατά τη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών
χορών λόγω του κατευθυνόµενου δασκαλοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας, που δεν τους
αφήνει περιθώρια για αυτενεργό δράση και δηµιουργικές δραστηριότητες. Οι Κ.Φ.Α. δε
δίνουν έµφαση στα παιδευτικά στοιχεία των παραδοσιακών χορών και τη συσχέτισή τους
µε την πολιτιστική κληρονοµιά, την παράδοση, τη λειτουργία του χορού και τη σύνδεση
του µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών (Λυκεσάς, 2002, σ. 2). Είναι ανάγκη να βρεθεί
µία ελκυστική διαδικασία µάθησης και προσέγγισης του ελληνικού παραδοσιακού
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χορού, ώστε να µπορέσουν τα παιδιά στην κρίσιµη σχολική ηλικία να κατανοήσουν τη
σηµασία του χορού στη ζωή για βελτίωση της φυσικής κατάστασης της επικοινωνίας µε
τους άλλους και ικανοποίηση από τη συµµετοχή τους σε χορευτικές δραστηριότητες.
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται ολοένα και
περισσότερο προς τη διαµόρφωση θετικών στάσεων προς την άσκηση-άθληση. Σύµφωνα
µε ερευνητές η καλλιέργεια θετικών στάσεων προς την άσκηση και τις φυσικές
δραστηριότητες µπορούν να ωθήσουν τους µαθητές για µελλοντική ενασχόληση και µετά
την αποφοίτηση τους από το σχολείο συµβάλλοντας στη «δια βίου άσκηση»
(Θεοδωράκης, 1990, Hagger, Chatzisarantis, Biddle, Orbell, 2001, Θεοδωράκης,
∆ογάνης, Μπαγιάτης, Γούδας, & Τσαρτσαπάκης, 1992, Papacharisis & Goudas, 2003).
Έρευνες που ερµηνεύτηκαν στο πλαίσιο της θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς,
έδειξαν ότι ο ρόλος των στάσεων είναι πολύ σηµαντικός στην πρόβλεψη των προθέσεων
για φυσική δραστηριότητα όπως και για πολλές άλλες συµπεριφορές (Hagger, et al.,
2001, Κάµτσιος, ∆αµιανίδης, ∆αµιανίδης, 2006).
Τις τελευταίες δεκαετίες οι έρευνες στράφηκαν προς τη διερεύνηση των
παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις στάσεις των µαθητών προς την
άσκηση, τις φυσικές δραστηριότητες και τη Φ.Α. και έδωκαν σηµαντικές πληροφορίες
πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν προτάσεις για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.
Τονίζεται ότι οι παράγοντες αυτοί µπορούν να ελεγχθούν και η βελτίωση τους πιθανόν
να φέρει αλλαγή στις αρνητικές στάσεις των µαθητών για τη Φ.Α. και τις φυσικές
δραστηριότητες (Αδάµ, 2004, σ. 278-281, Figley, 1985, Scantling, Strand, Lachey, &
McAleese, 1995).
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Εντοπίζονται έρευνες που εστιάζονται στους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές
ευχαριστιούνται από τη Φ.Α. και διερευνούν τους παράγοντες που συµβάλλουν στην
ικανοποίηση από τη συµµετοχή τους. Ως τέτοιοι παράγοντες αναφέρονται ο
εµπλουτισµός και η ανανέωση των περιεχοµένων του Α.Π. και οι µέθοδοι διδασκαλίας
(Αδάµ, 2004, σ. 278-281, Figley, 1985, Walhead & Delgau, 2004, Tinning &
Fitzclarense, 1992). Επίσης αναφέρονται παράγοντες όπως η διδασκαλία νέων
προκλητικών δραστηριοτήτων (Γράµψα-Τζούπη, Αντωνίου, ∆έρρη, Γουργούλης, 2002),
το ευχάριστο µαθησιακό περιβάλλον και οι θετικές εµπειρίες µάθησης (Tannehill &
Zakrajsek, 1993) αλλά και η αίσθηση ελευθερίας που αισθάνονται οι µαθητές λόγω της
φύσης του µαθήµατος και του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται (Luke &
Sinclair (1991). Υπάρχουν ερευνητικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι η ευχαρίστηση,
η διασκέδαση, το κλίµα της τάξης και η αντίληψη αποτελεσµατικότητας των µαθητών
γυµνασίου κατά τη διδασκαλία της Φ.Α. σχετίζονται θετικά µε την ικανοποίηση και τη
διατήρηση της µάθησης (Luke & Sinclair, 1991, Papaharisis, Goudas, 2003, ∆ογάνης,
1992, στο Μαυροβουνιώτης, και Αργυριάδου, 2001).
Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι σηµαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν
θετικά στην παρακίνηση, την ευχαρίστηση, την προσπάθεια και την αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών είναι το στιλ διδασκαλίας και η δυνατότητα των µαθητών να
κάνουν προσωπικές επιλογές στο µάθηµα και να αλληλεπιδρούν άµεσα µε το δάσκαλο
(Aicinena 1991, Goudas, Biddle, Fox, & Underwood, 1995).
Σύµφωνα

µε

τη

θεωρία

αυτοκαθορισµού

αυτοκαθοριζόµενες

µορφές

παρακίνησης. ενισχύονται από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που διαµορφώνονται µε
έµφαση στην προσωπική εµπειρία και την αντιλαµβανόµενη αξία της άσκησης
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(Θεοδωράκης, 1990), την προσπάθεια, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την προσωπική
βελτίωση, την αποτελεσµατικότητα και τις κοινωνικές σχέσεις (Ntoumanis, 2005,
Standage, Duda, Ntoumanis, 2005) Αντίθετα, σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπου τα
άτοµα δεν αντιλαµβάνονται κανέναν λόγο συµµετοχής σε µια δραστηριότητα και δεν
εκτιµούν τις πράξεις τους, χαρακτηρίζονται από έλλειψη εσωτερικής και εξωτερικής
παρακίνησης (amotivation) (Deci και Ryan, 2004).
Αποτελέσµατα πολλών σύγχρονων ερευνών που ερµηνεύτηκαν στο πλαίσιο της
θεωρίας του αυτοκαθορισµού (Deci και Ryan, 2004) υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση
από το περιεχόµενο του µαθήµατος Φ.Α. είναι ένας από τους παράγοντες που συνθέτουν
την έννοια της εσωτερικής παρακίνησης, η οποία οδηγεί σε βαθύτερη και
ουσιαστικότερη µάθηση (Μίχογλου, Πίτση, Γουλιµάρης, Φιλίππου, 2009). Επίσης
υποστηρίζεται ότι η εσωτερική παρακίνηση σχετίζεται θετικά µε τον προσανατολισµό
των µαθητών στη βελτίωση στόχων επίτευξης, µε την αντιλαµβανόµενη αξία του
µαθήµατος για τη χρησιµότητα του στη ζωή και την ικανοποίηση τους από το µάθηµα
(Duda & Nicholls, 1992, Papaioannou & Theodorakis, 1996).
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Κ.Φ.Α. µπορεί να βελτιώσει την αυτοαντίληψη
των µαθητών µέσα από ένα περιβάλλον µάθησης, που αυξάνει την παρακίνηση των
µαθητών ενσωµατώνοντας στο µάθηµα περιεχόµενα όπως η συνεργασία, o θετικός
αυτοδιάλογος, ο καθορισµός στόχων κλπ. (Wayda, Tierman, & Caldwell, 1999,
Μυλώσης, 2006, σ. 288, Παπαϊωάννου και συν., 1999, σ. 73-99, Supaporn, Griffin, 1998)
µεταβιβάζοντας τις ευθύνες της µάθησης στους ίδιους τους µαθητές (Weiss, 1987).
Υποστηρίζεται επίσης ότι η ενδυνάµωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των
µαθητών ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα (Min-hau , Allen, 2002).
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Ερευνητές

προτείνουν

στους

Κ.Φ.Α.

να

πραγµατοποιούν

στοχευµένες

παρεµβάσεις µέσω του µαθήµατος Φ.Α. για τη δηµιουργία θετικών στάσεων προς τη
«δια βίου άσκηση» εστιάζοντας αφενός στις πολλές ωφέλειες που απορρέουν από την
άσκηση-άθληση και αφετέρου στη σύνδεση της επιτυχίας και της βελτίωσης των
µαθητών µε την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση από το µάθηµα (Sallis & McKenzie,
1991, Tannehill & Zakrajsek, 1993, Christodoulidis et al., 2001, Κάµτσιος, ∆ιγγελίδης,
2006).
Υποστηρίζεται ότι κατόπιν εφαρµογής προγραµµάτων που σχεδιάστηκαν µε
στόχο τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος παρακίνησης επηρεάστηκαν θετικά οι
αντιλήψεις των µαθητών για τη µάθηση, το ενδιαφέρον για το µάθηµα και τις στάσεις
προς την άσκηση (Παπαϊωάννου & Θεοδωράκης και Γούδας, 1999, σ. 73-99, Morgan &
Carpenter, 2002).
Η διαθεµατικότητα αποτελεί για πολλά χρόνια αντικείµενο αντιπαράθεσης
µεταξύ των εκπαιδευτικών Φ.Α.. Άλλοι από αυτούς θεωρούν ότι η εφαρµογή της µπορεί
να συµβάλλει θετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών και να τους διδάξει
δεξιότητες απαραίτητες για τη µεταφορά της γνώσης που αποκτήθηκε σε µια περιοχή και
σε πολλές άλλες περιοχές ή καταστάσεις προβληµατισµού (Cone & Cone, 1999a
Μυλώσης, 2004, σ. 288). Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι πιθανόν να αυξηθούν τα
θεωρητικά στοιχεία κατά τη διαθεµατική διδασκαλία αφαιρώντας πολύτιµο ζωτικό χρόνο
από την πρακτική άσκηση λειτουργώντας έτσι σε βάρος της κινητικής µάθησης
(Σεραφειµίδης, 2005).
Παρά τη σπουδαιότητα που αποδίδεται διεθνώς στη διαθεµατική διδασκαλία, οι
έρευνες που περιλαµβάνουν αναφορές σε διαθεµατικά προγράµµατα που έχουν
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σχεδιαστεί, εφαρµοστεί και αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσµατικότητα τους δεν είναι
αρκετές και δε στηρίζονται σε επαρκή ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά δεδοµένα που
να εγγυώνται την αποδοχή τους (Εllis & Fouts, 2001, Moulton, 2006, Hatch & Smith,
2004). Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή διαθεµατικών προγραµµάτων µπορεί να
συµβάλλει στην αναβάθµιση της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της ολιστικής
µάθησης µε θετικές επιδράσεις στο συναισθηµατικό, γνωστικό και συµπεριφορικό τοµέα
των µαθητών (Cone & Cone, 1999a, Μυλώσης, 2004, 296-298). Κάποιοι άλλοι
υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή της διαθεµατικότητας µπορεί να συµβάλλει στη συνειδητή
αντίληψη της αξίας της «δια βίου άσκησης» από τους µαθητές µέσω της απόκτησης
θετικών εµπειριών, στάσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων (Cone & Cone, 2001, Lewis &
Shaha, 2003).
Αποτελέσµατα ερευνών της τελευταίας δεκαετίας στο διεθνή χώρο και την
Ελλάδα έχουν δείξει ότι η εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένων διαθεµατικών προγραµµάτων
στη Φ.Α. είχε θετική επίδραση στην εσωτερική παρακίνηση, στη µάθηση και στις
στάσεις στη Φ.Α. και σε άλλα µαθήµατα. Τονίζουν επίσης, την αναγκαιότητα χρονικής
συνέχειας στην εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων για τη διατήρηση της µάθησης
(Cone & Cone, 2001, Γκοτζαρίδης, Παπαϊωάννου, Αντωνίου, Αλµπανίδης, 2007, Lewis
& Shaha, 2003, Μυλώσης, 2004, σ. 288-289).
Άλλες σχετικές έρευνες ασχολήθηκαν µε τον τρόπο υλοποίησης των
διαθεµατικών προγραµµάτων προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά δίδοντας χρήσιµα
στοιχεία (Rattigan, 2006, Gossett & Fischer, 2005). Ερευνητές υποστηρίζουν ότι
απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να διερευνηθούν κι άλλοι πιθανοί παράγοντες που
σχετίζονται µε τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το σχολικό περιβάλλον ή τις
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µεθόδους διδασκαλίας, που ίσως να αυξάνουν τις ευνοϊκές επιδράσεις των διαθεµατικών
προγραµµάτων (Lewis, & Shaha, 2003). Προτείνουν να εφαρµοστούν και να
αξιολογηθούν περισσότερα διαθεµατικά προγράµµατα και να δοθεί βαρύτητα σε
περισσότερα αντικείµενα της Φ.Α. (Μυλώσης, 2004, σ. 318 ).
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε έλλειµµα εφαρµογής και
αξιολόγησης διαθεµατικών προγραµµάτων στη Φ.Α. ως προς την επίδραση τους στην
παρακίνηση των µαθητών και στις στάσεις τους προς τους παραδοσιακούς χορούς και τις
χορευτικές δραστηριότητες.

Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης ενός ειδικά
σχεδιασµένου διαθεµατικού προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στις
στάσεις και τις αντιλήψεις µαθητών/τριών Α΄ τάξης Γυµνασίου προς τους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες.

Ερευνητικές υποθέσεις
Υποθέσαµε ότι το διαθεµατικό πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του θα είχε θετική
επίδραση στις στάσεις και τις αντιλήψεις µαθητών/τριών A΄ τάξης Γυµνασίου προς τους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα µετά την
εφαρµογή του το διαθεµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση:
1. Στην ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες.
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2. Στην αντιλαµβανόµενη αξία των µαθητών/τριών για τη συµµετοχή τους σε
χορευτικές δραστηριότητες.
3. Στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών/τριών στις χορευτικές
δραστηριότητες.
4. Στο ποσοστό των µαθητών/τριών που τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί.
5. Θα είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των µαθητών/τριών που τους
αρέσει και σε εκείνους που δεν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί.
6. Στην αντιλαµβανόµενη αξία των µαθητών/τριών για τους παραδοσιακούς
χορούς.
7. Στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών/τριών στους παραδοσιακούς
χορούς.
8. Στην ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών.
9. Στην πρόθεση των µαθητών/τριών να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και
µελλοντικά.

Επίσης διερευνήθηκε:
1. Αν το φύλο θα επιδράσει στις στάσεις και αντιλήψεις των µαθητών/τριών σε
κάθε µία από τις παραπάνω υποθέσεις και
2. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρέασε τους µαθητές/τριες
να συµµετάσχουν στους παραδοσιακούς χορούς;
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Στατιστικές υποθέσεις
Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος:
1. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες.
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες.
2. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη συµµετοχή τους σε
χορευτικές δραστηριότητες.
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη αξία των
µαθητών/τριών από τη συµµετοχή τους σε χορευτικές δραστηριότητες.
3. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας σε χορευτικές
δραστηριότητες.
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας σε χορευτικές
δραστηριότητες.
4. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί.
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Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί.
5. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των
µαθητών /τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει και εκείνους που δεν
τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς,
Η1:Υπάρχουν

στατιστικά

σηµαντικές

διαφορές

στην

ικανοποίηση

των

µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει και εκείνους που δεν
τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς,
6. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για τους παραδοσιακούς χορούς.
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη αξία των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για τους παραδοσιακούς χορούς.
7. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς,
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς,
8. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών,
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Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών.
9. Ηο: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις στάσεις και αντιλήψεις
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας σε όλους τους παραπάνω
παράγοντες ως προς το φύλο
Η1: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις στάσεις και αντιλήψεις των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας σε όλους τους παραπάνω παράγοντες
ως προς το φύλο

Οριοθετήσεις της έρευνας
1. Η παρούσα µελέτη αφορά στην εφαρµογή ενός διαθεµατικού προγράµµατος
διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών στην Α΄ τάξη Γυµνασίου ( 92
µαθητές/τριες) στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φ.Α. σε ένα Γυµνάσιο της Αγ.
Παρασκευής στη Β΄ ∆/νση ∆. Ε. Αθήνας.
2. Το πρόγραµµα διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών περιελάµβανε συνδέσεις
βασικών εννοιών του χορού µε τη Μουσική, τα Καλλιτεχνικά, την Ιστορία, τη
Νεοελληνική Γλώσσα και λαογραφικά θέµατα.
3. Η διδακτέα ύλη ήταν κοινή και για τις δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου)
δηλαδή η ύλη του επίσηµου Αναλυτικού Προγράµµατος της Φ.Α. για τους
παραδοσιακούς χορούς στην Α΄ τάξη Γυµνασίου.
4. Το πρόγραµµα διήρκεσε 6 µήνες και οι χοροί διδάχτηκαν σε 11 διδακτικές ώρες.
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5. Η εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος έγινε από την καθηγήτρια της Φ.Α.
που ήταν και η ερευνήτρια.
6. Η αξιολόγηση των µεταβλητών του προγράµµατος έγινε µε τη χρήση κατάλληλα
σταθµισµένου και προσαρµοσµένου ερωτηµατολογίου.

Περιορισµοί της έρευνας
1. Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν (173) µαθητές/τριες και στις δύο οµάδες
(πειραµατική και ελέγχου) από δύο σχολεία της Αγίας Παρασκευής Αθήνας.

Όλοι οι µαθητές/τριες ήταν κάτοικοι Αγίας Παρασκευής που αποτελεί µια
τυπική αστική περιοχή µε οµοιογενή κοινωνική διαστρωµάτωση του
πληθυσµού της, ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό και τα
αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα.
2. Κατά την παρέµβαση η πειραµατική οµάδα ακολούθησε τη διδακτέα ύλη των
παραδοσιακών χορών που καθορίζει το Α.Π. της Φ.Α.
3. ∆εν υπήρχαν οι προϋποθέσεις (χρόνος, αριθµός ερευνητών) για να γίνει η
έρευνα σε άλλα σχολεία και διαφορετικές περιοχές.
4. Τα παρόντα δεδοµένα πιθανόν να µην είναι συγκρίσιµα µε αντίστοιχα

δεδοµένα σχολικής µονάδας στην επαρχία, όπου οι στάσεις των µαθητών
απέναντι στους παραδοσιακούς χορούς µπορεί να ήταν διαφορετικές λόγω
του εντονότερου παραδοσιακού στοιχείου στην ύπαιθρο.
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Συµβολή της έρευνας στην εκπαίδευση
Ο παραδοσιακός χορός σήµερα αποτελεί ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείµενα στα
Προγράµµατα Σπουδών της Φ.Α. (ΦΕΚ. τ. Β΄ αρ. φ. 304/13-03-2003) µε σηµαντική
παιδευτική αξία λόγω της επικοινωνιακής, εκφραστικής, αισθητικής και παιδαγωγικής
λειτουργίας που επιτελεί (Royce, 2005, s. 188, 190-191). Σύµφωνα µε τη σύγχρονη
µουσικοκινητική παιδαγωγική αντίληψη η παιδαγωγική αξία του χορού ενισχύθηκε στο
σύγχρονο σχολείο και δόθηκε δυναµική ώθηση στην ανάπτυξη νέας διδακτικής
στοχοθεσίας και µεθοδολογίας διαµορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίµα για τη
διδασκαλία του. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, η συνδυαστική δράση και κατανόηση
της µουσικής, της κίνησης, του ρυθµού και του λόγου µπορεί να ενεργοποιήσει τις
πνευµατικές

δυνάµεις

του

παιδιού

και

να

συµβάλλει

στην

ανάπτυξη

του

συναισθηµατικού–κοινωνικού, γνωστικού και ψυχοκινητικού τοµέα της προσωπικότητας
του (Γκαρωντύ, 1972, σ. 147, Λυκεσάς, 2002, σ. 139, 141, Μπουρνέλλη, 1998, σ. 206208, 2003,).
Η διδασκαλία του παραδοσιακού χορού σύµφωνα µε τη σύγχρονη εκπαιδευτική
σκοποθεσία και τους ειδικούς στόχους του µαθήµατος της Φ. Α. στα νέα Α.Π. µπορεί να
συµβάλλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συµπεριφορών προς την άσκηση.
Μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των µαθητών για επικοινωνία, αυτοέκφραση,
ψυχαγωγία και να αναπτύξει δεξιότητες και εµπειρίες ικανές να ωθήσουν τα παιδιά να
συνεχίσουν να συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες και µετά την αποφοίτηση
τους από το σχολείο (Κουτσούµπα, 2000, σ. 122, Στιβακτάκη, Μουντάκης, Μπουρνέλλη,
2008).
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Οι παραδοσιακοί χοροί ως διδακτικό αντικείµενο της Φ.Α αποτελούν µια
συλλογική φυσική δραστηριότητα µε κινητική και ταυτόχρονα πολιτισµική διάσταση.
Στην κινητική τους διάσταση οι παραδοσιακοί χοροί περιλαµβάνουν ρυθµικές κινήσεις
συγχρονισµένες µε τη µουσική, µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθητών
και να εναρµονίζουν το σώµα, τη σκέψη και τις αισθήσεις (Θεοδωράκου, 2005). Στην
πολιτισµική τους διάσταση οι παραδοσιακοί χοροί ως ενότητα κίνησης-µελωδίας-λόγου
µπορούν να προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο µάθησης, να παρακινήσουν τους µαθητές
για συµµετοχή, διασκέδαση και προσωπική ευχαρίστηση συνδέοντας τη σχολική ζωή µε
τον ελεύθερο χρόνο και τα ενδιαφέροντα τους (Ζήκος, 2001, Παπακώστας, Πραντζίδης,
Πολλάτου,

2006,

Στιβακτάκη,

και

συν.,

2008).

Μπορούν

να

προκαλέσουν

αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και του περιβάλλοντος τους και να οδηγήσουν στην
ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας, φιλίας και συλλογικότητας για την επιτυχία κοινών
στόχων χωρίς ανταγωνισµούς (Ζήκος, Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 54-56, 136, 152).
Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ο παραδοσιακός χορός είναι ελκυστική
δραστηριότητα για τους εφήβους (∆ούλιας, Κοσµίδου, Παυλογιάννης, & Πατσιαούρας,
2005) και µπορεί να τους µεταδίδει την παιδευτική διάθεση για τα στοιχεία του
πολιτισµού µέσω της κιναίσθησης και των άλλων αισθήσεων (Royce, 2005, σ. 186).
Στο νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) του
ΥΠΕΠΘ, προωθείται η καινοτοµία της διαθεµατικότητας στη διδασκαλία και τα
περιεχόµενα του µαθήµατος. Η παρούσα έρευνα θα µπορούσε να δηµιουργήσει νέα
δεδοµένα και να προσφέρει τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο λόγω της
απουσίας δεδοµένων εφαρµογής διαθεµατικών προγραµµάτων παραδοσιακών χορών στη
Φ.Α. Σε θεωρητικό επίπεδο θα εµπλούτιζε µε καινούργια στοιχεία τις ήδη υπάρχουσες
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γνώσεις για τη διαθεµατική διδασκαλία και θα δηµιουργούσε διαθεµατικό υλικό για τη
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Σε πρακτικό επίπεδο, θα µπορούσε να συµβάλλει
στην αρτιότερη οργάνωση της διδασκαλίας του µαθήµατος της Φ.Α. και να οδηγήσει σε
χρήσιµα συµπεράσµατα και νέες προτάσεις για εφαρµογές διαθεµατικών προγραµµάτων
τόσο στη Φ.Α. όσο και σε άλλα µαθήµατα. Τέλος, η παρούσα έρευνα, πιθανόν να δώσει
χρήσιµα συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα των διαθεµατικών προγραµµάτων
στους συναισθηµατικούς-κοινωνικούς στόχους του µαθήµατος και στην παρακίνηση των
µαθητών/τριών για συµµετοχή στους παραδοσιακούς χορούς.

Ερµηνευτικοί ορισµοί
Αντιλήψεις: Είναι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται το άτοµο µια συµπεριφορά (γνωστική
διάσταση) και καθορίζει κατά ένα µεγάλο µέρος το πώς ενεργεί στην καθηµερινή ζωή
(Janz και Becker, 1984).
Αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής σε µια δραστηριότητα: Είναι το πώς
το άτοµο αντιλαµβάνεται τα οφέλη από τη διαδικασία συµµετοχής του σε µια
δραστηριότητα, το πόσο σηµαντική, ωφέλιµη και χρήσιµη θεωρεί ότι θα είναι στη ζωή
του (Θεοδωράκης, 1990).
Αντιλαµβανόµενη

ικανότητα

σε

µια

δραστηριότητα:

Είναι

το

πώς

αντιλαµβάνεται το άτοµο την ικανότητα του σε µια δραστηριότητα, ώστε να νιώθει ικανό
να δράσει. Αποτελείται από την αυτοαντίληψη (self concept), που είναι µια προσωπική
κρίση της αξίας και ικανότητας σε µια δραστηριότητα, την οποία κάποιος αποδίδει στον
εαυτό του και την αυτοεκτίµηση (self esteem), που επηρεάζεται από το πώς κάποιος
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πιστεύει ότι τον βλέπουν οι άλλοι σχετικά µε τη δραστηριότητα αυτή (Αδάµ, 2004, σ.
147, Gallahue, 1996, σ. 84-89).
∆ιαθεµατικότητα (cross-thematic curicullum ή cross curicullar way of teaching):
Είναι η σύνδεση βασικών εννοιών και θεµάτων µε άλλες σχετικές έννοιες και θέµατα δια
µέσου των µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος, µε στόχο την όσο γίνεται πιο
ολοκληρωµένη και πολύπλευρη κατανόηση τους (Ματσαγγούρας, 2002).
∆ιαθεµατική διδασκαλία (cross curicullar way teaching): Είναι ένας τρόπος
οργάνωσης της διδασκαλίας που αφορά στο περιεχόµενο και τη µέθοδο µε στόχο την όσο
γίνεται πιο ολοκληρωµένη και πολύπλευρη κατανόηση θεµελιωδών εννοιών (Cone,
Werner, Cone, Woods, 1998, Καρατζιά– Σταυλιώτη, 2002, Matsagouras, 2002, 2003).
∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις: Είναι εκείνες που δεν αφορούν άµεσα τη φύση του
θέµατος που µελετάται, αλλά αναφέρονται στη σχέση του και µε άλλα θέµατα και
έννοιες που σχετίζονται µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (projects): Είναι σκόπιµες και µεθοδευµένες
δράσεις και συνθετικές εργασίες µε συλλογική διερεύνηση θεµάτων και ζητηµάτων που
συµπληρώνουν τόσο την παράλληλη οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος όσο και
την

εννοιοκεντρική

διδασκαλία

και

βασίζεται

στα

µαθητικά

ενδιαφέροντα

(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 116).
Εννοιολογικό µοντέλο του παραδοσιακού χορού (conceptual model): Είναι το
µοντέλο οργάνωσης της γνώσης και κατανόησης των βασικών εννοιών και λειτουργιών
του παραδοσιακού χορού το οποίο αποτέλεσε την βάση σχεδιασµού και εφαρµογής του
διαθεµατικού προγράµµατος (Karkou, 2003, Καβακλή, Μπακογιάννη, ∆αµιανάκης,
Λούµου και Τσάτσος. 2005).
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Ικανοποίηση: Είναι «µια θετική ανταπόκριση από την αθλητική εµπειρία, η
οποία εµπεριέχει γενικευµένα αισθήµατα όπως ευχαρίστηση, χαρά, διασκέδαση και
συµπάθεια» (Scanlan, Carpender, Simons, Schmidt, & Keeler, 1993).
Στάσεις (attitudes): Είναι η θετική ή αρνητική αντιµετώπιση ψυχολογικών
θεµάτων από τα άτοµα (συµβόλων, ιδεών, θεσµών), που εκφράζουν ταυτόχρονα τρία
πράγµατα: αυτό που σκέφτονται τα άτοµα, αυτό που αισθάνονται και ο τρόπος µε τον
οποίο σκοπεύουν να συµπεριφερθούν σε µία συγκεκριµένη κατάσταση (Παπαϊωάννου
και συν. 1999, σ. 213). Είναι εσωτερικές παγιωµένες προδιαθέσεις συναισθηµατικής και
αξιολογικής φύσεως, οι οποίες επηρεάζουν τις σχέσεις του ατόµου µε τα πράγµατα και
µε τον κοινωνικό του περίγυρο (Ματσαγγούρας, 1998, σ. 116-117).
Συµπεριφορά: Είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα αντιδρούν σε διάφορα
ερεθίσµατα ενεργώντας (Μπαµπινιώτης, 2004, σ. 983). Ό,τι κάνουµε ή δεν κάνουµε
δηµιουργεί την πραγµατικότητα της συµπεριφοράς µας (Melody, 2010, σ. 65).

Λειτουργικοί ορισµοί
∆ιαθεµατικό πρόγραµµα: Είναι το ειδικά σχεδιασµένο Α.Π. που εφαρµόστηκε στην
πειραµατική οµάδα µε διαθεµατικές συνδέσεις εννοιών και θεµάτων, βιωµατικές
διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες.
Οµάδα ελέγχου: Είναι η οµάδα µαθητών στην οποία διδάχθηκαν οι χοροί χωρίς
διαθεµατικότητα και η οποία συγκρίθηκε µε την πειραµατική οµάδα.
Παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραµµα.: Είναι το Α.Π. της Φ.Α. σύµφωνα µε το
οποίο οι παραδοσιακοί χοροί διδάσκονται χωρίς διαθεµατικότητα.
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Παραδοσιακοί χοροί: Είναι η διδακτέα ύλη των χορών που ήταν κοινή και για
τις δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) και περιελάµβανε συρτό-καλαµατιανό,
γρήγορο χασάπικο (χασαποσέρβικο) και αργό χασάπικο (∆ΕΠΠΣ, ΦΕΚ τεύχ. Β΄αρ. Φύλ.
304/13-03-2003).
Πειραµατική οµάδα: Είναι η οµάδα µαθητών στην οποία έγινε η σκόπιµη
παρέµβαση µέσω της εφαρµογής του διαθεµατικού προγράµµατος

Συντοµογραφίες
Φ.Α.: Φυσική Αγωγή
Κ.Φ.Α.: Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής
Α.Π.: Αναλυτικά Προγράµµατα
Α.Π.Σ.: Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών
∆.Ε.Π.Π.Σ.: ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο εννοιολογικό µοντέλο του παραδοσιακού χορού και
περιλαµβάνει τις βασικές έννοιες και λειτουργίες, οι οποίες αποτέλεσαν βασικούς άξονες
σχεδιασµού και εφαρµογής του διαθεµατικού προγράµµατος. Επίσης παρουσιάζεται η
έρευνα του παραδοσιακού χορού στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα και η θέση του στα
Αναλυτικά Προγράµµατα (Α.Π.) και τη διδασκαλία της Φ.Α..

Ορισµός του χορού
Με βάση τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας η έρευνα του χορού στο διεθνή χώρο
βασίστηκε καθαρά σε µεθόδους έρευνας που σχετίζονται µε τις επιστήµες του ανθρώπου
και του χορού. Η ανθρωπολογία του χορού και η εθνοχορολογία µελετούν το χορό όχι
µόνον ως χορογραφική δηµιουργία αλλά και σε σχέση µε το περιβάλλον και τη
λειτουργία του (Σερµπέζης, 1995, σ. 22).
Στο ερώτηµα «τι είναι χορός» έχουν δοθεί ποικίλοι ορισµοί κατά καιρούς από
µελετητές του χορού, όπου φαίνεται η διαφορετική εστίαση στην αντιµετώπιση του. Έτσι
κάποιοι έδωσαν ορισµούς που βασίζονται στην αντίληψη του χορού ως «τέχνη
καθεαυτήν» και ως καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ανεξάρτητο από το περιβάλλον και ως
αποτέλεσµα της συγχρονισµένης µε το ρυθµό κίνησης.
Κάποιοι εξέτασαν το χορό ως µια µορφή ανθρώπινης συµπεριφοράς στο πλαίσιο
της ανθρωπολογικής-κοινωνιολογικής προσέγγισης, που εκδηλώνεται σε όλες τις
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ανθρώπινες κοινωνίες και συνδέεται µε το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισµό
(Royce, 2005, p. 30). Ενδεικτικά αναφέρουµε τους παρακάτω ορισµούς:
«Ο χορός είναι ένας µεταδοτικός τρόπος έκφρασης, τελούµενος µε µια δοσµένη
φόρµα και ύφος µέσω του κινούµενου στο χώρο ανθρωπίνου σώµατος. …. που
εκδηλώνεται µέσα από σκόπιµα συλλεγµένες ρυθµικές κινήσεις» (Kealikohomoku, 1969
στο Ζωγράφου, 2003, σ. 41).
«Ο χορός είναι ανθρώπινη συµπεριφορά, η οποία συνίσταται από ρυθµικές και
πολιτισµικά σχηµατοποιηµένες διαδοχές µη λεκτικών σωµατικών κινήσεων και
χειρονοµιών,

οι

οποίες

διαφοροποιούνται

από

τις

συνηθισµένες

κινησιακές

δραστηριότητες, έχουν σκοπό, αισθητική αξία και εκφράζουν την κοινωνία (Hanna,
1980).
Άλλοι ερευνητές ασχολήθηκαν µε την παιδαγωγική διάσταση του χορού ως
δηµιουργική έκφραση συναισθηµάτων, σκέψεων και εµπειριών που συµβάλλουν στη
δυναµική ανάπτυξη της προσωπικότητας (Μπουρνέλλη, 1998, σ. 8, 2002, σ. 39, Ζήκος,
1992). Ως εκπαιδευτική διαδικασία ο χορός προσεγγίζεται σύµφωνα µε τη σύγχρονη
παιδαγωγική σκοποθεσία και τους ειδικούς ψυχο-κινητικούς και συναισθηµατικούς
στόχους της Φ.Α. (Μπουρνέλλη, 2003). Στοχεύει στην ανάπτυξη επικοινωνίας του
παιδιού µε τον εαυτό του και τους άλλους, την ανακάλυψη και έκφραση των ικανοτήτων
του και την καλλιέργεια θετικής αυτοαντίληψης µε µέσο το σώµα και την κίνηση
(Μπουρνέλλη, 2002, σ. 41).
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι παρ’ όλη την ποικιλία των ορισµών και τη
διάσταση που αυτοί παρουσιάζουν, όλοι παρουσιάζουν αρκετά κοινά σηµεία χωρίς όµως
να είναι κανείς πλήρης. Στην επιστηµονική διαδικασία ο ορισµός µιας έννοιας λειτουργεί
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ως υπόθεση εργασίας και επαληθεύεται ή διαψεύδεται µε την έρευνα (Ζωγράφου, 2003,
σ. 39, Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, 1987-1988, σ. 91).
Στην παρούσα έρευνα θεωρήσαµε ότι η έννοια του παραδοσιακού χορού πρέπει
να περιλαµβάνει τις παρακάτω αναγκαίες και ικανές συνθήκες: α) την οργανωµένη
κινητική δραστηριότητα, β) τη ρυθµική εκτέλεση µε τη συνοδεία µουσικής ή τραγουδιού
ή και τα δύο, γ) την έκφραση συναισθηµάτων δ) την αισθητική αξία και δ) τη σύνδεση µε
την κοινωνία και τον πολιτισµό της. Ένας λοιπόν περιεκτικός ορισµός του παραδοσιακού
χορού θα µπορούσε να είναι ο παρακάτω:
Παραδοσιακός χορός είναι µια οργανωµένη κινητική δραστηριότητα, η οποία εκτελείται
ρυθµικά µε τη συνοδεία µουσικής ή τραγουδιού ή και τα δύο, εκφράζει συναισθήµατα,
εµπεριέχει κεντρική ιδέα-νόηµα και αισθητική αξία, συνδέεται µε την κοινωνία και τον
πολιτισµό της και αναδηµιουργείται και παραδίδεται µε αναλλοίωτο τον κινητικό πυρήνα,
το ρυθµό και το νόηµα.

Το εννοιολογικό µοντέλο του Παραδοσιακού χορού
Το συγκεκριµένο εννοιολογικό µοντέλο περιλαµβάνει την εννοιολογική γνώση του
Παραδοσιακού χορού (conceptual knowledge) (Καβακλή, Μπακογιάννη, ∆αµιανάκης,
Λούµου και Τσάτσος. 2005). Σύµφωνα µε τους επιστήµονες η εννοιολογική γνώση
συµβάλλει σηµαντικά στην οικοδόµηση διεργασιακής σκέψης και σταδιακά στη
δηµιουργία λογικής σκέψης και κριτικής ικανότητας (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 159,
Piaget, 1999, σ. 140). Περιλαµβάνει τις δοµικές έννοιες και τις λειτουργίες του
παραδοσιακού χορού που αναδεικνύονται από τη µελέτη των διαφόρων επιστηµονικών
κλάδων που ασχολούνται µε την ανάλυση, την αξιολόγηση και την ερµηνεία του χορού.
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Το προτεινόµενο θεωρητικό εννοιολογικό µοντέλο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράµµατος WebDANCE του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου και εστιάζει
στη µελέτη και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων
ηλεκτρονικής µάθησης και τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική µάθηση
(Web Dance for All Using Advanced E-Learning Tools). Εφαρµόστηκε για τη
διδασκαλία ελληνικών και αγγλικών χορών σε σχολεία της Β΄/βάθµιας εκπαίδευσης
Ελλάδας και Αγγλίας (Karkou, 2003, Καβακλή, και συν., 2005). Το µοντέλο αυτό µπορεί
να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός συµπληρωµατικά µε παραδοσιακές και άλλες µορφές
εναλλακτικής διδασκαλίας.
Βάσει του συγκεκριµένου εννοιολογικού µοντέλου ο χορός εξετάζεται ολιστικά,
δηλαδή αφενός ως κινητική δραστηριότητα που προϋποθέτει κινησιολογική ανάλυση
(ανάλυση δοµής) και αφετέρου ως κοινωνική και πολιτισµική πρακτική που προϋποθέτει
λειτουργική ανάλυση (σχέση µε το περιβάλλον, περιεχόµενο, νόηµα, σηµασία). Το
µοντέλο αυτό βασίζεται στην ανθρωπολογική µελέτη του χορού, η οποία εξετάζει
δεδοµένα που αφορούν στο χορό αλλά και δεδοµένα που σχετίζονται µε κάθε άλλη
πλευρά του πολιτισµού (Ηanna, 1980, Royce, 2005, p. 77, Kaeppler , 1986). Από την
αρχαιότητα, ο Πλούταρχος αναλύοντας την τέχνη της ορχήσεως αναφέρει ότι
αποτελείται από τρία µέρη: φορά (κίνηση), σχήµα (στάση, πόζα), δείξις (συµβολισµός)
(Μενδώνη, 2003, σ. 7).
Η κινησιολογική ανάλυση βασίζεται στη βασική έννοια «δοµή», που προσεγγίζει
το χορό από την πλευρά της µορφής. Αναφέρεται στα συστατικά στοιχεία του χορού
(κινητικά, ακουστικά, δυναµικά) και στις µεταξύ τους σχέσεις (Royce, 2005, p. 77). Η
δοµή εξετάζει την κατασκευή του χορού δηλαδή την αλληλοσυσχέτιση των µερών ενός
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χορευτικού συνόλου (Σερµπέζης, 1995, σ. 22). Η δοµική ανάλυση των Martin & Pesovar
(1963) καθορίζει ως πρωταρχικές αξίες στο ρυθµό της κίνησης το τέµπο, τη µελωδία και
το ρυθµό. Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν όχι µόνο τη ροή των κινητικών στοιχείων (των
µικρότερων µονάδων της κίνησης) και των µοτίβων αλλά και το κινητικό αλφάβητο του
χορού.
Για παράδειγµα η δοµική ανάλυση της µορφής του καλαµατιανού, που αποτελεί
µια κλειστή επαναλαµβανόµενη ενότητα που συµπίπτει µε τη µουσική φράση
(Ζωγράφου, 2003, σ. 182-183), προϋποθέτει να καθορίσουµε τα παρακάτω στοιχεία:
αριθµός χορευτών, σχήµα, κατεύθυνση κίνησης, τύπος σύνδεσης, βηµατισµοί, µέτρο,
τέµπο, ρυθµός, δυναµικότητα και δοµή της µουσικής συνοδείας (Laban, στο Σερµπέζης,
1995, σ. 24).
Η λειτουργική ανάλυση προσεγγίζει το χορό από την πλευρά του περιβάλλοντος
και εξετάζει τη σχέση του χορού µε το περιβάλλον λειτουργίας και πως το περιβάλλον
συµβάλλει στη διαµόρφωση του (κοινωνικός ρόλος, σηµασία, αξία) (Royce, 2005, p. 77).
Για παράδειγµα ο καλαµατιανός, όταν αποτελεί µέρος εθίµου σε ένα συγκεκριµένο τόπο,
χορεύεται σύµφωνα µε το εθιµοτυπικό δηλαδή το καθιερωµένο σύστηµα κανόνων που
καθορίζουν τους τρόπους συµπεριφοράς σε µια συγκεκριµένη εκδήλωση (π.χ.
παραδοσιακός γάµος). Καθορίζεται επίσης, ο χρόνος και ο τόπος που χορεύεται, η
φορεσιά, τα τραγούδια και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των χορευτών και των
θεατών. Όταν χορεύεται σε απλό γλέντι δεν ακολουθούνται συγκεκριµένα τυπικά, αλλά
οι χορευτές συµµετέχουν αυθόρµητα µε στόχο την κλιµάκωση του κεφιού και την
ψυχαγωγία.
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Η κινησιολογική και λειτουργική ανάλυση του χορού είναι αναγκαίες και
αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. ∆ε διαχωρίζονται παρά µόνο για να δοθεί δυνατότητα
ανάλυσης του χορού και κάθε άλλος διαχωρισµός µεταξύ τους θα έδινε µόνο µια
αποσπασµατική και ελλιπή άποψη για το χορό (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ,
144, Ζωγράφου, 2003, σ. 175-178, 187, Καβακλή & συν., 2005, Kaeppler, 1972, Royce,
2005, p. 77, Σερµπέζης & Γουλιµάρης, 2001, σ. 54-61, Σερµπέζης, 2005, σ. 22,
Τυροβολά, 2003, σ. 26).
Το εννοιολογικό µοντέλο του παραδοσιακού χορού αποτελείται από τρία είδη
εννοιών: α) έννοιες που αφορούν στην κίνηση του χορού, β) έννοιες που αφορούν στο
ευρύτερο περιβάλλον του χορού (παράδοση) και γ) έννοιες που αφορούν στο χορό και
το άµεσο περιβάλλον του (χορευτικές εκδηλώσεις) (Karkou, 2003, Καβακλή και συν.,
2005). Οι τρεις αυτές κατηγορίες εννοιών παρουσιάζονται παρακάτω στο σχήµα (1),
όπου φαίνεται κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες εννοιών και οι υπo-έννοιες που
περιλαµβάνουν.
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Σχήµα 1. Εννοιολογικό µοντέλο του παραδοσιακού χορού (Κarkοu, 2003, Καβακλή και
συν., 2005).

Η κίνηση του χορού
Οι έννοιες που αφορούν στην κίνηση του χορού (Σχήµα 2) αναφέρονται στη δοµή, το
ρυθµό και το ύφος του χορού σε σχέση µε τη µουσική, στοιχεία που γίνονται άµεσα
αντιληπτά µε τις αισθήσεις µας (αισθησιοκινητική γνώση). Η κίνηση του χορού
οργανώνεται ατοµικά και οµαδικά δηλαδή ως µονάδα, ως ζευγάρι και ως µεγαλύτερη
οµάδα. Σε κάθε περίπτωση το άτοµο έχει άλλες δυνατότητες κινητικής δράσης (Ζήκος &
Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 144-145).
Η δοµή αναφέρεται στην κατασκευή του χορού (από ποια κινητικά στοιχεία
αποτελείται), την οργάνωση και τη σχέση µεταξύ των διαφόρων µερών (ποια είναι η
πλοκή και η ακολουθία των επιµέρους κινητικών στοιχείων του χορού), τα συνθετικά του
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χώρου και του χρόνου (κατεύθυνση, πλευρικότητα, ταχύτητα εκτέλεσης, συγχρονισµός)
και τη δυναµική τους (µεταβολές της έντασης) σε σχέση µε το ρυθµό, τη µουσική και το
λόγο (Ζωγράφου, 2003, σ. 174).

Κίνηση του χορού

∆οµή
Κατασκευή του χορού

Κινητικά, ακουστικά
δυναµικά στοιχεία
κίνησης (πλοκή,
οργάνωση, σχέση)

Ποιοτικά στοιχεία
της κίνησης
(ύφος)

Συνθετικά του
χώρου και του
χρόνου
(κατεύθυνση,
πλευρικότητα)
πλευρικότητα)

Σχήµα 2. Έννοιες που αφορούν στην κίνηση του χορού

Ο ρυθµός ως έννοια είναι η ισορροπία, η αρµονία και ο συγχρονισµός της
κίνησης µε τη µουσική. Αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα που θέτει σε αρµονία ήχους,
λόγους και κινήσεις. Είναι η οµαλή και αρµονική διαδοχή συνεχών ακουστικών
µεταβολών που συµβαίνουν σε καθορισµένη σειρά χρόνων (Εµµανουήλ & ∆ιαµαντής,
2007, σ. 36-37). Ο ρυθµός συνυπάρχει µε την κίνηση µέσα στο σώµα και αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι της ύπαρξης του ανθρώπου (Θεοδωράκου, 2005).
Ο άνθρωπος µε τη ρυθµική του ικανότητα µπορεί να παρατηρεί, να ελέγχει και να
διαφοροποιεί το ρυθµό εκτέλεσης µιας κίνησης ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µουσικής
σε µια δεδοµένη στιγµή. Συνεπώς, ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρυθµικής ικανότητας είναι
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απαραίτητο για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που εµπεριέχουν έντονα το στοιχείο του
ρυθµού, όπως είναι οι παραδοσιακοί χοροί.
Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ρυθµικής ικανότητας των
παιδιών βελτιώνεται παράλληλα µε την ανάπτυξη τους ενώ σύµφωνα µε άλλους
πρόκειται για στοιχείο γενετικά καθορισµένο το οποίο δεν επιδέχεται βελτίωση.
Υποστηρίζεται δε ότι στην ανάπτυξη της ρυθµικής ικανότητας επιδρά η ηλικία σε
αντίθεση µε το φύλο που µάλλον δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση. Η έλλειψη ρυθµού στην
εκτέλεση της κίνησης είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται αρκετά συχνά σε
πληθυσµούς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως νοητική υστέρηση, κάποιας
µορφής

κοινωνικο-συναισθηµατικές

διαταραχές

κ.α.

(Παπαµόσχου,

Σερµπέζης,

Παναγοπούλου, Καµπάς, ∆ούδα, 2009)
Το ύφος του χορού είναι ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζονται οι ιδέες και
αποκτούν νόηµα και διαφοροποιείται σε επίπεδο ερµηνείας ανάλογα µε την περίσταση ή
µε την αφαίρεση του τραγουδιού. Είναι οι ξεχωριστές ποιοτικές αποχρώσεις των
κινήσεων που χαρακτηρίζουν µια χορευτική φόρµα ή ένα τοπικό κινητικό σύστηµα
(ιδίωµα). Τα στοιχεία του ύφους είναι η ένταση, η έκταση, η εστίαση, το βάθος και
γίνονται αντιληπτά όταν βλέπουµε να κινείται το ανθρώπινο σώµα (αισθησιοκινητική
αντίληψη) (Ζωγράφου, 2003, σ. 177, 191-192, Royce στο Ζωγράφου, 2005, p. 214).
Η κινητική φόρµα του χορού περιλαµβάνει µια αλληλουχία συµβολικών
κινήσεων-δραστηριοτήτων του ανθρωπίνου σώµατος, η οποία οργανώνεται σε σχέση µε
τον τόπο και το χρόνο και αποτελεί κινητικό µοντέλο έκφρασης ανθρώπινων σκέψεων,
ιδεών, συναισθηµάτων και κοινωνικών συµπεριφορών. Ως κλειστό κινητικό σύστηµα
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έχει οργάνωση, συνοχή και περιβαλλοντικούς κώδικες που εκφράζουν κοινωνικές
σηµασίες και αξίες (Ζωγράφου, 2003, σ. 176, Τυροβολά, 2003, σ. 19-20).

Η παράδοση του χορού
Η έννοια της παράδοσης, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των διαφόρων µελετητών, µας
παραπέµπει άµεσα στο παρελθόν και προσδιορίζει τα στοιχεία εκείνα του λαϊκού
πολιτισµού, που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες και µεταδίδονται από τη µια γενιά στην
άλλη. Τα στοιχεία αυτά στηρίζονται στην ανωνυµία, την προφορικότητα, τη συλλογική
µνήµη, τον κοινωνικό έλεγχο, τη συλλογική επεξεργασία και διάδοση και υπόκεινται σε
δηµιουργική αξιοποίηση (Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, 1982, ∆αµιανάκος, 1984, σ. 59-60,
∆ήµας, 2004, σ. 61).
Τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος δεν παραµένουν σταθερά αλλά
ανανεώνονται και αναδηµιουργούνται συνεχώς αναδεικνύοντας τις αρχικές τους
καταβολές (Αικατερινίδης, 1994). Στην αέναη αυτή µετεξέλιξη κάποια στοιχεία χάνονται
και κάποια επιβιώνουν µέσα από τη σύγκρουση µεταξύ παλαιών και νέων πολιτισµικών
στοιχείων (∆ήµας, 2004, σ. 58), αφού πρώτα ενσωµατωθούν στη συνείδηση του λαού και
προσαρµοστούν στην ήδη κρατούσα πολιτισµική πραγµατικότητα (Μερακλής, 1973, σ.
14).
Η αξία των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος προσδιορίζεται από το
ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνίας και σχετίζεται µε τη συµβολική
διάσταση πολλών παραγόντων όπως απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων (οικονοµικών,
κοινωνικών, θρησκευτικών κ.α.). Η αποδεκτή µορφή για κάποιο χρονικό διάστηµα
καθορίζεται από τα αισθητικά πρότυπα της κοινωνίας (∆αµιανάκος, 1984, σ. 59-60).
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Οι εθνολόγοι της εποχής µας στην προσπάθεια να ερµηνεύσουν τα πολιτισµικά
στοιχεία κάνουν λόγο για πολιτισµικό τρίπτυχο που περιλαµβάνει: α) τον πολιτισµό ως
ένα οικοδόµηµα µε σηµαίνοντα (σύµβολα), β) την κοινωνική δοµή ως κοινωνικές
σχέσεις και αντιλήψεις και γ) το σύστηµα της προσωπικότητας του κάθε προσώπου. Το
πρόσωπο ως ανθρώπινος χρήστης αποτελεί την κεντρική µορφή του πολιτισµού για την
κατανόηση όχι µόνο της σηµασίας αλλά και του περιεχοµένου του (Μαραγκουδάκης,
1998, σ. 55). Ο χώρος και ο χρόνος συνιστούν την κοίτη µέσα στην οποία εκτυλίσσεται η
κοινωνική ζωή και αναπτύσσεται ο πολιτισµός (Νιτσιάκος, 2003, σ. 4, Ζωγράφου, 2007)
Οι έννοιες που αφορούν στην «παράδοση του χορού» (σχήµα 3) αναφέρονται
στο ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον του και αφορούν στο περιεχόµενο και τη
λειτουργία του σε σχέση µε το χώρο και το χρόνο.

Παράδοση του χορού
Ευρύτερο περιβάλλον
(Ιστορία, θρησκεία, οικονοµία,
κοινωνική οργάνωση)

Μουσική
Τραγούδι

Φορεσιά

Ρόλοι

Σχέσεις

Ευρύτερο
περιβάλλον

Σχήµα 3. Έννοιες που αφορούν στην παράδοση του χορού
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Το περιεχόµενο του παραδοσιακού χορού σχετίζεται µε το ευρύτερο ιστορικό,
θρησκευτικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον του ανθρώπου (Ζωγράφου, 2007,
Κarkοu, 2003, Καβακλή και συν. 2005, Cowan, 1998, σ. 32). Η λειτουργία αναφέρεται
στη σχέση του χορού µε τα άλλα στοιχεία του πολιτισµού που µπορεί να είναι θεσµοί,
αξίες, σχέσεις και γεγονότα σύµφωνα µε τα οποία µορφοποιείται ο χορός στο πλαίσιο
αρχών, πρακτικών και κανόνων της εκάστοτε κοινωνίας. Το «χορεύον» σώµα είναι
φορέας της ιστορίας, το οποίο αναπαράγει συµβολικά κόσµους ή µέρος ενός κόσµου
µέσω της κίνησης, του ήχου και του λόγου (Blaking, 1960, στο Ζωγράφου, 2003, σ. 11,
Τυροβολά, 2003, σ. 19-20, Λουτζάκη, 2004β).
Η «παράδοση του χορού» αφορά λοιπόν, σε ένα σύνολο εννοιών που
αναφέρονται στο ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον και σχετίζονται µε τη θρησκεία, την
ιστορία, την οικονοµία και την κοινωνική οργάνωση. Σχετικές έννοιες είναι η µουσική,
το τραγούδι, η ενδυµασία, τα ήθη, τα έθιµα, οι παραδόσεις, οι γιορτές, οι αξίες, οι ρόλοι
και οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων.
Στοιχεία του πολιτισµού που συµβάλλουν στη µορφοποίηση του χορού και
ασκούν διαµορφωτική δύναµη στον τρόπο σκέψης, κατανόησης και επικοινωνίας των
ανθρώπων είναι οι προσωπικές εµπειρίες ή οι εµπειρίες άλλων. Τα στοιχεία αυτά του
πολιτισµού ενσαρκώνονται στα πρόσωπα και συµβάλλουν στη µεταβίβαση των
αντιλήψεων, των συνηθειών και των αξιών του ευρύτερου πολιτισµικού περιβάλλοντος
του ανθρώπου (Μαραγκουδάκης, 1998, σ. 127).
Σηµασίες που προέρχονται από την πολιτισµική παράδοση του χορού είναι οι
ιδέες που προέρχονται από γλωσσικά σύµβολα (στίχους, τραγούδια) και εµπεριέχονται
σε σχόλια, συζητήσεις και απόψεις. Είναι επίσης οι συµπεριφορές που εκφράζονται σε
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ήθη, έθιµα και παραδόσεις του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Μέσα από τη γνώση
και κατανόηση των στοιχείων αυτών καλλιεργείται η ιστορική µνήµη του ανθρώπου και
η δυναµική συνέχεια του πολιτισµού και της παράδοσης (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου,
1990, σ. 156-157). Ο παραδοσιακός χορός ως ενότητα κίνησης-µουσικής-στίχου είναι
ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της πολιτισµικής συνέχειας και της λαϊκής
παράδοσης (Γουλιµάρης, 1998, σ. 1).
Στη διαµόρφωση των παραδοσιακών χορών έχουν επιδράσει και επιδρούν
παράγοντες όπως η ιστορία της περιοχής (αγώνες για την ελευθερία, ήθη, έθιµα), η
οµορφιά του τοπίου, οι κλιµατολογικές συνθήκες, η µουσική, το τραγούδι, η ενδυµασία,
οι αισθητικές αξίες και οι θεσµοθετηµένες σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Ο χορός
συνδεόταν και συνδέεται µε τις διάφορες περιστάσεις που ο άνθρωπος χόρευε και
χορεύει. Έτσι έχουµε χορούς «κατ’ έθιµον» ή «κατ’ αναπαράσταση» λαϊκών δρώµενων ή
χοροµιµικούς που χορεύονται µε ειδικούς κώδικες, χορούς µε ηµερολογιακή δέσµευση,
που συνδέονται µε τον εορτασµό σηµαντικών κοινωνικών και θρησκευτικών γεγονότων
και τη ζωή εργασιακών οµάδων κ.α. (Ζωγράφου, 2003, σ. 227-265).
Η προσέγγιση του χορού ως πολιτισµική πρακτική προϋποθέτει την αντιµετώπιση
του ως µια δυναµική διαδικασία πολιτισµικού «γίγνεσθαι» ανάµεσα στο ανθρώπινο
σώµα και το κοινωνικό-ιστορικό περιβάλλον που δηµιουργείται µέσα από τη µεταξύ τους
αλληλεπίδραση (Νιτσιάκος, 2003, σ. 4, Ζωγράφου, 2007).

Οι χορευτικές εκδηλώσεις
Οι χορευτικές εκδηλώσεις αποτελούν κοινωνικές στιγµές µε διαφορετικά «επεισόδια»
(events), όπου τα άτοµα ως φορείς συµβόλων διαχειρίζονται µηνύµατα, σηµασίες, ιδέες
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και αισθήµατα. Τα άτοµα µέσω της συµµετοχής τους αλληλεπιδρούν µε την κοινωνία και
εκφράζουν αρχές, εκδηλώνουν συµπεριφορές, δηµιουργούν κοινωνικές σχέσεις, βιώνουν
συγκινήσεις και αποκτούν εµπειρίες. Ως χορευτές εκτίθενται στο κοινό όχι µόνο ως
γνώστες βηµάτων και σκοπών αλλά ως επίκεντρο µιας κοινωνικής κατάστασης και
δοµής (Λουτζάκη, 2004β).
Οι έννοιες που αφορούν στο χορό, το άµεσο περιβάλλον και τις χορευτικές
εκδηλώσεις (Σχήµα 4) είναι η µουσική, το τραγούδι, η φορεσιά, οι ρόλοι και οι
σχέσεις που δηµιουργούνται ανάλογα µε τον κοινωνικό χώρο και την περίσταση

Χορευτικές
εκδηλώσεις
Λειτουργία – άµεσο περιβάλλον
του χορού (έθιµα, πανηγύρια,
θρησκευτικές και κοινωνικές
γιορτές)

Χορός

Μουσική

Τραγούδι

Φορεσιά

Ρόλοι

Σχέσεις

Άµεσο
περιβάλλον

Σχήµα 4. Έννοιες που αφορούν στις χορευτικές εκδηλώσεις

Άµεσο περιβάλλον του χορού αποτελούν οι χορευτικές εκδηλώσεις των σχολείων
ή άλλων φορέων όπου γίνεται παραστατική αναβίωση της παράδοσης, ξαναζωντάνεµα
του παρελθόντος και συνειδητή στροφή προς τα περασµένα πολιτιστικά στοιχεία. Στα
αστικά κέντρα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων µέσω της αναπαράστασης
τυπικών λαϊκών δρώµενων (Αυδίκος, 2004). Άµεσο περιβάλλον του χορού αποτελούν
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επίσης, η οικογένεια και ο µικρόκοσµος µιας συντροφιάς, όπου τα άτοµα συµµετέχουν
στο χορό αυθόρµητα για να διασκεδάσουν.
Οι κοινωνικές και θρησκευτικές πρακτικές (αναβίωση εθίµων, εθνικές σχολικές
γιορτές) συµβάλλουν στην εσκεµµένη δηµιουργία συναισθήµατος. Το συναίσθηµα αργά
και µεθοδικά βοηθά το άτοµο να έχει επίγνωση των πράξεων του µέσω της βίωσης των
γεγονότων, τα οποία κατανοεί και αντιλαµβάνεται συνειδητά (Μαραγκουδάκης, 1998, σ.
428).
Κατά την παραστασιακή παρουσίαση του παραδοσιακού χορού (performance) οι
συµµετέχοντες χορευτές και θεατές, οδηγούνται σε κοινωνική και πολιτισµική ταύτιση
και ικανοποίηση του «οµού ανήκειν» µέσα από µία πλούσια σε συναισθήµατα βιωµατική
εµπειρία. Η κοµβική σχέση χορευτών και κοινού µέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση του
«εγώ» µε τον «άλλο», οδηγεί στη συγκρότηση της κοινωνικής συλλογικής ταυτότητας
µέσα από µία δυναµική διαδραστική σχέση ανάµεσα τους, κατά την οποία συντελείται
ανταλλαγή µηνυµάτων που οδηγεί σε συγκίνηση και ταύτιση (συν-κίνηση είναι η
συνάντηση µε τον άλλο). Η παρακολούθηση λοιπόν και πολύ περισσότερο η συµµετοχή
στο χορό ενισχύουν την πολιτισµική ταυτότητα (Αρχοντάκη-Φιλίππου, 2003, σ. 39,
Παπαπαύλου, 2004, σ. 42-43).
Οι χορευτικές δραστηριότητες ως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ανθρώπου στο
πλαίσιο της οργανωµένης κοινωνίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα λειτουργικό τρόπο
επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθηµάτων των ανθρώπων που συµµετέχουν και
αποτελούν ευκαιρίες συνεργασίας και αλληλογνωριµίας µεταξύ τους. Ως συλλογική
διαδικασία στην οποία µετέχει το ανθρώπινο σώµα, η ψυχή, ο νους και οι αισθήσεις
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προάγει την αισθησιοκινητική νοηµοσύνη που είναι «βιωµένη» νοηµοσύνη και όχι
«αντανακλαστική» (Piaget, 1999, σ. 140, Σερεµετάκη, 1997).

Οι Λειτουργίες του παραδοσιακού χορού
Λειτουργία του παραδοσιακού χορού είναι η νοηµατική πλευρά του χορού, η οποία
αναδεικνύεται όταν τα µέλη της κοινότητας χορεύουν στο πλαίσιο της καθηµερινότητας
και των κανόνων της κοινωνίας που ανήκουν. Εµπεριέχει αξίες, µπορεί να προκαλέσει
συγκίνηση και διεγείρει τη συµµετοχή του ανθρώπου. Ερµηνεύει ανθρώπινες στάσεις,
συµπεριφορές και κοινωνικές δοµές σύµφωνα µε τις οποίες ο άνθρωπος εναρµονίζεται
τοπικά και χρονικά (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 17, Ζωγράφου, 2003, σ. 176).
Οι βασικότερες λειτουργίες της µορφής του παραδοσιακού χορού, όπως
φαίνονται στο σχήµα (5) είναι:

Λειτουργίες του
Παραδοσιακού χορού

Επικοινωνιακή

Εκφραστική

Αισθητική

Παιδαγωγική

Σχήµα 5. Λειτουργίες του παραδοσιακού χορού
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Η επικοινωνιακή λειτουργία
Ο παραδοσιακός χορός και γενικότερα ο χορός είναι µέσο επικοινωνίας και
συνειδητοποίησης του «άλλου» και της κοινότητας µέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος
(Γκαρωντύ, 1972, σ. 147). Η επικοινωνιακή του δυναµική βασίζεται στην
πολυαισθητηριακή αντίληψη, δηλαδή την ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε τις ιδέες, τις
σκέψεις και τα συναισθήµατα µέσω όλων των αισθήσεων. Το στοιχείο αυτό συνιστά τη
µοναδικότητα του χορού γενικότερα έναντι άλλων µορφών γνώσης και επικοινωνίας
(Royce, 2005, p. 186) αλλά και έναντι των άλλων παραστατικών τεχνών καθώς επιτελεί
µια εκφραστική υποσυνείδητη επικοινωνία µεταφέροντας µηνύµατα, τα οποία
προκαλούν διάθεση συµµετοχής στους θεατές (Waterman στο Royce, 2005, p. 187).
Η ικανότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης όλων των αισθήσεων (όραση, ακοή,
αφή, όσφρηση) ισχυροποιεί τη δυνατότητα επικοινωνίας. Ο χορός στέλνει µηνύµατα
µέσω των ήχων που προέρχονται είτε από τη µουσική είτε από τη φυσική προσπάθεια
του σώµατος και µπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα οπτικά, ακουστικά και βιωµατικά.
Όταν όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας που ανοίγονται, µεταφέρουν το ίδιο µήνυµα στο
άτοµο που χορεύει τότε η επίδραση πoλλαπλασιάζεται (Waterman στο Royce, 2005, p.
187).
Η Hanna διακρίνει δύο διαστάσεις στις κοινωνικο-ψυχολογικές λειτουργίες του
χορού, τη «γνωστική» και τη «συναισθηµατική». Η πρώτη αναφέρεται στις πληροφορίες
που µεταφέρει ο χορός και η δεύτερη στο ότι ο χορός είναι ένα µέσο κατάταξης και
κατηγοριοποίησης εµπειριών (Royce, 2005, p. 188).
Ο χορός ως γλώσσα του σώµατος µπορεί να κατανοηθεί πλήρως στο πολιτισµικό
περιβάλλον που ανήκει (Royce, 2005, p. 190-191). Μπορεί να συµβάλλει στη
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συσπείρωση και αλληλεγγύη των µελών µιας οµάδας µέσω της συλλογικής
δραστηριοποίησης τους ενισχύοντας το συναίσθηµα του «ανήκειν» (Γκουτσίδης, 2004).
Ο χορός ως γλώσσα του σώµατος είναι δυναµική, ζωντανή και άµεση όπως φαίνεται και
από τα λόγια του Ζορµπά: «έχω να σου πω πολλά αφεντικό µα δε τα πάει η γλώσσα µου,
γι’ αυτό θα τα χορέψω» (Καζαντζάκης, 1973, σ. 93-98).

Η εκφραστική λειτουργία
Η εκφραστική λειτουργία του παραδοσιακού χορού αφορά στο σωµατικό, πνευµατικό
και συναισθηµατικό κόσµο του ανθρώπου, ο οποίος κινητοποιείται µε την άµεση
επίδραση του περιβάλλοντος. Ο παραδοσιακός χορός όπως και κάθε είδος χορού
συνδέεται άµεσα µε την ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση και δηµιουργία.
Η αυτοέκφραση και δηµιουργικότητα του ανθρώπου στο χορό επηρεάζεται από
εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσµατα. Τα εξωτερικά ερεθίσµατα προσλαµβάνονται µέσω
των αισθητηρίων οργάνων και µπορεί να είναι µια γιορτινή µέρα, τα γεγονότα που
προηγούνται του χορού στην καθηµερινή ζωή όπως το φαγητό, το ποτό, το τραγούδι.
Εσωτερικά ερεθίσµατα µπορεί να είναι η ευθυµία, η χαρά, η συγκίνηση, το κλίµα
ελευθερίας και επικοινωνίας (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 17-19).
Ο χορός ως φυσική ανθρώπινη επιθυµία και εµπειρία εκφράζεται µε φυσικές
ρυθµικές κινήσεις του σώµατος που έχουν εσωτερική δυναµική και ωθούν τον άνθρωπο
να απελευθερωθεί ψυχικά, να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήµατα του και να
δηµιουργήσει τις δικές του κινητικές µορφές (Μπαρµπούση, 2004, σ. 69). Ο χορός ως
µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας βοηθά το νέο άνθρωπο να εκφραστεί
ελεύθερα χωρίς το «φόβο του λάθους», που συχνά χαρακτηρίζει τη λεκτική επικοινωνία
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(Γκαρωντύ, 1972, σ. 147). Στον παραδοσιακό χορό ο πρωτοχορευτής µε την άµεση
επίδραση του περιβάλλοντος εµπνέεται, και µπορεί να συνδυάζει τα παραδοσιακά µοτίβα
µε φαντασία και δηµιουργικότητα, να αυτοσχεδιάζει, να εκφράζεται αυθόρµητα και να
δηµιουργεί πηγαία και ανεπανάληπτα νέες µορφές χορού (∆ρανδάκης, 1993, σ. 16-17).

Η αισθητική λειτουργία
Η αισθητική λειτουργία αφορά στον πνευµατικό και συναισθηµατικό κόσµο του
ανθρώπου, ο οποίος κινητοποιείται µέσω της διέγερσης του συναισθήµατος και της
σκέψης. Οι πολύµορφες δυναµικές εικόνες του παραδοσιακού χορού σε συνδυασµό µε
την πολυχρωµία του ρυθµού και της µελωδίας συνθέτουν ένα τόπο καλλιτεχνικής
ευαισθησίας και αισθητικής καλλιέργειας του ανθρώπου και συµβάλλει στη διαµόρφωση
αισθητικού κριτηρίου (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 146, Παπανούτσος, 1969, σ.
67-71). Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του αισθητικού κριτηρίου έχουν η ικανότητα
του ατόµου να κάνει πράξη τις ιδέες και τις σκέψεις του (ιδεοκινητικό φαινόµενο) και να
προσδιορίζει τη θέση και τις κινήσεις του σώµατος του (κιναισθησία) (Ζέρβας, 1987).

Η παιδαγωγική λειτουργία
Η παιδαγωγική λειτουργία αφορά στον πνευµατικό και συναισθηµατικό κόσµο του
ανθρώπου, ο οποίος κινητοποιείται µέσω της συµµετοχής του. Από την αρχαιότητα ο
χορός αποτελεί ένα φυσικό δρόµο ανθρωπιστικής παιδείας και χρησιµοποιήθηκε ως
παιδευτικό αγαθό. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποίησαν το χορό στην αγωγή των
νέων δίνοντας του ξεχωριστή αισθητική αξία. Χορός, σηµαίνει παιδεία και είναι
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προϋπόθεση «πεπαιδευµένου» Αθηναίου πολίτη, χαρακτηρίζεται δε ως «απαίδευτος» ο
«αχόρευτος» άνθρωπος. Ο Πλάτωνας στους «Νόµους» και την «Πολιτεία» αναφέρει:
«Μοιάζει κάποιος θεός να έχει χαρίσει στους ανθρώπους δύο τέχνες, τη µουσική
και τη γυµναστική για να καλλιεργείται η θυµοειδής και φιλοσοφική προδιάθεση, όχι η
ψυχή και το σώµα αλλά και τα δύο µαζί, αποβλέποντας στο πως θα συνταιριαστούν
αρµονικά» (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου (1990, σ. 138).
Ο χορός ως παιδαγωγική διαδικασία εµπεριέχει ποικιλία στοιχείων, η γνώση των
οποίων βοηθά το νέο άνθρωπο να αναπτύξει κριτική σκέψη και να αυτοπροσδιορισθεί
απέναντι στα προβλήµατα της ατοµικής και κοινωνικής του ζωής. Έτσι οδηγείται µε
ελεύθερη βούληση στην αυτοαποτελεσµατικότητα, στην αυτοπραγµάτωση του και στην
προσωπική του ολοκλήρωση (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 148). Ο χορός
µεταµορφώνει σε ελεγχόµενες πράξεις τις αυθόρµητες αντιδράσεις του ανθρώπου που
σχετίζονται µε τη φύση, τους άλλους ανθρώπους και τη µελλοντική του ζωή (Γκαρωντύ,
1972, σ. 160) και ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτογνωσία των νέων ανθρώπων
(Μπουρνέλλη, 2002, σ. 41).

Η έρευνα του παραδοσιακού χορού στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα
Στο διεθνή χώρο από τη δεκαετία του 1920 οι ανθρωπολόγοι συνειδητοποιούν τη σχέση
του παραδοσιακού χορού µε τα έθιµα και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην
κοινωνική διάσταση του χορού και το ρόλο που παίζει στον πολιτισµό µε την ευρύτερη
έννοια της κοινωνικοπολιτικής οργάνωσής του. Τη δεκαετία του 1930 στην Ευρώπη οι
µελετητές αντιµετωπίζουν το χορό σαν κάτι αποµονωµένο από την κοινωνική
πραγµατικότητα ως ένα σύστηµα που λειτουργεί µε τους δικούς του νόµους και κανόνες.
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Το 1960 στην Αµερική η δασκάλα χορού και ιστορικός τέχνης Gertroude Kurath
εισήγαγε την εµπειρική έρευνα, την εργαστηριακή µελέτη και τη διάκριση µεταξύ δοµής
και ύφους. Εισήγαγε τον όρο «εθνολογία» του χορού και ανέδειξε τον παραδοσιακό χορό
ως αυτόνοµο αντικείµενο µελέτης. Τη δεκαετία του ΄60 µια οµάδα επιστηµόνων στην
Αµερική, η Kaeppler, η Kealiinohomoku, η Hanna, η Royce, η Williams και ο Blacking
έθεσαν τα θεµέλια της ανθρωπολογικής µελέτης του παραδοσιακού χορού µε βάση τη
γλωσσολογική ανάλυση. Εστίασαν τη µελέτη τους στις «πολιτισµικές µορφές» του
χορού στοχεύοντας στην κατανόηση της κουλτούρας µέσα από τη µελέτη καθορισµένων
κινητικών συνόλων (Λουτζάκη, 2004α). Ασχολήθηκαν µε τις πολιτιστικές αξίες και τη
δηµιουργικότητα συνδέοντας την µε τα αισθητικά κριτήρια δηλαδή το σύνολο των
κανόνων που διέπουν ένα πολιτισµό και την καλλιτεχνική δραστηριότητα (Royce, 2005,
p. 173).
Ο ανθρωπολόγος Boas (1972, p. 10) µελετά τον παραδοσιακό χορό και την
κίνηση ως µέρος του πολιτισµού των Ινδιάνων και τον εντάσσει στην θεωρία του περί
ρυθµού ως συγκινησιακή και συµβολική έκφραση. Θέτει τα θεµέλια της σύζευξης του
χορού µε τον πολιτισµό αναδεικνύοντας την οργανωµένη κίνηση του χορού που
λειτουργεί ως δηλωτικό πολιτισµικής ταυτότητας.
O εθνοµουσικολόγος Blacking (1982, p. 90, 101) στη µελέτη του για το χορό των
Venda στη Νότιο Αφρική εξετάζει τη µουσική και το χορό ως αυτόνοµες τέχνες. Μελετά
τις πολύµορφες σχέσεις που προκύπτουν από τη συλλειτουργία µουσικής και χορού στο
έθιµο, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές σηµασίες τόσο για τους χορευτές όσο και για το
κοινό που παρακολουθεί. Επισηµαίνει ότι η οργάνωση ιδεών από τα άτοµα σε σχέση µε
τη µουσική και το χορό προκύπτει ως δηµιουργική διαδικασία αποφάσεων και ρόλων σε
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διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις και κάνει διαχωρισµό του «φυσικού» από το
«κοινωνικό» σώµα.
Η ανθρωπολόγος Kaeppler (1986) δηµιούργησε ένα γλωσσολογικό θεωρητικό
µοντέλο µελέτης του παραδοσιακού χορού, το οποίο εφάρµοσε στο νησιωτικό
σύµπλεγµα Τόγκα της Πολυνησίας µε στόχο να κατανοήσει τις αντιλήψεις των
ανθρώπων της συγκεκριµένης κουλτούρας σχετικά µε το χορό ως λόγο, κίνηση και ήχο
(Kaeppler, 1983, p. 8). Έτσι οδηγήθηκε στην αποδόµηση των επιµέρους στοιχείων του
χορού, το µουσικό, το κινητικό και το ποιητικό. Η Hanna (1992, p. 76-82) εστιάζει στο
συσχετισµό δυνάµεων που προκύπτουν κατά την ώρα της χορευτικής παράστασης σε
σχέση µε τα κοινά τεχνικά γνωρίσµατα (µέτρο, ρυθµό, τονισµό, διάρκεια, ενέργεια,
ταχύτητα), που ενέχονται στο τρίπτυχο χορός-µουσική-κίνηση.
Οι Giurchescu & Lisbet (1995, p. 143-150) εκφράζουν την ευρωποκεντρική
θεώρηση της χορευτικής κουλτούρας που εξετάζει το χορό ως προϊόν χορού-µουσικής,
χορευτή-µουσικού. Ο Σουηδός εθνολόγος, µουσικός και χορευτής Ronström, (1999, pp.
135, 140) στρέφει το ενδιαφέρον του προς την αναζήτηση των νοηµάτων και της
ερµηνείας του χορού µέσω τριών επιπέδων: της µικροκλίµακας των βηµάτων και των
ήχων, της µέσης κλίµακας των ανθρωπίνων σχέσεων και συµπεριφορών και της
µακροκλίµακας της παράδοσης. Στη χορευτική πράξη µουσικοί και χορευτές
αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν µεταξύ τους µε συστατικά στοιχεία τους σκοπούς, τον
πολιτισµό και την παράδοση.
Στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1960 µέχρι και τη δεκαετία του 1980 η µελέτη
του παραδοσιακού χορού εντάσσεται στο πλαίσιο της λαογραφίας µε καταγραφές χορών
και εθίµων. Η απουσία επιστηµονικής παράδοσης στις µελέτες για το χορό δεν επέτρεψε
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την ουσιαστική υπέρβαση της κινησιολογικής προσέγγισης του. Ασχολήθηκαν αξιόλογοι
λαογράφοι, µουσικοί και Κ.Φ.Α. οι οποίοι αναζήτησαν στην επαρχία τις αυθεντικές
µορφές χορών συγκεντρώνοντας έτσι σηµαντικές και χρήσιµες πληροφορίες για τους
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Βασικός στόχος τους ήταν ο εµπλουτισµός του
προσωπικού τους ρεπερτορίου χωρίς να ενδιαφέρονται για τις λειτουργίες των χορών και
τη σχέση τους µε την κοινωνία και τους ανθρώπους (Λουτζάκη, 2004α).
Η δεκαετία 1980 είναι η δεκαετία σταθµός για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του χορού ανοίγοντας νέους ερευνητικούς ορίζοντες που φτάνει έως και σήµερα. Σε αυτό
συνέβαλλε η ανωτατοποίηση των ΤΕΦΑΑ και η θεσµοθέτηση ειδικοτήτων όπου ο
Παραδοσιακός Χορός διδάσκεται ως ειδικότητα. Έτσι στο πρόγραµµα σπουδών πέραν
της συστηµατικής διδασκαλίας ρεπερτορίου προστίθεται και το µάθηµα της εθνολογίας
του χορού στους µελλοντικούς Κ.Φ.Α. και η οργάνωση της µεταπτυχιακής έρευνας του
παραδοσιακού χορού στα Πανεπιστήµια. Επίσης, συνέβαλλε και η διδασκαλία
µαθηµάτων ανθρωπολογίας του χορού στο Παν/µιο Αιγαίου και το Τµήµα Μουσικών
Σπουδών του Παν/µίου Αθηνών. Από τα µέσα της δεκαετίας ο αριθµός των
ανθρωπολογικών ερευνών για το χορό έχει εντυπωσιακά αυξηθεί. Στην Ελλάδα
εµφανίζονται µελετητές που εξετάζουν το χορό µέσα από τις σύγχρονες τάσεις της
Ανθρωπολογίας και της Κοινωνιολογίας και προσεγγίζουν διεπιστηµονικά το χορό
(διακλαδική έρευνα). Η νέα αυτή πραγµατικότητα συµβάλλει στην ανάδειξη και νέων
όψεων του χορού (Λουτζάκη, 2004α).
Στο τέλος της δεκαετίας 1980 εµφανίζονται και οι πρώτες διδακτορικές διατριβές
στον παραδοσιακό χορό στην Ελλάδα (Antzaka, 1986, ∆ήµας, 1989, Ζωγράφου, 1989).
Έτσι προσεγγίζεται ο χορός µε βάση τις έννοιες «δοµή» και «λειτουργία» και
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επιχειρείται σύνδεση της χορολογίας (έµφαση στην ανάλυση της µορφής) και της
ανθρωπολογίας (έµφαση στο περιβάλλον) (Ζωγράφου, 2003, σ. 144). Επίσης γίνεται
σύνδεση του χορευτικού ρεπερτορίου µε τα ιστορικά περιβάλλοντα λειτουργίας του και
µε το ρόλο του στη διαµόρφωση συλλογικής κοινωνικής συνείδησης (∆ήµας, 1989).
Κατά τη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα αποκρυσταλλώνονται δύο τάσεις στη
µελέτη του χορού. Η µία τάση εστιάζει στη δοµή και τη λειτουργία του χορού και η άλλη
τάση, που είναι και η επικρατέστερη, εστιάζεται στο χορό ως έκφραση πολιτισµικής
ταυτότητας χωρίς να υπολείπεται από αυτή και η ενασχόληση µε τα στοιχεία της µορφής
(Αυδίκος, 2004, Ζωγράφου, 2003, σ. 75, 178). Η επικράτηση της δεύτερης οφείλεται,
κυρίως, στην ανάδειξη της πολιτισµικής ταυτότητας σε βασικό εννοιολογικό εργαλείο
πολλών επιστηµονικών πεδίων (Αυδίκος, 2004). Οι ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες που
εφαρµόζονται, επιχειρούν συνδέσεις µε διάφορα επιστηµονικά πεδία. Η παραδοσιακοί
χοροί προσεγγίζονται ως κοινωνική και αισθητική συµπεριφορά καθώς και ως
πολιτιστική και εκπαιδευτική πρακτική (Ζωγράφου, 2003, σ. 142-143).
Έτσι από τα τέλη του 1990 και εις το εξής επιχειρούνται νέες προσεγγίσεις στη
µελέτη του ελληνικού χορού που έχουν συνάφεια µε την ανθρωπολογία, όπως: οι σχέσεις
των νέων στην Ελλάδα µε τον παραδοσιακό χορό (Σπηλιάκος, 1987), η σφαιρική
προσέγγιση του χορού σε σχέση µε στοιχεία πολιτιστικής Γεωγραφίας του τόπου
(Παναγιωτοπούλου, 1991), οι άξονες διδασκαλίας, η παιδαγωγική σηµασία και τη
µορφωτική δύναµη του παραδοσιακού χορού (Ζήκος, 1992), η διδασκαλία του
παραδοσιακού χορού και διατήρηση του ύφους (Πραντζίδης, 1993), η ολιστική εξέταση
του χορευτικού φαινοµένου σε σχέση µε την πολιτισµική ταυτότητα και την τελετουργία
(Νιτσιάκος, 1994), η δοµική-µορφολογική προσέγγιση του παραδοσιακού χορού

47

(Τυροβολά, 1994), η σχέση του παραδοσιακού χορού µε τη σύγχρονη αγροτική κοινωνία
(Σαχινίδης, 1995), το περιεχόµενο του παραδοσιακού χορού σε σχέση µε το ευρύτερο
πολιτισµικό περιβάλλον του ανθρώπου (ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικοπολιτικό) και
το φύλο (Cowan, 1998a,b), ζητήµατα παραδοσιακού χορού και πολιτιστικών συλλόγων
(Γουλιµάρης, 1998), ζητήµατα φολκλορικών διαδικασιών του παραδοσιακού χορού
(∆ήµας, 2001), ζητήµατα παραδοσιακού χορού, πολιτισµικής ταυτότητας και σύγχρονης
κοινωνίας (Πανοπούλου, 2001), η σχέση του χορού µε µορφές τέχνης και την αισθητική
αντίληψη της τέχνης (Τυροβολά, 2001), ζητήµατα πολυµορφικής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης του παραδοσιακού χορού (Κουτσούµπα, 2001, Καβακλή και συν., 2005),
ζητήµατα πολιτισµικής ταυτότητας του παραδοσιακού χορού (Κουτσούµπα, 2004), η
σχέση του παραδοσιακού χορού µε τις κοινωνικές τάξεις (Κάρδαρης, 2005) και
γενικότερα ζητήµατα παραστασιακής επιτέλεσης και χορευτικών στρατηγικών στο
πλαίσιο του επικοινωνιακού συστήµατος (Λουτζάκη, 2004β, Φιλίππου, ΧαραχούσουΚαµπίτση, Καµπίτσης, 2003).
Την τελευταία δεκαπενταετία το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη
διερεύνηση της διδακτικής του παραδοσιακού χορού στο πλαίσιο πολιτιστικών
συλλόγων ως ανάγκη των διδακτικών πρακτικών και διαδικασιών. Έτσι εµφανίζονται
ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες όπου διερευνούνται διάφοροι παράγοντες της
διδασκαλίας. Σχετική πειραµατική έρευνα του Σερµπέζη (1995, σ. 120) διερευνά την
επίδραση εφαρµογής προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στην κινητική
µάθηση παιδιών ηλικίας 9-11 ετών, σε τµήµατα πολιτιστικών συλλόγων µε τη χρήση του
µοντέλου «των κοινών κινητικών µοτίβων». Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν σηµαντική
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θετική επίδραση στην κινητική µάθηση και βελτίωση γενικών κινητικών χορευτικών
παραγόντων.
Αποτελέσµατα άλλης έρευνας στην οποία διερευνήθηκαν διάφοροι παράγοντες
της διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών σε τµήµατα πολιτιστικών συλλόγων
υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος ακολουθεί µια εµπειρική και µονόπλευρη διδακτική
πρακτική χωρίς να παρακολουθεί τα ερευνητικά δεδοµένα. Επίσης, οι χορευτές
επιθυµούν να γνωρίσουν το χορό ως κοινωνικό φαινόµενο και όχι µόνο ως προς την
κινητική του διάσταση (Φιλίππου, Χαραχούσου, Καµπίτση, Καµπίτση, 2003).
Άλλες έρευνες θέτουν στο επίκεντρο το κινητικό περιεχόµενο των χορών, το
δάσκαλο, το περιεχόµενο και τις µεθόδους διδασκαλίας (Μαυροβουνιώτης και
Αργυριάδου, 2001, Σερµπέζης, 2005). Επίσης εντοπίζονται έρευνες όπου εξετάζεται η
δυνατότητα

εκµάθησης

ελληνικών

και

ευρωπαϊκών

χορών

µεταξύ

Ελλήνων

µαθητών/τριών γυµνασίου και υποστηρίζεται ότι οι µαθητές/τριες αντιµετώπισαν
δυσκολίες κατά την εκµάθηση των ελληνικών χορών σε σχέση µε τους ευρωπαϊκούς ή
λατινοαµερικάνικους (Κυροδήµος & Καλλιώρας, 1994).
Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στις στάσεις και στη
διερεύνηση των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων των µαθητών για συµµετοχή
στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς σε πολιτιστικούς συλλόγους στο πλαίσιο της
θεωρίας του αυτοκαθορισµού. Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ο ελληνικός
παραδοσιακός χορός σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την ευχαρίστηση που προσφέρει
στα άτοµα, επειδή δεν απαιτεί από το συµµετέχοντα ιδιαίτερα υψηλές φυσικές
δυνατότητες, ενισχύοντας έτσι το αίσθηµα της ικανότητας κι επίτευξης και κατά
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επέκταση της συµµετοχής σε αυτό το είδος δραστηριότητας (Βουτσινά και Τζαβίδας,
2009).
Αποτελέσµατα έρευνας για τη διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής ελλήνων
εφήβων σε λατινοαµερικάνικους και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς δείχνουν
µεγαλύτερη συµµετοχή στους λατινοαµερικάνικους χορούς από ό,τι στους ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς, που σχετίζεται µε τη βελτίωση δεξιοτήτων και την
απελευθέρωση ενέργειας και εκτόνωση. Προτείνεται να δοθούν περισσότερα κίνητρα
στους εφήβους για την ενασχόλησή τους µε οποιοδήποτε είδος χορού τους αρέσει, ώστε
να συνεχίσουν να ασχολούνται µε το χορό και σαν ενήλικες (Λασκαρίδη, Μωυσιάδου,
Κούλη, 2009). Τα κίνητρα συµµετοχής που έχουν αναφερθεί από Έλληνες εφήβους µέλη
οµάδων παραδοσιακών χορών σχετίζονται κυρίως µε την αναψυχή και την ένταξη σε
κάποια κοινωνική οµάδα (∆ούλιας, Κοσµίδου, Παυλογιάννης, & Πατσιαούρας, 2005,
Κυριαζή, Πατσιαούρας, & Παπανικολάου, 2004).
Αποτελέσµατα σχετικής έρευνας µετά από την εφαρµογή παρεµβατικού
προγράµµατος εκµάθησης ελληνικών χορών, στο οποίο συµµετείχαν πρωτοετείς
φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής, έδειξαν ότι οι µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας
συνέβαλλαν

στην

προαγωγή

ενός

θετικού

ψυχολογικού

κλίµατος

για

αποτελεσµατικότητα αυξάνοντας την εσωτερική παρακίνηση και την αναγνωρίσιµη
ρύθµιση. Τα κορίτσια προηγούνται των αγοριών ως προς την αύξηση της εσωτερικής
παρακίνησης, ενώ τα δύο φύλα αντιλαµβάνονται το κλίµα αυτονοµίας στον ίδιο βαθµό
(Πίτση, Σερµπέζης, Παπαϊωάννου, ∆ιγγελίδης, 2009).
Σχετικές

έρευνες

που

εξέτασαν

τα

κίνητρα

συµµετοχής

αλλοεθνών

φοιτητών/τριών του αµερικανικού πανεπιστηµίου Denison του Ohio στους ελληνικούς
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παραδοσιακούς χορούς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι σηµαντικοί παράγοντες που
σχετίζονται µε την εσωτερική παρακίνηση είναι η αναψυχή, η κοινωνική ένταξη, η
αντιλαµβανόµενη ικανότητα, η ευχαρίστηση και η αίσθηση ικανότητας, ασκώντας
ελκυστικότητα στους αλλοεθνείς που συµµετέχουν (Βουτσινά, Τζαβίδα, 2009). Σε
παρόµοιες διαπιστώσεις κατέληξαν έρευνες για έλληνες εφήβους µαθητές/τριες που
συµµετείχαν σε πρόγραµµα ελληνικών χορών σε πολιτιστικούς συλλόγους (∆ούλιας,
Κοσµίδου, Παυλογιάννης, & Πατσιαούρας, 2005, Κυριαζή, Πατσιαούρας, &
Παπανικολάου, 2004).
Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον ακολουθώντας τις σύγχρονες
τάσεις της εκπαίδευσης και του χορού επικεντρώνεται στη διερεύνηση και άλλων
παραγόντων που δίνουν στοιχεία για αποτελεσµατικότερη διδασκαλία. Έρευνα των
Βουτσινά, Γουλιµάρη, Μπονάτου, Γεντή, (2009) διερεύνησε τις διδακτικές και
µαθησιακές δυνατότητες που προσφέρει η από απόσταση πολυµορφική εκπαίδευση στην
εκµάθηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού εστιάζοντας σε θεωρητικά µοντέλα και
διδακτικές µεθόδους. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι για την εφαρµογή
ενός αµιγούς µοντέλου εξ αποστάσεως πολυµορφικής εκπαίδευσης χρησιµοποιείται η
σηµειογραφία κίνησης και χορού σε συνδυασµό µε την πολυµορφικότητα του διδακτικού
υλικού µέσα από CD µουσικής και βίντεο ακόµα και προσοµοιώσεις της κίνησης - χορού
στον H/Y (Καβακλή και συν., 2005). Επιπλέον, η µέθοδος animation πρότυπων
κινητικών δεξιοτήτων µε παράλληλη λεκτική παρέµβαση και η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών συγκαταλέγεται µεταξύ των αποτελεσµατικότερων µεθόδων ως προς την
αντίληψη της κίνησης του χορού από τον εκπαιδευόµενο. Ο Η/Υ και οι νέες τεχνολογίες
φάνηκε ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων, ως
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γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο (αλληλεπιδραστικά πολυµέσα, προσοµοιώσεις,
εκπαιδευτικά παιχνίδια) ως εποπτικό µέσο και εργαλείο (Βουτσινά, και συν., 2009,
Καβακλή και συν., 2005).
Έρευνα των Τυροβολά, Ταµπάκη, Κουτσούµπα (2009) διερεύνησε τη
δηµιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασµό κατά την εκτέλεση του ζεϊµπέκικου χορού ως
προς την έννοια της ελευθερίας και της πειθαρχίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο
ζεϊµπέκικος χορός εκφράζει τόσο την ελευθερία από την πλευρά της φαντασίας, της
έµπνευσης και των επιλογών όσο και την πειθαρχία του χορευτή, ως προς την κατανόηση
των τεχνικών, των κανόνων και των επιλογών. Επίσης φάνηκε ότι ο χορευτής µέσω του
αυτοσχεδιασµού δεν απελευθερώνει µόνο συναισθήµατα, αλλά εκφράζει έλεγχο και
πειθαρχία στους κανόνες σύνθεσης προκειµένου η χορογραφία του να ανταποκρίνεται
στην ειδολογική κατηγορία του ζεϊµπέκικου χορού. Μολονότι ο αυτοσχεδιασµός και η
δηµιουργικότητα στην απόλυτη αίσθησή τους συνεπάγονται την υπέρβαση των κανόνων,
εν τούτοις η υπέρβαση των κανόνων προϋποθέτει τη γνώση τους.
Αντικείµενο ερευνών αποτέλεσε επίσης, η επίδραση των παραδοσιακών χορών σε
σωµατικούς παράγοντες και φυσικές ικανότητες ως εναλλακτική µορφή άσκησης σε
πολιτιστικούς συλλόγους. Από τα αποτελέσµατα µελέτης παρέµβασης που εξέταζε την
επίδραση της αεροβικής γυµναστικής και των ελληνικών παραδοσιακών χορών στη
σύσταση σώµατος γυναικών, υποστηρίζεται ευεργετική επίδραση τόσο της αεροβικής
γυµναστικής όσο και των ελληνικών παραδοσιακών χορών στη σύσταση σώµατος
ενήλικων γυναικών (Γεντή, Γουλιµάρης, ∆ούδα, 2009).
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ωστόσο δε συνάντησε ερευνητικά δεδοµένα
εφαρµογής και αξιολόγησης διαθεµατικής διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στη Φ.Α.
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ως προς την επίδραση τους στις στάσεις των µαθητών/τριών στο µάθηµα της Φ.Α. στο
Γυµνάσιο. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν
ένα συνεχώς εξελισσόµενο επιστηµονικό πεδίο µε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Οι παραδοσιακοί χοροί στα Α.Π. στη Μέση Εκπαίδευση
Οι παραδοσιακοί χοροί περιλαµβάνονται στα Α.Π. της Φ.Α. ή των Καλών Τεχνών στην
Εκπαίδευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ (Europe of Cultural Cooperation, 2002). Η σύνδεση των παραδοσιακών χορών µε τη δηµόσια εκπαίδευση
στηρίχθηκε στη δυνατότητα που παρέχεται µέσω της χορευτικής πρακτικής να
µεταδίδονται ταυτόχρονα σηµαντικά προσδιοριστικά στοιχεία του πολιτισµού, όπως η
γλώσσα, η µουσική και οι κινήσεις (Royce, 2005. p. 77).
Στη δηµόσια εκπαίδευση των σύγχρονων εθνών-κρατών µέσω του περιεχοµένου
των Α.Π. επιδιώκεται µαζί µε την απόκτηση γνώσεων η διαµόρφωση και αναπαραγωγή
της εθνικής ταυτότητας των νέων (Μαράτου- Αλιµπράντη & Γαληνού, 1999). Η
επιδίωξη αυτή αποτυπώνεται στους σκοπούς και τους στόχους των εκάστοτε
εκπαιδευτικών νόµων (Βernstein,1977), η έρευνα των οποίων ανέδειξε τις συνδέσεις των
σχολικών πρακτικών µε το ευρύτερο κοινωνικό-ιδεολογικό τους πλαίσιο (Barry, 1986)
και τη συµβολή των διαφόρων µαθηµάτων στην εθνικοποιητική διαδικασία (Αβδελά,
1997, Γκαρτσωνίκα, 2009). Μια διαχρονική µατιά στην µακρά παρουσία των
παραδοσιακών χορών στα Α.Π. της Φ.Α. στη Β/βάθµια εκπαίδευση θα µας δώσει
χρήσιµα στοιχεία για τη θέση τους στην εκπαίδευση.
Στις αρχές του 1920 η ανάδειξη των στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού ως
προσδιοριστικών στοιχείων της ελληνικής ταυτότητας οδήγησε στην ένταξη των
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παραδοσιακών χορών στις σχολικές δραστηριότητες, µε την ονοµασία εθνικοί χοροί.
Αργότερα το 1932 οι παραδοσιακοί χοροί συµπεριλαµβάνονται σε κάθε τύπου σχολικές
εκδηλώσεις, στοιχεία που καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό το σκοπό και το περιεχόµενο της
διδασκαλίας τους.
Οι σκοποί και το περιεχόµενο των παραδοσιακών χορών επηρεάστηκαν από τις
γενικότερες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις αλλά και τις επικρατούσες πολιτισµικές,
ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι γενικότερες κοινωνικο-πολιτικές αντιλήψεις της
µεταπολεµικής περιόδου περί διατήρησης και προβολής των στοιχείων του λαϊκού
πολιτισµού κάθε κράτους και της χρήσης του φολκλόρ γενικότερα έχουν επηρεάσει το
ρόλο των παραδοσιακών χορών (Giurchescu, 2001, Γκαρτσωνίκα, 2009).
Όσον αφορά τη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών στα σχολεία µε
άξονα τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας των νέων, εντοπίζονται σηµαντικές
εκπαιδευτικές µεταβολές µέσω νοµοθετικών διαταγµάτων που αφορούν στο µάθηµα της
Γυµναστικής (Β.∆. 672, 1961). Η εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί τη γενικότερη τάση
κατανάλωσης θεάµατος και εθνικιστικής προπαγάνδας κατά την περίοδο της δικτατορίας
(Λουκάτος, 2000, Γκαρτσωνίκα, 2009).
Η σηµαντική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που ακολουθεί µε το Ν. 4379 του 1964,
θέτει ως πρώτο στόχο «τη θρησκευτική, ηθική και εθνική αγωγή των µαθητών». Η
συνεχής χρήση του όρου εθνικοί χοροί, η ανάδειξη του καλαµατιανού και του τσάµικου
σε «πανελλήνιους χορούς» για υποχρεωτική διδασκαλία και η ενσωµάτωση των τοπικών
χορών στην εκπαιδευτική διαδικασία, πιστοποιούν τη συµβολή των παραδοσιακών
χορών στη συγκρότηση και αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας.
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Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ορίζεται επιµέρους σκοπός στο µάθηµα της
Γυµναστικής που αφορά: «…στη διατήρηση των εθνικών ασµάτων, των εθνικών χορών
και άλλων συναφών εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισµού» αποτυπώνοντας το κλίµα της
εποχής για αποµάκρυνση της εκπαίδευσης από εθνικιστικές αναφορές, οι οποίες
χρησιµοποιήθηκαν υπερβολικά την περίοδο της δικτατορίας (Γκαρτσωνίκα, 2009, Π.∆.
831/20-9-1977, ΦΕΚ 270, 826,827/ 23-9-1977). Έτσι η δηµόσια εκπαίδευση ως ο κύριος
φορέας µετάδοσης του εθνικού πολιτισµού, αναλαµβάνει ένα ρόλο θεµατοφύλακα της
παράδοσης και της «αυθεντικής» µορφής στη διδασκαλία των χορών (Γκαρτσωνίκα,
2009).
Χαρακτηριστικό των Α.Π. της περιόδου 1970-80 είναι ότι οι παραδοσιακοί χοροί
δεν αποτελούν αυτοτελές διδακτικό αντικείµενο αλλά δευτερεύον ή τριτεύον κινητικό
µέρος της ηµερήσιας γύµνασης, αφού τοποθετούνται στο τέλος της διδακτικής ώρας ως
χαροποιό ή οποθεραπευτικό στοιχείο. Την ίδια περίοδο το «σουηδικό σύστηµα» έχει
επηρεάσει τα Α.Π. και τις µεθόδους διδασκαλίας στο µάθηµα της Φ.Α. (Μουντάκης,
2001).
Από τη δεκαετία του 1980 έως και σήµερα η σύνταξη των Α.Π. της Φ. Α. στη
µέση εκπαίδευση συνεχώς εξελίσσεται ακολουθώντας τις τάσεις της επιδεξιότητας
(αθλητοκεντρική), της ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων και της υγείας. Από αυτές
µόνο η τάση της επιδεξιότητας είναι αυτή που επηρέασε καθοριστικά τα Α.Π και τις
µεθόδους διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού η οποία και συνυπάρχει µε τις δύο
άλλες τάσεις (Μουντάκης, 2001). Σύµφωνα µε τα παραπάνω κατά τη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών ο µαθητής που θα χορέψει για παράδειγµα 30 λεπτά
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παραδοσιακούς χορούς βελτιώνει και την επιδεξιότητα και τις φυσικές του ικανότητες
και την υγεία (Μουντάκης, 2001).
Στα Α.Π. του Γυµνασίου και Λυκείου (ΦΕΚ 11/12-1-1990) οι παραδοσιακοί
χοροί αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τα άλλα κινητικά αντικείµενα της Φ.Α. Εκεί γίνεται
λόγος για µεθόδους διδασκαλίας των χορών καθώς και για λαογραφικά, ιστορικά και
χορογραφικά στοιχεία των επιλεγµένων χορών. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται και στο
Α.Π. της Φ. Α. στο νέο ∆ΕΠΠΣ σύµφωνα µε το οποίο εισάγεται η διαθεµατικότητα στη
διδασκαλία και τα περιεχόµενα του µαθήµατος και προωθείται µέσω των βιβλίων που
διανεµήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της Φ.Α. στα ∆ηµοτικά και τα Γυµνάσια το
2006 (ΦΕΚ. τ. Β΄αρ. φ. 304/13-03-2003). Σήµερα η διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών στη Φ.Α. ακολουθεί τη σύγχρονη τάση της εκπαίδευσης προς τη διαµόρφωση
θετικών στάσεων και δεξιοτήτων ζωής δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της
χορευτικής κινητικής δεξιότητας και µέσω αυτής στην καλλιέργεια των φυσικών
ικανοτήτων και την ενίσχυση της υγείας των µαθητών (Μουντάκης, 2006, σ. 173-178).
Από το 1992 ενισχύθηκε η θέση του παραδοσιακού χορού στη Β/βάθµια
εκπαίδευση µέσω του θεσµού των πολιτιστικών προγραµµάτων και των Πανελληνίων
Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων του ΥΠΕΠΘ, η εφαρµογή του οποίου συνέβαλλε
στη δηµιουργία θετικών εµπειριών στους µαθητές και τους καθηγητές (Λιάβας, 2005, σ.
67).

Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στη Φυσική Αγωγή
Ο παραδοσιακός χορός αποτελεί σηµαντικό παιδαγωγικό, µορφωτικό αλλά και
πολιτισµικό αγαθό στην Β/βάθµια Εκπαίδευση. Η διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
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προσεγγίζεται µε βάση την σύγχρονη παιδαγωγική σκοποθεσία και τους ειδικούς ψυχοκινητικούς και συναισθηµατικούς στόχους στο µάθηµα της Φ.Α. (Μπουρνέλλη, 2003).
Από την έρευνα και την εµπειρία σχετικά µε τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στο
ελληνικό σχολείο διαπιστώνεται ότι η έως σήµερα διδακτική πρακτική κατευθύνεται από
την κινητική-φορµαλιστική αντίληψη και παρουσιάζει τα παρακάτω µειονεκτήµατα
(Στιβακτάκη και συν., 2008):
1. Κατά

τη

διδακτική

διαδικασία

ο

χορός

προσεγγίζεται

περισσότερο

κινησιολογικά-µορφολογικά και τεχνικά, δηλαδή ως προς τα συνθετικά της
κίνησης σε άµεση σχέση µε τη µουσική, το ρυθµό και το µέτρο, τις παραλλαγές,
την ορολογία, κ.α. και πολύ λιγότερο ως προς τη λειτουργία του (επικοινωνία,
έκφραση, δηµιουργία, αισθητική) και τη σχέση του µε το περιβάλλον. Τα
στοιχεία αυτά είναι όχι απλά σηµαντικά αλλά καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και την
µορφή του παραδοσιακού χορού (Ζήκος, 2001).

2. Συνήθως χρησιµοποιείται η δασκαλοκεντρική µέθοδος χωρίς φαντασία και
δηµιουργικότητα µε διάφορες τεχνικές µάθησης στείρων βηµάτων και ρυθµικής
µετακίνησης των µαθητών (Ζήκος, 2001, Λυκεσάς, 2002, σ. 2). Η τυποποιηµένη
και µονοµερής προσέγγιση του παραδοσιακού χορού έχει ως αποτέλεσµα να
παρουσιάζεται χωρίς ζωντάνια και νόηµα, να µην παρακινούνται όλοι οι µαθητές
και ιδιαίτερα τα αγόρια, τα οποία προτιµούν περισσότερο τα δυναµικά σπορ όπως
το ποδόσφαιρο, κ.α. Έτσι αποδυναµώνεται σηµαντικά η διδασκαλία του
παραδοσιακού χορού και δεν αξιοποιείται η πολιτισµική του διάσταση, η οποία
παράλληλα µε την κινητική µπορεί να έχει προστιθέµενη αξία ως εργαλείο
µάθησης (Παναγιωτοπούλου, 1995). Η αξιοποίηση της εγγενούς δυναµικής του
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χορού ως µορφή τέχνης και πολιτισµού, είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην εποχή
µας, που η πολιτιστική οµογενοποίηση τείνει να επιβληθεί σε όλους τους τοµείς
της ανθρώπινης έκφρασης και επικοινωνίας (Ζήκος, 2001, Παπακώστας, 2001).
3. Η τυποποίηση της διδασκαλίας επεκτείνεται και στη χρήση λίγων και
συγκεκριµένων µελωδιών και τραγουδιών µε αποτέλεσµα να µην καλλιεργείται
αρκετά το µουσικό και ποιητικό κριτήριο των µαθητών, αλλά και να µην υπάρχει
δυνατότητα απόκτησης συναισθηµατικής σχέσης και προσωπικής προτίµησης.
Αυτό µειώνει τα ακούσµατα και τα βιώµατα των µαθητών, τα οποία µπορούν να
τους συγκινήσουν και να τους κινητοποιήσουν συναισθηµατικά για συµµετοχή
στη διαδικασία της µάθησης (Ζήκος, 2001).
4. Επίσης, κατά τη διδασκαλία δε γίνεται συστηµατική διάκριση µεταξύ βασικών
χορών που λειτουργούν στο γλέντι και εθιµικών χορών. Αυτό δηµιουργεί
σύγχυση στον τρόπο χορευτικής έκφρασης των µαθητών. Επίσης, στερεί τη
δυνατότητα βιωµατικής προσέγγισης των εθιµικών χορών και του λειτουργικού
πλαισίου της παράδοσης τους, άρα και τη δυνατότητα σύνδεσης µε ζητήµατα της
καθηµερινής ζωής των ανθρώπων (αξίες, στάσεις, πράξεις και συµπεριφορές)
(Ζήκος, 2001).
Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν µια σύνθετη δραστηριότητα µε κινητική και
ταυτόχρονα πολιτισµική διάσταση. Στην κινητική του διάσταση είναι µια οργανωµένη
κινητική δραστηριότητα που περιλαµβάνει βήµατα ή πηδηµατάκια ή άλλες ρυθµικές
κινήσεις συγχρονισµένες µε τη µουσική και επιδρά πολυαισθητηριακά (Στιβακτάκη, και
συν., 2009). Γενικότερα στο χορό η συνεχώς µεταβαλλόµενη ροή της κίνησης δίνει
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ζωτικότητα, χρώµα και ενδιαφέρον και ισορροπεί σώµα, µυαλό και αισθήσεις
επιδρώντας στην υποσυνείδητη και συνειδητή κίνηση (Θεοδωράκου, 2005).
Στην πολιτισµική τους διάσταση οι παραδοσιακοί χοροί µέσω της πολυµορφίας
και πολυσηµίας που εµφανίζουν, µπορούν να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον των ατόµων και
να προκαλέσουν συµµετοχή και αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και του
κοινωνικού περιβάλλοντος (Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 54-56, 136-146).
Εµπεριέχουν ένα εγγενές νόηµα που εµπλουτίζει και ενδυναµώνει την κινητική τους
διάσταση επιτείνοντας την κινητική συµπεριφορά (Παπακώστας, 2001). Σύµφωνα µε τη
Ζωγράφου, (2003, σ. 125) «η συνύφανση του χορού µε τη µουσική και το τραγούδι, τη
φορεσιά και όλα όσα απορρέουν από το άµεσο πλαίσιο του χορού, δίνει τη δυνατότητα
επαφής µε επιµέρους εµπειρίες και γνώσεις και η διαπλοκή τους σε επίπεδο συνεργασίας
παράγει διαπροσωπικές σχέσεις και προσωπική ικανοποίηση».
Ως µορφή λαϊκού πολιτισµού οι παραδοσιακοί χοροί µπορούν να προσφέρουν
ένα ευρύτερο πλαίσιο γνώσης που δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης της µάθησης µε
ζητήµατα ιστορίας, λαογραφίας, γεωγραφίας, τέχνης κ.λ.π. επιτυγχάνοντας τη σύζευξη
της Φ.Α. µε άλλα µαθήµατα στο σχολείο (Παπακώστας, και συν., 2006). Ως µορφή
τέχνης οι παραδοσιακοί χοροί µπορούν να προκαλέσουν συγκίνηση και να
δηµιουργήσουν βιώµατα και εµπειρίες στους µαθητές συνδέοντας το χορό µε τη ζωή
(Ζωγράφου, 2003, σ. 27, 29, Θεοδωράκου, 2005).
Υποστηρίζεται ότι εκείνο που κάνει το χορό να ξεχωρίζει από άλλες
παραστατικές τέχνες και κάθε άλλη κοινωνική δραστηριότητα είναι ότι ως κιναισθητική
τέχνη βασίζεται στην πολυαισθητηριακή αντίληψη και εµπειρία. Επιτελεί µια
εκφραστική υποσυνείδητη επικοινωνία µεταφέροντας µηνύµατα, τα οποία προκαλούν
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διάθεση συµµετοχής στους θεατές (Waterman στο Royce, 2005, p. 187). Υποστηρίζεται
επίσης, ότι µέσω της καλλιτεχνικής εµπειρίας βελτιώνεται η ικανότητα του ατόµου για
κριτική αντίδραση απέναντι σε ηχητικά ερεθίσµατα καθώς και η ικανότητα να µπορεί να
εξετάσει ένα θέµα από διαφορετικές σκοπιές και να εκφέρει κρίση ασκώντας εξίσου το
µυαλό, το σώµα, τα συναισθήµατα και τις αισθήσεις (Οrech & Baum (1995).
Από αποτελέσµατα ερευνών προκύπτει ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα χορού
βελτιώνει τόσο την σωµατική όσο και τη ψυχική υγεία των ασκουµένων λόγω της
συνεπίδρασης µουσικής και κίνησης (Θεοδωράκου, 2005, Καραναστάση, και συν. 2009,
Karageorghits & et al., 1996, Pearce, 1981, Templin, & Vernacchia, 1995). Οι ήχοι της
µουσικής και οι στίχοι του τραγουδιού ανακαλούν στη µνήµη εξωµουσικούς
συσχετισµούς και µπορούν να προκαλέσουν σκέψεις που εµπνέουν τη σωµατική
δραστηριότητα. Η χρήση της µουσικής απευθύνεται στην αίσθηση της ακοής που οδηγεί
τα άτοµα να αναζητούν τη χαρά και να απολαµβάνουν την άσκησή τους ακολουθώντας
τους ρυθµούς των σωµάτων τους (Loland, 1999).
Αποτελέσµατα πολλών ερευνών υποστηρίζουν τη συνεπίδραση µουσικής και
κίνησης σε ασκούµενους µε χορό και επιβεβαιώνουν θετικές επιδράσεις τόσο στον
πνευµατικό

και

ψυχολογικό

τοµέα

(διάθεση,

ρυθµό,

ψυχαγωγία,

εσωτερική

απελευθέρωση, αυθορµητισµός, κ.α.) (Brown, 1980, Copeland & Franks, 1991, Chen,
1985) όσο και στον ψυχοκινητικό τοµέα (σωστή εκτέλεση των κινήσεων, έλεγχος
διέγερσης, µύηση ρυθµού, συγχρονισµός των κινήσεων, εξάλειψη δυσµορφιών και
δυσαρµονιών της κίνησης και εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων (Brown, 1980, Copeland
& Franks, 1991, Gfeller, 1988, Chen, 1985, Spilthοorn, 1986).
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Πληθώρα ερευνών υποστηρίζουν θετικές επιδράσεις της µουσικής σε ασκούµενα
άτοµα ως προς την απόδοση, την αυτοσυγκέντρωση, την αίσθηση προσπάθειας, τη
διάρκεια της άσκησης και τη µείωση του αισθήµατος του πόνου και της κόπωσης
(Cromartie & Matesic, 2002, Lee, 1989). Υποστηρίζεται επίσης ότι η άσκηση µε µουσική
θεωρείται ιδιαίτερα δηµοφιλής τρόπος άσκησης από τις γυναίκες, οι οποίες
διασκεδάζουν και βελτιώνουν την ψυχική τους διάθεση (Hayakawa, Miki, Takada,
Tanaka, 2000, Marsh & Peart, 1988).
Πιθανόν οι παραδοσιακοί χοροί να παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήµατα για
διαθεµατική διδασκαλία στη Φ.Α. σε σχέση µε άλλα διδακτικά αντικείµενα του
µαθήµατος, που αφορούν στην ευεργετική επίδραση µουσικής και τραγουδιού και στη
δηµιουργία ευχάριστου και παρακινητικού περιβάλλοντος µάθησης (Στιβακτάκη και
συν., 2008). Υπάρχουν αναφορές που τονίζουν ότι οι παραδοσιακοί χοροί ως φυσική
δραστηριότητα συλλογικής µορφής µη ανταγωνιστικού χαρακτήρα µπορεί να συµβάλλει
στην ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και συνεργασίας χωρίς εντάσεις και ανταγωνισµούς.
Η παρακινητική επίδραση µουσικής–στίχου δηµιουργεί ένα συναγωνιστικό-συνεργατικό
πρότυπο αλληλεπίδρασης που προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις (Ζωγράφου, 2003, σ.
125). Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς χορούς οι αθλοπαιδιές συνήθως δηµιουργούν
εντάσεις, ικανές να οδηγήσουν σε επιθετικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
(∆ιγγελίδης, Μπογιατζή, Χατζηγεωργιάδης, & Παπαϊωάννου, 2006).
Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι η εγγενής πολιτισµική δυναµική του
παραδοσιακού χορού που συλλειτουργεί σε ενότητα µε τη µουσική και το τραγούδι
προσδίδει πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να ενδυναµώσουν τη διδακτική διαδικασία
και κάνουν ελκυστικότερο το µάθηµα της Φ.Α. για όλους τους µαθητές.
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Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας τα ερευνητικά δεδοµένα µπορούµε να πούµε ότι οι παραδοσιακοί χοροί:
1. Ως κοινωνικο-πολιτισµική πρακτική που εκφράζεται µέσω της τρισυπόστατης
ενότητας κίνηση- µουσική -λόγος µε οδηγό το ρυθµό επιδρούν στον άνθρωπο
που συµµετέχει για έκφραση, επικοινωνία και αισθητική απόλαυση
(Ζωγράφου, 2003, σ. 77, 57-65, Ζήκος Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 54-57,
Kaeppler, 1972, Λουτζάκη, 2004, Νιτσιάκος, 1994, σ. 34. Royce, 2005,
Τυροβολά, 2001, Williams, 1976).
2. Ως κινητικό σύστηµα µε διττή σηµασία (κινητική και πολιτισµική) έχουν
δοµή, ύφος, οργάνωση και άµεση σχέση µε τη µουσική, το τραγούδι, το χώρο
και το χρόνο και αντανακλούν το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον.
3. Ως συµβολικό σύστηµα επικοινωνίας και έκφρασης προκαλούν µετάδοση
µηνυµάτων και πληροφοριών και δηµιουργούν βιώµατα και εµπειρίες
σχετικές µε το πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν (Royce, 2005, s.
190-191).
4. Ως περιεχόµενο του Α.Π. της Φ.Α., περιλαµβάνουν τη διδασκαλία των
«πανελληνίων» και τοπικών χορών (Γκαρτσωνίκα, 2009) ακολουθώντας τις
γενικότερες τάσεις της εκπαίδευσης και τους στόχους της Φ.Α.
5. Ως ερευνητικό πεδίο εξελίσσεται σηµαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες
(Zωγράφου, 2003, σ. 142-146) και τα ερευνητικά δεδοµένα ως προς τη
διδασκαλία αναφέρονται κυρίως στο δάσκαλο, τις διδακτικές µεθόδους και τη
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διερεύνηση των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων των µαθητών στο
πλαίσιο των πολιτιστικών συλλόγων.
6. Τα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν θετικές επιδράσεις της µουσικής και
της κίνησης σε σωµατικούς και ψυχολογικούς παραµέτρους ασκουµένων
ατόµων από την εφαρµογή κινητικών προγραµµάτων χορού.
7. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δε βρέθηκαν δεδοµένα που να αφορούν
στην εφαρµογή διαθεµατικών προγραµµάτων διδασκαλίας παραδοσιακών
χορών στη Φ.Α. και την επίδραση τους στις στάσεις των µαθητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
Η ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας που
σχετίζεται µε τη διαθεµατικότητα, τις βασικές αρχές και τα µοντέλα ενιαιοποίησης της
διδασκαλίας βάσει του νέου ∆ΕΠΠΣ, στα οποία βασιστήκαµε για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή του διαθεµατικού προγράµµατος. Παρουσιάζονται επίσης τα πιθανά
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της διαθεµατικής διδασκαλίας στη Φ.Α. και η
ανασκόπηση ερευνητικών δεδοµένων µε διαθεµατικές εφαρµογές στη Φ. Α.

Εννοιολογικός ορισµός - Σχετική ορολογία
Για τον προσδιορισµό της έννοιας της διαθεµατικότητας διατυπώθηκαν διάφοροι ορισµοί
στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, όπου παρατηρείται σύγχυση ως προς την
ορολογία και τον ορισµό της. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιείται πλήθος
ορολογίας που αποδίδει την έννοια της διαθεµατικότητας, όπως inter-disciplinary, multidisciplinary, cross-disciplinary, pluri-disciplinary, trans-disciplinary, integrated (Cone, &
Cone, 1999a).
Σύµφωνα µε τον Jacobs (1989) στο Μυλώσης, (2006, p.15) ο όρος interdisciplinary ορίζεται ως µια εκπαιδευτική προσέγγιση που δείχνει στους µαθητές µε
ενεργητικό τρόπο πως συνδέονται οι διαφορετικές επιστήµες, πως µπορούν να
εξερευνήσουν την κάθε εκπαιδευτική προοπτική και πως µπορούν να επηρεάσουν τη ζωή
τους.
Ο όρος inter-disciplinary ορίζεται ως µια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία
δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές ενιαιοποιούνται µε σκοπό την ενίσχυση της
64

µάθησης σε κάθε γνωστική περιοχή (Cone, Werner, Cone, & Woods, 1998 στο
Μυλώσης, 2006, σ. 15).
Σύµφωνα µε τον Burton (2001) η εννοιολογική σηµασία των όρων που
ακολουθούν αποδίδεται ως εξής: Ο όρος «cross-disciplinary» αναφέρεται στην ερµηνεία
µιας επιστήµης κάτω από την προοπτική µιας άλλης ή η εφαρµογή των αξιωµάτων µιας
επιστηµονικής περιοχής σε µιαν άλλη π.χ. η ιστορία των µαθηµατικών ή η ανάλυση και
παρουσίαση ενός µυθιστορήµατος µε τη χρήση της µουσικής.
Ο όρος «multi-disciplinary» σηµαίνει τη σύνδεση πολλών επιστηµών µε εστίαση
σε ένα πρόβληµα χωρίς άµεση πρόθεση για ενιαιοποίηση π.χ. µουσική, µαθηµατικά,
ιστορία. Ο όρος «pluri-disciplinary» σηµαίνει τη σύνδεση εκείνων των επιστηµών που
σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο µεταξύ τους, π.χ. µαθηµατικά και φυσική, γαλλικά
και λατινικά.
Ο όρος «trans-disciplinary» σηµαίνει την εφαρµογή της γνώσης πολλών
επιστηµών πέρα από το σκοπό των επιστηµονικών περιοχών για την επίλυση ενός
πραγµατικού προβλήµατος. Ο όρος «integrated» αναφέρεται σε ένα Α.Π. που οι
διαφορετικές επιστηµονικές περιοχές χάνουν την ευκρίνεια τους µέσα σε ένα ενιαίο
σύνολο.
Στην ελληνική βιβλιογραφία οι όροι που χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς για τη
διαθεµατική διδασκαλία ήταν οι ακόλουθοι: ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία, ολική
διδασκαλία, κέντρα ενδιαφέροντος, περιβαλλοντική µελέτη, διαθεµατική προσέγγιση.
Σύµφωνα µε το Ματσαγγούρα (2002) οι έννοιες διαθεµατικότητα, διεπιστηµονικότητα
και ενιαιοποίηση ορίζονται ως εξής:
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«Η διαθεµατικότητα (cross-thematic integration) είναι τρόπος οργάνωσης του
Α.Π.Σ., που καταργεί ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα
διακριτά µαθήµατα και αντιµετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία
προσεγγίζει µέσα από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση θεµάτων, ζητηµάτων και
προβληµατικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν µε τα κριτήρια των µαθητών
ενδιαφέρον» (cross curricular themes, thematic integration, unit approach, topic
approach, integrated day).
«Η διεπιστηµονικότητα (inter-disciplinarity) είναι τρόπος οργάνωσης του Α.Π.Σ.,
που διατηρεί τα διακριτά µαθήµατα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής
γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει µεταξύ τους το περιεχόµενο
των διακριτών µαθηµάτων».
«Η ενιαιοποίηση (integration) αναφέρεται στην εσωτερική συνοχή και την οµαλή
ροή τόσο εντός και µεταξύ των ενοτήτων του αυτού µαθήµατος που διδάσκεται σε
διαφορετικές τάξεις όσο και στις αλληλοδιάδοχες βαθµίδες εκπαίδευσης».
Σύµφωνα µε το Θεοφιλίδη (1997) στο Μυλώσης, (2006, σ. 15) «διαθεµατική
προσέγγιση είναι η µορφή διδασκαλίας κατά την οποία από τη µια το περιεχόµενο
διδασκαλίας ενιαιοποιείται και από την άλλη η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και
ευρηµατικής µορφής. Πρόκειται δηλαδή για µια εκπαιδευτική καινοτοµία τόσο ως προς
το περιεχόµενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη µέθοδο εργασίας».
Η διαθεµατικότητα πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1920 ως «ενιαία
συγκεντρωτική διδασκαλία» µε βασικό σκοπό τη διαµόρφωση και οργάνωση του
περιεχοµένου της σχολικής γνώσης κατά αντιστοιχία προς τις φυσικές ενότητες της ζωής
και επανεµφανίστηκε δυναµικά από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Το νέο κύµα της
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διαθεµατικότητας της τελευταίας 30ετίας χρησιµοποιεί τη θεµατική προσέγγιση και
οργανώνει εννοιοκεντρικά τη γνώση. Χρησιµοποιεί ποικιλία τρόπων για να προωθήσει
συνειδητά και συστηµατικά τη συσχέτιση της γνώσης εντός και µεταξύ των θεµάτων
(Χρυσαφίδης, 2000, σ. 51).
Από το 1992 δοκιµάστηκε στην εκπαίδευση µέσω του θεσµού των σχολικών
δραστηριοτήτων ή καινοτόµων δράσεων και την ευέλικτη ζώνη. Έχει συµβάλει
σηµαντικά στη βελτίωση της παρεχόµενης γνώσης στην Α/βάθµια και Β/βάθµια
Εκπαίδευση µέσω της προαιρετικής υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε
διαθεµατικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες σε θέµατα υγείας, πολιτισµού, τέχνης,
περιβάλλοντος, επαγγελµατικού προσανατολισµού και αγωγής σταδιοδροµίας (ΥΠΕΠΘ,
Γ2/4867/28-08-92, ΦΕΚ 629/τ. Β΄/23-Ι0-92).
Το 2003 το Υπουργείο Παιδείας εισάγει την καινοτοµία της διαθεµατικής
διεύρυνσης στη διδασκαλία των µαθηµάτων του Α.Π. µέσω του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την
ανανέωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων στο σχολείο. Το 2006 εµπεριέχεται πλέον
και στα νέα σχολικά εγχειρίδια. Επιχειρήθηκε έτσι µια ποιοτική αναβάθµιση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία βασίστηκε στην κατά το δυνατό σφαιρική και
διερευνητική προσέγγιση της γνώσης µέσω της διαθεµατικότητας. Η ειδική ανασύνταξη
του περιεχοµένου των Α.Π. στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και η προσθήκη δραστηριοτήτων στοχεύει
τόσο στην καλύτερη και ισόρροπη κατανοµή της διδακτέας ύλης ανά τάξη όσο και στην
ολιστική µάθηση µέσω της διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας (Αλαχιώτης,
2002, ΦΕΚ.τ. Β, ΄αρ. φ. 304/13-03-2003 σελ. 4367-8).
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Επιχειρήµατα υπέρ της διαθεµατικότητας
Οι υποστηρικτές της διαθεµατικότητας παραθέτουν επιχειρήµατα επιστηµολογικού,
ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιεχοµένου. Σύµφωνα µε τα επιστηµολογικά
επιχειρήµατα εδραιώνεται η αντίληψη ότι η γνώση τελικά δεν είναι ούτε οριστική ούτε
καθολική αλλά δυνητική και κοινωνικά προσδιορισµένη. Μέσω της διεργασιακής
έρευνας γίνεται προσπάθεια κατανόησης πολύπλοκων δυναµικών διεργασιών για τη
σφαιρικότερη εικόνα των µελετώµενων θεµάτων αναζητώντας το νόηµα πράξεων και
συναισθηµάτων µέσα από προσωπικές οµαδικές αναζητήσεις και βιωµατικές εµπειρίες
(Ματσαγγούρας 2003, σ. 36).
Σύµφωνα µε τον Jakendoff (1992, σ. 55) η διεπιστηµονική θεώρηση συνδέεται µε
την εννοιολογική δοµή, την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος και τη νοερή
γλωσσική λειτουργία. Η εννοιολογική δοµή σχηµατίζει ένα «χώρο συντονισµού», όπου
συναντώνται εποικοδοµητικά τα ερεθίσµατα και οι δραστηριότητες του παρόντος µέσα
από την αντίληψη του περιβάλλοντος και των προηγούµενων σχετικών αφηρηµένων
εννοιών (γνώσεων) που διαθέτει ο άνθρωπος. Η σηµασία προκύπτει από τις σχέσεις
ανάµεσα σε δραστηριότητες και πρακτικές ζωής, στις οποίες χρησιµοποιούνται οι όροιέννοιες (Μαραγκουδάκης, 1998, σ. 47, 48).
Σύµφωνα µε τη συστηµική προσέγγιση της γνώσης βασικό ρόλο έχουν οι σχέσεις
µεταξύ των ατόµων, οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (δυναµική σχέσεων) και η
διαδικασία ανάπτυξης επικοινωνιακής δεξιότητας µέσα από την ενεργοποίηση του
συστήµατος «νόηση, συναίσθηµα, σκέψη και κρίση» (Duglas, 1997, σ. 62-63, Κατάκη,
1996, σ. 58). Η κατανόηση των µηνυµάτων που ανταλλάσσουν τα άτοµα µεταξύ τους
µπορεί να γίνει µόνο µέσα από τη διερεύνηση των µεταξύ τους επικοινωνιακών
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αλληλεπιδράσεων και αλληλοσυνδέσεων, οι οποίες βοηθούν τα άτοµα να δρουν σωστά
στις µεταξύ τους σχέσεις (Goleman, 2006, p. 24). Η συστηµική προσέγγιση θεωρεί ότι
κάθε συµµετοχή του ανθρώπου σε κοινωνική αλληλεπίδραση επεκτείνει τις οπτικές
γωνίες θεώρησης και ενεργού παρέµβασης του στο περιβάλλον τροποποιώντας ή
προσθέτοντας νέα στοιχεία στη δοµή και το περιεχόµενο του.
Οι επιστήµονες προτείνουν να επιδιώκεται η διασύνδεση των διαπροσωπικών
σχέσεων των µελών µιας οµάδας για αλληλεπιδράσεις µε το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον για να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν οι µαθητές ό,τι
διδάσκονται µέσα στην τάξη (Μπίκος, 2004, σ. 131-132). Η γνώση αποκτά νόηµα και
γίνεται εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική στην επίλυση προβληµάτων µόνο στην
ενιαιοποιηµένη και διεπιστηµονική της µορφή και σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής.
Έτσι η µάθηση είναι αναγκαίο να οικοδοµείται µέσα σε αυθεντικές καταστάσεις µε
γνωστικές διαδικασίες αλληλεπικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των µελών µιας
κοινότητας ή οµάδας (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 37). Παιδαγωγοί και ερευνητές τονίζουν
πως το σχολείο πρέπει να γίνει η ίδια η ζωή µε τη δηµιουργία µέσα σε αυτό
καταστάσεων ίδιων µε εκείνες της κοινωνίας, που θα προετοιµάζουν τους µαθητές για τη
ζωή (Μαρκαντώνης, Κασσωτάκης, 1979, σ. 16, Ξωχέλλης, 1980, σ. 39) .
Σύµφωνα µε την Κοινωνική Ψυχολογία κάθε γνωστική διαδικασία αποτελεί µια
ακατάλυτη κυκλική σχέση ανάµεσα στη γνώση και τη ζωή, η οποία παραπέµπει από τη
έµβια δραστηριότητα του ανθρώπου στη γνωστική εµπειρία και αντίστροφα. Ο
άνθρωπος ως ζωντανός οργανισµός έχοντας τη µοναδικότητα να διαθέτει το ανώτερο
εξελικτικά και λειτουργικά τµήµα του εγκεφάλου, το «φλοιό», έχει απεριόριστες
δυνατότητες για νόηση, συναίσθηµα, σκέψη και κρίση. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος µπορεί
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να ξεφύγει από το στείρο «εγώ» ή ο «άλλος» και να οδηγηθεί µε τα κατάλληλα βιώµατα
σταδιακά σε ένα δηµιουργικό «εγώ» και ο «άλλος». Η αφετηρία για την αλλαγή
ταυτίζεται µε την απόφαση του να µείνει ανοικτός στην πιθανότητα ότι µπορεί να
υπάρχει κι άλλος τρόπος να αντιληφθεί τα πράγµατα (Κατάκη, 1996, σ. 58)
Η διαθεµατικότητα επιδιώκει τη βιωµατική µάθηση, η οποία συµβάλλει στη
συνειδητοποίηση της σχέσης του ατόµου µε το περιβάλλον (συνάνθρωπος, θεσµός,
κοινωνία) διευρύνοντας και βελτιώνοντας τις σχέσεις επικοινωνίας και εµπλουτίζοντας
τους τρόπους ένταξης και παρέµβασης του ατόµου στο περιβάλλον του. Υποστηρίζεται
ότι η µάθηση ουσιαστικοποιείται µέσα από τη συλλογική δράση και την άµεση
βιωµατική εµπειρία (Arends 1994, 341). Το βίωµα της συγκίνησης τονίζει τις σηµασίες
και τα νοήµατα που δίνουν τα άτοµα στις εµπειρίες µέσα στο περιβάλλον τους (τάξη,
σχολείο, κοινωνία) και αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία καλλιέργειας της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης των µαθητών και της καλλιτεχνικής τους ευαισθησίας
(Αρχοντάκη-Φιλίππου, 2003, σ. 43).
Τα επιχειρήµατα ψυχολογικού περιεχοµένου εντάσσονται στη Μορφολογική
Ψυχολογία και την Ψυχολογία του παιδιού και στηρίζονται στην αρχή που αντιµετωπίζει
το παιδί ως ολότητα (ολιστική αντιµετώπιση). Επίσης η ολιστική αντιµετώπιση
επεκτείνεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων αφενός παραγωγικά ως αυθόρµητη
αντίδραση του παιδιού και αφετέρου αναπαραγωγικά, ανακαλώντας προγενέστερη
εµπειρία. Έτσι το παιδί συσχετίζει τα παλαιότερα προβλήµατα και τις λύσεις τους µε τις
νέες καταστάσεις της ζωής (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 37-38).
Η θεωρία της µορφής δίνει προτεραιότητα στο σύνολο έναντι του µέρους και
θεωρεί ότι η βασική λειτουργία του εγκεφάλου είναι ολιστική. Αυτό σηµαίνει ότι κατά
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την αντίληψη ενός αντικειµένου ή µιας έννοιας πρώτα συλλαµβάνεται η συνολική του
εικόνα και στη συνέχεια γίνονται αντιληπτά τα επιµέρους στοιχεία. Oι επιστήµονες
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν µέσα σε κάθε άνθρωπο δύο εγγενείς τάσεις. Σύµφωνα µε τη
µία τάση το άτοµο ενεργεί µε ανεξαρτησία και ατοµική ελευθερία και σύµφωνα µε την
άλλη ενεργεί ως µέλος ενός συνόλου. Επειδή η ζωή προωθεί τα σύνολα και στηρίζεται σε
αυτά έχει σηµασία να τα καταφέρει το άτοµο µέσα από την οµάδα και η οµάδα να
προοδεύσει (Κατάκη, 1996, σ. 58)
Επίσης, η σύγχρονη ψυχολογική θεωρία του Gardner (1993, σ. xiv) περί
πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης στηρίζει τη διαθεµατική προσέγγιση. Σύµφωνα µε αυτή
τη θεωρία στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν επτά διαφορετικοί τύποι νοηµοσύνης, οι οποίες
λειτουργούν από κοινού και όχι µεµονωµένα (∆ηµητρόπουλος, 2000, σ. 5). Κάποιες από
αυτές είναι επικρατέστερες, ώστε το άτοµο να µαθαίνει µε το δικό του προσωπικό τρόπο
(Τοµασίδης, 1982, σ. 105). Από τις πολλαπλές διανοητικές ικανότητες άλλες είναι
έµφυτες (γλωσσική, λογικο-µαθηµατική, χωρική, µουσική, κιναισθητική) και άλλες
σχετίζονται µε τη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπου όπως η ενδοπροσωπική και
διαπροσωπική και προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ των έµφυτων ικανοτήτων και
των εµπειριών µέσα από αλληλεπιδράσεις µε διάφορα περιβάλλοντα «δια βίου»
(Gardner, 1994, σ. 175).
Η διαθεµατικότητα επιχειρεί άνοιγµα προς όλους τους τύπους νοηµοσύνης. Για
να είναι αποδοτικότερη η διδασκαλία πρέπει ο εκπαιδευτικός να λαµβάνει υπόψη του τον
προτιµητέο τύπο νοηµοσύνης του µαθητή (Σκοταράς 2007, σ. 33). Ο εκπαιδευτικός
µπορεί επίσης να επιχειρήσει ώστε οι µαθητές να αναπτύξουν περισσότερα από δύο είδη
νοηµοσύνης, οργανώνοντας τη διδασκαλία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν να
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εργαστούν ατοµικά και οµαδικά, να επικοινωνούν και να εµπλέκονται σε πρακτικές
δραστηριότητες,

που

περιλαµβάνουν

για

παράδειγµα

εργασία

ψυχοκινητική,

χειρονακτική και τεχνολογική. Ο τρόπος αυτός ενθαρρύνει το µαθητή να ασχοληθεί µε
το θέµα και αναπτύσσει παράλληλα και άλλες όψεις της σκέψης του. Η πολυτροπικότητα
της µάθησης που επιχειρείται µε τη διαθεµατικότητα, διευκολύνει τη συσχέτιση του
εαυτού µε τη γνώση και την πραγµατικότητα (∆ηµητρόπουλος, 2006).
Τα επιχειρήµατα παιδαγωγικού-διδακτικού περιεχοµένου αναφέρονται στην
παιδαγωγική χρησιµότητα των συνεργατικών και ανακαλυπτικών µεθοδολογιών κατά τη
διδασκαλία µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναγκαιότητα της προετοιµασίας του µαθητή για
τη µεταβαλλόµενη κοινωνία της γνώσης (Καρατζιά—Σταυλιώτη, 2002, σ. 53-64). Η
πολλαπλότητα µεθόδων, µέσων, διαδικασιών και εκφράσεων που εξασφαλίζονται µε τις
διαθεµατικές προσεγγίσεις, ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατοµικές και πολιτιστικές
διαφοροποιήσεις των ατόµων (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 38).
Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σύµφωνα µε τη σύγχρονη ψυχολογία,
συµβάλλει στη µάθηση και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη µέσω της προσωπικής
ανάπτυξης του µαθητή (αυτοαντίληψη) και της ανάπτυξης σχέσεων µε το κοινωνικό
περιβάλλον (Bertrand 1994, 57, 71). Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι ασχολήθηκαν
µε τη φύση της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται στις οµάδες εργασίας και τα
αποτελέσµατα τους και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη
ορισµένων κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής (ΚαρατζιάΣταυλιώτη, 2002, Καψάλης 1996, σ. 390). Τέτοιες δεξιότητες είναι η επικοινωνία, η
συνεργασία, η κοινωνική σχέση και επαφή, η εσωτερίκευση κοινωνικών ρόλων, η
αξιοποίηση γνώσεων και η διαµόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων για
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την επιτυχία στόχων στην καθηµερινή ζωή. Οι δεξιότητες αυτές δεν είναι αυτόµατη
συνέπεια της συνεργατικής µάθησης, αλλά είναι δυνατόν µε την παροχή κινήτρων ή µε
κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων.
Έτσι οι µαθητές θα οδηγηθούν σε πιο αποτελεσµατική ανάπτυξη αλληλεπίδρασης, ώστε
να πραγµατοποιηθούν οι επιθυµητές ενέργειες µέσα στις συνεργατικές οµάδες. Εποµένως
στην οµαδοσυνεργατική τάξη οι µαθητές µαθαίνουν πώς να συνεργάζονται
περιορίζοντας δραστικά τα προβλήµατα συµπεριφοράς και εξασφαλίζοντας τη συνοχή
της οµάδας (Καζέλα, 2009).
∆ιδακτικές αρχές της διαθεµατικότητας
Σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2003, σ. 106-110) οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η
διαθεµατική διδασκαλία είναι:

Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης
Σύµφωνα µε την ολιστική προσέγγισης της γνώσης οι µελετώµενες έννοιες, τα θέµατα και
τα προβλήµατα συσχετίζονται µε τα σύνολα και τις ολότητες στις οποίες ανήκουν για την
απόκτηση ολοκληρωµένης γνωστικής δοµής. Έτσι το άτοµο µπορεί να δει τα πράγµατα
από πολλές οπτικές γωνίες, να δηµιουργεί πολλές και καλά συνδεδεµένες
αναπαραστάσεις και να αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του και τον εαυτό του σε
πραγµατικές καταστάσεις και να στέκεται κριτικά πριν αναλάβει δράση. Μια τέτοια
διαδικασία σκέψης βοηθά το άτοµο να εκτιµά τι του είναι χρήσιµο, να ρυθµίζει ανάλογα
τις πράξεις του και να διαµορφώνει τη δική του άποψη και αντίληψη για τον κόσµο
(ΦΕΚ. τ. Β΄, αρ. φ. 304/13-03-2003, σ. 4367-8).
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι από την αρχαιότητα ακόµη, ο Πλάτων, στην «Πολιτεία»,
επισηµαίνει θεωρητικά την αναγκαιότητα της συσχέτισης των επιµέρους γνώσεων
αναθέτοντας το έργο αυτό στη µεθοδολογική προσέγγιση: «Τα δε χύδην µαθήµατα
παισίν εν τη παιδεία γενόµενα τούτοις συνακτέον εις σύνοψιν αλλήλων των µαθηµάτων
και της του όντος φύσεως» (Πολιτεία 2, 537c, Ματσαγγούρας, 2003, σ. 20).

Η αρχή της παιδοκεντρικότητας και αυτενεργού µάθησης
Η διαθεµατική διδακτική προσέγγιση προσπαθεί να συνδέσει τη σχολική εργασία µε τη
φύση, τις εσωτερικές ανάγκες και τις άµεσες εµπειρίες του παιδιού µέσα από ένα
συνδυασµό µαθητοκεντρικών και δασκαλοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες
παρέχουν στους µαθητές δυνατότητες επιλογής και λήψης αποφάσεων στη διαδικασία
της µάθησης. Η εµπλοκή των µαθητών στον προγραµµατισµό, την αναζήτηση
πληροφοριών, την επεξεργασία, την παρουσίαση και την αξιολόγηση τους οδηγεί στον
απόκτηση προσωπικής εµπειρίας (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 107-108). Ερευνητικά
αποτελέσµατα από την εφαρµογή µαθητοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας υποστηρίζουν
ότι συµβάλλουν στην προαγωγή ενός θετικού ψυχολογικού κλίµατος εξαιρετικά
σηµαντικού για την αποτελεσµατικότητα των µαθητών (Πίτση, και συν. 2009).
Η αυτενεργός εµπλοκή των µαθητών και στον προγραµµατισµό αποτελεί
προϋπόθεση για την αναζήτηση των πληροφοριών, την επεξεργασία τους, την
παρουσίαση του µαθησιακού αποτελέσµατος και τέλος την αξιολόγησή του. Η ενεργός
εµπλοκή δεν εξασφαλίζει µόνο την βαθύτερη κατανόηση του µελετώµενου θέµατος,
αλλά µακροπρόθεσµα συµβάλλει στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που
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εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας του ατόµου στη ζωή και ελαχιστοποίηση των
προβληµάτων του κοινωνικού συνόλου (Ματσαγγούρας, 1998, σ. 107-108).

Η αρχή της παροχής πληροφοριών και της συνδιερεύνησης
Η αρχή της συνδιερεύνησης στηρίζεται από την ψυχολογία των κινήτρων που
υποστηρίζει ότι οι διερευνητικές προσεγγίσεις ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα των
µαθητών για µάθηση και τις θεωρίες που τονίζουν τον ενεργό ρόλο του µαθητή στη
διαδικασία µάθησης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή οι παραδοσιακοί ρόλοι δασκάλου και
µαθητών αναπροσδιορίζονται και οι σχέσεις τους γίνονται συµπληρωµατικές µε
αδιαµφισβήτητο το χρέος του δασκάλου να παρεµβαίνει, να καθοδηγεί και να διευρύνει
τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των µαθητών. Η προσφορά πληροφοριών από τον
εκπαιδευτικό προς τους µαθητές είναι αναγκαία, προκειµένου αυτές να αποτελέσουν το
πρωτογενές υλικό από το οποίο θα οικοδοµήσουν τη γνώση µέσα από ποικιλόµορφες
διαδικασίες επεξεργασίας.
Μείζονος σηµασίας θέµα της διαθεµατικής προσέγγισης είναι η διαδικασία
αναζήτησης της γνώσης, η οποία αποβλέπει στην διεύρυνση των τρόπων µάθησης, στην
ανάδειξη και καλλιέργεια διαφόρων ικανοτήτων και δεξιοτήτων µάθησης και
επικοινωνίας

(λεκτικής,

µη

λεκτικής).

Η

προσέγγιση

αυτή

συµβάλλει

στην

αυτορυθµιζόµενη µάθηση και µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων
ζωής (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 109-110).
Έτσι εργασίες διερευνητικής µορφής µε την αξιοποίηση των Η/Υ για την
αναζήτηση πληροφοριών (on line βάσεις δεδοµένων) µπορούν να εµπλουτίσουν το
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται και να εκπαιδεύσουν τους µαθητές στη
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αξιοποίηση σύγχρονων πηγών πληροφόρησης. Επίσης µπορούν να βοηθήσουν στη
δηµιουργία αίσθησης επιτυχίας, ικανοποίησης και αυτοεκτίµησης (Βουτσινά, και συν.,
2009, ∆ηµητρόπουλος, 2006).

Η αρχή της χρήσης πολυµεθοδολογίας
Για τη διαθεµατική προσέγγιση είναι αναγκαίο να ανανεωθούν οι παραδοσιακές µέθοδοι
και να προστεθούν µέθοδοι όπου ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του διαµεσολαβητή
ανάµεσα στο µαθητή και στο αντικείµενο µάθησης. Έτσι η δασκαλοκεντρική µέθοδος
µειώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό και προστίθενται µαθητοκεντρικές, διερευνητικές και
βιωµατικές µέθοδοι, όπως η οµαδοσυνεργατική, η αυτενεργός, η διαφοροποιηµένη, η
καθοδηγούµενη ανακάλυψη, η δηµιουργική, η µέθοδος project, κ.α. (Μουντάκης, 2006,
σ. 175-176). Σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. για την εφαρµογή διαθεµατικών περιεχοµένων
προτείνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη µέθοδο σχεδίου εργασίας (project) σε
µορφή µικρού προγράµµατος.
Συνοψίζοντας, η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης προϋποθέτει την ολιστική
αντιµετώπιση του µαθητή και των περιεχοµένων διδασκαλίας και συνεπάγεται ποιοτικές
αλλαγές στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία που σχετίζονται µε το δάσκαλο και το
µαθητή συνδέοντας το σχολείο µε την ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των
µαθητών.
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Μοντέλα διαθεµατικής διδασκαλίας
Για την εφαρµογή διαθεµατικών προσεγγίσεων σε διάφορα µαθήµατα και στη Φ.Α.
αναπτύχθηκαν από τους Cone, Werner, Cone, Woods, (1998) τρία µοντέλα διδασκαλίας
για την ενοποίηση δεξιοτήτων και εννοιών δύο ή περισσοτέρων επιστηµονικών
περιοχών: το συνδεόµενο, το συµµετοχικό και το συνεργατικό (σχήµα 6).

Σχήµα 6. Σύγκριση και αντιδιαστολή τριών τύπων διαθεµατικών µοντέλων διδασκαλίας
(Cone, Werner, Cone, & Woods, 1998).
Αυτά τα µοντέλα λειτουργούν σε µια συνέχεια από το απλό στο σύνθετο και
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συγκεκριµενοποιήσουν το σκοπό και
τους στόχους τους για διαθεµατική διδασκαλία. Κατά τη διδασκαλία ενός θέµατος σε ένα
µάθηµα ο διδάσκων επεκτείνεται σε συναφείς έννοιες και θέµατα άλλων µαθηµάτων
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εµβαθύνοντας στη γνώση και δίνοντας αφορµές για παραπέρα διερεύνηση. Παρακάτω
αναλύονται τα τρία µοντέλα ενοποίησης.

Το συνδεόµενο µοντέλο
Τα µοντέλο αυτό περιλαµβάνει συνδέσεις θεµάτων ενός γνωστικού πεδίου µε άλλα
γνωστικά πεδία, έτσι ώστε οι µαθητές να επαυξήσουν ή να συµπληρώσουν τις εµπειρίες
µάθησης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει, προγραµµατίζει και επιλέγει αυτόνοµα ποιας
γνωστικής περιοχής τα περιεχόµενα θα συνδέσει. Αυτό το µοντέλο χρησιµοποιείται κατά
κανόνα από τους εκπαιδευτικούς γιατί τους δίνει την άνεση να επιλέγουν, να σχεδιάζουν,
να προγραµµατίζουν ανεξάρτητα. Για παράδειγµα, αν διδάσκεται µια θεµατική ενότητα
στο πεδίο των κοινωνικών µελετών, οι κατηγορίες µπορεί να είναι ιστορία, γεωγραφία,
λαογραφία, κοινωνιολογία, πολιτικό σύστηµα. Η µελέτη οποιουδήποτε θέµατος της Φ.Α.
µπορεί να συνδεθεί µε θέµατα στο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών, της γλώσσας και
της λογοτεχνίας και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και να διευρύνει σε µεγάλο βαθµό
τη µελέτη των µαθητών (Erickson, 1998). Στην περίπτωση της Φ.Α. κατά τη διδασκαλία
Ελληνικών παραδοσιακών χορών η χρήση ιστορικού, λαογραφικού, γεωγραφικού υλικού
(π.χ. παρουσίαση µιας αρχαίας παράστασης χορών, εθίµων, παραδόσεων, κ.α. αποτελεί
έναν τρόπο σύνδεσης µε τις κοινωνικές επιστήµες.

Το συµµετοχικό µοντέλο
Τα µοντέλο αυτό δίνει έµφαση στη σύνδεση παρόµοιων θεµάτων, εννοιών, ή δεξιοτήτων
από δύο ή περισσότερες επιστηµονικές περιοχές που διδάσκονται σε συνεργασία µε
άλλον εκπαιδευτικό. Ως συνέχεια στο παράδειγµα της διδασκαλίας των παραδοσιακών
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χορών, η έννοια της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου από τον οποίο προέρχονται οι
χοροί, θα διδαχθεί ταυτόχρονα στα µαθήµατα της ΦΑ και των κοινωνικών επιστηµών π.
χ. της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας. Στη Φ.A. δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι οι
παραδοσιακοί χοροί αποτελούν µέρος πολιτιστικών παραδόσεων και εθίµων (που, πως,
πότε, γιατί) και τα µαθήµατα κοινωνικών επιστηµών επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον
οποίο οι παραδόσεις αποτελούν µέρος των κοινωνικών γεγονότων - εορτών και τρόπο
κοινωνικής συµπεριφοράς. Επειδή οι κοινωνικές επιστήµες είναι ένας τρόπος για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων σε άµεση σχέση µε την καθηµερινή ζωή παρέχει µια
ολιστική εµπειρία µάθησης. Παρέχουν ευκαιρίες στους µαθητές να κάνουν συνδέσεις
µεταξύ των παραδοσιακών επιστηµονικών κλάδων, την κοινότητα και τις δικές τους
εµπειρίες (Alleman & Brophy, 1993).
Το συµµετοχικό µοντέλο απαιτεί τη συνεννόηση µεταξύ των εκπαιδευτικών για
τις δεξιότητες, τα θέµατα ή τις έννοιες και η χρονική περίοδο που θα διδαχθούν. Η
µάθηση ενισχύεται µε έναν ουσιαστικό τρόπο, αφού οι µαθητές βλέπουν τους
εκπαιδευτικούς τους να παρουσιάζουν παράλληλα παρόµοιες ιδέες και δραστηριότητες.

Το συνεργατικό µοντέλο
Τα µοντέλο αυτό παρέχει µια στρατηγική για περίπλοκη ενοποίηση περιεχοµένων από
δύο ή περισσότερες επιστηµονικές περιοχές. Επεκτείνοντας το προηγούµενο παράδειγµα
και οι δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και διδάσκουν σε συνεργασία (µαζί
στον ίδιο χώρο), µια θεµατική ενότητα για τον τόπο προέλευσης των χορών,
περιλαµβάνοντας µαθήµατα παραδοσιακών χορών, µουσική, τραγούδια, εικαστικά,
πολιτιστικές παραδόσεις, έθιµα και παιχνίδια. Απαιτεί καλό σχεδιασµό και προθυµία για
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αναζήτηση κοινών περιοχών, προσδιορισµό χρονικών ορίων και σηµαντική ξηραντική
προσπάθεια για προσδιορισµό των συνδέσεων µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών του Α.Π.
Συχνά οδηγεί σε τοµείς γνώσης χωρίς όρια και προκαλεί τους εκπαιδευτικούς να δουν το
Αναλυτικό Πρόγραµµα από µια καινούργια και διαφορετική προοπτική. Το αποτέλεσµα
είναι ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα στο οποίο οι µαθητές θα κατανοήσουν καλύτερα τη
διασύνδεση πολλών γνωστικών περιοχών (Μυλώσης 2006).

Περιεχόµενο ενιαιοποιηµένων διαθεµατικών προγραµµάτων (∆.Ε.Π.Π.Σ.)
Σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ολόπλευρη και
ισόρροπη ανάπτυξη των µαθητών αναφέρονται ως παράµετροι διαθεµατικότητας (Cross
Curricular Themes, CCTs) η επεξεργασία εννοιών και θεµάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων
και η καλλιέργεια στάσεων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001). Ως πλαίσια οργάνωσης της
σχολικής γνώσης, αξιοποιούνται έννοιες, θέµατα, ζητήµατα και προβλήµατα, που
παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον για τους µαθητές είτε γενικότερο ενδιαφέρον
για την κοινωνία και τον πολιτισµό (Ματσαγγούρας,2002).
Η παραδοσιακή µορφή του Ωρολογίου Προγράµµατος µε καθορισµένες χρονικές
περιόδους για κάθε µάθηµα παύει να ισχύει, χωρίς όµως να καταργούνται οι γνώσεις που
αντιπροσωπεύουν τα διακριτά µαθήµατα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν το χώρο
άντλησης της σχολικής γνώσης. Επίκεντρο της διδασκαλίας και της µάθησης στα
ενιαιοποιηµένα διαθεµατικά προγράµµατα, γίνονται οι έννοιες που µπορούν να
εφαρµοστούν σε καινούργια αλλά σχετιζόµενα περιεχόµενα. Θέµα γίνεται το
εκφραστικό µέσο, που επιτρέπει στους µαθητές να εφαρµόσουν καινούργια γνώση σε
προγενέστερη. Η µελέτη θα έχει περισσότερο βάθος, παρακινητικό χαρακτήρα,
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σχολαστικότητα και σχέση µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τον προβληµατισµό των
µαθητών. Με την ενιαιοποίηση των περιεχοµένων των διαφόρων µαθηµάτων του Α.Π.
τα σχολικά µαθήµατα αλληλοσχετίζονται, αλληλοσυµπληρώνονται και κατανοούνται
καλύτερα. Η σχολική γνώση βαθµιαία ενιαιοποιείται, µε αποτέλεσµα ο µαθητής να
αποκτά µια ολιστική εικόνα της πραγµατικότητας (Erickson,1998).
Στη διεθνή βιβλιογραφία προσδιορίζονται ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες των
διαφόρων επιστηµών, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν βασικούς κρίκους οριζόντιας
διασύνδεσης των µαθηµάτων. Μερικές θεµελιώδεις έννοιες είναι κοινές σε πολλά
γνωστικά αντικείµενα της ίδιας τάξης ή διαφόρων τάξεων και συνδέονται µε τους
βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Για την οργάνωση προγραµµάτων διάφοροι
ερευνητές προτείνουν τη χρήση δίπολων όπως σύγκρουση και συµφιλίωση, µονάδες και
σύνολα, πρόοδος και συντήρηση, παγκοσµιοποίηση και παράδοση, άτοµο και οµάδα,
µέρος και όλον (Caine, & Caine, 1991 στο Μυλώσης, 2006).
Προτεινόµενες θεµελιώδεις έννοιες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
διαθεµατικές δραστηριότητες των γνωστικών περιεχοµένων σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ.
είναι οι παρακάτω: «αλληλεπίδραση (π.χ., συνεργασία, συλλογικότητα, σύγκρουση,
εξάρτηση), διάσταση (π.χ. χώρος–χρόνος), επικοινωνία (π.χ. κώδικας, συµβολισµός,
πληροφορία), µεταβολή (π.χ. εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα), µονάδα – σύνολο (π.χ.
άτοµο, µόριο, κύτταρο, προσωπικότητα, κοινότητα, κοινωνία), οµοιότητα-διαφορά (π.χ.
ισότητα, οµοιότητα, διαφορά), πολιτισµός (π.χ. παράδοση, τέχνη), σύστηµα (π.χ. δοµή,
ταξινόµηση, οργάνωση, ισορροπία, νόµος, κλίµακα, συµµετρία) κ.α.».
Η έννοια «αλληλεπίδραση» για παράδειγµα, στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήµες γίνεται αντιληπτή, όταν εξετάζεται η δράση των ανθρώπων, ως ατόµων ή
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κοινωνικών οµάδων (Ιστορία, Κοινωνική και πολιτική Αγωγή). Στη Γλώσσα και την
Τέχνη (Λογοτεχνία, Εικαστικά, Μουσική, Χορός) η έννοια «αλληλεπίδραση» αποκαλύπτεται µέσα από τις αµφίδροµες επιδράσεις λαών, γλωσσών και πολιτισµών και διατρέχει
πολλά θέµατα αρκετών επιστηµών (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Φ.Α.). Η αλληλεπίδραση
εντός του πεδίου της Φ.Α. µπορεί να συνδεθεί µε τα οµαδικά αθλήµατα µεταξύ
καθηγητή, µαθητών, κοινωνικού περιβάλλοντος, κ.α.. Βασικός σκοπός της διαθεµατικής
σύνδεσης είναι η κατανόηση και η συνειδητή αντίληψη της σηµασίας της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων.
Η έννοια «επικοινωνία» εξετάζεται µε αναφορές σε ζητήµατα που σχετίζονται µε
τον «άλλο» µέσα από πολλούς κώδικες ως σηµαντική ικανότητα για την ανάπτυξη του
σύγχρονου επικοινωνιακού πολίτη. Η επικοινωνία µέσω πολλών και ποικίλων κωδίκων
οφείλεται στην ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να ζήσει µε τους άλλους, να ανταλλάξει
ιδέες, γνώσεις, εµπειρίες, να δώσει και να πάρει στοιχεία πολιτισµού.
Σύµφωνα µε την Placek (1992) ένα διαθεµατικό Α.Π. της Φ.Α. πρέπει να διέπεται
από µια διαφορετική αντίληψη από εκείνη που επικρατεί σήµερα. Στο πεδίο της Φ.Α. το
επίκεντρο τουλάχιστον για ένα µέρος του Α.Π. δεν θα πρέπει µόνο η φυσική
δραστηριότητα, αλλά µάλλον θα πρέπει να περιλαµβάνει ευρύτερα θέµατα που
χρησιµοποιούνται από τα άλλα µαθήµατα του σχολείου όπως αξίες και έννοιες που
σχετίζονται µε πολιτισµικά θέµατα, θέµατα υγείας, επικοινωνίας (Placek, 1992). Επίσης
προτείνονται θέµατα όπως ο εαυτός µας (υγεία, επάγγελµα, ελεύθερος χρόνος κτλ), το
φυσικό περιβάλλον (ζώα, φυτά κλπ.), οι κοντινές κοινωνικές σχέσεις οι σηµαντικοί άλλοι
(οικογένεια, φίλοι, δάσκαλος), οι µακρινοί άλλοι (άλλες χώρες, άλλοι λαοί και
πολιτισµοί κλπ.) (Noddings, 1992 στο Μυλώσης, 2006). Προτεινόµενοι παράµετροι
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διαθεµατικότητας στα Α.Π.Σ. αποτελούν οι δεξιότητες ζωής, προσωπικές και κοινωνικές
(επικοινωνίας, συνεργασίας, µελέτης, επίλυσης προβληµάτων), καθώς και δεξιότητες
πληροφορικής και τεχνολογίας (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγούρας, 2002).

Κατακόρυφη και οριζόντια ενιαιοποίηση
Στα ∆ΕΠΠΣ προτείνονται λύσεις που βασίζονται στην ελληνική πραγµατικότητα µε τις
υφιστάµενες δοµές και τους επιδιωκόµενους στόχους. ∆ιατηρούνται τα διακριτά
µαθήµατα στο Αναλυτικό και στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα, αλλά ταυτόχρονα
αξιοποιούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης µέσα σε ένα ενιαίο σύνολο σε δύο
άξονες, τον κατακόρυφο άξονα και τον οριζόντιο. (Suggested Teaching Strategies for
Curriculum Integration). Στον κατακόρυφο ή κάθετο άξονα συσχέτισης (εσωτερική
ενιαιοποίηση) το ∆ΕΠΠΣ επιδιώκει να εξασφαλίσει εντός του ίδιου κλάδου
(ενδοκλαδική) εσωτερική συνοχή και οµαλή ροή της γνώσης από ενότητα σε ενότητα.
Στον οριζόντιο άξονα διαθεµατικής συσχέτισης (εξωτερική ενιαιοποίηση) επιχειρεί να
ενεργοποιήσει πολλούς τρόπους συσχέτισης θεµάτων και εννοιών µε άλλους κλάδους.
Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των Α.Π.Σ. σηµαίνει κατάλληλη οργάνωση της
διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειµένου µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η
επεξεργασία θεµάτων, από πολλές πλευρές και να αναδεικνύεται η σχέση τους µε την
πραγµατικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται, στο µέτρο του δυνατού, µέσα από τα Α.Π.Σ. και
τη διδασκαλία, προεκτάσεις που έχουν τα εξεταζόµενα θέµατα των αυτοτελών
µαθηµάτων στο επίπεδο όχι µόνο των επιστηµών, της τέχνης και της τεχνολογίας αλλά
και της διαµόρφωσης στάσεων και δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές είναι αναγκαίες για
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την αυτορυθµιζόµενη µάθηση και ταυτόχρονα προωθείται η σύνδεση της σχολικής
γνώσης µε τα βιώµατα των µαθητών και τα προβλήµατα της σύγχρονης ζωής
(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 36).
Σε ένα ενιαιοποιηµένο Α.Π. απαιτείται από τους Κ.Φ.Α. σκόπιµη και εστιασµένη
προσπάθεια µε σκοπό να ξεφύγουν από την απλή διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων και
αθληµάτων στη συνειδητή επιλογή εννοιών που σχετίζονται µε την υγεία και φυσιολογία
του σώµατος και την ενσωµάτωση µικρών προσωπικών προγραµµάτων στη ζωή των
µαθητών (Μυλώσης, 2004, 27, Placek & O’Sallivan, 1997). Ως προς την ενσωµάτωση
δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και προσωπικής ανάπτυξης στο Α.Π. της Φ.Α.
είναι πολύ γνωστό το πλαίσιο εργασίας του Hellison για ανάπτυξη συνειδητής αντίληψης
κοινωνικής υπευθυνότητας (Hellison , 1995, στο Μυλώσης, 2004, σ. 98).
Στον οριζόντιο άξονα η εξωτερική ενιαιοποίηση της Φ.Α. µε γνωστικά
περιεχόµενα άλλων µαθηµάτων όπως οι κοινωνικές και φυσικές επιστήµες µπορεί να
γίνει αντιληπτή µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος αφορά στην ενσωµάτωση περιεχοµένων
άλλων γνωστικών περιοχών (µαθηµάτων, επιστηµών) στο περιεχόµενο της Φ.Α. µε
σκοπό να διδαχθούν κοινά θέµατα και έννοιες. Ο άλλος τρόπος αφορά στην ενσωµάτωση
περιεχοµένων της Φ.Α. στο περιεχόµενο άλλων µαθηµάτων και γνωστικών περιεχοµένων
µε σκοπό την ανάπτυξη προβληµατισµού και συσχετίσεων για την αναζήτηση κοινών
τόπων ή διαφορών και τη βαθύτερη κατανόηση τους. Η αναζήτηση της σηµασιολογικής
διαφοροποίησης του ενός τρόπου από τον άλλο καταλήγει στη βαρύτητα του στόχου της
εκάστοτε προσέγγισης των ίδιων εννοιών. Έτσι, ενώ στην πρώτη περίπτωση δίδεται
βαρύτητα στους στόχους της Φ.Α., στη δεύτερη δίδεται βαρύτητα στους στόχους άλλων
µαθηµάτων και επιστηµών (Μυλώσης, 2004, σ. 27, Placek & O’Sallivan, 1997).
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Στη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι θέµατα που µπορούν να
ενσωµατωθούν στη διδασκαλία της Φ.Α. ανήκουν στο πεδίο της γλώσσας, των
κοινωνικών επιστηµών (ιστορία, κοινωνιολογία, κ.α.) των φυσικών επιστηµών (φυσική,
χηµεία, βιολογία, κ.α.) (Placek & O’Sallivan, σ. 1997), της τέχνης (µουσικής, χορός,
ζωγραφική, κ.α.) και της Τεχνολογίας επικοινωνίας και Πληροφοριών διευρύνοντας τα
πεδία της µάθησης και την αίσθηση επιτυχίας, ικανοποίησης και αυτοεκτίµησης
(Βουτσινά, και συν., 2009, ∆ηµητρόπουλος, 2006, Καβακλή και συν., 2005, Κarkou,
2003).

Το αναλυτικό πρόγραµµα ως πλαίσιο οργάνωσης διαθεµατικής διδασκαλίας
Συνήθως ως πλαίσιο διεπιστηµονικής και διαθεµατικής ανάπτυξης ενός θέµατος
χρησιµοποιούνται τα γνωστικά περιεχόµενα των διαφόρων µαθηµάτων του Α.Π.
(Ματσαγγούρας, 2002). Για παράδειγµα στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στη
Φ.Α. µπορεί να γίνει η οριζόντια σύνδεση µε τα διάφορα µαθήµατα του Α.Π. όπως στο
παρακάτω στο σχήµα 7.
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Σχήµα 7. Οριζόντια σύνδεση του χορού µε τα µαθήµατα του Α.Π.

Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις υποστηρίζονται από δραστηριότητες που µπορούν
να γίνουν εντός και εκτός των µαθηµάτων µε συνεργασίες εκπαιδευτικών διαφορετικών
ειδικοτήτων οργανώνοντας σχέδια εργασίας (projects) (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 19-35).
Για το σκοπό αυτό διαθέτουν το 10% του διδακτικού χρόνου για κάθε µάθηµα µε
θεµατικές ενότητες που αντλούνται από το περιεχόµενα των µαθηµάτων ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα των µαθητών.
Σύµφωνα µε τον Burton, (2001) για να επιτύχει ένα ενοποιηµένο διαθεµατικό
πρόγραµµα είναι απαραίτητο: α) να γίνει κατάλληλος και προσεχτικός σχεδιασµός των
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δεξιοτήτων και των γνώσεων που θα αποκτήσουν οι µαθητές σε ένα µάθηµα ή σε µια
ενότητα µαθηµάτων. β) να γίνει κατάλληλη ενιαιοποίηση άλλων γνωστικών περιοχών µε
την αξιοποίηση των εµπειριών του εκπαιδευτικού σε µια συγκεκριµένη επιστηµονική
περιοχή, γ) να υπάρχει αλληλουχία σκοπού και στόχων και αντιστοίχηση µε τις
κατάλληλες δραστηριότητες και δεξιότητες και στάσεις, δ) να ενθαρρύνει νοητικές
διεργασίες και δεξιότητες σκέψης που τους καθοδηγούν στην αναζήτηση συνδέσεων και
σχέσεων µεταξύ άλλων περιοχών µάθησης και ε) να είναι εξοικειωµένος ο εκπαιδευτικός
µε τις έννοιες και τις δεξιότητες που θα διδαχθούν (Cone et al., 1998).
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες ενιαιοποίησης γνωστικών
περιεχοµένων εστιάζοντας σε θέµατα µε στρατηγικές συνεργατικής διδασκαλίας από
εκπαιδευτικούς µέσα στο κεντρικό Α.Π. µε τη χρήση της εσωτερικής ενιαιοποίησης
(εντός του πεδίου της Φ.Α.) και της εξωτερικής ενιαιοποίησης (µε άλλα γνωστικά
περιεχόµενα) (Μυλώσης, 2004, σ. 26, Placek, 1992, Placek & O’Sallivan, 1997).

Αξιολόγηση του διαθεµατικού προγράµµατος
Η διαδικασία αξιολόγησης ενός διαθεµατικού προγράµµατος µπορεί να ακολουθήσει τα
εξής στάδια: α) προσδιορισµός των µαθησιακών στόχων και των κριτηρίων της
αξιολόγησης, β) επιλογή της τεχνικής ή των τεχνικών αξιολόγησης, γ) ερµηνεία της
ατοµικής και οµαδικής πορείας της επίδοσης των µαθητών, δ) αποτύπωση του
αποτελέσµατος της αξιολόγησης, ε) Ανατροφοδότηση, λήψη ενισχυτικών και
διορθωτικών διδακτικών µέτρων (Κωνσταντίνου, 2002).
Οι Alleman και Brophy (1993) συστήνουν την αξιολόγηση της κάθε
προτεινόµενης δραστηριότητας µε τις ακόλουθες ερωτήσεις πριν ενσωµατωθούν στο
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Α.Π.: α) είναι αυτή η δραστηριότητα επιθυµητή ως εκπαιδευτικός στόχος; β) µπορεί
κάποιος έξω από το πρόγραµµα να αναγνωρίσει τις σχέσεις της δραστηριότητας µε το
γνωστικό αντικείµενο; γ) επιτρέπει η δραστηριότητα στους µαθητές να αναπτύσσουν
ουσιαστικά ή να εφαρµόζουν αυθεντικά σηµαντικά περιεχόµενα; δ) εµπεριέχει αυθεντική
εφαρµογή δεξιοτήτων από άλλες επιστηµονικές περιοχές; ε) µπορούν οι µαθητές να
κατανοήσουν και να εξηγήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους µιας δραστηριότητας; ζ)
Μπορούν οι µαθητές που συµµετέχουν στη δραστηριότητα να είναι αποτελεσµατικοί ως
προς τους επιδιωκόµενους στόχους; η) η δραστηριότητα έχει ως βασική επιδίωξη ένα
σηµαντικό εκπαιδευτικό στόχο; θ) µπορεί να εφαρµοστεί η δραστηριότητα σε σχέση µε
το χρόνο και το χώρο;

Ερευνητικά δεδοµένα διαθεµατικών εφαρµογών στη Φ.Α.
Παρά τη σπουδαιότητα που αποδίδεται διεθνώς στη διαθεµατική διδασκαλία οι έρευνες
που περιλαµβάνουν αναφορές σε διαθεµατικά προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί,
εφαρµοστεί και αξιολογηθεί είναι περιορισµένες, γεγονός που οφείλεται στην αρκετά
δύσκολη και επίπονη διαδικασία εφαρµογής τους (Hatch & Smith, 2004). Ένα
διαθεµατικό Α.Π. αποτελείται από ένα σύνολο εκπαιδευτικών παραγόντων, από τους
οποίους είναι πολύ δύσκολο να αποµονωθεί ένας παράγοντας όπως απαιτούν οι
κλασσικές ερευνητικές µέθοδοι, για να αποδειχθεί κάποιος βαθµός αιτίων και
επιδράσεων (Μυλώσης, 2006).
Ερευνητικά

αποτελέσµατα

εφαρµογής

ενός

διαθεµατικού

εργαστηρίου

ενεργητικής µάθησης διάρκειας έξι µηνών υποστηρίζουν θετικά αποτελέσµατα στην
αύξηση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων (Hollingsworth, Johnson & Smith,
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I998). Άλλα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι οι µαθητές που συµµετέχουν σε
διαθεµατικά προγράµµατα επιτυγχάνουν στον ίδιο βαθµό ή και καλύτερα από µαθητές
που εµπλέκονται σε παραδοσιακά προγράµµατα στη µάθηση ιστορικών περιεχοµένων,
ικανοποιούνται περισσότερο και προετοιµάζονται ακαδηµαϊκά εξ ίσου καλά µε τους
συµµαθητές

των

παραδοσιακών

προγραµµάτων

ενώ

παράλληλα

συµµετέχουν

περισσότερο σε κοινωνικές δραστηριότητες και πέρα από το Α.Π. (Lewis & Foots ,
2001).
Οι Lewis & Shaha (2003) πραγµατοποίησαν τρεις έρευνες για να συγκρίνουν την
επίδραση της εφαρµογής διαθεµατικών Α.Π. στη µάθηση και στις στάσεις των µαθητών.
Οι έρευνες αφορούσαν την εφαρµογή διαθεµατικών και παραδοσιακών Α.Π. στα
µαθηµατικά, την αγγλική γλώσσα και µαθήµατα θετικών επιστηµών. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι οι µαθητές που παρακολούθησαν τα διαθεµατικά προγράµµατα είχαν
θετικότερες ή ισοδύναµες στάσεις σε σχέση µε τους µαθητές που διδάχτηκαν τα
παραδοσιακά προγράµµατα στα πιο πάνω µαθήµατα. Επίσης, η εφαρµογή προγράµµατος
διαθεµατικής

παρέµβαση

διάρκειας

εννέα

µαθηµάτων

στη

Φ.Α.

βάσει

του

πολυδιάστατου µοντέλου προσανατολισµού στόχων µε έµφαση στην προσωπική
βελτίωση µαθητών/τριών γυµνασίου είχε θετικά αποτελέσµατα στα κίνητρα και στην
ικανοποίηση των µαθητών (Κοσµίδου, 2000, Papaioannou, 1999, Papaioannou, Milosis,
Kosmidou, & Tsigilis, 2002).
Επίσης, η εφαρµογή διαθεµατικού προγράµµατος παρέµβασης στη Φ.Α. σε
µαθητές Γυµνασίου διάρκειας έξι µηνών, είχε θετική επίδραση στις στάσεις και τη
µάθηση των µαθητών/τριών στη Φ.Α., στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηµατικά.
Βασικοί άξονες του προγράµµατος ήταν: α) η δηµιουργία θετικού κλίµατος µάθησης
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προσανατολισµένου στην προσωπική βελτίωση του κάθε µαθητή, β) η εφαρµογή της
δεξιότητας αυτορρύθµισης, γ) η εφαρµογή ψυχολογικών στρατηγικών, δ) η ενσωµάτωση
διαθεµατικών περιεχοµένων, ε) η βιωµατική προσέγγιση της διδασκαλίας, στ) η
εφαρµογή των σχεδίου εργασίας (project) και ζ) η καλλιέργεια θετικών στάσεων στους
µαθητές για τα µαθήµατα Φ.Α., Μαθηµατικά, Νεοελληνική Γλώσσα, για τους καθηγητές
τους και για το σχολείο γενικότερα (Μυλώσης, 2004, Μυλώσης, & Παπαϊωάννου, 2005).
Από τα αποτελέσµατα της παραπάνω παρέµβασης προέκυψαν θετικές επιδράσεις
στους προσανατολισµούς στόχων των µαθητών, στην αντιλαµβανόµενη έµφαση του
καθηγητή Φ.Α. σε προσανατολισµούς στόχων, στην παρακίνηση των µαθητών στη Φ.Α.,
στην ικανοποίησή τους από τα µαθήµατα και στην επίτευξη δύσκολων καθηκόντων,
στην αυτοαντίληψη τους, στις στάσεις τους ως προς την εµπλοκή σε επεισόδια βίας και
ως προς τους καθηγητές. Ως προς την ακαδηµαϊκή τους επίτευξη προέκυψαν θετικές
επιδράσεις στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας ενώ δεν συνέβη το ίδιο στα
Μαθηµατικά (Μυλώσης, 2004, Μυλώσης, & Παπαϊωάννου, 2005) τονίζεται δε η
αναγκαιότητα χρονικής συνέχειας στην εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων για τη
διατήρηση της µάθησης (Μυλώσης, 2004, σ. 288-289).
Σε έρευνα των Ζερβού, ∆έρρη, & Πατεράκη, (2004) εξετάστηκε η
αποτελεσµατικότητα δύο διαθεµατικών προγραµµάτων διάρκεια 22 µαθηµάτων σε 35
µαθητές ∆΄ δηµοτικού στην ανάπτυξη της γνώσης για τους αρχαίους Ολυµπιακούς
αγώνες. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές και των δύο οµάδων
βελτίωσαν και διατήρησαν τη γνώση τους. ∆εν αξιολογήθηκε η παρακίνηση, η
ευχαρίστηση των παιδιών ή η βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων, µεταβλητές που
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πιθανόν να επηρεάζονταν θετικά από την εφαρµογή του συγκεκριµένου διαθεµατικού
προγράµµατος.
Παρά τα θετικά ερευνητικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται υπάρχουν
αναφορές που υποστηρίζουν ότι πιθανόν να µην οφείλονται αποκλειστικά στην επίδραση
της διαθεµατικής διδασκαλίας αλλά µάλλον στις ειδικές συνθήκες των συγκεκριµένων
σχολείων που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται µε διαφορετικούς τρόπους
και µε κατάλληλους πόρους (Burton, 2001). Σύµφωνα µε τον Burton, η συλλογικότητα, η
συνεργασία και ο χρόνος οµαδικού σχεδιασµού που παρουσιάζονται σε αυξηµένο βαθµό
στη διαθεµατική διδασκαλία, µπορούν να επιτευχθούν και από εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν σε προγράµµατα που δεν είναι διαθεµατικά, αν έχουν διαθέσιµο τον ίδιο
χρόνο σχεδιασµού και τους ίδιους πόρους.
Σύµφωνα µε τους Brophy & Alleman (1991) τα διαθεµατικά Αναλυτικά
Προγράµµατα αν και δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια για τα σύγχρονα προβλήµατα
της εκπαίδευσης, µπορεί να µην έχουν θετικά αποτελέσµατα όταν η ενιαιοποίηση στο
Α.Π. γίνεται µόνο για χάρη της ενιαιοποίησης. Επίσης, η ενιαιοποίηση είναι πιθανόν να
είναι αντιπαραγωγική όταν υπάρχει η πρόθεση να συνδεθούν θέµατα και γνωστικά
αντικείµενα χωρίς εκπαιδευτική αξία ή όταν πετυχαίνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους
σε ένα επιστηµονικό πεδίο, ενώ αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σε ένα
άλλο. Οι ερευνητές προτείνουν να δοθεί έµφαση στην ανεύρεση αυθεντικών
διαδραστικών συνδέσεων µεταξύ των διαφορετικών επιστηµονικών περιοχών, ώστε να
δηµιουργήσουν µια διαφορά στη διδασκαλία και τη µάθηση. Η συζήτηση τείνει να
µετατοπιστεί από τη σύγκριση ως προς την αξία και τη χρησιµότητα της διαθεµατικής
διδασκαλίας στην εύρεση µιας ισορροπίας µεταξύ της παραδοσιακής διδασκαλίας και
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της διαθεµατικής διδασκαλίας σε συγκεκριµένα γνωστικά περιεχόµενα (Cone & Cone,
1999a).
Οι Placek & O’ Sullivan (1997) προτείνουν την διερεύνηση των παρακάτω
ερωτηµάτων για τα διαθεµατικά προγράµµατα: α) αποτελούν ευκαιρία για διασύνδεση
της Φ.Α. µε την ζωή των σηµερινών παιδιών, β) ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποιες είναι
οι εµπειρίες που αποκοµίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές από αυτά; γ) ποιες γνώσεις
και δεξιότητες προκύπτουν από αυτά; δ) τι είδους αξιολόγηση δίνει νόηµα σε αυτόν τον
τύπο προγραµµάτων.
Οι Κ.Φ.Α. στο ελληνικό σχολείο σήµερα ζητούν απαντήσεις στα παρακάτω
ερωτήµατα: α) µπορεί να εφαρµοστεί η διαθεµατικότητα στη διδασκαλία του µαθήµατος
της Φ.Α. χωρίς να χαθούν τα πλεονεκτήµατα της παραδοσιακής διδασκαλίας και χωρίς
να θεωρητικοποιηθεί το µάθηµα; β) µπορεί η σχολική κοινότητα να υποστηρίξει τέτοιες
εφαρµογές στο πλαίσιο του τόσο ανελαστικού Α.Π.;
Αν και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δε βρέθηκαν ερευνητικά δεδοµένα
εφαρµογής διαθεµατικών προγραµµάτων παραδοσιακού χορού στη Φ.Α., αξίζει να
αναφερθεί η θετική ανταπόκριση που είχε σε µαθητές και καθηγητές η εφαρµογή
πιλοτικού εκπαιδευτικού διαθεµατικού προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών
διάρκειας 5 µηνών (ΥΠΕΠΘ, 2003). Υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Λύκειο των
Ελληνίδων σε 15 σχολεία της Αττικής, 4 σχολεία της Πάτρας και 6 σχολεία της
Θεσσαλονίκης εστιάζοντας στα τραγούδια, τη µουσική, τα έθιµα και τις χορευτικές
εκδηλώσεις. Έλαβαν µέρος 700 µαθητές ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου και
25 επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί, και είχαν πάρει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Η
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εφαρµογή του προγράµµατος αυτού άφησε πολύτιµη εµπειρία τόσο για τους µαθητές όσο
και για τους καθηγητές (Λιάβας, 2005, σ. 67).
Αξίζει επίσης, να αναφερθεί η θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και των
µαθητών στην εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε θέµα τους ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς στο πλαίσιο του θεσµού των σχολικών δραστηριοτήτων στη
Β/βάθµια Εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, 1992). Αρκετά από αυτά παρουσιάστηκαν και
αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων σε
περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο (Ν. 2817/2000, π. 10, άρθ. 14, ΦΕΚ 78 τ.Α΄). Η
φιλοσοφία αυτών των προγραµµάτων βασίστηκε στη διαθεµατική προσέγγιση της
διδασκαλίας, τη µέθοδο project και την οµαδοσυνεργατική µέθοδο ωθώντας τους
µαθητές να ασχοληθούν µε θέµατα τέχνης και πολιτισµού µε την καθοδήγηση
εκπαιδευτικών. Αν και δε βρέθηκαν ερευνητικά δεδοµένα συστηµατικής αξιολόγησης
των προγραµµάτων αυτών παρά µόνον στο πλαίσιο της ενδοοµαδικής αξιολόγησης και
της αξιολόγησης των στους Καλλιτεχνικούς Αγώνες σε περιφεριακό και πανελλήνιο
επίπεδο, άφησαν πολύτιµες εµπειρίες και δηµιούργησαν ευκαιρίες ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων (life’s skills).
Η σύγχρονη τάση της εκπαίδευσης προς την καλλιέργεια στάσεων και
κοινωνικών δεξιοτήτων επηρεάζει τους στόχους όλων των µαθηµάτων. Η Φ.Α. και ο
Κ.Φ.Α. πρέπει να εναρµονιστεί µε τη νέα τάση και να αναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία του
ως προς τους στόχους του µαθήµατος, να ανανεώσει τη διδακτική πρακτική του και να
οργανώσει τα περιεχόµενα µε καινοτόµες δραστηριότητες. Η εφαρµογή της
διαθεµατικότητας υποστηρίζει τη διαδικασία δόµησης κριτικής σκέψης από το µαθητή
(γιατί πρέπει να συµµετέχει µε µια δραστηριότητα, επιλογή, λήψη απόφασης του
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µαθητή). Η κριτική σκέψη βασίζεται στην γνώση και κατανόηση µιας δραστηριότητας
και της σηµασίας της στην καθηµερινή ζωή και εξελίσσεται σταδιακά σε λογική σκέψη
(Piaget, 1999, σ. 140).
Για την κατανόηση της σηµασίας σχετικών εννοιών και όρων ο µαθητής
σχηµατίζει ένα «χώρο σύνδεσης και συντονισµού» των ερεθισµάτων και των
δραστηριοτήτων που συµµετέχει µε τις προηγούµενες αντιλήψεις που διαθέτει για το
θέµα αυτό. Για παράδειγµα η σηµασία του παραδοσιακού χορού προκύπτει από τη χρήση
των βασικών εννοιών και λειτουργιών του σε διάφορες κοινωνικές πρακτικές και
ερµηνεύεται από τις σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα σε δραστηριότητες και
κοινωνικές πρακτικές. Η διαδικασία αυτή συνδέεται απαραίτητα µε τη συνειδητή
αντίληψη της σηµασίας και της χρησιµότητας της δραστηριότητας (Μαραγκουδάκης,
1998, σ. 47, 48).
Ο K.Φ.A. εποµένως πρέπει να εστιάσει πάνω στα συναισθηµατικά περιεχόµενα
του µαθήµατος, οργανώνοντας κατάλληλες διαθεµατικές δραστηριότητες, ώστε να
κινητοποιήσει πρώτα τη σκέψη των µαθητών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
σκεφτούν, να υιοθετήσουν τις σχετικές αξίες. Μπορούν να συνδέσουν τις αξίες µε τις
πρακτικές να επιλέξουν και να αυτοκαθορίσουν τις ενέργειες τους, να αξιολογήσουν τις
ικανότητες και τις προτιµήσεις τους σαν τωρινοί και µελλοντικοί ασκούµενοι (π.χ., ποιες
φυσικές δραστηριότητες είναι πιο διασκεδαστικές για να συµµετέχει κάποιος, ή που τα
καταφέρνει καλύτερα ώστε να θέλει να συµµετέχει).
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Πιθανά οφέλη και µειονεκτήµατα της διαθεµατικής διδασκαλίας στη Φ.Α.
Πιθανά οφέλη
•

Μεγαλύτερη συναισθηµατική κινητοποίηση από την παραδοσιακή διδασκαλία µε
αποτέλεσµα να συµµετέχουν µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον και µεγαλύτερη
εσωτερική παρακίνηση.

•

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα µελετούµενα θέµατα µέσω της δυνατότητας
που δίνεται στους µαθητές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αναπτύξουν
υπεύθυνη στάση απέναντι σε πραγµατικά προβλήµατα της ζωής.

•

Μεγαλύτερη κατανόηση και συνειδητοποίηση της αξίας των βασικών εννοιών
και των λειτουργιών της αποκτούµενης γνώσης µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν.

Πιθανά µειονεκτήµατα
•

Πιθανόν να αλλοιωθεί η πρακτική φύση του µαθήµατος. Κατά την εφαρµογή της
διαθεµατικής διδασκαλίας αφιερώνεται σε άλλες θεωρητικές δραστηριότητες το
10% του διδακτικού χρόνου. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε ελλιπέστερη κινητική
µάθηση η σε χαµηλότερη επίτευξη φυσικής κατάστασης. µετατρέποντας τη
σωµατική άσκηση σε δευτερεύοντα διδακτικό στόχο (Σεραφειµίδης, 2005,
Μυλώσης, 2004, σ. 35).

•

Πιθανόν να αντιδράσουν αρνητικά οι µαθητές για τη διαφοροποίηση του
µαθήµατος.
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•

Πιθανόν η ανασφάλεια, η αναποφασιστικότητα και η απροθυµία των
εκπαιδευτικών για συνεργασίες λόγω µη επαρκούς επιµόρφωσης να δηµιουργήσει
παλινδροµήσεις και αδυναµία αντιµετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων.

•

Πιθανόν η έλλειψη εµπειρίας των εκπαιδευτικών στο χειρισµό συναισθηµατικών
περιεχοµένων και ανάλογων µαθησιακών διαδικασιών να δηµιουργήσει
δυσλειτουργίες και να οδηγήσει στη µη συνέχιση της.

•

Πιθανόν οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν προ αυξηµένων ευθυνών έναντι της
διεύθυνσης του σχολείου, η οποία µπορεί να µην είναι φιλική και ευέλικτη στην
καινοτοµία και να τους αποτρέψει να συνεχίσουν την εφαρµογή της.

•

Πιθανόν να προκύψουν προβλήµατα οικονοµικής φύσης, εξοπλισµού και
ασφάλειας των µαθητών ή περιορισµών του εκπαιδευτικών για την οργάνωση
δραστηριοτήτων (Alleman & Brophy, 1993).

•

Πιθανόν οι εκπαιδευτικοί που καινοτοµούν να υποχρεωθούν να υπερασπιστούν
την εργασία τους, ενώ εκείνοι που χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές µορφές
διδασκαλίας δε χρειάζεται να το πράξουν.

Επίσης είναι απαραίτητο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα:
•

Σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η διαθεµατικότητα χωρίς να χαθούν τα
πλεονεκτήµατα των παραδοσιακών προσεγγίσεων.

•

Σε ποιο βαθµό είναι επιτεύξιµοι οι στόχοι σε διάφορες διαθεµατικές
δραστηριότητες που είναι χρονοβόρες (Alleman & Brophy, 1993).

•

Σε ποιο βαθµό είναι αποδεκτή και επιθυµητή από τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι στο σύνολο τους δεν έχουν κατάλληλα επιµορφωθεί στην εφαρµογή
διαθεµατικών προγραµµάτων
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•

Σε ποιο βαθµό είναι υποστηρικτικό το περιβάλλον του σχολείου (διευθυντής,
καθηγητές, γονείς) για την ανάπτυξη διαθεµατικών προγραµµάτων.

•

Πως αξιολογούνται στην πράξη τα ∆ιαθεµατικά Αναλυτικά Προγράµµατα και
σε ποιο βαθµό.

•

Ποια από τα περιεχόµενα και τις δραστηριότητες που εφαρµόζονται µπορούν
να επηρεάσουν συγκεκριµένες µεταβλητές στο συναισθηµατικό, γνωστικό και
συµπεριφορικό τοµέα των µαθητών µε δεδοµένη τη σχετική δυσκολία
προσδιορισµού τους (Κασωτάκης και Φλουρής, 2004, σ. 295).

Συµπεράσµατα
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε µπορούµε να συµπεράνουµε τα
παρακάτω:
1. Βασικοί άξονες της διαθεµατικότητας είναι η ολιστική αντίληψη της γνώσης,
η ολιστική εµπλοκή του µαθητή (γνωστική, συναισθηµατική, σωµατική), η
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άποψης για θέµατα που σχετίζονται µεταξύ
τους και µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής.
2. Η διαθεµατική προσέγγιση υποστηρίζεται από µεθόδους ενεργητικής και
βιωµατικής

απόκτησης

της

γνώσης

και

κατάλληλα

οργανωµένες

δραστηριότητες.
3. Η διαθεµατικότητα γίνεται µέσα από βασικές έννοιες, οι οποίες εξετάζονται
σε σχέση µε την πραγµατικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
µαθητών.
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4. Βασική επιδίωξη της διαθεµατικής διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια στάσεων
και δεξιοτήτων ζωής.
5. Τα ερευνητικά δεδοµένα εφαρµογής διαθεµατικών προγραµµάτων στη Φ.Α. δε
είναι επαρκή ώστε να εγγυώνται την αποτελεσµατικότητα τους.
6. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε έλλειµµα εφαρµογής
και αξιολόγησης διαθεµατικών προγραµµάτων διδασκαλίας παραδοσιακών
χορών στη Φ.Α. ως προς την αποτελεσµατικότητα τους στην παρακίνηση των
µαθητών και τη διαµόρφωση στάσεων.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στάσεις και τα θεωρητικά µοντέλα που αφορούν
στη δοµή, τη λειτουργία και τη µάθηση των στάσεων, στα οποία βασιστήκαµε για την
ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας. Επίσης παρουσιάζονται ερευνητικά δεδοµένα
για τις στάσεις των µαθητών προς τη Φ.Α. και τη φυσική δραστηριότητα και τους
παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωσή τους.

Ορισµός
Στη διεθνή βιβλιογραφία η στάση συναντάται µε τον όρο «attitude», που προήλθε από τη
λατινική λέξη «aptitudo» και σηµαίνει ικανότητα, γι’ αυτό αρχικά εθεωρείτο ότι καθιστά
ένα άτοµο ικανό να δραστηριοποιηθεί στην εκτέλεση ενός έργου (Μιχαλακοπούλου
1992, στο Πρεπουτσίδου, 2005, σ. 112). Επίσης συναντάται µε τους όρους «beliefs» και
«opinions». Συναφείς εννοιολογικά λέξεις είναι οι «θέσεις», «απόψεις», «πεποιθήσεις»,
«αντιλήψεις» και «τοποθετήσεις».
Στον όρο «στάση» αποδίδονται πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί από συγγραφείς,
ανάλογα µε τις ανάγκες των ερευνών τους και τον επιστηµονικό χώρο από τον οποίο
προέρχονται (π.χ. ψυχολογία, κοινωνιολογία, κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρουµε τους
παρακάτω ορισµούς:
«Στάση είναι µια νοητική και νευρική κατάσταση ετοιµότητας, η οποία είναι
οργανωµένη µε βάση εµπειρίες, ώστε να κατευθύνει και να επηρεάζει δυναµικά τις
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αντιδράσεις του ατόµου προς αντικείµενα και συνθήκες µε τις οποίες συσχετίζεται.
(Allport, 1935 στο Γεώργας, 1995, σ. 123).
«Η στάση ορίζεται ως µια προδιάθεση που µαθαίνεται και που κάνει τα άτοµα να
αντιδράσουν θετικά ή αρνητικά σε ένα ζήτηµα». (Fishbein & Ajzen, 1975 στο
Παπαϊωάννου και συν., 1999. σ. 213).
«Με τον όρο στάσεις αναφερόµαστε σε εσωτερικές, παγιωµένες προδιαθέσεις
συναισθηµατικής και αξιολογικής φύσεως, οι οποίες επηρεάζουν τις σχέσεις του ατόµου
µε τα πράγµατα και µε τον κοινωνικό του περίγυρο». (Ματσαγγούρας, 1998, σ. 116-117)
O Χαραλαµπόπουλος (1993, σ. 170) αναφέρεται σε «κοινωνικές διαθέσεις», που
είναι «συναισθηµατικά φορτισµένοι τρόποι σκέψεων και ενεργειών, µαθαίνονται άλλοτε
µε τη µίµηση και άλλοτε µε τη σύνδεση αντικειµένων, προσώπων και θεσµών µε
ευχάριστες ή δυσάρεστες εµπειρίες και βιώµατα και ρυθµίζουν τη συµπεριφορά».
Ο Γεώργας (1995, σ. 124, 128) αναφέρει ότι στην Κοινωνική Ψυχολογία «µε τη
χρήση της έννοιας στάση προς κάποιο αντικείµενο, κάποια ιδέα ή κάποιο πρόσωπο,
εννοείται ένα διαρκές σύστηµα µε γνωστικό και συναισθηµατικό στοιχείο µε κάποια
τάση προς την έκφραση συµπεριφοράς». Οι στάσεις εκφράζονται ως συµπεριφορά είτε
λεκτική είτε µη λεκτική.
Οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2005, σ. 181-183) αναφέρουν ότι «οι στάσεις
ανήκουν στο συναισθηµατικό τοµέα και εµπεριέχουν παθητική και ενεργητική διάσταση.
Στην παθητική τους µορφή λειτουργούν ως προδιάθεση και στην ενεργητική
εκδηλώνονται ως συµπεριφορές».
Παρ’ όλη την ποικιλία των ορισµών και τη διάσταση που αυτοί παρουσιάζουν, η
χρήση του όρου είναι ευρεία τόσο στην επιστηµονική κοινότητα όσο και στην
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καθηµερινή ζωή. Τα τελευταία χρόνια στους επιστηµονικούς κύκλους εµφανίζεται η
ανάγκη για µια σύγκλιση των υπαρχόντων ορισµών σε ένα γενικότερο, που θα περιέχει
κοινές

κατευθυντήριες

γραµµές

και

θα

καλύπτει

τις

ανάγκες

διαφορετικών

επιστηµονικών και ερευνητικών πεδίων. Στην προσπάθεια σύγκλισης σε έναν ορισµό,
αρκετοί βασίζονται στην ύπαρξη τριών συστατικών της στάσης, τα οποία γίνονται όλο
και περισσότερο αποδεκτά από ερευνητές διαφόρων επιστηµών: του γνωστικού, του
συναισθηµατικού και του στοιχείου της δράσης - συµπεριφοράς, που εκφράζουν
ταυτόχρονα αυτό που σκέφτονται τα άτοµα, αυτό που αισθάνονται και ο τρόπος µε τον
οποίο σκοπεύουν να συµπεριφερθούν σε µία συγκεκριµένη κατάσταση» (Markard 1991,
Stahlberg & Frey, 1997 στο Πρεπουτσίδου, 2005, σ. 112, Παπαϊωάννου και συν., 1999,
σ. 213-214).
Οι στάσεις είναι ο κεντρικός άξονας της αντίληψης των κοινωνικών φαινοµένων
από τον άνθρωπο. Η µελέτη των στάσεων δηλαδή ασχολείται µε το πως αντιλαµβάνεται
το άτοµο τα διάφορα κοινωνικά στοιχεία και φαινόµενα στο περιβάλλον του, πως τα
ερµηνεύει και πως προσαρµόζει τη συµπεριφορά του. Oι στάσεις είναι στενά δεµένες µε
την ανθρώπινη συµπεριφορά και είναι σηµαντικές γιατί υποκινούν και επηρεάζουν τη
συµπεριφορά και συνεπώς συµβάλλουν στην ερµηνεία, τον έλεγχο και την πρόβλεψη της
(Γεώργας, 1995, σ. 121).

Θεωρητικά µοντέλα στάσεων
Σύµφωνα µε τον Sussman (1991) η υιοθέτηση ενός θεωρητικού µοντέλου, βασισµένου
σε εµπειρικές έρευνες είναι το πρώτο βήµα, το οποίο θα αποτελέσει το αντιληπτικό
πλαίσιο και θα παρέχει πρόσθετες γνώσεις σχετικά µε τις θεωρητικές παραµέτρους µιας
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έρευνας. Οι θεωρίες που φαίνεται να έχουν ενδιαφέρον για την οµαδική συµπεριφορά και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλαίσιο ερµηνείας των ευρηµάτων της παρούσας
έρευνας διαχωρίζονται σε:
1. ∆οµικές θεωρίες, που ασχολούνται µε τη δοµή των στάσεων.
2. Λειτουργικές θεωρίες, που ασχολούνται µε τη διαµόρφωση και την αλλαγή
των στάσεων.
3. Θεωρίες µάθησης, που ασχολούνται µε το πώς µαθαίνονται οι στάσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών αυτών είναι ότι εξετάζουν: α) Σε ποιο
βαθµό µπορούν τα άτοµα να ελέγχουν εσωτερικά τις στάσεις και συµπεριφορές τους,
δηλαδή πόσο ελεύθερα είναι να διαµορφώσουν στάσεις και συµπεριφορές. β) Σε ποιο
βαθµό η µάθηση και η εµπειρία των ατόµων µπορούν να ελέγξουν τις στάσεις και τις
συµπεριφορές. γ) Σε ποιο βαθµό οι στάσεις των ατόµων µπορούν να προβλέψουν τις
συµπεριφορές. δ) Tέλος, ποιες είναι οι πηγές των κινήτρων που ωθούν τα άτοµα σε
συγκεκριµένες πράξεις και κατευθύνσεις.

∆οµικά µοντέλα στάσεων
Τα δοµικά µοντέλα δηµιουργήθηκαν για να εξηγήσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται
ανάµεσα στα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται οι στάσεις. Τα σηµαντικότερα από
αυτά είναι:
1. Το µοντέλο των τριών στοιχείων των στάσεων (tricomponent model) (Ajzen
& Fishbein, 1980).
2. Τα πολυχαρακτηριστικά µοντέλα (multi-attribute models): α) µοντέλα στάσης
απέναντι στο «αντικείµενο» (the attitude toward –object model) και β)
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µοντέλα στάσης απέναντι στη συµπεριφορά (the attitude toward - behavior
model).

Το µοντέλο στάσεων των τριών στοιχείων (tricomponent model)
∆ιάφορα δοµικά µοντέλα δηµιουργήθηκαν για να ερµηνεύσουν τις σχέσεις των
συστατικών στοιχείων µιας στάσης, τα οποία σύµφωνα µε την πιο διαδεδοµένη άποψη
στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας είναι τρία: το γνωστικό (cognitive), το
συγκινησιακό (affective) και το στοιχείο της δράσης ή της συµπεριφοράς, τα οποία
εµπλέκονται µεταξύ τους δηµιουργώντας διάφορες σχέσεις (conative or behavioral)
(Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 8, Γεώργας 1995, σ. 130, Kelley, 1983, Παπαϊωάννου, και
συν, 1999, σ. 218, Rosenberg & Hovland, 1960). Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι
τρεις διαστάσεις της στάσης σχετίζονται µεταξύ τους και αλληλεπιδρούν η µια στην
άλλη παρουσιάζεται ποικιλία απόψεων (Γεώργας, 1995, σ.130). Για την ανάλυση που θα
ακολουθήσει βασιστήκαµε στο παρακάτω σχεδιάγραµµα των Rosenberg & Hovland
(1960) (σχήµα 8).
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Σχήµα 8. Το µοντέλο στάσεων των τριών στοιχείων (tricomponent model) (Rosenberg &
Hovland, 1960)

Γνωστικό στοιχείο
Σύµφωνα µε την ψυχολογική θεωρία το γνωστικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρεται
στις γνωστικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη νοηµοσύνη και εκφράζει,
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τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις, απόψεις ή τη γνώση του ατόµου προς τη συµπεριφορά. Η
γνωστική διάσταση περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
•

Οργάνωση και κατηγοριοποίηση (απλοποίηση) των πληροφοριών και των
άπειρων ερεθισµάτων που λαµβάνει καθηµερινά ο άνθρωπος, σε ενιαία
σύνολα και αφηρηµένες έννοιες για την καλύτερη αντίληψη του
περιβάλλοντος

•

Κεντρικότητα ή «εγωκεντρικότατα» που αφορά στην εκτίµηση από το άτοµο
ή την κοινωνία ότι ορισµένες στάσεις είναι πιο κεντρικές, πιο ουσιαστικές και
πιο βαθειά ριζωµένες στο «εγώ» του ανθρώπου (Γεώργας, 1995, σ. 129-130).

Συναισθηµατικό στοιχείο
Το συναισθηµατικό στοιχείο είναι αυτό που εκφράζει τα συναισθήµατα (θετικά ή
αρνητικά), τις συγκινήσεις, τις επιθυµίες ή τις αξιολογήσεις του ατόµου σχετικά µε το
«αντικείµενο» της στάσης. Η ενεργοποίηση του σχετίζεται µε εσωτερικά συναισθήµατα
όπως ευχαρίστηση, ικανοποίηση, χαρά κ.α. Κάθε στάση ενδέχεται να διεγείρει θετικά,
αρνητικά, ουδέτερα ή αντικρουόµενα συναισθήµατα στο άτοµο. Η συναισθηµατική
διάσταση των στάσεων είναι αποτέλεσµα µάθησης κάτω από συνθήκες ενίσχυσης ή
κάτω από την επίδραση κάποιας κοινωνικής παραµέτρου (Γεώργας, 1995, σ. 130,
Παπαϊωάννου, και συν, 1999, σ. 218).

Συµπεριφορικό στοιχείο
Το συµπεριφορικό στοιχείο περιέχει την προδιάθεση για τη συµπεριφορά, αυτό δηλαδή
που σκέφτεται να κάνει το άτοµο και εκφράζει τις τάσεις συµπεριφοράς που υπάρχουν σε
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κάθε στάση (Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ. 218). Η τάση συµπεριφοράς βρίσκεται σε
άµεση σχέση µε τους προσδιορισµένους από την κοινωνία κανόνες συµπεριφοράς,
δηλαδή πως θα έπρεπε να συµπεριφερθεί κάποιος σε µια δεδοµένη περίσταση (Triandis,
Vasiliou, Nassiakou, 1968, Γεώργας, 1995, σ. 131). Οι Ajzen & Fishbein (1980, σ. 13)
θεωρούν ότι η πρόβλεψη της πραγµατικής συµπεριφοράς βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση
µε την πρόθεση του ατόµου να εκφράσει αυτή τη συµπεριφορά.
Εκφράζοντας ένα παράδειγµα µε βάση τη θεωρία της τρισδιάστατης δοµής των
στάσεων η στάση ενός ατόµου ως προς την προτίµηση µιας κινητικής δραστηριότητας
την οποία εκφράζει λεκτικά, εκδηλώνεται ως εξής:
1. Ως προς τη συναισθηµατική διάσταση αναφέρεται στη θετική φόρτιση και
εκφράζεται θετικά ή αρνητικά υποστηρίζοντας την προτίµηση της
δραστηριότητας (π.χ. µου αρέσει να χορεύω γιατί µε ευχαριστεί και
διασκεδάζω, ή δε µου αρέσει γιατί δεν είµαι καλός σε αυτό).
2. Ως προς τη γνωστική διάσταση αναφέρεται στην αξία που αποδίδει και τις
ωφέλειες που αποκοµίζει το άτοµο από τη δραστηριότητα που προτιµά (π.χ.
είναι σηµαντικό για µένα να χορεύω γιατί κάνω άσκηση και βελτιώνω τη
φυσική κατάσταση και την υγεία µου).
3. Ως προς τις «κοινωνικές νόρµες» δηλαδή τι πιστεύουν οι «σηµαντικοί άλλοι»
για τη δραστηριότητα και το άτοµο (π.χ. «µου αρέσει να χορεύω γιατί
δηµιουργώ σχέσεις και φιλίες).
4. Ως προς την πρόθεση του ατόµου για τη µελλοντική ενασχόληση µε τη
δραστηριότητα (π.χ. θα ασχοληθώ στο µέλλον µε τους χορούς γιατί µου
αρέσει και µε ευχαριστεί).
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Τα πολυχαρακτηριστικά µοντέλα (multi - attribute models)
Τα πολυχαρακτηριστικά µοντέλα είναι ευρείας αποδοχής για την ερµηνεία αθλητικών
όπως και πολλών άλλων συµπεριφορών. Ιδιαίτερα για την ερµηνεία αθλητικών
συµπεριφορών από πολλούς ερευνητές είναι ευρείας αποδοχής τα παρακάτω µοντέλα: α)
το µοντέλο της «σκεπτόµενης ή αιτιολογηµένης δράσης» (the model of the theory of
reasoned action), που αξιολογεί τη στάση του ατόµου απέναντι σε ένα «αντικείµενο» και
β) το µοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (theory of planned behavior), που
ερµηνεύει και προβλέπει τη στάση του ατόµου απέναντι σε µια συµπεριφορά
(Πρεπουτσίδου, 2005, σ. 117).

Το µοντέλο της «σκεπτόµενης ή αιτιολογηµένης δράσης» (the model of the theory of
reasoned action)
Το µοντέλο της αιτιολογηµένης δράσης ή της «λογικής ή λελογισµένης πράξης» (Ajzen
& Fishbein, 1980, σ. 8) προβλέπει και ειρηνεύει τη συµπεριφορά του ατόµου απέναντι σε
ένα «αντικείµενο». Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, άµεσο προηγούµενο κάθε
συµπεριφοράς θεωρείται η πρόθεση να εκδηλωθεί η ζητούµενη συµπεριφορά. Όσο
δυνατότερη είναι η πρόθεση, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης της
συµπεριφοράς. Για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη της πρόθεσης απαιτείται η
µελέτη δυο παραγόντων: του προσωπικού παράγοντα που αφορά στην αξιολόγηση
(ευνοϊκής ή µη) που κάνει το άτοµο για τη συµπεριφορά και του κοινωνικού παράγοντα
που αφορά τι πιστεύουν οι άλλοι για την εκδήλωση ή µη της συµπεριφοράς από το άτοµο
(Ajzen & Madden 1986).
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Σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο της ενδεχόµενης συµπεριφοράς (σχήµα 9)
(Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 8) τα άτοµα συµπεριφέρονται ανάλογα µε:
Τη στάση προς τη συµπεριφορά που υποδηλώνει τη διάθεση του ατόµου για
ευµενή ή δυσµενή αντιµετώπιση της συµπεριφοράς. Εκφράζει την εκτίµηση ή την
πεποίθηση ή το γενικό συναίσθηµα του ατόµου ότι η έκφραση της στάσης µε την
ανάλογη συµπεριφορά θα έχει ευνοϊκές ή δυσάρεστες συνέπειες για το άτοµο και οδηγεί
σε θετικές ή αρνητικές στάσεις. Η στάση προς την ενδεχόµενη συµπεριφορά αποτελεί
τον προσωπικό παράγοντα που επηρεάζει την πρόθεση.
Τη στάση προς τη συµπεριφορά και τη δράση του ατόµου στο προσωπικό επίπεδο
επηρεάζουν: α) εσωτερικοί παράγοντες όπως κίνητρα, ικανότητες, επιδεξιότητες, γνώση,
προγραµµατισµός, αξίες κ.α. και β) εξωτερικοί παράγοντες όπως χρόνος, παρακίνηση
από «σηµαντικούς άλλους», ευκαιρίες ενασχόλησης κ.α., που µπορεί να εµποδίσουν ή να
ευνοήσουν την εκδήλωση της συµπεριφοράς ανεξάρτητα από την πρόθεση. Οι
παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν µια αξιοσηµείωτη µεταβλητότητα από άτοµο σε άτοµο
(Ajzen & Madden, 1986).
Τα «πιστεύω» συµπεριφοράς που εκφράζουν τις προϋπάρχουσες πληροφορίες,
εµπειρίες και γνώσεις που έχουν σχέση µε τη συµπεριφορά του προτύπου και το πώς το
άτοµο αντιλαµβάνεται τα οφέλη και τη χρησιµότητα από τη διαδικασία συµµετοχής του,
δηλαδή την αντιλαµβανόµενη αξία και σηµασία της συµπεριφοράς (Αjzen & Fisbein,
1977, Janz και Becker, 1984). Τα «πιστεύω» προηγούνται και δηµιουργούνται µετά από
γνώση και κατανόηση της συµπεριφοράς. Η ενδυνάµωση των πιστεύω για την ικανότητα
του ατόµου προς τη συµπεριφορά ενθαρρύνουν την εκδήλωση της συµπεριφοράς (Minhau & Allen, 2002).
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Οι ερευνητές διακρίνουν δύο είδη «πιστεύω»»: α) «τα πιστεύω συµπεριφοράς»,
που επηρεάζουν τη στάση προς τη συµπεριφορά και εκδηλώνονται µε τη δύναµη (πίστη
εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς) και β) «τα κανονιστικά πιστεύω» ή η «υποκειµενική
νόρµα», που αναφέρονται στα «πιστεύω» του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για
µια συµπεριφορά (γονείς, φίλοι, συµµαθητές, δάσκαλος κ.α.) και αποτελούν τον
κοινωνικό παράγοντα επιρροής της στάσης. Κάθε «πιστεύω» συνδέεται µε την
αντίστοιχη συµπεριφορά και µε την εκτίµηση του αποτελέσµατος της συµπεριφοράς
(Αjzen & Fisbein, 1977, Θεοδωράκης, και συν., 1992, Theodorakis, 1994, Tesser &
Shaffer, 1990).
Την πρόθεση προς τη συµπεριφορά που βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την
πρόβλεψη της πραγµατικής συµπεριφοράς (Ajzen, 1991, Ajzen & Fishbein, (1980, σ. 813). Έτσι όσο πιο δυνατή είναι η πρόθεση του ατόµου τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να
προσπαθήσει να εκτελέσει τη συµπεριφορά και συνεπώς αυξάνεται η πιθανότητα
πραγµατοποίησης της. Αυτό συνιστά το συµπεριφορικό στοιχείο της στάσης
(Theodorakis, 1992). Η πρόθεση που έχει το άτοµο για την ενδεχόµενη συµπεριφορά
προηγείται άµεσα της συµπεριφοράς (Theodorakis, Doganis, Bagiatis, Goudas, 1991)
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Σχήµα 9. Η θεωρία της ενδεχόµενης συµπεριφοράς αντίστοιχα προς τη στάση (Ajzen &
Fishbein, 1980, σ. 8)

Μοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (theory of planned behavior)
Το θεωρητικό µοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς αποτελεί εξέλιξη του αρχικού
µοντέλου της αιτιολογηµένης δράσης, το οποίο δεν ικανοποίησε τους δηµιουργούς του,
που διαπίστωσαν ότι δεν παρείχε επαρκή ερµηνεία και πρόβλεψη της συµπεριφοράς
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(Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 8, Ajzen & Madden, 1986). Έτσι προχώρησαν στη βελτίωση
του δηµιουργώντας τη θεωρία της προγραµµατισµένης ή σχεδιασµένης συµπεριφοράς
(Barry of planned behaviour).
Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία για την πρόβλεψη και ερµηνεία µιας συµπεριφοράς
λαµβάνεται υπόψη το πώς αντιλαµβάνεται το άτοµο τη δυνατότητα να ελέγξει και να
κατευθύνει ή όχι τη συµπεριφορά του προς µια κατεύθυνση. Το µοντέλο αυτό µπορεί να
προβλέπει και να ερµηνεύει εκτός από τις εκούσιες και τις ακούσιες συµπεριφορές, που
είναι δύσκολα ελεγχόµενες (Ajzen & Madden, 1986, Theodorakis, et al., 1991,
Papaioannou, & Theodorakis, 1996, Hagger, at al., 2001).
Η εξελιγµένη θεωρία της «σχεδιασµένης συµπεριφοράς» ενισχύει την
αξιολόγηση της στάσης του ατόµου απέναντι σε µια συµπεριφορά (the attitude toward
behaviour model), ερµηνεύει τη σχέση στάσεων και συµπεριφορών, ιδιαίτερα των
ακούσιων και προβλέπει τις συµπεριφορές (Ajzen και Fishbein, 1980, σ. 8). Το στοιχείο
που την κάνει να ξεχωρίζει από τη θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης είναι ο βουλητικός
έλεγχος που ασκεί το άτοµο πάνω σε µια συµπεριφορά (Ajzen, & Madden, 1986).
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς, είναι ο
ένας επιπλέον παράγοντας που εκφράζει κατά πόσο το άτοµο νοµίζει ότι ελέγχει τις
πράξεις του. Μια συµπεριφορά µπορεί να είναι κάτω από το βουλητικό έλεγχο του
ατόµου, ώστε να αποφασίζει και να ελέγχει µόνο του τις πράξεις του, µπορεί όµως και να
µην υπόκειται στο βουλητικό του έλεγχο επειδή συνήθως υπάρχουν εµπόδια ανεξάρτητα
από την βούληση και την πρόθεση του ατόµου. Τέτοια εµπόδια είναι οι εσωτερικοί
παράγοντες (όπως ανεξέλεγκτες επιθυµίες, έλλειψη ικανοτήτων, άγχος, κ.α.) και οι
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εξωτερικοί παράγοντες (όπως, φίλοι, συνθήκες, περιστάσεις, κ.α.) (Ajzen & Madden
1986, Ajzen & Fishbein, 1977).
Υποστηρίζεται ότι το θεωρητικό µοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς
ερµηνεύει το σηµαντικό ρόλο των στάσεων στην πρόβλεψη των προθέσεων για φυσική
δραστηριότητα όπως και για πολλές άλλες συµπεριφορές (Hagger et al., 2001,
Τheodorakis, Papaioannou, Karastogianidou, 2004, Chatzisarantis, Hagger, Biddle,
Smith, & Phoenix, 2005). Είναι φανερό ότι το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να ερµηνεύσει
τις στάσεις και την πρόθεση για συµµετοχή στους παραδοσιακούς χορούς και τις
χορευτικές δραστηριότητες, συµπεριφορά που επηρεάζεται από το βουλητικό έλεγχο και
από παράγοντες που δεν υπόκεινται εύκολα στη βούληση των µαθητών (Παπαγεωργίου,
Σερπέζης, & Γουλιµάρης, 2003).
Εάν µπορέσουµε να ελέγξουµε εσωτερικούς παράγοντες όπως η ευχαρίστηση, οι
προσωπικές εµπειρίες, οι φυσικές ικανότητες, η χορευτική δεξιότητα, η συνεργασία µε
άλλους, αλλά και εξωτερικούς όπως ο δάσκαλος, ο χρόνος ενασχόλησης κ.α. µπορούµε,
πιθανόν, να επιδράσουµε στο συναισθηµατικό, γνωστικό και συµπεριφορικό στοιχείο
των στάσεων και να προβλέψουµε τη µελλοντική ενασχόληση µε τους παραδοσιακούς
χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας του µοντέλου
της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Θεωρητικό µοντέλο της σχεδιασµένης συµπεριφοράς
Θεωρητικό µοντέλο της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς
Περιγραφή
Αναφέρεται στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων και κοινωνικών
παραγόντων και απαιτούν υποστήριξη και καθορισµό ρόλων.

Τα άτοµα συµπεριφέρονται ανάλογα:
1. Με τις στάσεις τους προς τη συµπεριφορά.
2. Με τα πιστεύω συµπεριφοράς.
3. Με την κοινωνική πίεση που δέχονται από σηµαντικά άλλα πρόσωπα.
4. Με την πρόθεση που έχουν για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά.

Σηµεία κλειδιά
1. Στάσεις προς τη συµπεριφορά (προσωπικός παράγοντας).
2. Πιστεύω συµπεριφοράς
a. Αντιλαµβανόµενη αξία της δράσης.
b. Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς (κατά πόσο το άτοµο νοµίζει
ότι ελέγχει τις πράξεις του).
c. Αντιλαµβανόµενη ικανότητα δράσης.
d. Αυτοαποτελεσµατικότητα.
e. Κοινωνικός παράγοντας.
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Λειτουργικές θεωρίες των στάσεων (Functional theories)
Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών στράφηκε προς τις λειτουργίες των στάσεων και τα
κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους στην υιοθέτηση µιας στάσης και έχουν αναφερθεί
στις παρακάτω λειτουργίες (Γεώργας, 1995, σ. 154-155, Παιδαγωγική Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια, 1993, σ. 4562-4374):
•

Αξιακή λειτουργία σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα δηµιουργούν στάσεις για να
εκφράσουν κεντρικές αξίες, σηµασίες, πεποιθήσεις και «πιστεύω» που
εδραιώνουν την αυτοαντίληψη τους.

•

Ωφελιµιστική λειτουργία σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα δηµιουργούν στάσεις
για την επίτευξη των στόχων που επιθυµούν και για κάλυψη εσωτερικών
αναγκών.

•

Γνωστική λειτουργία σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα δηµιουργούν στάσεις για
να καλύψουν την ανάγκη τους για γνώση, να οργανώσουν και να διευκολύνουν
την κατανόηση της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν
στη συνέχεια τη συµπεριφορά.

•

Αµυντική λειτουργία του «εγώ», σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα µπορούν να
λειτουργήσουν ασυνείδητα ως αµυντικοί µηχανισµοί του «εγώ», προβάλλοντας
αρνητικά συναισθήµατα σε άλλα πρόσωπα ή οµάδες προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις τους.
Σύµφωνα µε τη θεωρία της γνωστικής ασυµφωνίας όταν υπάρχει ασυµφωνία

µεταξύ πεποιθήσεων, στάσης και συµπεριφοράς προκαλείται σύγκρουση και στη
συνέχεια αλλαγή της στάσης. Οι αντιδράσεις του ατόµου που ακολουθούν αυτή την
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ασυµφωνία οδηγούν στη διαµόρφωση στάσεων. Για την εξάλειψη της ασυµφωνίας
υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι: α) να µειωθεί η σηµασία της ασύµφωνης πεποίθησης, β)
να ενισχυθούν τα σωστά «πιστεύω», ώστε να υπερτερούν των ασύµφωνων πεποιθήσεων
και γ) να µεταβληθούν οι ασύµφωνες πεποιθήσεις, έτσι ώστε να µην είναι πλέον
ασυνεπής η στάση. Το µέγεθος της προσπάθειας που χρειάζεται για να αλλάξουν τη
στάση και την αντοχή στη διαφοροποίηση καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, ο
χειρισµός των οποίων µπορεί να διευκολύνει την αλλαγή ή να την αδρανοποιήσει
(Festinger, 1957, στο Γεώργας, 1995, σ. 159).
Η αλλαγή στάσης συνίσταται στην προσπάθεια αντικατάστασης µίας ήδη
υπάρχουσας στάσης από µία διαφορετική στάση και αφορά στην αλλαγή των τριών
στοιχείων, συναισθηµατικού, γνωστικού και συµπεριφορικού, οπότε αλλαγή ενός από τα
τρία στοιχεία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα υπόλοιπα δύο. Οι στάσεις στη διαδικασία
αλλαγής παρουσιάζουν τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά: α) είναι σταθερές, δεν αλλάζουν
εύκολα και αντιστέκονται στην αλλαγή, β) µαθαίνονται από το άµεσο και έµµεσο
περιβάλλον µε µίµηση, µε παρώθηση, µε ενίσχυση (Allport, 1935 στο Γεώργας, 1995, σ.
128-129, Bandura, 1977) και γ) εκδηλώνονται ως συµπεριφορές µε την έννοια της
ετοιµότητας και της πιθανότητας.
Οι ήδη διαµορφωµένες στάσεις, παρόλο που παρουσιάζουν σταθερότητα, δεν
είναι µόνιµες αλλά είναι δυνατό κάτω από κατάλληλες συνθήκες να αλλάξουν. Η
τροποποίηση ήδη υπαρχόντων στάσεων συνίσταται στην ενίσχυση των θετικών, τη
µείωση των αρνητικών ή και τη διαµόρφωση νέων στάσεων (Γεώργας, 1995, σ. 165168).
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Ο Γεώργας (1995, σ.155) κατηγοριοποιώντας τους παράγοντες που οδηγούν στην
αλλαγή των στάσεων, παρουσιάζει τέσσερις γενικές οµάδες: α) την πηγή του µηνύµατος,
β) το µήνυµα, γ) το στόχο, δ) τις συνθήκες. Η πηγή του µηνύµατος µπορεί να οδηγήσει
σε αλλαγή των στάσεων, όταν αξιολογείται θετικά από το άτοµο που δέχεται το µήνυµα,
τόσο σε σχέση µε τις γνώσεις και εµπειρίες της, όσο και σε σχέση µε την εµπιστοσύνη
που εµπνέει και το πόσο αρεστή είναι στον αποδέκτη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο
καθηγητής και οι φίλοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα κυρίως να ενισχύσουν
υπάρχουσες στάσεις, παρά να τις αλλάξουν εξ ολοκλήρου δίχως το συνδυασµό και
άλλων παρεµβάσεων (Γεώργας 1995, σ. 168).
Η διαδικασία διαµόρφωσης και αλλαγής στάσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω
στάδια (Αδόργιαστος, 2008, σ. 107-116):
1. Αναζήτηση (εξερεύνηση-δεκτικότητα). Συνδυάζεται µε την έννοια της
περιέργειας που είναι µια φυσική ιδιότητα κάθε ανθρώπου και ευνοείται από
την ιδιοσυγκρασία του να είναι έτοιµος να δεχθεί νέες ιδέες.
2. Αναγνώριση (αναφορά-ταύτιση, γνωστό-άγνωστο). Προσέγγιση ιδεών,
εντοπισµός κοινών χαρακτηριστικών βασισµένων στην προηγούµενη
εµπειρία. Όσες περισσότερες εµπειρίες υπάρχουν τόσο πιο εύκολα
αναγνωρίζουµε οικεία στοιχεία στα δεδοµένα.
3. ∆ιάκριση (αξιολόγηση, ωφέλιµο-βλαβερό). Είναι η ιδιότητα να οδηγούµαστε
σε συµπεράσµατα για την ωφελιµότητα ή όχι των πραγµάτων. Συνδυασµένη
διαδικασία που περιλαµβάνει ευφυΐα, γνώση, εµπειρία, πρόβλεψη.
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4. Εξοικείωση

(προσαρµογή-ένταξη-χρηστικότητα).

Χαρακτηριστικό

της

γνώρισµα η σύµπραξη. Πρόκειται για προσαρµογή του νέου στο παλιό και
συµφιλίωση τους.
5. Εφαρµογή (αποτελεσµατικότητα-λειτουργικότητα). Ανταπόκριση δράσης των
ατόµων στα αποδεκτά στοιχεία. Επεξεργασία ιδέας, εφαρµογή, δράση.

Θεωρητικά µοντέλα διαµόρφωσης και αλλαγής στάσεων
∆ιάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να ερµηνεύσουν τη διαδικασία που
ακολουθείται για να διαµορφωθεί µια στάση. Οι σχετικές θεωρίες και τα µοντέλα
προέρχονται από τις κοινωνικές και τις ψυχολογικές επιστήµες και ερµηνεύουν πλήθος
παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις και τη συµπεριφορά. Καθεµιά από τις θεωρίες
αυτές έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, και στην πλειοψηφία τους έχουν
εφαρµοστεί τόσο για ερευνητικές διαδικασίες όσο και για πρακτικές εφαρµογές (όπως
προγράµµατα παρέµβασης) (Κάµτσιος, 2007). Οι παραδοσιακοί χοροί ως κοινωνική
συµπεριφορά που µαθαίνεται µέσω κοινωνικής µάθησης αναµένεται ότι µπορεί να
ελεγχθεί στο πλαίσιο των παρακάτω θεωριών ερµηνεύοντας εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες που µπορεί να επιδράσουν στις στάσεις και τη συµπεριφορά
των µαθητών.
Ειδικότερα στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω θεωρητικά
µοντέλα:
•

Της παρακίνησης ή του αυτοκαθορισµού (Ryan & Deci, 2000)

•

Του προσανατολισµού στόχων επίτευξης Nicholls, 1989, 1992

•

Κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1977)
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•

Κοινωνικής συµπεριφοράς (Ηellison, 1991)

•

Κοινωνικής νοηµοσύνης (Goleman, 2006)

Θεωρητικό µοντέλο της παρακίνησης ή του αυτοκαθορισµού (self-determination
theory)
Η έννοια της παρακίνησης είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα που προσπαθεί να ερµηνεύσει τους λόγους για τους οποίους ένα άτοµο
επιλέγει να πραγµατοποιήσει κάποιες δραστηριότητες ή να αποφύγει κάποιες άλλες και
να ασχοληθεί µε ένταση και διάρκεια (Ryan & Deci, 2000).
Σύµφωνα µε τους Weinberg & Gould (1995) «παρακίνηση ορίζεται ως η
κατεύθυνση και η ένταση της προσπάθειας των ατόµων». Η κατεύθυνση σχετίζεται µε
την προσέγγιση, εγκατάλειψη ή παραµονή σε µια δραστηριότητα, ενώ η ένταση µε το
µέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται από το άτοµο. Σύµφωνα µε τον Vallerant
(1997) παρακίνηση είναι «η υποθετική έννοια που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις
εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση,
κατεύθυνση, ένταση και επιµονή της συµπεριφοράς».
Ο Malone (1981) παρουσίασε ένα θεωρητικό πλαίσιο για εσωτερικά κίνητρα στο
πλαίσιο σχεδιασµού διδασκαλίας, υποστηρίζοντας ότι η πρόκληση είναι βασική ιδιότητα
της εσωτερικής παρακίνησης των ατόµων. Οι δραστηριότητες που παρέχουν κίνητρα
στους µαθητές µε ένα ευρύ φάσµα προκλήσεων, συγκεκριµένους στόχους και σαφή
κριτήρια αποτελεσµατικότητας, προσελκύουν την περιέργεια των ατόµων σε ένα αρχικό
στάδιο. Σε ένα επόµενο στάδιο χρειάζεται παροχή πληροφοριών ώστε να ενισχυθούν οι
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γνώσεις και οι πληροφορίες των ατόµων, ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια για την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Η παρακίνηση ωθεί τα άτοµα προς ένα σκοπό για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες
ανάγκες επίτευξης, αυτοπραγµάτωσης και κοινωνικής αναγνώρισης (Ζέρβας, 1987, σ,
67-68). Ο Keller (1987) παρουσιάζει ένα µοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασµού για τα
κίνητρα που βασίζεται σε τέσσερα στάδια ανάπτυξης: α) πρόκληση ενδιαφέροντος, β)
συσχέτιση µε ενδιαφέροντα, στόχους, πιστεύω, γ) ανάπτυξη προσδοκίας για επιτυχία, δ)
παρακίνηση (ενδογενής και εξωγενής) µέσω της ικανοποίησης.
Η θεωρία του αυτοκαθορισµού ή της αυτοαποφασιστικότητας ή αυτορρύθµισης
(self-determination theory) ( Deci & Ryan, 1985, 1991, 2000) αποτελεί εξέλιξη της
γνωστικο-κοινωνικής θεωρίας (Βandura, 1977) και υποστηρίζει ότι οι πρωταρχικές
ανάγκες του ατόµου για αυτονοµία, ικανότητα και κοινωνικές σχέσεις είναι αυτές που
θεµελιώνουν την αυτοαποφασιστικότητα (Πίνακας 2). Η θεωρία αυτή αποδέχτηκε ένα
συνεχές φάσµα που κυµαίνεται από την «απαρακίνηση» δηλαδή την πλήρη έλλειψη
παρακίνησης, στην εξωτερική παρακίνηση και στην πραγµατική εσωτερική παρακίνηση.
Η «απαρακίνηση» ή «µη παρακίνηση» (amotivation) χαρακτηρίζει τις
καταστάσεις κατά τις οποίες τα άτοµα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα
στις πράξεις τους και στα αποτελέσµατα τους, συµπεριφέρονται χωρίς πρόθεση και δεν
αντιλαµβάνονται κανέναν λόγο συµµετοχής σε αυτό που κάνουν και άρα έχουν χαµηλή
παρακίνηση (έλλειψη αυτo-καθορισµού). Τα άτοµα αυτά δεν παρακινούνται ούτε
εξωτερικά ούτε εσωτερικά, έχουν χαµηλή αντιλαµβανόµενη ικανότητα και δεν ελέγχουν
το περιβάλλον τους (Vallerand & Losier, 1994).
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Η εξωτερική παρακίνηση (extrinsic motivation) συνδέεται µε το αποτέλεσµα
της δραστηριότητας, καλύπτει µια µεγάλη ποικιλία συµπεριφορών που χαρακτηρίζονται
από τους στόχους του κάθε ατόµου και καθορίζονται από ξεχωριστές συνέπειες.
∆ιαφοροποιείται σε τέσσερις τύπους ανάλογα µε το βαθµό αυτοκαθορισµού που
ενυπάρχει στην ρύθµιση της εκάστοτε συµπεριφοράς, δηλαδή: α) την εξωτερική ρύθµιση
όπου η συµπεριφορά ρυθµίζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι αµοιβές
(νίκη, βραβείο, έπαινος), οι εξαναγκασµοί, η αποφυγή τιµωρίας κλπ., β) την εσωτερική
πίεση, όπου κάποιος πιέζει τον εαυτό του να κάνει κάτι γιατί αλλιώς θα νοιώθει άσχηµα
(υποχρέωση, άγχος, κ.α. γ) την αναγνωρίσιµη ρύθµιση όπου κάποιος παρακινείται επειδή
θεωρεί πολύ σηµαντικό αυτό που κάνει, χωρίς αναγκαστικά να ευχαριστιέται πάρα πολύ
την δραστηριότητα και δ) την ολοκληρωµένη ρύθµιση, όπου µια συµπεριφορά
ενσωµατώνεται σε ένα σύνολο συµπεριφορών που εκφράζουν τον άνθρωπο (Deci &
Ryan, 1985, 1991, Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994).
Οι δύο πρώτοι τύποι αφορούν συµπεριφορές µε έλλειψη αυτοκαθορισµού και
εξωτερικό έλεγχο, ενώ οι δύο επόµενοι αφορούν συµπεριφορές αυτοκαθορισµένες και
αυτόνοµα ρυθµισµένες από το άτοµο. Συνεπώς η αναγνωρίσιµη ρύθµιση, η
ολοκληρωµένη ρύθµιση και η πραγµατική εσωτερική παρακίνηση συνθέτουν την βάση
για αυτόνοµη και αυτοκαθορισµένη συµπεριφορά του ατόµου.
Συµπεριφορές που καθορίζονται από αναγνωρίσιµη ή ολοκληρωµένη ρύθµιση και
από αληθινή εσωτερική παρακίνηση, χαρακτηρίζονται από υψηλό αυτοκαθορισµό, µια
συνεχή διάθεση του ατόµου για βελτίωση των ικανοτήτων του και συνεπώς άτοµα
περισσότερο προσανατολισµένα στη µάθηση. Η εξωτερική παρακίνηση µπορεί να είναι
αυτοκαθοριζόµενη, δηλαδή µια εξωτερική πηγή παρακίνησης είναι δυνατόν να
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εσωτερικευθεί σε τέτοιο βαθµό, έτσι ώστε η πραγµατική παρουσία της να µην είναι
απαραίτητη για να παρακινήσει τη συµπεριφορά (∆ιγγελίδης, & Παπαϊωάννου, 2002).
Η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) πηγάζει από τρεις βασικές
έµφυτες ανάγκες των ατόµων: α) την ανάγκη για αυτονοµία (autonomy) και
αυτοκαθορισµό των ενεργειών τους, β) την ανάγκη να αισθάνονται ικανά (competence)
και αποτελεσµατικά στο περιβάλλον που ενεργούν και γ) την ανάγκη να κάνουν
κοινωνικές σχέσεις «relatednes» (να σχετίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να
ενδιαφέρονται για τους άλλους και να αισθάνονται ικανοποίηση από την ανάπτυξη
κοινωνικής σχέσης). Όσο περισσότερο το άτοµο νοιώθει αυτόνοµο στις επιλογές του,
νιώθει ικανό και είναι ικανοποιηµένο από αυτό που κάνει, τόσο υψηλότερη εσωτερική
παρακίνηση θα λέγαµε ότι έχει. Σύµφωνα µε τους Deci & Ryan (1985) η εσωτερική
παρακίνηση µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και
αυτονοµίας και συνδέεται µε την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση, τη σωµατική εµπειρία,
την ευεξία, την προσωπική βελτίωση, την επικοινωνία και την καλυτέρευση της υγείας.
Βάσει του ιεραρχικού µοντέλου εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης
υποστηρίζεται ότι η παρακίνηση λειτουργεί σε τρία επίπεδα µε ξεχωριστές συνέπειες για
κάθε επίπεδο: α) προσωπικότητα (στόχοι επίτευξης), β) ζωή (νοηµατοδότηση,
περιεχόµενο) και γ) κατάσταση (διαδικασίες). Μπορεί να λαµβάνει την µορφή: α) της
παρακίνησης για εκπλήρωση στόχων, β) της παρακίνησης για µάθηση- βελτίωση και γ)
της παρακίνησης για τη βίωση διέγερσης (Bandura, 1977, 101-103, Vallerand, Pelletier,
Blais, Briere, Senecal, & Vallieres, 1992
Η θεωρία του αυτοκαθορισµού (Deci & Ryan, 1985, 1991, 2000) παρέχει ένα
ασφαλές πλαίσιο ερµηνείας των κινήτρων

συµµετοχής των µαθητών στους
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παραδοσιακούς χορούς. Μπορεί να ερµηνευθεί κατά πόσον οι µαθητές προκειµένου να
επιλέξουν τις χορευτικές δραστηριότητες παρακινούνται από την ικανοποίηση έµφυτων
ψυχολογικών αναγκών, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας ή την
παρακίνηση προσώπων.
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Πίνακας 2. Θεωρητικό µοντέλο παρακίνησης -αυτοκαθορισµού (self-determination)
Μοντέλο παρακίνησης -Αυτοκαθορισµού (self-determination)
1. Η «απαρακίνηση» ή «µη παρακίνηση» (amotivation) χαρακτηρίζει τις καταστάσεις
κατά τις οποίες τα άτοµα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στις πράξεις
και τα αποτελέσµατα τους.
2. Η εξωτερική παρακίνηση (extrinsic motivation) συνδέεται µε το αποτέλεσµα της
δραστηριότητας και διαφοροποιείται σε 4 τύπους ανάλογα µε το βαθµό της αυτονοµίας:
α) Την εξωτερική ρύθµιση (κοινωνικοί κανόνες, κοινωνικές προσδοκίες, κ.α.).
β) Την εσωτερική πίεση (άγχος, εσωτερική πίεση, υποχρέωση, κ.α.).
γ) Την αναγνωρίσιµη ρύθµιση ( σηµασία, αξία, ωφέλειες, κ.α.).
δ) Την ολοκληρωµένη ρύθµιση.
3. Η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) πηγάζει από τρεις βασικές έµφυτες
ανάγκες των ατόµων για αυτονοµία, ικανότητα και κοινωνικές σχέσεις και παίρνει 3
µορφές: α) παρακίνηση για µάθηση - βελτίωση, β) παρακίνηση για εκπλήρωση και γ)
παρακίνηση για τη βίωση της διέγερσης.
Η εσωτερική και εξωτερική παρακίνηση λειτουργεί σε τρία επίπεδα:
α) προσωπικότητα (στόχοι επίτευξης), β) ζωή (περιεχόµενο), γ) κατάσταση (διαδικασία).

Θεωρητικό µοντέλο προσανατολισµού στόχων επίτευξης
Βάσει της θεωρίας επίτευξης στόχων ο προσανατολισµός στο έργο, στη βελτίωση και
την ενσωµάτωση των µαθητών στη διαδικασία µάθησης οδηγεί σε υψηλή εσωτερική
παρακίνηση. Επίσης ενισχύει την αυτοαντίληψη των ατόµων βοηθά στον εντοπισµό των
κινητικών - αθλητικών κλίσεων και την ανάπτυξή τους µέσα σε ένα περιβάλλον που δίνει
έµφαση στην προσπάθεια, την ικανοποίηση από το µάθηµα, τη διασκέδαση και την
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εσωτερική παρακίνηση. Επίσης ωθεί τα άτοµα στην όλο και περισσότερη ενασχόλησή
τους µε τον αθλητισµό και προάγει την υγεία τους (∆ιγγελίδης, Κοτσάκη, &
Παπαϊωάννου, 2005).
∆ιάφορες θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να
προσδιοριστεί ο στόχος της συµπεριφοράς προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η
παρακίνηση για επίτευξη (Nicholls, 1989, 1992, Duda, 1993). Οι περισσότερες
συµπεριφορές διαµορφώνονται µε βάση τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων.
Ο Nicholls (1989) έχει υποστηρίξει ότι τα παιδιά που είναι µεγαλύτερα των 10
ετών έχουν πλήρως ανεπτυγµένους τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους για να
κρίνουν την ικανότητά τους και να παρακινούνται για δράση: α) τον προσανατολισµό
στο «εγώ» δηλαδή στην επίδοση και β) τον προσανατολισµό στη δουλειά ή στη µάθησηβελτίωση (∆ιγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002, ∆ιγγελίδης, και συν., 2005, Goudas,
Biddle, & Fox, 1994). Όσοι είναι προσανατολισµένοι στο έργο θεωρούν επιτυχία την
προσωπική τους βελτίωση και τη µάθηση. Η επιτυχία και η αποτελεσµατικότητα
κρίνεται από το άτοµο µε υποκειµενικά κριτήρια µε βάση την προσπάθεια που το ίδιο
κατέβαλε, την απόκτηση καινούργιων δεξιοτήτων και την αντίληψη αυτοβελτίωσης του.
Η ικανοποίηση από τη αυτοβελτίωση ικανοτήτων και επιδόσεων ωθεί σε νέα προσπάθεια
το άτοµο χωρίς να του προκαλεί φόβο µια πιθανή αποτυχία (Duda, 1992).
Όσοι είναι προσανατολισµένοι στο «εγώ» (ego-involvement), κρίνουν την
αποτελεσµατικότητα τους µε βάση την απόδοση τους και τη συγκρίνουν µε την απόδοση
των άλλων, χαρακτηρίζονται από διάθεση για διάκριση και υπεροχή, ιδιαίτερα µέσα σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θεωρούν ότι επιτυχία είναι το ξεπέρασµα των άλλων ή η
νίκη ή µια καλή επίδοση µε αντικειµενικά κριτήρια. Μετά από αποτυχηµένες
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προσπάθειες για τη νίκη, είναι πολύ πιθανόν να σταµατήσουν να καταβάλλουν
προσπάθεια καθώς δεν µπορούν να νιώσουν επιτυχηµένα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που δεν
έχουν µεγάλες ικανότητες αισθάνονται αγχωµένα, µειονεκτικά και δεν πιστεύουν ότι
µπορούν να επιτύχουν ένα καλό αποτέλεσµα (∆ιγγελίδης, Μπογιατζή, Χατζηγεωργιάδης,
& Παπαϊωάννου, 2006).

Θεωρητικό µοντέλο Κοινωνικής Μάθησης (Social learning theory)
Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1977, 1986) παρέχει ένα ενοποιηµένο
πλαίσιο για την ερµηνεία της ανθρώπινης σκέψης και συµπεριφοράς. ∆ίνει έµφαση σε
έναν από τους σηµαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το άτοµο
στη διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών, που είναι η δύναµη της προσωπικής
εµπειρίας που αποκτάται µε τη µεσολάβηση της κοινωνίας. Η θεωρία αυτήεξηγεί την
ανθρώπινη συµπεριφορά βάσει της «αµοιβαίας αιτιοκρατίας», δηλαδή της συνεχούς
αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ συναίσθησης, συµπεριφοράς και περιβαλλοντικών
επιρροών (Bandura, 1977a, σ. viii).
Το φαινόµενο της µάθησης είναι στενά συνδεδεµένο µε τις βασικές γνωστικές
διαδικασίες και κυρίως µε τους αντιληπτικούς και µνηµονικούς µηχανισµούς και τους
µηχανισµούς λήψης αποφάσεων του εγκεφάλου (ΚΝΣ) (Γνωστική Ψυχολογία). Εξ αιτίας
της µνήµης ο άνθρωπος έχει παρελθόν, παρόν και µέλλον. Οι άπειρες εντυπώσεις
(κωδικοποιηµένες πληροφορίες) του παρελθόντος, ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος τις
θυµάται ή όχι, αυτές υπάρχουν και κατευθύνουν την συµπεριφορά του.
Η µάθηση κατά τον Bandura είναι κυρίως διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών
σχετικών µε το περιβάλλον και τη συµπεριφορά, οι οποίες µετατρέπονται σε συµβολικές
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αναπαραστάσεις που αποτελούν τον οδηγό για τις µετέπειτα ενέργειες του ατόµου.
Μέσω της γνωστικής στρατηγικής (cognitive strategy) ενεργοποιούνται οι διαδικασίες
«εκτελεστικού ελέγχου», δηλαδή οι τρόποι µε τους οποίους το άτοµο κωδικοποιεί,
ανακαλεί, γενικεύει, µεταφέρει και εφαρµόζει διάφορα είδη προηγούµενης µάθησης
(Bandura, 1977, σ. vii, Κασσωτάκης και Φλουρής, 2005, σ. 180).
Η µάθηση πραγµατοποιείται µε βάση τη γνωστική ανάπτυξη και δίνει έµφαση
στην παρατήρηση και µίµηση προτύπων. To άτοµο µέσω της παρατήρησης µιµείται αυτό
το οποίο του προκαλεί ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ανταµοιβή. Για να πηγάσει
ικανοποίηση από µια δραστηριότητα πρέπει να αναπτυχθούν πολύπλοκες λειτουργίες
µέσω της βοήθειας εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων µέσω αυτοενίσχυσης και
αυτορρύθµισης. Η εσωτερική ρύθµιση και αυτοενίσχυση απαιτεί απόκτηση ικανοτήτων,
υιοθέτηση κανόνων, παραστάσεων και συνεπειών. Η ικανότητα της αυτοενίσχυσης
εγκαθίσταται µερικώς µέσω της επιρροής της εξωτερικής ενίσχυσης. Οι ποιοτικές
αλλαγές στην νοητική αναπαράσταση γίνονται πηγές προσωπικής ικανοποίησης ή µη
ικανοποίησης.
Η βελτίωση της συµπεριφοράς ενεργοποιεί αντιδράσεις αυτοεκτίµησης που
ενισχύουν τη νοητική αναπαράσταση. Με την παρατήρηση και τα διάφορα ακουστικά
ερεθίσµατα δηµιουργείται µια νοητική εικόνα και µε την επανάληψη βελτιώνεται η
αντίληψη του ατόµου για τη σωστή συµπεριφορά. Οι συνέπειες των πράξεων του ατόµου
παρέχουν πληροφορίες, έχουν διεγερτική αξία και ενισχύουν τις γνωστικές ικανότητες.
Έτσι µαθαίνεται πιο εύκολα η συµπεριφορά του µοντέλου που οδηγεί στην επιτυχία παρά
αυτή που οδηγεί στην αποτυχία.
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Η µάθηση επιτυγχάνεται είτε ενεργά, είτε επαγωγικά είτε µε συνδυασµό και των
δύο. Στην ενεργό µάθηση το άτοµο µαθαίνει µε την ενεργό δράση, δηλαδή µε το να κάνει
το άτοµο το ίδιο κάτι σε πραγµατικές καταστάσεις. Στην επαγωγική µάθηση το άτοµο
µαθαίνει µε µίµηση προτύπου, µε το να παρατηρεί δηλαδή ένα πρότυπο να ενεργεί.
Η µάθηση µέσω παρατήρησης ταυτίζεται µε τα ενδιαφέροντα, τις προσωπικές
ανάγκες και επιθυµίες του παρατηρητή. Ο αναπαραστατικός νους δηλαδή προκαλεί
νοερές γνωστικές αναπαραστάσεις όπως η εννοιολογική αντίληψη, η µνήµη, η
κατανόηση και η αποτελεσµατική σχέση και επικοινωνία µε τους άλλους ανθρώπους. Η
δηµιουργία πολλών και καλά συνδεδεµένων αναπαραστάσεων επιτρέπουν να βλέπεις τα
πράγµατα από πολλές οπτικές γωνίες, µέχρι να βρεις αυτό που είναι χρήσιµο. Η
ανάκληση της παρατηρούµενης συµπεριφοράς από τη µνήµη γίνεται µετά από ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα (Μαραγκουδάκης, 1998, σ. 19, 21).
Τα άτοµα έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν εσωτερικά µοντέλα µε βάση τις
εµπειρίες τους και να εφευρίσκουν κατευθύνσεις για δράση, τρόπους ελέγχου των
κατευθύνσεων αυτών και να αξιοποιούν τις προσωπικές τους εµπειρίες και τις εµπειρίες
των «σηµαντικών άλλων» µε βάση τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων. Στη συνέχεια
δρουν και προβλέπουν µελλοντικά αποτελέσµατα µε την ικανότητα πρόβλεψης και
σχεδιασµού που διαθέτουν. Στη διαδικασία αυτή κύριο ρόλο έχει η προσωπική βούληση
και νόηση των ατόµων (Bandura, 1977, σ. vii, 10, Καλογιάννης, 2006, Piaget, 1999, σ.
147).
Σύµφωνα µε την Καντιανή φιλοσοφία η εµπειρία παρέχει την ύλη, αλλά τη
µορφή της γνώσης την παρέχει ο νους µέσω νοητικών επεξεργασιών. Η οικοδόµηση της
σκέψης περιλαµβάνει την αντίληψη, την κατανόηση, την εγγραφή στη µνήµη, την
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οικοδόµηση γνώσεων και την τελική σκέψη (Μαραγκουδάκης, 1998, σ. 76-79). Η
διαδικασία αυτή εξαρτάται από την ικανότητα συγκράτησης και την ερµηνεία της
συµπεριφοράς του προτύπου. Ανάλογα µε τις εµπειρίες και τη νοητική του ανάπτυξη
µπορεί να ερµηνεύσει µε διαφορετικό τρόπο τη συµπεριφορά που παρατηρεί µε δικά του
νοήµατα και σηµασίες και να δηµιουργήσει ένα δικό του τρόπο συµπεριφοράς (Μπίκος,
2004, σ. 130).
Η συµπεριφορά επίσης, επηρεάζεται από την κρίση που έχουν τα άτοµα σχετικά
µε την ικανότητα τους για θετικά αποτελέσµατα (αυτοαποτελεσµατικότητα, selfefficacy) (Bandura, 1977b). Ανάλογα µε την ικανότητα που αντιλαµβάνονται τα άτοµα
ότι έχουν, επιλέγουν τι θα κάνουν, µε ποιο τρόπο και πόση προσπάθεια θα καταβάλουν
για να βελτιωθούν. Ιδιαίτερα τα παιδιά µαθαίνουν µε ένα µοναδικά φυσικό και
δηµιουργικό τρόπο µέσω της παρατήρησης και της µίµησης χωρίς ιδιαίτερη µέθοδο και
προσπάθεια µε την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που τους ωθούν
να δηµιουργήσουν νέες προσωπικές εµπειρίες (Μπουρνέλλη, 2002, σ. 16-17, Τραυλός,
2000).
Συµπερασµατικά σύµφωνα µε τη θεωρία του Βandura η µάθηση στηρίζεται στις
αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων µε τα κοινωνικά δρώµενα. Στη διαµόρφωση της τελικής
συµπεριφοράς εκτός από τους περιβαλλοντικούς–κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το άτοµο και συνδιαµορφώνουν τη
µοναδικότητα της συµπεριφοράς, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα κίνητρα και οι
ανθρώπινες ανάγκες που ωθούν τα άτοµα για την ικανοποίησή τους (Deci & Ryan,
2004).
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Θεωρητικό µοντέλο κοινωνικής συµπεριφοράς του Hellison
Συναφές πλαίσιο ερµηνείας στη Φ.Α. και τον αθλητισµό παρέχει και το µοντέλο
Ατοµικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το οποίο εστιάζεται στο άτοµο και την
κοινωνία και φέρει τους αξιακούς προσανατολισµούς της αυτοπραγµάτωσης και της
κοινωνικής υπευθυνότητας (Hellison (1995) στο Μυλώσης (2004, σ. 98). Το µοντέλο
αυτό υποστηρίζει την ατοµική και συλλογική ανάπτυξη του ατόµου και εστιάζει σε
συναισθηµατικές έννοιες όπως αυτοεκτίµηση, αυτογνωσία και κοινωνικές έννοιες όπως
διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασία. Συσχετίζει την ατοµική ανάπτυξη µε τις έννοιες
προσπάθεια, αυτοκαθοδήγηση και τη συλλογική ανάπτυξη µε τις έννοιες σεβασµό στα
συναισθήµατα των άλλων και ενδιαφέρον για τους άλλους.
Το µοντέλο διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα (I - IV) τα οποία βρίσκονται σε µία
χαλαρή προοδευτική ακολουθία. Πρόκειται για εξελικτικά στάδια στόχων, για µία
ιεραρχία αξιών, για µία σειρά διαδοχικών βηµάτων προκειµένου να αποκτήσουν οι
µαθητές συγκεκριµένες στάσεις και συµπεριφορές προσωπικής συνειδητοποίησης και
κοινωνικής υπευθυνότητας. Η κατάχτηση ενός επιπέδου (στόχου) από τους µαθητές
προϋποθέτει την κατοχή και ενσωµάτωση όλων των προηγούµενων επιπέδων (στόχων).
Ο αριθµός των επιπέδων είναι δυνατόν να αυξηθεί προοδευτικά µέχρι να φθάσουν στο
πιο προχωρηµένο επίπεδο της ατοµικής υπευθυνότητας, συνεργασίας και φροντίδας προς
τους άλλους (ανώτερο επίπεδο V) αρχίζοντας από το κατώτερο επίπεδο 0 (Hellison,
1995, Hellison & Templin, 1991). Τα επίπεδα (στόχοι) και τα συστατικά τους στοιχεία
(επί µέρους στόχοι) δίνονται συνοπτικά παρακάτω (Hellison, 1995):
•

Επίπεδο µηδέν – Ανευθυνότητα: άρνηση για συµµετοχή και ανάληψη ευθύνης,
δυσκολία καθοδήγησης.
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•

Επίπεδο Ι - Σεβασµός των δικαιωµάτων και των συναισθηµάτων των άλλων: Οι
µαθητές συνδιαλέγονται για ζητήµατα αυτοελέγχου – όχι απαραίτητα ως
εσωτερικευµένης στάσης- αλλά τουλάχιστον ως συµπεριφοράς και σεβασµού των
άλλων. Είναι γι’ αυτούς το λιγότερο που µπορούν να κάνουν για τους άλλους.
Αποφυγή διατάραξης του µαθήµατος, συµµετοχή και µάθηση, ανάληψη ευθυνών
για προσωπική δράση. Ο καθηγητής Φ.Α. βοηθά αυτούς που δυσκολεύονται να
εµπλακούν στις δραστηριότητες του µαθήµατος.

•

Επίπεδο ΙΙ – Συµµετοχή και προσπάθεια: Αποδοχή προκλήσεων, παιγνίδι µε
ενθουσιασµό και διασκέδαση, εξάσκηση δεξιοτήτων, πρόθυµη συµµετοχή. Ο
καθηγητής Φ.Α. ενθαρρύνει τους µαθητές να συµµετέχουν και να αναλάβουν
υπευθυνότητες δίνοντας έµφαση στην προσπάθεια και βελτίωση. Στο επίπεδο II
οι µαθητές µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα, µαθαίνουν, µέσα από τη
συµµετοχή τους, να βιώνουν θετικά το περιεχόµενο του προγράµµατος της Φ.Α.,
να κατανοούν τη σηµασία της προσπάθειας στην αυτοβελτίωση τους και να
προσδιορίζουν τον ορισµό της επιτυχίας για τον εαυτό τους.

•

Επίπεδο ΙΙΙ – Αυτοκαθοδήγηση: αυτό-υπευθυνότητα, αναγνώριση ατοµικών
αναγκών, λήψη αποφάσεων, καθορισµός ατοµικών στόχων και καταβολή
προσπάθειας για την επίτευξη τους και αυτοαποτελεσµατικότητα. Ο καθηγητής
Φ.Α. δίνει ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων στους µαθητές βάζοντας ατοµικούς
ρεαλιστικούς στόχους. Το επίπεδο III οριοθετεί συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων
και κατά τη φάση σχεδιασµού και κατά τη φάση αξιολόγησης της διδασκαλίας
και την αυτονόµηση των µαθητών στην προσωπική επιλογή κάποιου
προγράµµατος Φ.Α. Η αυτοπειθαρχία, η αυτογνωσία, η εξισορρόπηση
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µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων προσωπικών στόχων, η απεξάρτηση από
τις πιέσεις της οµάδας των συνοµηλίκων αποτελούν χαρακτηριστικά που
καλλιεργούνται σ’ αυτό το επίπεδο.
•

Επίπεδο IV - Φροντίδα και παροχή βοήθειας στους άλλους: Προαπαιτούµενες
διαπροσωπικές δεξιότητες, συνεργασία, ανάληψη ηγετικών ρόλων, επίδειξη
προθυµίας υποστήριξης των άλλων. Ο καθηγητής Φ.Α. δίνει ευκαιρίες
συνεργασίας και υποστήριξης µεταξύ των µαθητών. Στο επίπεδο αυτό, οι
µαθητές, στοχεύοντας στο καλό της οµάδας, επεκτείνουν την αίσθηση
υπευθυνότητας πέρα από τους εαυτούς τους προς όλους τους συµµαθητές τους
ανεξαρτήτως φύλου και κινητικής δεξιότητας παρέχοντας διακριτικά τη βοήθειά
τους.

•

Επίπεδο V: Εφαρµογή: Υλοποίηση της απόφασης σε χώρους εκτός µαθήµατος
Φ.Α. Το επίπεδο αυτό συνιστά την πλέον προωθηµένη µορφή προσωπικής και
κοινωνικής υπευθυνότητας που εκδηλώνεται σ’ όλες τις εκφάνσεις της ζωής του
ανθρώπου (Hellison & Templin, 1991, στο Καρανταΐδου, 2005, σ. 61-62)

Θεωρητικό µοντέλο κοινωνικής νοηµοσύνης του Goleman
Το µοντέλο κοινωνικής νοηµοσύνης του Goleman εστιάζει στην κατανόηση των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ανθρώπων για το καλό όλων και στις ικανότητες που
υπάρχουν σε ένα άτοµο όταν εµπλέκεται σε µια σχέση µε ένα άλλο. Συµπεριλαµβάνει τις
δεξιότητες που εµπλουτίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις όπως η ενσυναίσθηση, το
ενδιαφέρον για τους άλλους και βοηθά τα άτοµα να δρουν σωστά στις µεταξύ τους
σχέσεις (Goleman, 2006, σ. 24).
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Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των κοινωνικών νευροεπιστηµών έχει γίνει κατανοητός
τόσο ο τρόπος µε τον οποίο ο εγκέφαλος καθοδηγεί την κοινωνική συµπεριφορά, όσο και
ο τρόπος µε τον οποίο το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη βιολογία
µας. Τα νέα επιστηµονικά ευρήµατα δείχνουν τον ισχυρό αντίκτυπο και τη σηµασία των
ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και την επανορθωτική δυνατότητα που έχουν οι προσωπικές
και διαπροσωπικές σχέσεις και εµπειρίες σε οποιαδήποτε στιγµή της ζωής του ανθρώπου
ιδιαίτερα δε στις αναπτυξιακές ηλικίες (Goleman, 2006, 21-23). Η κοινωνική µας ζωή
καθοδηγείται από την αλληλεπίδραση δύο λειτουργιών:
•

Της κατώτερης οδού, η οποία αφορά τα νευρωνικά κυκλώµατα του εγκεφάλου
που είναι το κατώφλι της συνείδησης και καθοδηγεί τη συναισθηµατική µας ζωή
χωρίς να ασκεί έλεγχο στα συναισθήµατα. Λειτουργεί αυτόµατα, παρορµητικά µε
απίστευτη ταχύτητα και δίχως καµιά προσπάθεια.

•

Της ανώτερης οδού, η οποία κινεί νευρωνικά κυκλώµατα του εγκεφάλου
µεθοδικά, αργά και µε σκόπιµη προσπάθεια και ασκεί εσωτερικό έλεγχο στα
συναισθήµατα µας. Σχηµατίζει εικόνα µε ακρίβεια και προσοχή και αφορά στην
κατανόηση αυτού που συµβαίνει µετά από σκέψη.
Συνήθως το ρεύµα των σκέψεων µας είναι σε µεγάλο βαθµό αυτόµατο. ∆ιατρέχει

την κατώτερη οδό και κρατά για την ανώτερη αυτά που πρέπει να ξανασκεφτούµε, να
µάθουµε ή να διορθώσουµε. Έτσι αν το θελήσουµε µπορούµε να υπερβούµε την
κατώτερη οδό και αυτό ακριβώς µας δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε επιλογές στη ζωή
µας (Goleman, 2006, σ. 100, 405).
Υποστηρίζεται ότι η ενεργοποίηση της µιας ή της άλλης οδού επηρεάζεται και
από το πεδίο ελέγχου του κάθε ατόµου (locus of control). Άτοµα µε εσωτερικό πεδίο
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ελέγχου (internal locus of control), που αποδίδουν ότι τους συµβαίνει σε εσωτερικούς
παράγοντες όπως η διάθεση, οι επιθυµίες, οι ανάγκες, κ.ά., τείνουν να αναζητούν
πληροφορίες που τις επεξεργάζονται εκτεταµένα και τις αξιολογούν προσωπικά,
ακολουθώντας την ανώτερη οδό επεξεργασίας. Τα άτοµα που αποδίδουν ό,τι τους
συµβαίνει σε εξωτερικούς παράγοντες (external locus of control), όπως τύχη, αυθεντίες,
φίλοι, οικογένεια κ.ά., επεξεργάζονται τις πληροφορίες λιγότερο και επηρεάζονται από
τις απόψεις άλλων σηµαντικών προσώπων λειτουργώντας περισσότερο µέσω της
κατώτερης οδού (Zotos, Lysonski & Martin 1992).
Τα συστατικά της κοινωνικής νοηµοσύνης οργανώνονται σε δύο ευρείες
κατηγορίες:
1. Την κοινωνική επίγνωση δηλαδή αυτό που διαισθανόµαστε για τους άλλους και
περιλαµβάνει την: α) Πρωτογενή ενσυναίσθηση, δηλαδή ανάγνωση των µη
λεκτικών συναισθηµατικών σηµάτων. β) Εναρµόνιση, δηλαδή συντονισµό µε τον
άλλο, γ) Ενσυναισθητική ακρίβεια, δηλαδή κατανόηση των σκέψεων, των
συναισθηµάτων και των προθέσεων των άλλων και δ) Κοινωνική γνώση δηλαδή
γνώση του πως λειτουργεί ο κοινωνικός κόσµος.
2. Την κοινωνική άνεση η οποία βασίζεται στην κοινωνική επίγνωση για τη
διεξαγωγή οµαλών και αποτελεσµατικών αλληλεπιδράσεων και περιλαµβάνει το:
α) Συγχρονισµό, δηλαδή οµαλή αλληλεπίδραση σε µη λεκτικό επίπεδο. β)
Αυτοπαρουσίαση, δηλαδή αποτελεσµατική παρουσίαση εαυτού. γ) Επιρροή,
δηλαδή διαµόρφωση της έκβασης µιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δ)
Ενδιαφέρον, δηλαδή έγνοια για τις ανάγκες των άλλων και την ανάλογη δράση
(Goleman, 2006, 117).
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Έρευνες για τις στάσεις των µαθητών προς τη Φ.Α. και τη φυσική δραστηριότητα
Επί αρκετές δεκαετίες στη σύγχρονη βιβλιογραφία παρατηρείται διεθνώς όλο και
περισσότερο να αυξάνεται το ενδιαφέρον των ερευνητών για την αξιολόγηση των
στάσεων των µαθητών προς τη Φ.Α. και της σχέσης τους µε την αθλητική συµπεριφορά
µε πολλές διακυµάνσεις και αµφισβητήσεις. Η διερεύνηση του φαινοµένου της
αρνητικής στάσης των µαθητών προς τη Φ.Α. και τη σωµατική άσκηση απασχόλησε
έντονα τους ερευνητές επί πολλά χρόνια. Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών φάνηκαν
χρήσιµα τόσο για τον εµπλουτισµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων Φ.Α. όσο και τη
βελτίωση των διδακτικών µεθόδων.
Σχετική έρευνα σε µαθητές λυκείου στις ΗΠΑ διερεύνησε το ρόλο του καθηγητή,
του Α.Π., της συνδιδασκαλίας αγοριών και κοριτσιών και της διδασκαλίας οµαδικών
αθληµάτων στις στάσεις των µαθητών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσίασαν το
σηµαντικό ρόλο του Κ.Φ.Α.και του Α.Π. στη διαµόρφωση των θετικών στάσεων των
µαθητών, από τους οποίους το 81% προτιµούν προγράµµατα καλά οργανωµένα µε
ποικιλία περιεχοµένου που προσφέρει διασκέδαση και προκαλεί το ενδιαφέρον των
µαθητών και το 75% βρέθηκε ότι επιθυµούν τη συνδιδασκαλία αγοριών – κοριτσιών. Το
78% των αγοριών και το 73% των κοριτσιών προτιµούσαν να παίζουν οµαδικά παιγνίδια
(Rice, 1988).
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία σε µαθητές/τριες Λυκείων 14-15
ετών εξέτασε τις στάσεις των µαθητών/τριών για τα προγράµµατα και τη διδασκαλία της
Φ.Α.

και

την πιθανότητα διαφοροποίησης

των προτιµήσεων στη

σωµατική

δραστηριότητα ανάλογα µε το φύλο και την αντιµετώπιση των µαθητών από καθηγητές
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διαφορετικού φύλου. Από την έρευνα προέκυψαν αποτελέσµατα που ενισχύουν τις
παραδοσιακά αποδεκτές για κάθε φύλο δραστηριότητες. ∆ηλαδή η πλειοψηφία αγοριών
και κοριτσιών πιστεύει ότι η ρυθµική γυµναστική πρέπει να διδάσκεται µόνο στα
κορίτσια, ενώ τα αγόρια πιστεύουν ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν παραδοσιακά
ανδρικά σπορ όπως το ποδόσφαιρο. Επίσης οι περισσότεροι µαθητές/τριες πίστευαν ότι
οι καθηγήτριες Φ.Α. ήταν περισσότερο υποστηρικτικές και ενθαρρυντικές προς τους
µαθητές που δεν τα κατάφερναν καλά από ό,τι οι άνδρες Κ.Φ.Α. (Macdonald, 1990).
Τη δεκαετία του 1990 σε τρεις πολιτείες των Η.Π.Α. µέσα σε ένα γενικότερα
αρνητικό κλίµα για τη Φ.Α. πραγµατοποιήθηκαν σχετικές έρευνες στις δύο τελευταίες
τάξεις του Λυκείου για τη διερεύνηση των στάσεων των µαθητών προς τη Φ.Α. Οι
αρνητικές στάσεις των µαθητών αποδίδονται στο ότι το µάθηµα δεν παρουσιάζει
ενδιαφέρον, δίνεται περισσότερη έµφαση στα αγόρια και στη νίκη και οι επιδέξιοι
µαθητές και οι αθλητές τυγχάνουν ιδιαίτερης µεταχείρισης από τον Κ.Φ.Α. Οι ερευνητές
επισηµαίνουν ότι οι µέθοδοι διδασκαλίας είναι παράγοντες που µπορούν να ελεγχθούν
και η βελτίωση τους, πιθανόν, να φέρει αλλαγή στις αρνητικές στάσεις των µαθητών για
τη Φ. Α. (Scantling, Strand, Lachey, & McAleese, 1995, Tinning & Fitzclarense, 1992).
Σε άλλη σχετική έρευνα των Luke & Sinclair (1991) που πραγµατοποιήθηκε σε
488 µαθητές Β΄ λυκείου στον Καναδά διερευνήθηκαν οι παράγοντες σχηµατισµού
θετικών και αρνητικών στάσεων προς τη Φ.Α. Ο πρώτος παράγοντας θετικής και
αρνητικής επίδρασης είναι το Α.Π. ανεξάρτητα από το φύλο. Ο καθηγητής βρέθηκε ως
δεύτερος παράγοντας που επιδρά στη διαµόρφωση αρνητικών στάσεων κυρίως από τα
κορίτσια. Η έλλειψη επιδεξιότητας και επιτυχίας επηρέασε αρνητικά τις στάσεις των
µαθητών. Παράγοντες θετικής επίδρασης είναι η ατµόσφαιρα της τάξης, η διασκέδαση, η
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ευχαρίστηση και η αντίληψη επιδεξιότητας και επιτυχίας ανεξάρτητα από το φύλο, η
αίσθηση ελευθερίας στο µάθηµα και η θετική αυτοαντίληψη. Οι ερευνητές καταλήγουν
ότι οι παράγοντες αυτοί µπορούν να ελεγχθούν µε συστηµατικό τρόπο και να ενισχυθούν
οι θετικές εµπειρίες που βιώνουν οι µαθητές στο µάθηµα της Φ.Α.
Εντοπίζονται επίσης, έρευνες στον Καναδά και την Αυστραλία σε τάξεις του
Λυκείου που ασχολήθηκαν µε τη διερεύνηση του φαινοµένου της συνεχούς µείωσης του
ενδιαφέροντος των µαθητών για το µάθηµα της Φ.Α. στη Β/βάθµια Εκπαίδευση.
Υποστηρίζεται ότι µεγάλος αριθµός µαθητών δε θεωρεί τη Φ.Α. σηµαντικό µάθηµα για
τη ζωή τους, ότι δεν τους ευχαριστεί γιατί είναι βαρετό και ανταγωνιστικό και δεν τους
βοηθά να βελτιωθούν. Αντίθετα οι µαθητές εκτιµούν τα οφέλη της σωµατικής άσκησης
και προτιµούν να ασκούνται έξω από το σχολείο (Tinning, Fitzclarense, 1992, Browne,
1992).
Ερευνητικά αποτελέσµατα και στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι οι στάσεις των
µαθητών προς στη Φ.Α. επηρεάζονται αρνητικά από τους Κ.Φ.Α. , οι οποίοι ασχολούνται
µε κινητικές δεξιότητες επηρεασµένοι από το χώρο των αθλητικών συλλόγων, δεν
προβαίνουν σε καινοτοµίες, δεν ασχολούνται µε τη δηµιουργικότητα και δεν
ενηµερώνονται τακτικά. Επίσης, επηρεάζονται αρνητικά από τις διοικήσεις των
σχολείων οι οποίες δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη αθλητικών προγραµµάτων
(Παπαϊωάννου και συν., 1999, σ. 73-99).
∆ιαχρονική µελέτη των Παπαϊωάννου, ∆ιγγελίδη (1999) στο Παπαϊωάννου και
συν. (1999, σ. 264) παρακολούθησε τις µεταβολές στην παρακίνηση µαθητών
∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου σε διάστηµα 3 χρόνων. Τα αποτελέσµατα
υποστηρίζουν ότι οι µαθητές όλων των ηλικιών είχαν µια σηµαντική µείωση της
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διασκέδασης, της προσπάθειας των µαθητών και της αντίληψης έµφασης του Κ.Φ.Α. στη
δουλειά.
Τα ευρήµατα αυτά και πληθώρα άλλων εγείρουν σχετικά ερωτήµατα για το
εκπαιδευτικό περιβάλλον στο µάθηµα της Φ.Α., το οποίο δε στηρίζει τις αναπτυξιακές
ανάγκες των µαθητών µε συνέπεια να προκαλεί τη σταδιακή µείωση της παρακίνησης
τους (Anderman, Austin, & Johnson, 2002). Υποστηρίζεται ότι παράγοντες που
καθορίζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των µαθητών προς τη Φ.Α. σχετίζονται µε τον
Κ.Φ.Α. και την έµφαση που δίνει στη δουλειά για τη βελτίωση των µαθητών, των
µεθόδων διδασκαλίας, του περιεχόµενου του Α.Π. και της διαδικασίας µάθησης
(Παπαϊωάννου, και συν. 1999, σ. 265).
Την τελευταία 20ετία το ενδιαφέρον των ερευνητών στην Ελλάδα στρέφεται στην
εφαρµογή και αξιολόγηση ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων που εστιάζουν στην
διαµόρφωση στάσεων επιδρώντας σε συγκεκριµένους παράγοντες συναισθηµατικής και
κοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών (Αδάµ, 2004, σ. 6, 279). Για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση τέτοιων παρεµβάσεων ερευνητές προτείνουν να λαµβάνονται υπόψη οι
προηγούµενες εµπειρίες, τα πιστεύω, οι στάσεις, οι γνώσεις, η ηλικία, το φύλο και οι
κοινωνικοί παράγοντες που ενισχύουν τη διαµόρφωση θετικών στάσεων προς την
άθληση (Θεοδωράκης και Χασάνδρα, 2005).
Πολλοί ερευνητές βασιζόµενοι στη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς που
αναφέρει ότι η πρόθεση προηγείται της συµπεριφοράς θέλησαν να εξετάσουν τη σχέση
µεταξύ των στάσεων και των προθέσεων των µαθητών στην πρόβλεψη της αθλητικής
συµπεριφοράς. Έως σήµερα πλήθος ερευνών καταλήγουν σε σηµαντικά αποτελέσµατα
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που υποστηρίζουν ότι οι στάσεις όχι µόνον µπορούν να προβλέψουν τη συµπεριφορά
αλλά µπορούν να προβλέψουν το πότε και πως (Αδάµ, 2004, σ. 2).
Αποτελέσµατα πολλών ερευνών έχουν δείξει ότι οι στάσεις προς την άσκηση
αποτελούν τον καλύτερο δείκτη πρόβλεψης της συµµετοχής σε προγράµµατα άσκησης
και συνέχισης σε αυτά τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες (Biddle, Goudas, & Page,
1994). Σχετική έρευνα εξέτασε σε δείγµα 395 γυναικών από 50 αθλητικά κέντρα την
επίδραση των στάσεων και του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς στην
πρόβλεψη για συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η
δύναµη στάσης ισχυροποιεί τη σχέση µεταξύ της στάσης και της συµπεριφοράς του
ατόµου για άσκηση. Η δύναµη στάσης δηλώνει το πόσο σίγουρο είναι το άτοµο ότι οι
γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες θα τον βοηθήσουν να υλοποιήσει την
συγκεκριµένη ενέργεια (Theodorakis, 1994).
Μέσα από ένα µεγάλο αριθµό σχετικών ερευνών έχει αποδειχτεί ότι οι γενικές
στάσεις δεν προβλέπουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά και ότι δεν είναι τόσο χρήσιµες,
όταν δεν οδηγούν σε µια συγκεκριµένη αθλητική συµπεριφορά. Σαν παράδειγµα µπορεί
να αναφερθεί το γεγονός ότι πολλά άτοµα εκδηλώνουν µια γενικά θετική στάση προς τη
φυσική δραστηριότητα, πολύ λίγοι όµως από αυτούς καταλήγουν στους αθλητικούς
χώρους για να αθληθούν (Theodorakis, 1992).
Αποτελέσµατα έρευνας σε δείγµα 56 µαθητών 10-11 ετών εξέτασε αν οι
παράγοντες «πρόθεση» «γενικές στάσεις», προσωπικά και κοινωνικά «πιστεύω»
µπορούν να ερµηνεύσουν µια πιθανή αθλητική ενασχόληση, έδειξαν ότι υπήρχε µια
ισχυρή συσχέτιση µεταξύ στάσεων, προθέσεων και τελικής συµπεριφοράς. Οι ερευνητές
προτείνουν ότι για να αυξήσουµε το ενδιαφέρον των παιδιών για την άθληση, πρέπει να
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ασχοληθούµε µε τα πιστεύω τους για την άθληση και την αποτελεσµατικότητα της
(Θεοδωράκης, και συν., 1992).
Αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 394 µαθητών ηλικίας
14-17 ετών για την πρόβλεψη της πρόθεσης των µαθητών για συµµετοχή στη Φ.Α.
έδειξαν την άµεση και ισχυρή σχέση µεταξύ των στάσεων και των προθέσεων των
µαθητών για συµµετοχή που οδηγεί στην υιοθέτηση και εκδήλωση αθλητικής
συµπεριφοράς (Papaionnou & Theodorakis, 1996). Σχετικά ήταν και τα αποτελέσµατα
έρευνας των Hagger, et al (2001) σε δείγµα 431 µαθητών γυµνασίου ηλικίας 12-14 ετών,
τα οποία έδειξαν ισχυρή σχέση µεταξύ στάσεων και προθέσεων για συµµετοχή σε
φυσικές δραστηριότητες.
Ερευνητικά αποτελέσµατα που εξέτασαν τις στάσεις, τις προθέσεις και τον
αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς σε δείγµα 170 µαθητών/τριών υποστηρίζουν ότι
οι στάσεις είναι πολύ σηµαντικός προδιαθετικός παράγοντας για τις προθέσεις και ότι
ενδυναµώνοντας τις στάσεις για φυσική δραστηριότητα ισχυροποιούνται και οι
προθέσεις για συµµετοχή (Chatzisarantis, et al., 2005). Αποτελέσµατα ερευνών
αναφέρουν ότι η συνειδητή πρόθεση συµβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη εκµάθηση
µιας συµπεριφοράς από ό,τι η παθητική αποδοχή της (Τοµασίδης, 1982, στο
Μαυροβουνιώτης και συν., 2001).
Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη διερεύνηση
ψυχολογικών παραµέτρων όπως η εσωτερική παρακίνηση. Τα αποτελέσµατα ενός
προγράµµατος dance aerobic στην εσωτερική παρακίνηση και ικανοποίηση των µαθητών
Γυµνασίου

υποστηρίζουν

υψηλότερα

σκορ

στην

αντίληψη

παρακίνησης

για

προσανατολισµό στη δουλειά, χαµηλότερα σκορ στην αντίληψη παρακίνησης µε
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προσανατολισµό στο «εγώ» και σηµαντική βελτίωση στους παράγοντες προσπάθεια και
διασκέδαση (Αντωνάτου, Ρόκα, Κούλη, Μπεµπέτσου, Μαυρίδη, Κώστα, 2006).
Αποτελέσµατα σχετικών ερευνών έδειξαν ότι η ψυχοσωµατική επίδραση της µουσικής
κατά τη διάρκεια της άσκησης, λειτουργεί ως ένα βασικό κίνητρο που οδηγεί και
ενθαρρύνει τα άτοµα να συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης (Karageoghits, Terry &
Lane, 1999) και ότι οι µουσικές προτιµήσεις επιδρούν σηµαντικά στον ενθουσιασµό και
την απόλαυση των ασκουµένων κατά τη διάρκεια της άσκησης (Gfeller, 1998).
Υποστηρίζεται,

ότι

τα

παιδιά

και

οι

νέοι

που

εµφανίζουν

χαµηλή

αντιλαµβανόµενη ικανότητα και χαµηλή σωµατική αυτοεκτίµηση εµφανίζουν συγχρόνως
αρνητικές στάσεις, διακατέχονται από κοινωνικό και σωµατικό άγχος, µειωµένη
παρακίνηση και προσπάθεια στο µάθηµα Φ.Α. αλλά και σε κάθε είδους φυσική
δραστηριότητα (Καλογιάννης, 2006).
Έρευνα µε εφαρµογή παρεµβατικού προγράµµατος εκµάθησης Ελληνικών χορών
σε 120 πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής εξέτασε την επίδραση τριών
µεθόδων διδασκαλίας (αµοιβαίας, αυτοελέγχου, στυλ παραγγέλµατος) στην εσωτερική
παρακίνηση των φοιτητών/τριών. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η µέθοδος του
αυτοελέγχου επέδρασε στην αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης, της αναγνωρίσιµης
ρύθµισης και της αυτονοµίας των φοιτητών, περισσότερο από την αµοιβαία και το στυλ
του παραγγέλµατος. Επίσης επέδρασε στη µείωση της εξωτερικής παρακίνησης και της
µη-παρακίνησης (Πίτση, και συν., 2009).
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Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις προς την άσκηση
Οι στάσεις και η συµπεριφορά απέναντι στη άθληση διαφοροποιούνται ανάλογα µε την
επίδραση διαφόρων προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
(Bandura, 1977, σ. viii, 1986) όπως: α) το φύλο (Bussey & Βandura, 1984, Θεοδωράκης,
∆ογάνης, & Μπαγιάτης, 1989), β) τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου
(Rosenkrans, 1967), γ) η ποιότητα, η ποσότητα και η δύναµη των προηγουµένων και των
νέων προσωπικών εµπειριών (Θεοδωράκης, 1990), δ) ο τρόπος ενίσχυσης της
συµπεριφοράς του προτύπου (ικανοποίηση, επιβραβεύσεις ή τιµωρίες) (Lee, 1989), ε) η
φύση της δραστηριότητας και ζ) η ηλικία (Θεοδωράκης, και συν., 1989).
Έτσι οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών τους στη
διερεύνηση παραγόντων στους οποίους µπορούν να επιδράσουν και να κατευθύνουν τη
συµπεριφορά των µαθητών για συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και άσκηση.
Σχετικές έρευνες ανέδειξαν αρκετά στοιχεία που είναι παράγοντες σχηµατισµού θετικών
και αρνητικών στάσεων και έδωκαν σηµαντικές πληροφορίες, πάνω στις οποίες
στηρίχτηκαν επόµενες έρευνες. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε την αλλαγή του
συναισθηµατικού, του γνωστικού και του συµπεριφορικού στοιχείου των στάσεων
(Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, 1999, σ. 218).

Παράγοντες που σχετίζονται µε την ικανοποίηση από τη συµµετοχή στην άσκηση
Τις τελευταίες δεκαετίες διεξάγονται έρευνες που εστιάζονται στους τρόπους µε τους
οποίους οι µαθητές ευχαριστιούνται από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα της Φ.Α. και
διερευνούν τους παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτό. Οι στάσεις απέναντι στη φυσική
δραστηριότητα ταξινοµούνται σε έξι παράγοντες οι οποίοι θεωρείται ότι προβάλλουν
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διαφορετικές πηγές ικανοποίησης για το άτοµο όπως: «κοινωνική εµπειρία», «υγεία και
άσκηση», «αναζήτηση ιλίγγου», «αισθητική εµπειρία», «κάθαρση» και «ασκητική
εµπειρία» (Kenyon, 1968 στο Μαρτινίδης, Αµούντζας, Παπαϊωάννου, Λάιος,
Μαυροµάτης, 2003).
Το βίωµα είναι βασικός στόχος κάθε εµπειρίας. Υποστηρίζεται ότι µια εµπειρία
για να βιωθεί θετικά είναι απαραίτητο να κινητοποιήσει όλο τον ψυχοβιολογικό
οργανισµό του ατόµου, δηλαδή να το συγκινήσει. Η συγκίνηση είναι συµµετοχή και
αλληλεπίδραση και καθορίζει την ποιότητα των εµπειριών του ατόµου. Επηρεάζεται
κύρια από τις συνθήκες µέσα στις οποίες βιώνεται το ερέθισµα και όχι από την ένταση
του (Lobrot 1993 στο Αρχοντάκη-Φιλίππου, 2003, σ. 39).
Επίσης σχετικοί παράγοντες είναι οι θετικές στάσεις των µαθητών προς τους
καθηγητές και το θετικό περιβάλλον µάθησης στο οποίο δίνεται έµφαση στην παροχή
ίσων ευκαιριών στους µαθητές για αυτοβελτίωση. Ο ρόλος του Κ.Φ.Α. αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα µάθησης που ενισχύει την αυτονοµία και την αυτενέργεια των
µαθητών (Μυλώσης, 2004, σ. 288, 297, Supaporn, Griffin, 1998).
Επίσης, πληθώρα άλλων ευρηµάτων υποστηρίζουν ότι η διασκέδαση είναι από
τους σηµαντικότερους παράγοντες ψυχολογικών δεσµεύσεων στον αθλητισµό και τη
φυσική άσκηση µε θετικό διαµεσολαβητικό ρόλο (Carpenter, Coleman, 1998, Carpenter,
Scanlan , Simons & Lobel, 1993, Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, & Grouios,
2002b, Scanlan, Russel, Beals & Scanlan, 2003, Weiss, Kimmel, Smith, 2001).
Ως παράγοντας ικανοποίησης των µαθητών από τη διδασκαλία αναφέρεται
επίσης το ψυχολογικό κλίµα το οποίο βιώνουν οι µαθητές µιας τάξης, ώστε να µπορούν
να αντιλαµβάνονται τις ψυχοκοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους.
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Αποτελέσµατα ερευνών τονίζουν ότι το ψυχολογικό κλίµα έχει αποφασιστικότερη
επίδραση στις επιδόσεις των µαθητών από ότι έχει ο δείκτης ευφυΐας ή η οικογενειακή
τους προέλευση ή η µέθοδος διδασκαλίας (Καψάλης Μούσιου, Νηµά, 1997,
Ματσαγγούρας, 2000). Ευρήµατα άλλων ερευνών δείχνουν ότι το ψυχολογικό κλίµα έχει
σηµαντική επίδραση στην αυτοαντίληψη, στις επιδόσεις, στις στάσεις και στη
συµπεριφορά των µαθητών (Ματσαγγούρας, 2000, σ. 186, Μπίκος, 2004, σ. 126).
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή προγραµµάτων που σχεδιάστηκαν µε
στόχο τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος παρακίνησης επηρέασαν θετικά τις
αντιλήψεις των µαθητών ως προς στην εµπλοκή στη δουλειά, το ενδιαφέρον για το
µάθηµα και τις στάσεις ως προς την άσκηση (Παπαϊωάννου & συν, 1999, σ. 73-99,
Morgan, & Carpenter, 2002, σ. 207-229).
Οι ερευνητές προτείνουν στους καθηγητές Φ.Α. να παρακινούν τους µαθητές για
συµµετοχή στο µάθηµα, εστιάζοντας στην πρόκληση ενδιαφέροντος µε πρωτότυπες
διδακτικές προσεγγίσεις, στην αποφυγή κλίµατος ανταγωνισµού, στην ικανοποίηση από
τη συµµετοχή στη Φ.Α., στον εµπλουτισµό του µαθήµατος µε διαδικασίες αυτενεργού
µάθησης και στις ωφέλειες της άσκησης µε αναφορές στην καθηµερινή ζωή
(Christodoulidis et al., 2001, Cone at all., 1998, Παπαϊωάννου, και συν. 1999, σ. 218,
Sallis & Mc Kenzie, 1991, Tannehill & Zakrajsek, 1993).

Παράγοντες που σχετίζονται µε την αντιλαµβανόµενη αξία των µαθητών για την
άσκηση
Η συµπεριφορά και τα συναισθήµατα βασίζονται στην αντίληψη σηµασίας της
συµπεριφοράς και όχι στην ίδια τη συµπεριφορά, τον τρόπο δηλαδή που αντιλαµβάνεται
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το άτοµο την αξία της συγκεκριµένης συµπεριφοράς (γνωστική διάσταση). Η αντίληψη
αποτελείται από τις κεντρικές πεποιθήσεις που επηρεάζουν τις ενδιάµεσες αντιλήψεις
(γνώµη, στάση) και τις αυτόµατες σκέψεις (Γεωργιάδης, 2006). Επηρεάζεται από τις
προηγούµενες πληροφορίες, προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις του ατόµου στη
συγκεκριµένη συµπεριφορά που διαµορφώνουν τα «πιστεύω» του ατόµου (Janz και
Becker, 1984).
Σε έρευνα του Θεοδωράκη (1990) υποστηρίζεται ότι κατά τη διαδικασία
διαµόρφωσης στάσεων προηγούνται τα «πιστεύω», τα οποία δηµιουργούνται µετά από
γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και ωφελειών της άσκησης και της φυσικής
δραστηριότητας. Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στη φυσική κατάσταση και
υγεία των µαθητών ενδυναµώνει τις θετικές στάσεις των µαθητών προς την Φ.Α.. Μέσω
της άµεσης εµπειρίας

των ωφελειών

της άσκησης,

είναι

πιο

πιθανόν να

συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της και να είναι αθλητικά δραστήριοι σε όλη τους τη
ζωή. Άλλες σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η αλλαγή των στάσεων προς την άσκηση
και τον αθλητισµό είναι εφικτή όταν οι µαθητές κατανοούν γιατί η Φ.Α. είναι σηµαντική
για την υγεία τους µέσω προσωπικών εµπειριών (Αicinena, 1991, Papaioannou, 2000).
Έρευνες εστίασαν τη προσοχή τους στο νόηµα και την εκπαιδευτική αξία που οι
ίδιοι οι µαθητές δίνουν στην ευχαρίστηση-διασκέδαση από το µάθηµα της Φ.Α. Σε
σχετική έρευνα των Supaporn, Griffin, (1998) που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ µε
ποιοτικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων υποστηρίζεται ότι ο ρόλος της διασκέδασης
είναι σηµαντικός στο µάθηµα της Φ.Α., αφού πρώτα αξιολογηθούν οι εµπειρίες των
µαθητών και η σηµασία που έχουν γι’ αυτούς. Σύµφωνα µε ερευνητές η
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αντιλαµβανόµενη αξία του µαθήµατος σχετίζεται µε την υιοθέτηση προσωπικών στόχων
µάθησης–βελτίωσης (Nicholls, 1992, Παπαϊωάννου & ∆ιγγελίδης, 1998).
Σύµφωνα µε τη θεωρία της παρακίνησης για επίτευξη στόχων θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντικός ο προσανατολισµός στη µάθηση. Σύµφωνα µε τον Νicholls (1989) όταν τα
άτοµα συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα, οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης
είναι σε συνάφεια µε τις απόψεις τους σχετικά µε το νόηµα της δραστηριότητας και για
το τι θεωρείται αποδεκτή συµπεριφορά σε αυτό το πλαίσιο.
Ερευνητικά αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι ο προσανατολισµός στο έργοµάθηση σχετίζεται θετικά µε την άποψη ότι τα σπορ πρέπει να διδάσκουν στους
ανθρώπους τη σηµασία της προσωπικής βελτίωσης και αποτελεσµατικότητας, της
συνεργασίας και της κοινωνικής συµµόρφωσης σε κανόνες (Duda, 1989). Ανάλογα
ερευνητικά αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι ο προσανατολισµός στο έργο-µάθηση
συνδέεται µε την αντίληψη συνεργασίας και την αντίληψη κοινωνικής υπευθυνότητας,
παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων (Papaioannou & Mac Donald,
1993).
Η θεωρία του αυτοκαθορισµού (Deci & Ryan, 2004) παρέχει ένα πλαίσιο
ερµηνείας στο γιατί οι µαθητές αποφασίζουν την επιλογή µιας δραστηριότητας
ωθούµενοι από αναγνωρισµένους και ενσωµατωµένους κανόνες µέσω των οποίων
συνειδητοποιούν και εκτιµούν τη σηµασία της δραστηριότητας.

Παράγοντες που σχετίζονται µε την αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών στην
άσκηση
Με βάση αποτελέσµατα ερευνών η αντιλαµβανόµενη ικανότητα παρά η ικανότητα αυτή
καθαυτή είναι ζωτικής σηµασίας στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. Σύµφωνα µε την
(Weiss, 1987) η αυτοαντίληψη αυξάνεται λιγότερο εξαιτίας της βελτίωσης των
145

δεξιοτήτων και της φυσικής κατάστασης και περισσότερο από αντιλήψεις των µαθητών
ότι αυτή η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη δική τους προσπάθεια.
Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ερευνητών για το πώς αντιλαµβάνονται τα
παιδιά την έννοια ικανότητα σε σχέση µε την ηλικία τους. Από αποτελέσµατα έρευνας
των Nicholls & Miller (1984) φάνηκε ότι τα παιδιά στην ηλικία των 10-11 ετών έχουν
αποκτήσει τη διακριτή έννοια της ικανότητας σε σχέση µε την προσπάθεια. Από τα 13
χρόνια και µετά αρχίζουν συστηµατικά να χρησιµοποιούν τις έννοιες της ικανότητας και
της προσπάθειας και να αναγνωρίζουν ότι η βελτίωση της έρχεται µε το συνδυασµό τους.
Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιµο στάδιο για την παρακίνηση των παιδιών για συµµετοχή στα
σπορ και τη Φ.Α. Τα παιδιά από την ηλικία αυτή και µετά αντιλαµβάνονται πλέον
καθαρά ότι όσο και αν προσπαθήσουν δεν µπορούν να ξεπεράσουν άλλα παιδιά που
έχουν µεγαλύτερη ικανότητα και έτσι επικεντρώνονται στο να γίνουν καλύτεροι σε
σχέση µε τον εαυτό τους.
Οι µαθητές 11-12 ετών αξιολογούν την ικανότητα τους ευκολότερα όταν
προσανατολίζονται προς τη δουλειά και την ατοµική τους βελτίωση. Η ικανοποίηση από
την προσωπική τους βελτίωση συµβάλλει στην πρόκληση ενδιαφέροντος προς τη
δραστηριότητα και ώθηση σε νέες προσπάθειες (∆ήµας, 2004, σ. 118-119).
Η εκτίµηση του εαυτού γίνονται όλο και πιο αρνητική όσο τα παιδιά οδεύουν
προς την εφηβεία και ιδιαίτερα στην ηλικία της πρώτης εφηβείας (Καλογιάννης, 2006).
Για τους προέφηβους η υψηλή αυτοαντίληψη σχετίζεται µε τις δεξιότητες ενώ για τους
εφήβους σχετίζεται µε την ελκυστικότητα ή τη δοµή της φυσικής εµφάνισης και
κοινωνικούς παράγοντες (Marcsh, Bames, Caims & Tidman (1984), µε τις προσωπικές
εµπειρίες αλλά και µε την αξιολόγηση από τον κοινωνικό περίγυρο και τους σηµαντικούς
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άλλους (Harter, 1990). Αποτελέσµατα άλλης έρευνας σε παιδιά ηλικίας 8–14 ετών
φάνηκε ότι οι παράγοντες της αυτοαντίληψης που αποτυπώνουν την σφαιρική
αυτοεκτίµηση είναι η σχολική ικανότητα, οι σχέσεις µε συνοµηλίκους, η αθλητική
ικανότητα, η φυσική εµφάνιση και η διαγωγή-συµπεριφορά (Harter, 1985a).
Υποστηρίζεται ότι προκειµένου να επιτευχθεί υψηλή παρακίνηση των παιδιών
είναι αναγκαία η γνώση των σταδίων ανάπτυξης από τον Κ.Φ.Α. για την εφαρµογή
εκπαιδευτικών παρεµβάσεων µε στόχους επίτευξης για µάθηση- βελτίωση (Nicholls &
Miller, 1984). ∆ιατυπώθηκαν απόψεις στο πλαίσιο της θεωρίας της παρακίνησης για
επίτευξη στόχων, που θεωρούν ότι κάποια άτοµα αντιλαµβάνονται την ικανότητα ως
κάτι σχετικά αµετάβλητο, ενώ άλλα άτοµα θεωρούν ότι η ικανότητα αναπτύσσεται µέσα
από σκληρή δουλειά (Dweck, 1985).
Αποτελέσµατα

προηγούµενων

ερευνών

αναφέρουν

ότι

η

επιλογή

δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιότητας, συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µαθητών επιδρούν στη βελτίωση και την αυτόαποτελεσµατικότητα (Supaporn, Griffin, 1998). Υποστηρίζεται επίσης ότι αν οι µαθητές
πιστεύουν ότι οι «σηµαντικοί άλλοι» και κυρίως οι εκπαιδευτικοί τους θεωρούν ικανούς,
τότε βελτιώνεται η αυτοεικόνα τους και αυξάνεται η αυτοεκτίµησή τους. Αντίθετα, όταν
οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν στην ικανότητα των µαθητών, τότε τόσο η ικανότητα των
µαθητών όσο και η σχολική επίδοση δεν βελτιώνεται (Μπότσαρη – Μακρή, 2001).
Επίσης ο Gallahue (1996, σ. 84-89) υποστηρίζει ότι η συναισθηµατική ανάπτυξη µέσα
από τη Φ.Α. συνδέεται µε την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση.
Σε έρευνα σε δείγµα µαθητών γυµνασίου και λυκείου αναφέρθηκαν θετικές
συσχετίσεις µεταξύ της αντιλαµβανόµενης σωµατικής ικανότητας των µαθητών και της
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παρακίνησης για το µάθηµα της Φ.Α. (Papaioannou, 1997, Papaioannou & Theodorakis,
1996). Σε έρευνα των Goudas & Biddle (1994) οι µαθητές που αντιλαµβανόταν το κλίµα
του µαθήµατος έντονα προσανατολισµένο τόσο στη δουλειά όσο και στην απόδοση
ανέφεραν µεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση και υψηλότερη αντιλαµβανόµενη
ικανότητα.
Σε σχετική έρευνα η Harter (1985b) προσπάθησε να ερµηνεύσει τη σχέση της
παρακίνησης (εσωτερικής ή εξωτερικής) µε την αντιλαµβανόµενη ικανότητα και τον
αντιλαµβανόµενο έλεγχο της συµπεριφοράς και κατέληξε ότι οι µαθητές παρακινούνται
για υψηλή αποτελεσµατικότητα σε περιοχές στις οποίες µπορούν να επιδείξουν
ικανότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης «cognitive evaluation
theory» γεγονότα που αναδεικνύουν την αντίληψη της ικανότητας έχουν ως αποτέλεσµα
την αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης. Αντίθετα γεγονότα που υποβιβάζουν την
αντίληψη της ικανότητας µειώνουν την εσωτερική παρακίνηση και οδηγούν σε χαµηλή
αντιλαµβανόµενη ικανότητα και τη µαθηµένη ανηµποριά (learned helplessness).
Με βάση τη θεωρία του αυτοκαθορισµού υποστηρίζεται ότι το επίπεδο της
αντιλαµβανόµενης ικανότητας από µόνο του παρέχει περιορισµένη δυνατότητα στη
ερµηνεία της συµπεριφοράς σε διάφορους τοµείς, στους οποίους η αίσθηση της
αυτονοµίας αποδεικνύεται πιο σηµαντικός παράγοντας από την ικανότητα (Deci & Ryan,
1985 στο Καλογιάννης, 2006).
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Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς και η σχέση του µε τις στάσεις των
µαθητών προς την άσκηση
Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς είναι η σχετική µεταβλητή που εκφράζει το
κατά πόσο το άτοµο νοµίζει ότι ελέγχει τις πράξεις του. Παρατηρείται όταν κάποιος δεν
εκτιµά τη δραστηριότητα, νιώθει ανίκανος και έχει έλλειψη σκοπού και στόχου για
δράση (Ajzen και Fishbein, 1980, σ. 84, Ajzen, & Madden, 1986, Deci, & Ryan, 2004).
Ο βαθµός ελέγχου της συµπεριφοράς που αντιλαµβάνονται τα άτοµα ότι έχουν σε
διάφορες καταστάσεις επηρεάζει τις στάσεις τους. Μπορεί τα άτοµα να έχουν την
πρόθεση να συµπεριφερθούν ανάλογα αλλά να πιστεύουν ότι υπάρχουν πράγµατα που
τους εµποδίζουν. Όταν πιστεύουν ότι µπορούν να ελέγξουν τα πιθανά εµπόδια τότε
συµµετέχουν πιο τακτικά σε φυσικές δραστηριότητες (Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ.
220, Theodorakis, 1992).
Όταν οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι διαθέτουν εσωτερικό αντιλαµβανόµενο
έλεγχο, ότι δηλαδή τα αποτελέσµατα οφείλονται αποκλειστικά στους ίδιους, τότε
παρακινούνται

για

συµµετοχή,

υψηλή

αποτελεσµατικότητα

και

ικανοποίηση

(Theodorakis, 1994, Hagger, και συν., 2001, Chatzisarantis, και συν., 2005,
Καλογιάννης, 2006).

Ο Καθηγητής Φ.Α. και ο ρόλος του στη διαµόρφωση στάσεων προς την άσκηση
Αρκετοί ερευνητές αναφέρονται στον Κ.Φ.Α. ως καθοριστικό κοινωνικό παράγοντα που
µπορεί να δηµιουργήσει ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον µάθησης ως διαχειριστής
της τάξης και να επιδράσει στη συναισθηµατική, γνωστική και συµπεριφορική ανάπτυξη
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των µαθητών και στη διαµόρφωση θετικών στάσεων για τη «δια βίου άσκηση»
(Μυλώσης, 2006, σ. 288, Παπαϊωάννου, 1999, σ. 73-99, Supaporn, Griffin, 1998).
Ο Κ.Φ.Α. µπορεί να παρακινήσει τους µαθητές να βάζουν προκλητικούς στόχους
µάθησης και να επιδιώκουν συνεχώς να τους επιτύχουν. Η παρακίνηση διατηρείται σε
υψηλά επίπεδα, όταν ο καθηγητής χρησιµοποιεί εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας που
προκαλούν εναλλαγή και ποικιλία στο µάθηµα, οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν τους
µαθητές να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για τη µάθηση τους. Μέσω της κατάλληλης
διδασκαλίας µπορεί να πείσει τους µαθητές ώστε να αντιληφθούν το νόηµα και τη
σηµασία και τη χρησιµότητα της φυσικής δραστηριότητας στην προσωπική τους ζωή
(Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ. 68).
O Κ.Φ.Α. µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη θετικών στάσεων των µαθητών προς
τη Φ.Α. δηµιουργώντας ένα ευχάριστο µαθησιακό περιβάλλον είτε µε την οργάνωση
πρωτότυπων δραστηριοτήτων στο µάθηµα, είτε διδάσκοντας τους µαθητές δεξιότητες
που τους προσφέρουν ευχαρίστηση και διασκέδαση (Tannehill & Zakrajsek, 1993).
Σύµφωνα µε τον Θεοδωράκη (1990) η συµπεριφορά του καθηγητή Φ.Α. παίζει
κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση θετικών στάσεων προς την άσκηση από τους µαθητές.
Σύµφωνα επίσης µε άλλους ερευνητές η προσωπική επίδραση του καθηγητή Φ.Α. στην
πρόκληση ενδιαφέροντος και στην παρακίνηση των µαθητών για συµµετοχή στο µάθηµα
υπερτερεί έναντι των µεθόδων που χρησιµοποιούνται (∆ήµας, 2004, σ. 122, Ζουνχιά,
1997, σ. 89-90.
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Η µέθοδος διδασκαλίας και ο ρόλος της στη διαµόρφωση στάσεων προς την άσκηση
Σύγχρονα

ερευνητικά

δεδοµένα

εφαρµογής

και

αξιολόγησης

προγραµµάτων

συνεργατικής µάθησης µε στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο µάθηµα της
Φ.Α. σε µαθητές ∆ηµοτικού σχολείου, υποστηρίζουν ότι οι µαθητές βελτίωσαν τις
συνεργατικές δεξιότητες και το ενδιαφέρον τους για τα συναισθήµατα των συµµαθητών
τους και αύξησαν τα κίνητρα τους για το µάθηµα (Μαγκώτσιου, Γούδας, 2005).
Ο Grineski, (1993) υποστηρίζει ότι οι συναγωνιστικές-συνεργατικές συνθήκες
µάθησης προάγουν την επιτυχία και βοηθούν τους µαθητές να αναπτύξουν θετικές
στάσεις προς το σχολείο από ό,τι οι ανταγωνιστικές συνθήκες. Στο συναγωνιστικό κλίµα
µάθησης οι ενέργειες κάποιου µπορεί να προάγουν την επιτυχία των υπολοίπων που
ανήκουν στην ίδια οµάδα, ενώ στο ανταγωνιστικό κλίµα µπορεί να εµποδίσουν την
επιτυχία των άλλων (Χατούπης, 1999). Υποστηρίζεται επίσης ότι η εφαρµογή
µαθητοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας συµβάλλουν στην προαγωγή ενός θετικού
ψυχολογικού κλίµατος εξαιρετικά σηµαντικού για την αποτελεσµατικότητα (Πίτση, και
συν., 2009).

Το φύλο και ο ρόλος του στη διαµόρφωση στάσεων προς την άσκηση
Εµφανίζονται έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι στάσεις προς τη Φ.Α. διαφέρουν µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών και υποστηρίζουν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια ιεραρχούν τις
δραστηριότητες µε διαφορετικά κριτήρια ως προς τη σηµαντικότητα που έχουν γι’
αυτούς (Rice, 1988, Θεοδωράκης, και συν., 1989, Παπαϊωάννου και συν. 1999, σ. 80).
Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο να παρατηρεί κανείς αγόρια να ασχολούνται µε
δραστηριότητες που απαιτούν δύναµη και κορίτσια µε δραστηριότητες όπως ο χορός.
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Υποστηρίζεται ότι η ικανότητα των παιδιών να διαφοροποιούν τα στοιχεία της
αυτοαντίληψης επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία ώστε κάποια πράγµατα να
γίνονται πιο σηµαντικά από άλλα. Ιδιαίτερα για τα κορίτσια στο τέλος της εφηβείας η
φυσική κατάσταση σχετίζεται µε τη φυσική εµφάνιση (Marcsh, και συν., 1984). Τα
αγόρια παρακινούνται περισσότερο από την ανταγωνιστική πλευρά των σπορ, την
κοινωνική αλληλεπίδραση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης , ενώ τα κορίτσια
από τις ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Sirard, & Pfiffer, & Pate, 2006).
Έρευνα των Steward, Green & Huels-Komp (1991) µεταξύ µαθητών γυµνασίου
και λυκείου που εξέταζε τις στάσεις προς τη Φυσική Αγωγή καταλήγει ότι οι στάσεις των
αγοριών προς τη Φ.Α. µειώνονται µε την πάροδο των τάξεων. Σε έρευνα των Γράµψα Τζούπη, και συν., (2002) που εξέτασε την επίδραση ενός προγράµµατος αντισφαίρισης
στις στάσεις των µαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου των δύο
πρώτων του Γυµνασίου, αναφέρεται διαφοροποίηση της επίδρασης µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών. Πιο συγκεκριµένα τα αγόρια, αξιολογούν τις αθλητικές δραστηριότητες
ανάλογα µε τη δυνατότητα που τους δίνεται να προβάλλουν τη δυναµικότητα τους σε
σχέση µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους. Για τα κορίτσια η αξιολόγηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων γίνεται σύµφωνα µε τα οφέλη που αποκοµίζουν από τη συµµετοχή τους
σε αυτές και σχετίζονται µε τη δηµιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων και τη διατήρηση
της φυσικής κατάστασης και υγείας. Σε άλλη σχετική έρευνα προβάλλονται ως πηγές
ικανοποίησης των γυναικών από την άσκηση-άθληση τρεις επιπλέον παράγοντες: το
«ωραίο και ελκυστικό σώµα», η «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» και η
«συναισθηµατική ενέργεια» (Long & Haney, 1986).
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Αποτελέσµατα έρευνας µεταξύ πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΦΑΑ
Κοµοτηνής υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια παρακινήθηκαν περισσότερο από τα αγόρια
για συµµετοχή στο µάθηµα των παραδοσιακών χορών και εµφάνισαν υψηλότερα σκορ
ικανοποίησης (Μίχογλου, και συν., 2009). Σχετικά ήταν και τα αποτελέσµατα άλλης
έρευνας µετά από την εφαρµογή παρεµβατικού προγράµµατος εκµάθησης Ελληνικών
χορών, στο οποίο συµµετείχαν πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής. Βρέθηκε
ότι τα κορίτσια προηγούνται των αγοριών ως προς την αύξηση της εσωτερικής
παρακίνησης, ενώ τα δύο φύλα αντιλαµβάνονται το κλίµα αυτονοµίας στον ίδιο βαθµό
(Πίτση, και συν., 2009).
Αποτελέσµατα άλλης σχετικής έρευνας κατά την οποία διερευνήθηκαν διαφορές
µεταξύ των αντιλήψεων φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΦΑΑ Αθηνών ως προς τη
γνωστική αντίληψη και τη συχνότητα συµµετοχής σε παραδοσιακούς χορούς για
ψυχαγωγία έδειξαν ότι οι φοιτήτριες γνώριζαν περισσότερους χορούς και χόρευαν µε
µεγαλύτερη συχνότητα από τους φοιτητές (∆ήµας, 2004, σ. 162, 185).

Μέτρηση και αξιολόγηση των στάσεων στη Φ.Α. και τον αθλητισµό
Αξίζει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε την αύξηση των ερευνών που σχετίζονται µε τις
στάσεις εξελίσσονται και τα όργανα µέτρησης των. Οι ερευνητές είτε αναπτύσσουν δικά
τους όργανα εξειδικευµένα για το σκοπό κάθε έρευνας και προσαρµοσµένα στις
απαιτήσεις κάποιου συγκεκριµένου περιβάλλοντος, είτε χρησιµοποιούν σταθµισµένα
ψυχοµετρικά εργαλεία, ερωτηµατολόγια µε διάφορες κλίµακες και υψηλή αξιοπιστία.
Σύµφωνα µε ερευνητές η µέτρηση και αξιολόγηση των στάσεων σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης στηρίχθηκε σε διάφορες προσεγγίσεις (Αδάµ, 2004, 2, 3, 6).
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Μια

σχετική

προσέγγιση

περιλαµβάνει

τεχνικές

κατασκευής

κλιµάκων

σηµασιολογικής διαφοροποίησης όπως είναι των Τhurstone, Likert, Guttman. Το άτοµο
καλείται να δηλώσει σε ποιο βαθµό (από το 1-5 ή από το 1-7 κ.λ.π.) συµφωνώ λίγο ή
διαφωνώ πολύ, αυτό που νιώθει για το αντικείµενο του ερωτηµατολογίου. Ο µέσος όρος
των εκτιµήσεων πολλών ατόµων αποτελεί µια αξιόπιστη και έγκυρη προσέγγιση, τόσο
για το ποια είναι η γνώµη του πληθυσµού αυτού όσο και των διακυµάνσεων της γνώµης
αυτής (Γεώργας, 1995, σ. 143-46) Άλλη προσέγγιση περιλαµβάνει µεθόδους που
χρησιµοποιούν ως ένδειξη την έκδηλη συµπεριφορά του ατόµου και η συλλογή
στοιχείων γίνεται µέσω παρατήρησης, απαιτείται δε ύπαρξη ισχυρής σχέσης µεταξύ
στάσεων και συµπεριφοράς.
Υποστηρίζεται ότι για τη διερεύνηση στοιχείων της ψυχολογικής κατάστασης
των ατόµων θεωρούνται καταλληλότερα τα ψυχοµετρικά εργαλεία γιατί επιτρέπουν την
ακριβή και αντικειµενική καταγραφή των ψυχολογικών χαρακτηριστικών και δίνουν τη
δυνατότητα στους ειδικούς επιστήµονες να εστιάσουν την προσοχή τους σε ζητήµατα
που απαιτούν περαιτέρω εξέταση και µεγαλύτερη προσοχή. Οι Σταλίκας, Τριλίβα,
Ρούσσης, (2002, σ. 32) αναφέρουν ότι: «Βασική αρχή της ψυχοµετρίας περί ισότητας
ανάµεσα στις διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης και την αναγνώριση ότι υπό
ορισµένες συνθήκες κάποιες µέθοδοι είναι καλύτερες από άλλες, εάν θέλουµε να
µετρήσουµε κοινωνικές στάσεις, ένα ερωτηµατολόγιο στάσεων είναι περισσότερο
κατάλληλο από µια ηµιδοµηµένη συνέντευξη»
Για την αξιολόγηση των στάσεων στον αθλητισµό έχουν διαµορφωθεί
ερωτηµατολόγια

µε

κλίµακες

αξιοπιστίας

και

εγκυρότητας,

οι

οποίες

συστηµατοποιούνται σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς σε: α)
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εκτίµηση, αισθήµατα για τη συµπεριφορά (για την ευχαρίστηση της µάθησης, της
εκπλήρωσης και της διέγερσης) (υψηλός αυτoκαθορισµός), β) πιστεύω και γνώση της
συµπεριφοράς αυτής (σηµαντικότητα και αποτελεσµατικότητα στους προσωπικούς
στόχους του ατόµου χωρίς παράλληλη ευχαρίστηση, γ) πρόθεση ή προδιάθεση για
εκδήλωση της συµπεριφοράς (Triantis, 1971 στο Γεώργας, σ. 126, Ajzen, & Fishbein
1980, Theodorakis, 1992b, Tjeerdsma, et al., 1996, Schutz,, Smoll, Care, Mocher, 1985).
Τα ερωτήµατα αποτελούν τα ερεθίσµατα που αποσκοπούν στην αξιολόγηση- διερεύνηση
των στάσεων του ατόµου σύµφωνα µε την τρισδιάστατη θεωρία (Kelley, 1983,
Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ. 218, Rosenberg, Hovland, 1960).
Στον αθλητισµό σχεδιάστηκε επίσης το ερωτηµατολόγιο Sport Commitment
Model (Γδοντέλη, Μουντάκης, 2009) µε σκοπό να προσδιορίσει την ψυχολογική
αφοσίωση που έχουν τα άτοµα σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε αθλητικές
δραστηριότητες αξιολογώντας τις ιδέες και τα συναισθήµατα τους ως προς πέντε
παράγοντες που θεωρήθηκε ότι έχουν πρωταρχική σηµασία (Kelley, 1983, Scanlan,
Carpenter, Simons, Schmidt, & Keeler, 1993):
1ος παράγοντας: «∆εσµεύσεις στον αθλητισµό» µπορεί να µετρηθεί ως δέσµευση
σε µια οµάδα, σε ένα πρόγραµµα ή σε ένα άθληµα. Οι δεσµεύσεις στον αθλητισµό
σχετίζονται µε τα εσωτερικά κίνητρα και τη θεωρία του αυτοκαθορισµού (Weiss &
Weiss, 2003).
2ος παράγοντας: «∆ιασκέδαση µέσω άθλησης» έχει οριστεί ως «µια θετική
ανταπόκριση από την αθλητική εµπειρία, η οποία αντικατοπτρίζει γενικευµένα
αισθήµατα, όπως ευχαρίστηση, χαρά, διασκέδαση και συµπάθεια» (Scanlan, et all, 1993).
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3ος παράγοντας: «Προσωπική επένδυση» έχει οριστεί ως «οι προσωπικές διέξοδοι
που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα» (Scanlan, et all., 1993) και
σχετίζεται µε τη διαθεσιµότητα του ελεύθερου χρόνου την προσπάθεια που
καταβάλλεται κατά την άσκηση κ.α. (Alexandris & Carroll, 1997, 1999).
4ος παράγοντας: «Κοινωνικά εµπόδια» έχουν οριστεί ως «οι κοινωνικές
προσδοκίες ή πρότυπα που δηµιουργούν αισθήµατα υποχρέωσης για να παραµείνει
κάποιος στη δραστηριότητα» (Scanlan, et all., 1993). Η συνέχιση της συµµετοχής στην
αθλητική δραστηριότητα είναι ανάλογη µε την πίεση του κοινωνικού περιβάλλοντος του
ατόµου. Η ερµηνεία του κοινωνικού παράγοντα παρατηρήθηκε ότι έχει σηµαντικό ρόλο
στους νέους αθλούµενους, γιατί η οικογένεια και οι φίλοι µπορούν να επηρεάζουν
εντονότερα τη συµπεριφορά τους (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Courios,
2002b).
5ος παράγοντας: «Ευκαιρίες ενασχόλησης» έχουν οριστεί ως «οι ευκαιρίες που
παρουσιάζονται εξαιτίας της συνεχούς αθλητικής ενασχόλησης» (Scanlan, et all., 1993)
και σχετίζονται µε τα έµµεσα οφέλη της συνεχούς ενασχόλησης και τα ψυχολογικά
οφέλη που αποκοµίζουν από µια αθλητική δραστηριότητα (Kelley, 1983, Γδοντέλη,
Μουντάκης, 2009).
Για την αξιολόγηση της εσωτερικής παρακίνησης χρησιµοποιήθηκε το Intrinsic
Motivation Inventory (Quin, Redding & Frazer, 2007, Bουτσινά, Τζαβίδας, 2009) ως
προς το ενδιαφέρον / ευχαρίστηση, την αντιλαµβανόµενη ικανότητα, την προσπάθεια /
σηµασία και την πίεση / άγχος.
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Συµπεράσµατα
1. Οι στάσεις βασίζονται στην ύπαρξη τριών συστατικών στοιχείων: του γνωστικού,
του συναισθηµατικού και του στοιχείου της δράσης - συµπεριφοράς (Γεώργας,
1995, σ. 128-130, Θεοδωράκης, 1990, 1992β, Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ.
213).
2. Η «στάση» θεωρείται µια αξιολογηµένη (θετικά ή αρνητικά) προδιάθεση του
ατόµου απέναντι σε ένα «αντικείµενο», η οποία µαθαίνεται µέσα από την
πληροφόρηση και την εµπειρία. Η στάση παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα,
αλλά όχι µονιµότητα και σχετίζεται µε τις προθέσεις και τις συµπεριφορές του
ατόµου.
3. Η ενεργοποίηση της συναισθηµατικής, γνωστικής και συµπεριφορικής διάστασης
των στάσεων µπορεί να προάγει την παρακίνηση και τον αυτοκαθορισµό των
µαθητών προς την άσκηση (Θεοδωράκης, 1990, Κάµτσιος, 2007).
4. Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι ο ρόλος του Κ.Φ.Α., οι µέθοδοι διδασκαλίας, το
περιεχόµενο του Α.Π. και η διαδικασία µάθησης είναι παράγοντες που µπορούν
να ελεγχθούν και η βελτίωση τους, πιθανόν, να αυξήσει την παρακίνηση των
µαθητών και την αλλαγή των αρνητικών στάσεων και ενίσχυση των θετικών
στάσεων των µαθητών/τριών προς τη Φ. Α., αλλαγή που εξαρτάται από την
ποιότητα των νέων εµπειριών και τη δύναµη των στάσεων των µαθητών.
5. Οι περισσότεροι ερευνητές ερµηνεύουν τους παράγοντες που επιδρούν στη
διαµόρφωση στάσεων βασιζόµενοι στις θεωρίες των κινήτρων και του
αυτοκαθορισµού (Deci & Ryan, 1986, 2000).

157

6. H θεωρία του αυτοκαθορισµού ερµηνεύει την παρακινούµενη συµπεριφορά, η
οποία

περιγράφει

τις

κοινωνικές

συνθήκες

που

ενεργοποιούν

τα

αυτοκαθοριζόµενα κίνητρα διαφόρων συµπεριφορών.
7. Υψηλός βαθµός αυτοκαθορισµού µιας συµπεριφοράς έχει σαν επακόλουθο
υψηλό βαθµό παρακίνησης και αντιστοιχεί µε την ικανοποίηση των τριών
βασικών ψυχολογικών αναγκών της αυτονοµίας, της ικανότητας και των σχέσεων
µε άλλους.
8. Η ανάγκη της αυτονοµίας ικανοποιείται όταν το άτοµο αισθάνεται ότι έχει
επιλέξει το ίδιο τη συµπεριφορά του και όχι ότι του επιβάλλεται από άλλους.
9. Αντίληψη ικανοποίησης έχει το άτοµο όταν βιώνει ότι είναι αποτελεσµατικό στη
συνεργασία του µε το κοινωνικό περιβάλλον.
10. Η ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις ικανοποιείται όταν το άτοµο µπορεί να ανήκει
σε ευρύτερη οµάδα σηµαντικών άλλων, να συναναστρέφεται και να συνεργάζεται
µαζί τους.
11. Μεγαλύτερη ικανοποίηση αυτών των ψυχολογικών αναγκών αντιστοιχεί σε
µεγαλύτερη εσωτερίκευση της συµπεριφοράς, αυτοκαθοριζόµενη παρακίνηση,
βελτιωµένη ψυχοκοινωνική λειτουργία και υψηλά επίπεδα προσωπικής
ικανοποίησης και ευεξίας.
12. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία του αυτοκαθορισµού οι µαθητές έχουν την τάση να
µιµούνται τις συµπεριφορές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους,
αυτές που τους παρέχουν ικανοποίηση καθώς και συµπεριφορές προτύπων που
είναι ελκυστικά, ενθουσιώδη και έχουν κύρος (Hicks, 1971).
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13. Αξιόπιστα και έγκυρα ερωτηµατολόγια στάσεων αποτελούν κατάλληλα
ψυχοµετρικά εργαλεία µέτρησης και αξιολόγησης των παραγόντων που επιδρούν
στη διαµόρφωση των στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα (Σταλίκας, και
συν., 2002, σ. 32).
14. ∆ε βρέθηκαν ερευνητικά δεδοµένα για την επίδραση διαθεµατικού προγράµµατος
στην παρακίνηση και τις στάσεις των µαθητών προς στους παραδοσιακούς
χορούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι ειδικότερες εκπαιδευτικές ενέργειες, τα αναγκαία
βήµατα για τo σχεδιασµό, την οργάνωση και την εφαρµογή ενός διαθεµατικού
προγράµµατος παραδοσιακών χορών στο µάθηµα της Φ.Α. Παρουσιάζονται ο σκοπός, οι
στόχοι, το περιεχόµενο, οι στρατηγικές, οι διδακτικές µέθοδοι και οι τρόποι αξιολόγησης
του προγράµµατος, τα οποία βασίστηκαν σε εφαρµοσµένες θεωρίες διδασκαλίας και
µάθησης.

Ορισµός
∆ιαθεµατικό πρόγραµµα (cross curricular themmes) είναι ένα ειδικά σχεδιασµένο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που οργανώνεται παράλληλα µε το παραδοσιακό Α.Π. µε
σκοπό την οργάνωση και εφαρµογή ποικιλίας περιεχοµένων, διδακτικών µεθόδων και
δραστηριοτήτων βασισµένων στη ολιστική προσέγγιση εννοιών και θεµάτων µε στόχο
την βαθύτερη κατανόηση τους και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Είναι συχνές οι αναφορές σε σύγχρονες έρευνες για την αναγκαιότητα
διαµόρφωσης πιο διευρυµένων Α.Π. στο µάθηµα της Φ.Α. από τον εκπαιδευτικό µε
ποικιλία περιεχοµένων για την επίτευξη γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών
στόχων (Αδάµ, 2004, σ. 279, Καρανταΐδου, 2005, σ. 30-73). Τονίζεται δε ότι για τη
διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών απαιτείται ετοιµότητα εκ µέρους του Κ.Φ.Α.
για διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς είναι πολλές φορές πολύπλοκη
και απρόβλεπτη (Μπαγάκης, 2005, στο ∆εµερτζή, 2007, σ. 3, 24, 26). Επίσης, τονίζεται
ότι οι Κ.Φ.Α. είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις τους για τη Φ.Α., να
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ανανεώσουν τη διδακτική τους πρακτική επιλέγοντας τις κατάλληλες στρατηγικές και
µεθόδους διδασκαλίας για να µεταβιβάσουν µε επιτυχία στους µαθητές αξιακές
προτεραιότητες για την υιοθέτηση και επίτευξη πολλαπλών στόχων προσανατολισµού
της διδασκαλίας (Ennis, 1992b).

Σύγχρονες τάσεις και µοντέλα Φ.Α.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια οι τάσεις που επέδρασαν και επιδρούν µέχρι και σήµερα
στα Α.Π. και τις µεθόδους διδασκαλίας της Φ.Α. είναι:
1. Της επιδεξιότητας (αθλητοκεντρική).
2. Της ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων (φυσικής κατάστασης) και της
υγείας.
3. Της διαµόρφωσης στάσεων και δεξιοτήτων ζωής.
Η τάση της επιδεξιότητας (αθλητοκεντρική) και των στάσεων επηρέασαν
καθοριστικά τα Α.Π. και τις µεθόδους διδασκαλίας στα νέα Α.Π. του ∆ιαθεµατικού
Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων σπουδών (∆ΕΠΠΣ). Η τάση της ανάπτυξης των
φυσικών ικανοτήτων παρά την έντονη παρουσία της στη βιβλιογραφία και στα πιστεύω
πολλών και σηµαντικών ανθρώπων της Φ.Α., επηρέασε σε µεγάλο βαθµό µόνον τις
µεθόδους διδασκαλίας και καθόλου το περιεχόµενο. Η τάση της υγείας είχε µια µικρή
επίδραση στα Α.Π., µε την εισαγωγή της σχετικής θεωρίας, ενώ δεν έχει ουσιαστικά
καµιά επίδραση στις µεθόδους διδασκαλίας. Πρακτικά και οι τρεις αυτές τάσεις
συνυπάρχουν στα περισσότερα µαθήµατα στη σχολική τάξη, ενώ ο διαχωρισµός τους
είναι εµφανής µόνο σε θεωρητικό επίπεδο (Μουντάκης, 2001).
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Για την ανάπτυξη Α.Π. και την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών εσωτερικών
και εξωτερικών συνθηκών µάθησης προτάθηκαν κατά καιρούς διάφορα µοντέλα
σχεδιασµού από διάφορους συγγραφείς. Μεταξύ αυτών γίνεται συχνότερη αναφορά στα
στοχοκεντρικά και τα µοντέλα διαµόρφωσης στάσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων
(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 204-207, Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 50-53).
Για τη επίτευξη των στόχων ενός διαθεµατικού προγράµµατος παραδοσιακών
χορών επιλέχθηκαν τα παρακάτω µοντέλα Φ.Α.:
1. Μοντέλο ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων.
2. Μοντέλο ανάπτυξης στάσεων και δεξιοτήτων ζωής.
3. Στοιχεία του µοντέλου αθλητικής αγωγής.
Κάθε µοντέλο από αυτά απαντά µε διαφορετικό τρόπο στο ερώτηµα «ποια γνώση
είναι η πλέον αξιόλογη» στο πλαίσιο του αξιακού προσανατολισµού του µαθήµατος της
Φ.Α. (Ennis, Zhu, 1991, Ennis, Chen, & Ross 1992).

Μοντέλο ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων
Σύµφωνα µε το µοντέλο ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων η διδασκαλία εστιάζεται στην
κινητική µάθηση και αποσκοπεί στην ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων, φυσικών
ικανοτήτων και κινητικής επικοινωνίας (Harrow, 1972, στο Κασσωτάκης, Φλουρής,
2005, σ. 164-165, Harrow, 2002, στο Μπουρνέλλη 2002, σ. 42). Κατά τη διδασκαλία των
κινητικών δεξιοτήτων δίνεται έµφαση στην κινητική µάθηση και λαµβάνεται µέριµνα
ώστε ο χρόνος οργάνωσης άλλων σχετικών δραστηριοτήτων να µην υπερβαίνει το 10%
του διδακτικού χρόνου για να µην αποβεί εις βάρος της κινητικής µάθησης
(Σεραφειµίδης, 2006, Στιβακτάκη και συν., 2008).
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Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν µια κινητική δεξιότητα που αποσκοπεί στην
καλλιέργεια όλων των παραπάνω ικανοτήτων και δεξιοτήτων δίνοντας προτεραιότητα
στην απόκτηση κινητικής µάθησης, η οποία βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες: α)
τη µεγιστοποίηση του χρόνου εξάσκησης β) την ανατροφοδότηση (feedback) του µαθητή
και τη γνώση του αποτελέσµατος (Μουντάκης, 1992, σ. 50, 2006, σ. 170, Γούδας,
Χασάνδρα, Παπαχαρίσης, Γεροδήµος, 2006, σ. 10).

Μοντέλο διαµόρφωσης στάσεων «δια βίου άσκησης», υγείας και δεξιοτήτων ζωής
Σκοπός του µοντέλου διαµόρφωσης στάσεων για τη « δια βίου άσκηση» είναι να επηρεάσει τη συµπεριφορά των µαθητών ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο για
άσκηση και εκτός σχολείου µετά την αποφοίτηση τους. Το µοντέλο αυτό στοχεύει στην
ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων που συνδέονται µε διάφορους τρόπους µε την πορεία
ζωής των ατόµων και θα είναι χρήσιµες και σε άλλους τοµείς της ζωής (life skill΄s)
(Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 188). Στα προγράµµατα της Φ.Α. που εστιάζονται
στην άσκηση ως µέσο ενίσχυσης και προαγωγής της υγείας «δια βίου» τα µαθήµατα
οργανώνονται έτσι ώστε να προσφέρουν γνώσεις και εµπειρίες που θα ωθούν τους
µαθητές να εξακολουθήσουν να αθλούνται στον ελεύθερο τους χρόνο (Θεοδωράκης,
1990).
Για να είναι αποτελεσµατικό ένα πρόγραµµα Φ.Α. προς την κατεύθυνση της «δια
βίου άσκησης» θα πρέπει να επηρεάσει τους µαθητές µε την κατάλληλη επί µέρους
στοχοθεσία στους παρακάτω τέσσερις τοµείς:
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1. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική για τη σωµατική
και ψυχική τους υγεία, η συστηµατική συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και
να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της στην προαγωγή της υγείας.
2. Να µάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να ασκηθούν εκτός
του σχολείου στον ελεύθερο τους χρόνο µε φυσικές δραστηριότητες που τους
αρέσουν µε στόχο την προαγωγή της ψυχοσωµατικής και συναισθηµατικής τους
υγείας (µείωση άγχους, χαλάρωση, ευχαρίστηση, διασκέδαση).
3. Να µπορούν να συνδυάσουν τις άλλες δραστηριότητες και τα άλλα σηµαντικά
ενδιαφέροντα τους µε τη συµµετοχή σε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας
στην καθηµερινή τους ζωή.
4. Να µάθουν να απολαµβάνουν τη φυσική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε µορφή
έτσι ώστε να επιδιώξουν τη συνέχιση της και εκτός σχολείου µετά την
αποφοίτηση τους.
5. Να δηµιουργήσει κίνητρα για συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες που
οργανώνονται στο πλαίσιο του µαθήµατος Φ.Α. και εκτός σχολείου για την
καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (Γούδας, και συν., 2006, σ. 14-15). Οι
παραδοσιακοί χοροί µέσω της συλλογικότητας και της επικοινωνιακής
λειτουργίας που επιτελούν µπορούν να δηµιουργήσουν θετικό περιβάλλον
µάθησης δεξιοτήτων ζωής.
Οι δεξιότητες ζωής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) κοινωνικές, β)
ερευνητικές και γ) δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών (Μακρή-Μπότσαρη, 2006, σ. 9,
Στιβακτάκη και συν., 2008).
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Κοινωνικές δεξιότητες
Η διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας και του περιεχοµένου της Φ.Α. δίνει τη
δυνατότητα στους µαθητές µέσω της συµµετοχής τους σε ποικιλία δραστηριοτήτων να
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως ο καθορισµός στόχων, η ανάληψη
πρωτοβουλιών και ρόλων, η ανάληψη ευθυνών, η επικοινωνία, η διαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων, ο προγραµµατισµός, η οργάνωση ενεργειών για την επιτυχία
καλλιτεχνικών στόχων και η καλή απόδοση υπό πίεση. Έτσι οι µαθητές µαθαίνουν να
συνεργάζονται και να είναι αποτελεσµατικοί στο περιβάλλον που ζουν (Γούδας & συν,
2006, σ. 16).

Ερευνητικές δεξιότητες
Οι µαθητές επίσης µπορούν να καλλιεργήσουν ερευνητικές δεξιότητες µέσα από την
ανάληψη εργασιών αυτενεργού αναζήτησης πληροφοριών. Έτσι αναπτύσσουν δεξιότητες
χρήσης πολλαπλών πηγών δεδοµένων και εργαλείων πληροφόρησης, κριτική ικανότητα
σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και αφοµοίωσης πληροφοριών (Erickson, 1998 στο
Μυλώσης, 2004, σ. 21). Η χρήση πολλαπλών πηγών, εργαλείων πληροφόρησης, η
ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων από τους µαθητές αποτελούν δεξιότητες που
εντάσσονται στη σύνθεση οµαδικού έργου (Μακρή- Μπότσαρη, 2006, σ. 9).

∆εξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών
Η αναγκαιότητα της προετοιµασίας του µαθητή για τη µεταβαλλόµενη κοινωνία της
γνώσης υποχρεώνει το εκπαιδευτικό σύστηµα να δώσει βαρύτητα στην καλλιέργεια της
δεξιότητας αναζήτησης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Ιδιαίτερα, η γνώση και χρήση
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των νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για διδασκαλία και µάθηση και
εξασφαλίζει

ατοµικότητα

στη

διδασκαλία,

ταχύτητα

πρόσβασης

σε

ποικιλία

πληροφοριών και κριτική προσέγγιση (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Πολυδωρόπουλος,
Κάµτσιος, 2006).

Μοντέλο «αθλητικής αγωγής» ή συµµετοχής σε φυσικές δραστηριότητες
Το µοντέλο της «αθλητικής αγωγής» (Sport education model) ή συµµετοχής σε φυσικές
δραστηριότητες έχει πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας συµµετοχής σε
φυσικές δραστηριότητες. Βασικοί στόχοι του είναι η ατοµική υπευθυνότητα, η
προσωπική και συλλογική βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων µάθησης και
συµµετοχικών δεξιοτήτων µέσω της οµαδικότητας και της ανάληψης διαφορετικών
ρόλων (Αδάµ, 2004, σ. 87, Γούδας, και συν., 2006, σ. 14, Καρανταΐδου, 2005, σ. 37).
Αναλυτικότερα, το µοντέλο θέτει τους παρακάτω στόχους (Siedentop, 1996):
1. Ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων µε το άθληµα/φυσική δραστηριότητα και
στοιχείων φυσικής κατάστασης.
2. Εξοικείωση στην εφαρµογή των στρατηγικών του αθλήµατος /φυσικής
δραστηριότητας.
3. Συµµετοχή στο άθληµα /φυσική δραστηριότητα σ’ ένα κατάλληλο επίπεδο
ανάλογο µε τις δεξιότητες και τις εµπειρίες των µαθητών.
4. Συµµετοχή στο σχεδιασµό και στη διαχείριση των αθλητικών διοργανώσεων
/φυσικών δραστηριοτήτων.
5. Άσκηση αποτελεσµατικής ηγεσίας στο πλαίσιο του αθλήµατος /φυσικής
δραστηριότητας.
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6. Αποτελεσµατική οµαδική εργασία για την επίτευξη συλλογικών στόχων.
7. Αποδοχή των τελετουργιών και των εθίµων που προσδίδουν σε κάθε άθληµα
/φυσική δραστηριότητα ξεχωριστή σηµασία.
8. Ανάπτυξη της ικανότητας για λήψη αιτιολογηµένων αποφάσεων γύρω από το
άθληµα /φυσική δραστηριότητα
9. Ανάπτυξη και εφαρµογή της γνώσης αναφορικά µε ζητήµατα διαιτησίας και
προπόνησης /κοινωνικών ρόλων.
10. Συµµετοχή των µαθητών σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες /εκδηλώσεις
µε εκούσια απόφασή τους.
Η εφαρµογή του µοντέλου αυτού σε ένα διαθεµατικό πρόγραµµα παραδοσιακών
χορών προϋποθέτει:
•

Το

σχεδιασµό

οµαδικών

δραστηριοτήτων

και

µουσικο-χορευτικών

εκδηλώσεων.
•

Τη δηµιουργία οµάδων στην τάξη και τον καθορισµό ρόλων µεταξύ των
µελών.

•

Τη διοργάνωση ενός τελικού χορευτικού γεγονότος από τις οµάδες.

•

Τη δηµιουργία αρχείων (καταγραφή δεδοµένων από τη συµµετοχή των
µαθητών στις εκδηλώσεις).

∆ηµιουργία του διαθεµατικού προγράµµατος
Στάδια προγραµµατισµού
Η δηµιουργία ενός παιδαγωγικού προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει τα
παρακάτω στάδια:
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1. Καθορισµός του σκοπού και των ειδικών στόχων
2. Καθορισµός χρονικού ορίζοντα
3. Επιλογή και οργάνωση του περιεχοµένου της διδασκαλίας.

Καθορισµός του σκοπού και των διδακτικών στόχων
Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων
Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) η Φ.Α. ως γνωστικό αντικείµενο στην υποχρεωτική εκπαίδευση έχει
σκοπό «να συµβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών και
παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική, ηθική και πνευµατική τους καλλιέργεια καθώς και
την αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία» (Μουντάκης, 2006, σ. 170, ΦΕΚ. τ. Β΄ αρ. φ.
304/13-03-2003, σ. 4281). Οι στόχοι του Α.Π. της Φ.Α. είναι πολύπλευροι και
αναδεικνύουν τόσο τον πλούτο όσο και τις δυνατότητες του µαθήµατος. Σύµφωνα µε το
Α.Π. της Φ.Α. (ΦΕΚ. τ. Β΄ αρ. φ. 304/13-03-2003, σ. 4296) επιδιώκεται:
1. Η ανάπτυξη ψυχοκινητικών στόχων (κινητικός, εκφραστικός βιολογικός,
υγιεινός).
2. Η ανάπτυξη συναισθηµατικών στόχων (κοινωνικός, ψυχικός, στάσεις, δεξιότητες
ζωής).
3. Η ανάπτυξη γνωστικών στόχων (αξίες, γνώσεις, εµπειρίες) που οδηγούν στη
συνειδητοποίηση της ανάγκης για «δια βίου άσκηση» και στην προαγωγή της
υγείας των µαθητών.
Όλοι οι παραπάνω στόχοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και κανείς δεν είναι
ανεξάρτητος και αποκοµµένος από τους άλλους καθώς λειτουργούν από κοινού για την
επίτευξη τους (πολλαπλή νοηµοσύνη µαθητών) (Gardner, 1993, p. xiv).
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Κάθε στόχος είναι ένα στάδιο του γενικού σκοπού, µια επιδιωκόµενη
συµπεριφορά, που επιτυγχάνεται ή όχι σχετικά άµεσα, σε αντίθεση µε τον σκοπό που
είναι συνήθως περισσότερο ασαφής, αόριστος και αναφέρεται στο µακρινό µέλλον
(Martens, 1987). Μέσω των στόχων οι µαθητές προσδιορίζουν, τι επιδιώκουν να κάνουν
ή τι θέλουν να πετύχουν εστιάζοντας σε ικανότητες µέσω µιας σειράς ενεργειών σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Locke, & Latham, 1985, Schank, 1992).
Από τον καθορισµό της στοχοθεσίας της Φ.Α. προκύπτουν σηµαντικά
πλεονεκτήµατα για τους µαθητές όπως η κατανόηση της χρησιµότητας του µαθήµατος,
στοιχείο

που

δηµιουργεί

κίνητρα

συµµετοχής

και

επίτευξης

καθώς

και

η

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των περιεχοµένων από τους Κ.Φ.Α. Όταν οι στόχοι είναι
συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι και προκλητικοί αλλά ρεαλιστικοί, κατευθύνουν µε ακρίβεια
τη συµπεριφορά. Οι δύσκολοι στόχοι προκαλούν τους µαθητές να δοκιµάσουν, να
πειραµατιστούν πάνω σε θέµατα και πρακτικές πρωτόγνωρες και καινοτόµες. Αρχικά η
περιέργεια θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια
προσανατολίζονται στη βελτίωση-µάθηση, ενθαρρύνονται στην επιδίωξη αµέσως
δυσκολότερων στόχων και επιβεβαιώνονται ως προς τις ικανότητες και τις δεξιότητες
τους (Γούδας, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 1997). Ο σωστός καθορισµός στόχων
σχετίζεται σηµαντικά µε τη βελτίωση της απόδοσης όσο και της προσωπικής ανάπτυξης
αντί για το αποτέλεσµα αυτό καθεαυτό και τη διάκριση (Γούδας, και συν., 2006, σ. 17,
Zimmerman, & Kitsantas, 1997).
Όταν τα παιδιά είναι προσανατολισµένα σε στόχους προσωπικής βελτίωσης και
µάθησης δηµιουργείται πρόκληση, αυξάνεται η παρακίνηση, η προσπάθεια, η επιµονή
και η αυτοσυγκέντρωση. Η επιτυχία και η αποτελεσµατικότητα κρίνεται από το αν
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κατέκτησαν καινούργιες δεξιότητες, αν υπήρξε ατοµική βελτίωση ανεξάρτητα από την
απόδοσή µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοαντίληψη (Γούδας,
και συν., 2006, σ. 17, Παπαϊωάννου, και συν., 2003). Επίσης, υποστηρίζεται ότι ο
καθορισµός και η κατανόηση πολλαπλών προσωπικών και αλληλοσυγκρουόµενων
στόχων επιδρά θετικά στην αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς των µαθητών σε
προγράµµατα δράσης (Boekaerts, 1998).

Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα (κινητικός, εκφραστικός, βιολογικός, υγιεινός)
Ο ψυχοκινητικός τοµέας περιλαµβάνει τους στόχους εκείνους που αναφέρονται στις
κινητικές δεξιότητες και µέσω αυτών στις φυσικές ικανότητες και την ενίσχυση της
υγείας, οι οποίοι πρέπει να καλλιεργούνται κατά προτεραιότητα στη Φ.Α. (Μουντάκης,
2006, σ. 170, Γούδας, και συν., 2006, σ. 10). Η ανάπτυξη των στόχων του ψυχοκινητικού
τοµέα δεν είναι ανεξάρτητη από τους στόχους του συναισθηµατικού και του γνωστικού
τοµέα, αφού οι κινητικές δεξιότητες γίνονται µέσο και πηγή έκφρασης των
συναισθηµάτων, των εµπειριών και των γνώσεων του ατόµου. Οι στόχοι του
ψυχοκινητικού τοµέα αναφέρονται:
1. Στις αντιληπτικές ικανότητες όπως η κιναισθητική, η οπτική, η ακουστική, η
απτική και η ικανότητα συντονισµού.
2. Στις φυσικές ικανότητες όπως η δύναµη, η ταχύτητα, η αντοχή, η ευλυγισία,
ευκινησία
3. Στις κινητικές δεξιότητες
4. Στη µη λεκτική επικοινωνία η οποία αναφέρεται στην εκφραστική κίνηση δηλαδή
στάσεις ή κινήσεις, χειρονοµίες, έκφραση προσώπου ή στην ερµηνευτική κίνηση
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δηλαδή αισθητική κίνηση και δηµιουργική κίνηση (Harrow, 2002, στο
Μπουρνέλλη 2002, σ. 42)

Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα (κοινωνικοί, ηθικοί)
Η ανάπτυξη των στόχων του συναισθηµατικού τοµέα αφορούν στις αξίες, τις στάσεις και
τις συµπεριφορές που διαµορφώνουν οι µαθητές κατά και µετά την υλοποίηση µιας
δραστηριότητας. Οι συναισθηµατικοί στόχοι περιλαµβάνουν κοινωνικούς στόχους
(ανάπτυξη κοινωνικών αρετών και διαπροσωπικών σχέσεων όπως συνεργασία, φιλία,
οµαδικό πνεύµα) και ηθικούς στόχους (ανάπτυξη ηθικών αξιών όπως αυτοσεβασµό,
σεβασµό των άλλων, αυτοεκτίµηση, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, αυτοαντίληψη,
αυτοπεποίθηση, ικανοποίηση και καλλιέργεια ελεύθερης έκφρασης).
Σηµαντικοί συναισθηµατικοί στόχοι προσανατολισµού του διαθεµατικού
προγράµµατος των παραδοσιακών χορών είναι:
1. Η συναισθηµατική διέγερση των µαθητών (αίσθηση χαράς, ευχαρίστησης και
ικανοποίησης).
2. Η δηµιουργία εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων των µαθητών για συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του µαθήµατος της
Φ.Α. και εκτός σχολείου.
3. Η συνειδητοποίηση των αξιών του χορού (συνεργασία, επικοινωνία, φιλία,
οµαδικότητα) µέσω της συλλογικής έκφρασης, της κοινωνικής επαφής και της
αµοιβαίας αλληλεπίδρασης και της σηµασίας του στη βελτίωση της φυσικής
κατάστασης, της σωµατικής και ψυχικής υγείας των µαθητών.
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4. Ο οµαδικός συντονισµός των µαθητών για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσµα µε
συλλογική προσπάθεια, ευθύνη και πειθαρχία σε θεσµοθετηµένους κανόνες που
αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας της οµάδας.
5. Η βίωση εµπειριών που εµπεριέχουν πολιτισµικές αξίες ικανές να οδηγήσουν
τους µαθητές στην επιλεκτική βίωση τους και στη δηµιουργία συναισθηµατικών
«πιστεύω» (Γούδας, και συν., 2006, σ. 14-15, Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990,
σ. 151-152, Ζωγράφου, 2003, σ. 99, Θεοδωράκης, 1990).

Στόχοι γνωστικού τοµέα
Οι σχετικές µε τους χορούς γνώσεις αφορούν:
1. Στην κατανόηση της αδιάσπαστης ενότητας του χορού ως λόγος-κίνηση -µελωδία
µέσω τριών εκφραστικών συστηµάτων και της σηµασίας που έχει στη
διαµόρφωση του πολιτισµού και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
2. Η γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών του χορού «δοµή, παράδοση,
χορευτικές εκδηλώσεις» και των σχετικών µε αυτά θέµατα, που συνδέουν το
πνευµατικό-πολιτισµικό παρελθόν µε το παρόν και αποκτούνται µε την πρακτική
εφαρµογή και τη σύνδεση µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και τα
ενδιαφέροντα των µαθητών.
3. Στην κατανόηση των ωφελειών της συµµετοχής των µαθητών στους
παραδοσιακούς χορούς για τη σωµατική και ψυχική υγεία και στην
αποκρυστάλλωση αξιολογικών πεποιθήσεων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης
και τη δηµιουργία προσωπικής άποψης για τη σηµασία του χορού στη ζωή. Η
εκτίµηση της αξιοποίησης των ευκαιριών που τους δίνονται από το σχολείο να
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συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες στον ελεύθερο τους χρόνο για την
προαγωγή της ψυχοσωµατικής υγείας ώστε να µπορούν να το συνδυάσουν µε τα
άλλα σηµαντικά ενδιαφέροντα τους.
4. Στη συνειδητή αντίληψη των αισθητικών αξιών του χορού και γενικότερα στη
διαµόρφωση αισθητικών κριτηρίων κίνησης (Αγραφιώτου, 2005, Ματσαγγούρας,
2003, σ. 180, Ζήκος, Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 142, 147, 152, Παπανούτσος,
1969, σ. 67-71, Τυροβολά, 2001, σ. 138).

Χρονικός ορίζοντας
Το χρονοδιάγραµµα του διαθεµατικού προγράµµατος ακολουθεί όλες τις φάσεις
ανάπτυξης και εξέλιξης του σχεδίου εργασίας (µέθοδος project), το οποίο προσαρµόζεται
στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο γνώσης των µαθητών. Για παιδιά ηλικίας
Α΄ Γυµνασίου θεωρείται κατάλληλο ένα εξαµηνιαίο σχέδιο εργασίας ώστε να δοθεί η
δυνατότητα διεξοδικής έρευνας, συστηµατικής µελέτης και αναζήτησης πληροφοριακού
υλικού. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα τα διαλείµµατα ανατροφοδότησης να είναι
συχνότερα για την ανταλλαγή απόψεων, την αλλαγή κατεύθυνσης ή την προσθήκη νέων
στοιχείων (Ταρατόρη-Τσακλατίδου, 2002, σ. 62-63).

Επιλογή και οργάνωση του περιεχοµένου του προγράµµατος
Για την οργάνωση του περιεχοµένου ενός διαθεµατικού προγράµµατος παραδοσιακών
χορών στην Α΄ Γυµνασίου βάσει των οδηγιών του επίσηµου Α.Π. της Φ.Α. (Α.Π.Σ.)
διδάσκονται οι παραδοσιακοί χοροί: α) συρτός-καλαµατιανός, β) χασαποσέρβικος ή
γρήγορος χασάπικος και γ) ένας τοπικός χορός για την προσέγγιση της τοπικής
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µουσικοχορευτικής κινητικής παράδοσης. Για την Αθήνα επιλέξαµε τον αργό χασάπικο
ως ένα δηµοφιλή χορό του αστικού κέντρου (∆ΕΠΠΣ, ΦΕΚ τεύχ. Β΄αρ. Φύλ. 304/13-032003). Η διδακτέα ύλη εµπλουτίστηκε µε ποικιλία περιεχοµένων βάσει των αρχών της
διαθεµατικότητας. Για τη δηµιουργία του διαθεµατικού προγράµµατος ακολουθήθηκαν
τα ακόλουθα στάδια::
1. Προσδιορισµός βασικών γνώσεων (εννοιών και θεµάτων).
2. Επιλογή αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων ζωής.
3. Επιλογή διαθεµατικών δραστηριοτήτων και µαθησιακών εµπειριών.
4. Επιλογή στρατηγικών και µεθόδων διδασκαλίας.
5. Επιλογή τρόπου αξιολόγησης των σχετικών αποτελεσµάτων (µοντέλο Τaba,
1962, στο Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 51).

Προσδιορισµός βασικών γνώσεων (εννοιών και θεµάτων)
Ο προσδιορισµός των βασικών εννοιών και θεµάτων και των ερωτηµάτων µέσω των
οποίων αναζητείται η σχετική γνώση είναι µια αναγκαία απόφαση του εκπαιδευτικού.
Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ η διαθεµατικότητα αναφέρεται στην ενιαιοποίηση εννοιών και
θεµάτων δύο ή περισσοτέρων επιστηµονικών περιοχών και γνωστικών αντικειµένων µε
σκοπό την αύξηση της γνώσης σε κάθε περιοχή και την βαθύτερη κατανόηση της. Η
επιλογή των θεµάτων πρέπει να εστιάζει στο κεντρικό θέµα και να υπάρχει επαρκής
συνοχή για την ενίσχυση κριτικής των σχετικών θεµάτων (Erickson, 1998, σ. 33).
Βάσει του εννοιολογικού µοντέλου του παραδοσιακού χορού (σχήµα 1, σ. 30 )
βασικές έννοιες που πρέπει να γίνουν κατανοητές είναι: α) η δοµή της κίνησης σε
σχέση µε τη µουσική, το τραγούδι και το ρυθµό, β) η παράδοση του ευρύτερου
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πολιτισµικού περιβάλλοντος (ιστορική, κοινωνική, θρησκευτική) και γ) οι χορευτικές
εκδηλώσεις του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος που αφορούν στη µουσική, το χορό,
το τραγούδι, τη φορεσιά, τους ρόλους και τις σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ
χορευτών και κοινωνικού περιβάλλοντος (Κarkou, 2003, Καβακλή, και συν., 2005).
Στα διαθεµατικά προγράµµατα οι βασικές έννοιες συνδέονται και συσχετίζονται
µε αρκετά θέµατα που αφορούν και άλλα µαθήµατα του Α.Π., τις τέχνες, την τεχνολογία
την επικοινωνία, την αµοιβαία αλληλεπίδραση, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις
εµπειρίες των µαθητών (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 36). Η έννοια της πολιτισµικής
κατανόησης των παραδοσιακών χορών ανοίγει δρόµους σύνδεσης ανάµεσα σε
διαφορετικά γνωστικά πεδία του Α.Π. και δίνεται η δυνατότητα συνειδητοποίησης
κοινών τόπων στη γνώση ανάµεσα σε διαφορετικές επιστήµες αλλά και διαφορετικά
στοιχεία µε τα οποία ασχολείται το ειδικό περιβάλλον και η οπτική κάθε κλάδου
(Erickson, 1998, σ. 33, Ματσαγγούρας, 2003, σ. 173). Οι µαθητές εµπλέκονται σε
θέµατα κοινωνικού προβληµατισµού και µαθαίνουν να συσχετίζουν έννοιες, αξίες και
στάσεις και να παίρνουν αποφάσεις.
Οι σχετικές µε το χορό γνώσεις αφορούν στη µουσική, το τραγούδι, τη φορεσιά,
την ιστορική και λαϊκή παράδοση του τόπου προέλευσης του χορού και εξετάζονται όχι
ως ένα απλό σύνολο στοιχείων και γεγονότων αλλά ως ένα ενιαίο οικοδόµηµα, στο οποίο
ενσωµατώνεται κάθε νέα πληροφορία, που αφορά στο λαϊκό - παραδοσιακό πολιτισµό
και τον ενεργό ρόλο του ανθρώπου στη διαδικασία δηµιουργίας του. Έτσι οι µαθητές
µπορούν να κατανοήσουν την ενότητα του παραδοσιακού χορού (κίνηση-µελωδία λόγος), πως µορφοποιείται και λειτουργεί στο πολιτισµικό, ιστορικό και γεωγραφικό
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περιβάλλον. Η µάθηση θεωρείται όχι µόνο προϊόν αλλά και διαδικασία ανακάλυψης και
η γνώση γίνεται ενιαία και πολυπρισµατική (Erickson, 1998, σ. 38).

Επιλογή αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων ζωής
Σήµερα, την εποχή της κοινωνίας της γνώσης η πρακτική αξία πολλών γνώσεων χάνεται
και η έµφαση µετατίθεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων µάθησης ώστε το άτοµο να µπορεί
να µαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η διδασκαλία οφείλει να επιδιώκει τη
δραστηριοποίηση των εσωτερικών δυνάµεων και δεξιοτήτων που προϋπάρχουν στο
άτοµο.
Βασικές συναισθηµατικές αξίες (κοινωνικές και ηθικές) που πρέπει να
κατανοήσουν και να υιοθετήσουν οι µαθητές κατά τις χορευτικές δραστηριότητες είναι η
συνεργασία, η επικοινωνία, η φιλία, η οµαδικότητα και η ικανοποίηση- ευχαρίστηση.
Οι Κ.Φ.Α. επιδιώκουν την καλλιέργεια εκείνων των στάσεων και κοινωνικών
δεξιοτήτων που θα είναι ικανές να ωθήσουν τους µαθητές στη «δια βίου άσκηση» και
συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες. Μέσω του διαθεµατικού προγράµµατος
επιδιώκεται:
1. Να αντιληφθούν οι µαθητές τη σηµασία και τη χρησιµότητα των παραδοσιακών
χορών στην προσωπική τους ζωή (Παπαϊωάννου, και συν., 1999, σ. 68).
2. Να αποκτήσουν οι µαθητές συνειδητή αντίληψη των ικανοτήτων τους και να
προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη χορευτική τους δεξιότητα και αυτοαντίληψη
µέσω της προσωπικής εµπειρίας. Η εµπειρία µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη
κριτικής σκέψης συγκρίνοντας τις προηγούµενες µε τις νέες εµπειρίες.
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3. Να αισθανθούν οι µαθητές ικανοποίηση από το µάθηµα και τη συµµετοχή τους
σε διάφορες χορευτικές δραστηριότητες.
Τα διαθεµατικά προγράµµατα µπορούν να αναπτύξουν πλειάδα δεξιοτήτων ζωής
όπως η επικοινωνιακή δεξιότητα, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, η ανάπτυξη
συνεργατικών σχέσεων, πρωτοβουλιών, κοινωνικών ρόλων, προγραµµατισµού και η
οργάνωση ενεργειών για επιτυχία στόχων. Επίσης, αναπτύσσεται η δεξιότητα χρήσης
νέων τεχνολογιών και η ικανότητα κριτικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και
αφοµοίωσης πληροφοριών (Μακρή – Μπότσαρη, 2006, σ. 9, Erickson, 1998 στο
Μυλώσης, 2004, σ. 21).
Οι στάσεις και δεξιότητες που αναπτύσσονται δεν είναι αυτόµατη συνέπεια της
αυτενεργού ή της συνεργατικής µάθησης αλλά είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης
µεταξύ των µαθητών και της βιωµατικής εµπλοκής τους σε χορευτικές δραστηριότητες
για την κάλυψη συναισθηµατικών αναγκών και την επίτευξη καλλιτεχνικών και
κινητικών στόχων (Αδάµ, 2004, σ. 6, Καζέλα, 2009). Η συνειδητή αντίληψη
συλλογικότητας µπορεί να ωθήσει τους µαθητές στη δηµιουργική ενασχόληση µε το
χορό ικανοποιώντας εσωτερικές ανάγκες για έκφραση και ανάπτυξη διαπροσωπικών
σχέσεων (Goleman, 2006, p. 22, 117, Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 152).
Η καλλιέργεια στάσεων περιλαµβάνει τις παρακάτω αναγκαίες γνωστικές
διαδικασίες:
•

Την πρόσληψη, που αντιστοιχεί στην αποµνηµόνευση και επιδιώκει να
καταστήσει το µαθητή ικανό να προσλαµβάνει και να ξεχωρίζει τα ερεθίσµατα
του περιβάλλοντος.

•

Την εκτίµηση και οργάνωση αξιών, που είναι αποτέλεσµα κοινωνικών επιδράσεων
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που έχουν εσωτερικευθεί. Η εκούσια αποδοχή, η υποστήριξη και η ενεργητική
επιδίωξη από το µαθητή των συγκεκριµένων αξιών που προοδευτικά
διαµορφώνει µε βάση τις εµπειρίες που αποκτά χωρίς να συµµορφώνεται
παθητικά συµβάλλουν στη διαµόρφωση στάσεων και πεποιθήσεων σύµφωνα µε
τις οποίες ρυθµίζεται η κοινωνική ζωή (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 144,
147).
•

Τη συνειδητοποίηση, που αποτελεί γνωστικό φαινόµενο µε µεγάλη βαρύτητα στην
άσκηση των αισθήσεων, της συνείδησης και της αντίληψης εννοιών και αξιών.

Επιλογή διαθεµατικών δραστηριοτήτων και µαθησιακών εµπειριών
Για την επιλογή των κατάλληλων διαθεµατικών δραστηριοτήτων και την απόκτηση
µαθησιακών εµπειριών σε ένα πρόγραµµα ανάπτυξης στάσεων και δεξιοτήτων ζωής ο
Κ.Φ.Α. θα πρέπει να προσέξει ώστε οι δραστηριότητες:
•

Να απευθύνονται σε όλους τους µαθητές και να έχουν κατάλληλη δοµή για να
µπορούν οι µαθητές να κατανοήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους.

•

Να δίνουν ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά και
αυτόβουλα σε προσωπικό και οµαδικό επίπεδο και να δηµιουργούν φυσικές
συνδέσεις µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

•

Να δίνουν στους µαθητές ευκαιρίες συνεργασίας µε πρόσωπα και
κοινωνικούς φορείς.

•

Να παρακινούν τους µαθητές στην απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων, αξιών
και εµπειριών που εξασφαλίζουν σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή

178

ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη συνειδητή αντίληψη (Alleman &
Brophy, 1993, Erickson, 1998, σ. 38).
Υποστηρίζεται ότι οι δραστηριότητες που προσφέρουν συνεργατικό περιβάλλον
µάθησης µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του συναισθηµατικού τοµέα των
µαθητών και στη διαµόρφωση στάσεων µε τη σωστή καθοδήγηση από τον Κ.Φ.Α.
(Αδάµ, 2004, σ. 139). Οι χορευτικές δραστηριότητες µπορούν να εξασφαλίσουν ένα
συνεργατικό περιβάλλον µάθησης χωρίς ανταγωνισµούς σε πνεύµα οµαδικότητας
επιδρώντας θετικά στην κοινωνική συµπεριφορά (Arnold, 1998 σ. 46). Υποστηρίζεται
ότι ο χορός επιτυγχάνει συσπείρωση στα µέλη µιας κοινωνίας και ιδιαίτερα σε δύσκολες
κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες. Κατά τη χορευτική λειτουργία θεµελιώνεται η
ικανότητα συλλογικής δραστηριοποίησης και αλληλεγγύης των µελών µιας οµάδας σε
έναν κοινό κοινωνικό στόχο που είναι η εύρυθµη οµαδική χορευτική λειτουργία µέσα
από ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και αποτελεί απόδειξη κοινωνικού δυναµισµού
(Γκουτσίδης, 2004, Maisonneuve, 2001, p. 253).
Οι χορευτικές δραστηριότητες χρησιµοποιούνται ως µέσο για να διδάξουµε στους
µαθητές κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες χρήσιµες στη ζωή σε αυθεντικό κοινωνικό
περιβάλλον. Μέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων οι µαθητές συµµετέχουν συλλογικά
σε καλλιτεχνικά–πολιτιστικά γεγονότα αναλαµβάνοντας ποικιλία ρόλων όπως χορευτές,
πρωτοχορευτής, µουσικός, τραγουδιστής, παρουσιαστής, υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων,
τεχνικός σύµβουλος, σκηνοθέτης κ.α. Οι υποχρεώσεις του κάθε ρόλου είναι
καθορισµένες

και

καταγεγραµµένες

και

οι

µαθητές

διαµορφώνουν

µια

πιο

ολοκληρωµένη ιδέα για τις χορευτικές δραστηριότητες. Έτσι µαθαίνουν να συµµετέχουν,
να συνεργάζονται, να οργανώνονται, να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές σχέσεις, να
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συντονίζουν τις εµπειρίες τους και να είναι αποτελεσµατικοί στο περιβάλλον που ζουν
(Γούδας & συν, 2006, σ. 13,14,16, Μουντάκης, 2006, σ. 178)).
Περιστάσεις κατά τις οποίες µπορούν να οργανωθούν χορευτικές δραστηριότητες
είναι:
Οι κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες αποτελούν τακτικές ή έκτακτες κοινωνικές
γιορτές ως προς την αλληλεπίδραση και ως προς το περιβάλλον που γίνονται. Στη
σχολική κοινότητα ενσαρκώνονται θεσµικά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις εθνικών
επετείων και σχολικών εορτών (Ζωγράφου, 2003, σ. 231, Maisonneuve, 200, p. 244). Οι
κοινωνικές αυτές πρακτικές περιλαµβάνουν χορευτικά γεγονότα και αποτελούν
παραδείγµατα κοινωνικής µάθησης που συµβάλλουν στην εσκεµµένη δηµιουργία
συναισθήµατος, την άσκηση εσωτερικού ελέγχου των συναισθηµάτων και τη συνειδητή
αντίληψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων από το άτοµο µέσω της προσωπικής εµπειρίας
(Golemman, 2006, σ. 428).
Οι

εθιµοτυπικές

γιορτές,

οι

οποίες

περιλαµβάνουν

µουσικο-χορευτικές

δραστηριότητες στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικο-πολιτιστικών εκδηλώσεων σε
συνεργασία µε τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Οι παραδοσιακοί χοροί
ως τµήµα ενός τυπικού αποτελούν ένα σύστηµα συµπεριφορών κάτω από ορισµένες
συνθήκες χρόνου και τόπου µε ευρύ βιωµένο νόηµα για τους συµµετέχοντες και τους
θεατές, οι οποίες µαθαίνονται περισσότερο µέσω της παρατήρησης και λιγότερο µέσω
του λόγου. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την
αφορµή θρησκευτικών εορτών, αναβίωσης λαϊκών εθίµων (π.χ. του Αϊ Γιάννη του
κλήδονα), όπου οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν µέρος του εθίµου ή του δρώµενου που
ακολουθεί και συνδέονται µε τον τόπο προέλευσης του εθίµου. Κατά τη µακρόχρονη
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διαδικασία προετοιµασίας που απαιτείται για την πραγµατοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων
η συµµετοχή βοηθά τους µαθητές να αναλαµβάνουν ρόλους, να τους διεκπεραιώνουν και
να αποκτούν ποικίλη και χρήσιµη εµπειρία ζωής µε παιδευτικό χαρακτήρα.
Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις και δραστηριότητες οι συµµετέχοντες
(χορευτές και θεατές) οδηγούνται σε κοινωνική και πολιτισµική ταύτιση και
ικανοποίηση του «οµού ανήκειν». Μέσα από µία βιωµατική εµπειρία που συντελείται µε
ανταλλαγή µηνυµάτων οι συµµετέχοντες οδηγούνται σε συναισθηµατική διέγερση και
συγκίνηση. Η παρακολούθηση και πολύ περισσότερο η συµµετοχή σε αυτές ενισχύουν
τη διαµόρφωση συλλογικής ταυτότητας, µια αναγκαιότητα που αναδύεται στις µέρες µας
ως πρόκληση της πολυπολιτισµικής κοινωνίας στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης για
ισόρροπη ενσωµάτωση και συνύπαρξη των ατόµων ικανοποιώντας εσωτερικές ανάγκες
των ανθρώπων για διαπροσωπικές σχέσεις χωρίς εγωκεντρισµό (Αυδίκος, 2004,
Goleman, 2006, p. 22, 117, Kerr, 1993, στο Σερµπέζης, 2005, σ. 3, Μαράτου Αλιµπράντη & Γαληνού, 1999, σ. 36, Παπαπαύλου, 2004, Ζήκος & Παναγιωτοπούλου,

1990, σ. 152).
Άλλες διερευνητικές διαθεµατικές δραστηριότητες που προωθούν την αυτενεργό
βιωµατική µάθηση µπορεί να είναι:
•

Έρευνες πεδίου και συνεντεύξεις των µαθητών από πρόσωπα ή φορείς της
παράδοσης.

•

Φύλλα εργασίας για την αναζήτηση γνώσεων σχετικών µε τους χορούς (ήθη,
έθιµα, παραδόσεις, ιστορία κ.α.), καταγραφή πληροφοριών και σύνθεση
εργασιών για την ανάπτυξη αντίληψης και κατανόησης των φυσικών συνδέσεων
µεταξύ διαφόρων επιστηµονικών περιοχών (Cone et all., 1998).
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•

∆ηµιουργικές- καλλιτεχνικές εργασίες για την ανάδειξη των κλίσεων και των
ενδιαφερόντων των µαθητών και την απόκτηση εµπειριών (χειροτεχνία,
ζωγραφική, κ.α.).

•

Συνεργασίες µε πολιτιστικούς φορείς (µουσεία λαϊκής τέχνης, µουσικών
οργάνων, παραδοσιακής φορεσιάς κ.α.).

Επιλογή στρατηγικών και µεθόδων διδασκαλίας
∆ιδασκαλία – Μάθηση – Παράγοντες µάθησης
Η διδασκαλία και η µάθηση είναι δύο θεµελιώδεις επιµέρους διαδικασίες της όλης
παιδευτικής διαδικασίας µε κύριους φορείς το δάσκαλο και το µαθητή. ∆ιδασκαλία είναι
µια διαπροσωπική σχέση µε αµφίδροµη επικοινωνία, που αναπτύσσεται µεταξύ της
συµπεριφοράς του δασκάλου και της συµπεριφοράς του µαθητή µε βασικό στόχο τη
µετάδοση γνώσης στο µαθητή. Η κύρια ευθύνη του διδάσκοντα είναι να κατευθύνει
σωστά τη σχέση διδασκαλίας–µάθησης και να βοηθήσει µεθοδικά το µαθητή να
αποκτήσει αυτενεργά γνώσεις και να αναπτύξει στάσεις και δεξιότητες µε απώτερο
σκοπό την παραπέρα σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του (Κρουσταλάκης,
1991, στο Μαυροβουνιώτης και συν., 2001).
Επιδέξια διδασκαλία είναι η ικανότητα του διδάσκοντα να µεταβαίνει βάσει
σχεδίου από το ένα στιλ διδασκαλίας στο άλλο για την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί σε κάθε διδακτικό επεισόδιο καθώς οι στόχοι αλλάζουν από το ένα επεισόδιο στο
άλλο (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 2, 3). Λόγω της διαφορετικότητας των µαθητών ως
προς τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τα ταλέντα και τις εµπειρίες, γίνεται
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αυτονόητο ότι µια µόνο διδακτική µέθοδος δεν µπορεί να ισχύσει για όλους τους µαθητές
(Davies, 1973, στο Φλουρής, 2000, σ. 145, Mosston & Ashworth, 1994, σ. 10).
Οι πολλές εναλλακτικές λύσεις και διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία που
οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία του διδάσκοντα και των µαθητών, αντανακλούν
αποφάσεις που παίρνονται τόσο από το δάσκαλο όσο και από τους µαθητές και
καθορίζουν αντίστοιχα τη συµπεριφορά τους. H αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου και
µαθητή αντανακλά πάντα µια ορισµένη διδακτική και µαθησιακή συµπεριφορά και
ειδικές δέσµες στόχων επίτευξης. Είναι συνεπώς σπουδαίο για ένα δάσκαλο, να διαλέγει
διδακτικές µεθόδους κατάλληλες για να επιτύχει το σκοπό του ανάλογα µε τις ατοµικές
ανάγκες των µαθητών (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 2, 3, 6).
Ο δάσκαλος οφείλει να επιδιώκει µε τα ερεθίσµατα που παρέχει στο άτοµο τη
δραστηριοποίηση των εσωτερικών δυνάµεων και δεξιοτήτων που προϋπάρχουν σε αυτό,
ώστε κάθε προσπάθεια του για την ανάπτυξη µιας ορισµένης δεξιότητας να έχει θετικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη όλων των άλλων δεξιοτήτων του ατόµου µέσω της
διαδικασίας της µεταφοράς της µάθησης (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 81).
Η διαθεµατική διδασκαλία επιχειρεί άνοιγµα προς όλους τους τύπους
νοηµοσύνης λαµβάνοντας υπόψη κατά τη µάθηση τον προτιµητέο τύπο νοηµοσύνης του
µαθητή (Σκοταράς 2007, σ. 33). Όταν ο καθηγητής αναγνωρίζει ότι κάθε µαθητής
µαθαίνει διαφορετικά πράγµατα µε διαφορετικούς τρόπους, τότε έχει τη δυνατότητα να
ενθαρρύνει τους µαθητές να ανακαλύψουν τρόπους µάθησης που τους ταιριάζουν
(∆ηµητρόπουλος, 2006).
Για παράδειγµα για την ανάπτυξη της χορευτικής δεξιότητας, δεν είναι
απαραίτητο ο Κ.Φ.Α. να χρησιµοποιεί καθαρά το χορό ως µοναδική δραστηριότητα,
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αλλά µπορεί να οργανώσει κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές που να ενθαρρύνουν τους
µαθητές να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν περισσότερα είδη νοηµοσύνης.
∆ιαπιστώνοντας ότι ένας µαθητής είναι καλός στο τραγούδι ή στη µουσική, µπορεί να
του δώσει τη δυνατότητα να µαθαίνει για πολλά πράγµατα που αφορούν στο χορό µέσα
από τη µουσική και το τραγούδι. Ο τρόπος αυτός ενθαρρύνει το µαθητή να ασχοληθεί µε
το χορό µε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
επιτυγχάνοντας συνεργασία και επικοινωνία µε άλλους και τη χρήση της τεχνολογίας
αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες πλευρές της σκέψης του.
Σηµαντικοί παράγοντες µάθησης είναι: α) η φύση των διδακτικών στόχων, β) το
διδακτικό πλαίσιο (υλικό, µεθοδολογία και συµπεριφορά εκπαιδευτικού), γ) το
µαθησιακό

πλαίσιο

(εµπειρίες

µάθησης,

κλίµα

τάξης,

παρακίνηση,

αίσθηση

ικανοποίησης, ανατροφοδότηση), δ) η προηγούµενη παιδεία των µαθητών στο
διδασκόµενο αντικείµενο, ε) οι ικανότητες των µαθητών ζ) ο διαθέσιµος χρόνος, η) η
ευφυΐα και η ηλικία των µαθητών, θ) η ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και ι) οι
ανάγκες των οµάδων βάσει των ιδιαίτερων πολιτισµικών χαρακτηριστικών των µαθητών
(Davies, 1978, στο Φλουρής, 2000, σ. 145, ∆ΕΠΠΣ, 2003, ΦΕΚ. τ. Β΄, αρ. φ. 304/13-032003, σ. 4367-8, Μουντάκης, 2006, σ. 171, Mosston & Ashworth, 1994, σ. 2,
Χαραλαµπόπουλος, 2001).
Kατά τη διδακτική διαδικασία των παραδοσιακών χορών είναι δυνατόν να
επιδράσουν στη µάθηση τόσον εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί παράγοντες. Εσωτερικοί
παράγοντες µπορεί να είναι οι φυσικές ικανότητες, οι δεξιότητες και οι προσωπικές
εµπειρίες των µαθητών που προϋπάρχουν αλλά και αποκτούνται στη συνέχεια και η
ικανοποίηση που αισθάνονται χορεύοντας. Εξωτερικοί παράγοντες µπορεί να είναι η
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συµπεριφορά και η παρώθηση του καθηγητή, η συνεργασία µε άλλους (φίλους, γονείς)
και οι περιστάσεις κατά τις οποίες οργανώνονται χορευτικές δραστηριότητες. Η µάθηση
ενισχύεται µε τη συχνή επανάληψη των ερεθισµάτων του κοινωνικού περιβάλλοντος, τα
οποία βελτιώνουν την αντίληψη των µαθητών για τη σωστή κινητική έκφραση και την
κοινωνική συµπεριφορά, στοιχεία που έχουν µεγάλη σηµασία για τη διαµόρφωση της
χορευτικής συµπεριφοράς (Ζέρβας, 1987, Παπαγεωργίου, Σερπέζης, & Γουλιµάρης,
2003).
Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα παιδιά δεν µιµούνται πάντα τη συµπεριφορά που
παρατηρούν. Κατά κανόνα µιµούνται εκείνους που τους εντυπωσιάζουν (δάσκαλος,
άλλοι χορευτές) και στο σχολείο µιµούνται το πρότυπο του δασκάλου και αποκτούν τα
πρώτα χορευτικά βιώµατα. Το κάθε άτοµο µαθαίνει λιγότερο ή περισσότερο τα βασικά
στοιχεία του χορού, δέχεται ή απορρίπτει, προσθέτει ή αφαιρεί και τελικά δηµιουργεί το
δικό του προσωπικό στυλ. Ενώ στο σύνολο τους τα άτοµα φαίνεται να χορεύουν το ίδιο,
στην πραγµατικότητα ο καθένας χορεύει µε ένα δικό του µοναδικό και ανεπανάληπτο
τρόπο.
Τα παιδιά δέχονται ποικίλες επιδράσεις από το σχολείο, την τηλεόραση, τους
πολιτιστικούς συλλόγους και είναι πολύ φυσικό να επηρεαστούν πιο πολύ από αυτά που
βλέπουν περισσότερες φορές, αν δεν υπάρχει καθοδήγηση. Ο ρόλος του δασκάλου είναι
σηµαντικός για τη σωστή καθοδήγηση, επειδή ο εγκέφαλος δεν µπορεί να ξεχωρίσει το
σωστό από το λάθος, το αυθεντικό από το αλλοτριωµένο, ώστε το παιδί να µπορεί να
επιλέγει σωστά και να δέχεται ή να απορρίπτει στοιχεία. Οι παράγοντες που µπορούν να
συµβάλλουν στην κριτική και δηµιουργική σκέψη και έκφραση και την αισθητική
αντίληψη του παιδιού είναι η φύση, η δοµή, ο πλούτος και η ποιότητα των εµπειριών και
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πληροφοριών που δέχεται από το περιβάλλον (Κάτσιου - Ζαφρανά, 1982, στο
Μπουρνέλλη, 2002, σ. 16-17).

Στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης
Για την εφαρµογή της διαθεµατικότητας κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές
θεωρούνται: α) η εφαρµογή σχεδίου εργασίας (project) και β) η οµαδοσυνεργατική
(Ματσαγγούρας, 2002, Μουντάκης, 2006, σ. 174).

Οµαδοσυνεργατική στρατηγική
Το κίνηµα της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ασπάζεται τη φυσική κλίση του
ανθρώπου προς τη συλλογική δράση και επιχειρεί να την αξιοποιήσει για την προώθηση
της σχολικής µάθησης και την προσωπική ανάπτυξη των µαθητών. Την τάση αυτή
επιβεβαιώνουν και σύγχρονοι ψυχοπαιδαγωγοί, που διαπιστώνουν ότι τα παιδιά σχολικής
ηλικίας σχηµατίζουν οργανωµένες οµάδες προκειµένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη
τους για επικοινωνία, αποδοχή, δράση και εξερεύνηση του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος και ανάληψη ευθύνης (Παρασκευόπουλος 1986, σ. 133, Πυργιωτάκης
1998, σ. 26, ∆ερβίσης 1998, σ. 20).
Η οµαδοσυνεργατική στρατηγική προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για να
αναπτύξει το σχολείο µαθησιακές δραστηριότητες συλλογικής δράσης που προσφέρουν
άµεση βιωµατική εµπειρία (Arends 1994, σ. 341). Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στη
δυνατότητα ανάπτυξης ενδοοµαδικών και δυοµαδικών σχέσεων, στην επικοινωνία, τη
θετική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των µελών της οµάδας.
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Βασική αρχή της οµαδοσυνεργατικής στρατηγικής είναι η αποκέντρωση της
εξουσίας του δασκάλου και ο επιµερισµός της σε όλα τα µέλη της οµάδας µέσα από
συλλογικές αρµοδιότητες και εναλλασσόµενους ρόλους που ρυθµίζονται µε κοινούς
κανόνες συµπεριφοράς. Στο µικροσύστηµα της σχολικής τάξης, δοµικά στοιχεία του
οποίου είναι οι δραστηριότητες, οι υποχρεώσεις, οι λειτουργίες και οι ρόλοι που
υλοποιούνται σε αυτό, δηµιουργούνται διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις
µεταξύ των µαθητών, οι οποίες επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από τον καθηγητή
(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 237-246).
Ο βαθµός επιτυχίας της οµάδας εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των µελών
της και αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η ατοµική
τους επιτυχία εξαρτάται από τη συµβολή και των υπόλοιπων µελών της οµάδας. Η
επικοινωνία θεωρείται βασικό στοιχείο για την επίτευξη των σκοπών της οµάδας γιατί
δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στα µέλη, µε αποτέλεσµα την παροχή αλληλοβοήθειας
ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων που τίθενται και την ενδυνάµωση της
θέλησης των µελών για περαιτέρω προσπάθειες στην ολοκλήρωση της κοινής εργασίας.
Για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών µε σκοπό τη
λήψη αποφάσεων απαραίτητο στοιχείο θεωρείται κατ’ αρχήν η ύπαρξη ολιγοµελών
οµάδων (2-4 µέλη) (Johnson & Johnson, 1994).
Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τη φύση της
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται στις οµάδες εργασίας και τα αποτελέσµατα τους
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη ορισµένων κοινωνικών και
γνωστικών δεξιοτήτων. Ερευνητικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε ένα µαθησιακό
περιβάλλον

που

υπάρχει

θετική

αλληλεπίδραση

και

αλληλεξάρτηση

µεταξύ
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ανοµοιογενών µαθητών, επηρεάζονται θετικά παράγοντες όπως το αίσθηµα της
αποδοχής και ενθάρρυνσης, της κατανόησης των προσδοκιών των άλλων, της
συνεργασίας και επιτυχίας και η προσωπική ευχαρίστηση (Cohen, 1994).
Η οµαδικότητα προσδιορίζει τη δύναµη της οµάδας η οποία εξαρτάται από την
ενέργεια των µελών της και ο βαθµός συµµετοχής τους καθορίζει την ικανότητα της
οµάδας να πραγµατοποιήσει τους σκοπούς της. Σύµφωνα µε τη θεωρία «δυναµικής της
οµάδας» οι δυνάµεις

που επενεργούν και

δηµιουργούν το

χαρακτήρα της

αλληλεπίδρασης των µελών εµφανίζονται σε τρία επίπεδα: α) στη φύση των τρόπων
επικοινωνίας των µελών, β) στις δυνάµεις που προκύπτουν από τη σχέση της οµάδας µε
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου ανήκει και γ) στην ψυχολογική δοµή της οµάδας. Οι
παράγοντες που ενισχύουν τη δυναµική της οµάδας είναι η συµµετοχή και ο βαθµός
συνοχής των µελών, η φύση της εσωτερικής δοµής, οι αξίες, το είδος και η ποιότητα της
ηγεσίας και µπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα εξέλιξης της οµάδας (Duglas, 1997,
σ. 62-63). Το σύστηµα αξιών που υιοθετείται από µια οµάδα προσδιορίζει τα κριτήρια
συµπεριφοράς των µελών της και αποτελεί ισχυρότατη δύναµη ελέγχου της καλής
λειτουργίας της. Οι δυνάµεις που πηγάζουν από την επικοινωνία των µελών, τους ρόλους
που καλούνται να παίξουν και τους κανόνες που υποχρεούνται να τηρήσουν µέσα στην
οµάδα, εστιάζουν στην επίτευξη κοινών στόχων στους οποίους συµφωνούν και
ενσωµατώνουν τη συµπεριφορά τους (Duglas, 1997, σ. 63-64).
Το πλαίσιο εφαρµογής της οµαδοσυνεργατικής στρατηγικής περιλαµβάνει τη
δηµιουργία οµάδων στην τάξη, το σχεδιασµό, τη διοργάνωση επίσηµων κοινωνικών
γεγονότων-εκδηλώσεων και την παρουσίαση συλλογικών δραστηριοτήτων (Μουντάκης,
2006, σ. 176-178, Γούδας, και συν., 2006, σ. 13- 14). Μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργό
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συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία µε φυσικό και αβίαστο τρόπο τόσο
στη δράση όσο και στη σκέψη και να τους κάνει να αισθάνονται υπεύθυνα και
σηµαντικά άτοµα, ικανά να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της σχολικής ζωής
(∆ερβίσης 1999, 96). Μπορεί επίσης να συµβάλλει στην ανάπτυξη της γνωστικής,
κοινωνικής και ηθικής αυτονοµίας και έκφρασης της δηµιουργικότητας του ατόµου, που
αποτελούν την ατοµοκεντρική πλευρά της αποστολής του σχολείου. Επίσης µπορεί να
συµβάλλει στην ανάπτυξη συλλογικών πρακτικών και στάσεων, που αποτελούν την
κοινωνικοκεντρική αποστολή του σχολείου (Ν. 1566/85, Βρεττός και Καψάλης 1992,
Gossett, Fischer, 2005).

Σχέδιο εργασίας (project)
Το σχέδιο εργασίας (project) ταυτίζεται µε τη βιωµατική επικοινωνιακή διδασκαλία και
αποτελείται από ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που εµπεριέχουν το βίωµα και την
επικοινωνία. Το βίωµα τονίζει τις σηµασίες και τα νοήµατα που δίνει το ίδιο το άτοµο
στο περιβάλλον και τις καταστάσεις της ζωής. Περιλαµβάνει πρακτικές που έχουν ως
αφόρµιση βιωµατικές καταστάσεις που δηµιουργούνται στον κοινωνικό περίγυρο όπου
ζει και ενσωµατώνεται ο µαθητής. Η διαδικασία ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων
στη σχολική ζωή και µετάλλαξης τους σε διδακτικές δραστηριότητες υλοποιείται στα
πλαίσια µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, οι
οποίοι µαθαίνουν µέσω της συναισθηµατικής εµπλοκής, της αλληλεπίδρασης µε τους
άλλους και µέσω του προσωπικού και συλλογικού βιώµατος (Θεοφιλίδης, 1997,
Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Μπίκος, 2004, σ. 130, Μαραγκουδάκης, 1998, σ. 428).
Το βίωµα είναι βασικός στόχος κάθε εµπειρικής µεθόδου και υποστηρίζεται ότι:
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«Μια εµπειρία για να βιωθεί θετικά είναι απαραίτητο να κινητοποιήσει όλο τον
ψυχοβιολογικό οργανισµό του ατόµου, δηλαδή να το συγκινήσει. Η συγκίνηση είναι το
βίωµα της συµµετοχής, της συνάντησης του εαυτού µε τον άλλο και η αλληλεπίδραση µε
το περιβάλλον. Το συγκινησιακό βίωµα είναι αυτό που καθορίζει την ποιότητα των
εµπειριών µας και επηρεάζεται κύρια από τις συνθήκες µέσα στις οποίες βιώνεται το
ερέθισµα και όχι από την ένταση του. Αυτό που µας ανοίγει στη ζωή, αυτό που
µαθαίνουµε, είναι µονάχα αυτό που µας αφορά άµεσα και προσωπικά, αυτό που µας
συγκινεί. Είναι η γνώση που αποτυπώνεται και έχει διάρκεια στο χρόνο, αυτή που το
άτοµο επιλέγει να κάνει δική του» (Lobrot 1993 στο Αρχοντάκη-Φιλίππου, 2003, σ. 39).
Το σχέδιο εργασίας (project) έχει σκοπό την υπέρβαση του παραδοσιακού
µαθήµατος, έτσι ώστε οι µαθητές να προσεγγίζουν τη µάθηση µέσα από τη διαδικασία
σχεδιασµού, οργάνωσης, διεξαγωγής έρευνας και επίλυσης προβληµάτων. Στηρίζεται
στο συντονισµό µαθητικών δραστηριοτήτων και βιωµάτων και στην αυτενεργό
συµµετοχή των µαθητών σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης
του προγράµµατος (Χρυσαφίδης, 2000, σ. 17, 43, Frey, I998, σ. 57-62).

Στάδια υλοποίησης ενός project
1η φάση:
Προβληµατισµός - Επιλογή θέµατος (Τίτλος - Θέµα- υποθέµατα).
Σχεδιασµός

του

προγράµµατος

(χρονοδιάγραµµα

ανάπτυξης-ηµερολόγιο

προγραµµατισµού δραστηριοτήτων).
Καθορισµός στόχων.
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Σε αυτή τη φάση πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα συνεργασιών σε όλα τα στάδια του
project µε πρόσωπα και φορείς και η αναζήτηση υποστήριξης των δραστηριοτήτων. Ένα
σχέδιο εργασίας (project) µπορεί να έχει ως αφετηρία τα ερωτήµατα των µαθητών αλλά
και οποιοδήποτε εποπτικό ή άλλο διδακτικό υλικό που µπορεί να δηµιουργήσει
ερωτήµατα και να έλξει το ενδιαφέρον των µαθητών για το µελετώµενο θέµα (π.χ. ένα
άρθρο από εφηµερίδα ή περιοδικό, µια τηλεοπτική είδηση, ένα τραγούδι, ένα DVD).

2η φάση:
Προγραµµατισµός ενοτήτων.
Χωρισµός σε οµάδες και υποοµάδες µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Καθορισµός ηµερολόγιου εβδοµαδιαίων συναντήσεων εντός και εκτός σχολικού
ωραρίου. Αναζήτηση δυνατοτήτων συνεργασίας µε τους γονείς των µαθητών και άλλους
φορείς.

3η φάση:
∆ιεξαγωγή έρευνας.
Υλοποίηση δραστηριοτήτων.
∆ιερεύνηση του θέµατος µε αναζήτηση πληροφοριών από πηγές και συλλογή του
υλικού. Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, αρχεία και µουσεία, διαδίκτυο, καταγραφή των
δεδοµένων.
Η πραγµατοποίηση ατοµικών και οµαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων από
τους µαθητές διεξάγεται µέσω της αυτενεργού αναζήτησης και της αυτόνοµης επιλογής
µε την καθοδήγηση του καθηγητή Φ.Α. Η διεξαγωγή διερευνητικών εργασιών αποτελεί
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για τους µαθητές µια ξεχωριστή εµπειρία. Η ενεργητική, ανακαλυπτική και
επικοινωνιακή προσέγγιση της γνώσης κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών,
κινητοποιεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την κριτική σκέψη και τη δηµιουργικότητα. Τα
µέλη των οµάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας κρατούν συστηµατικά ηµερολόγιο,
αποσπάσµατα από το οποίο διαβάζουν στην τάξη και στις ενηµερωτικές συζητήσεις που
γίνονται, όπου κάθε οµάδα παρουσιάζει τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει.
Σε ένα σχέδιο εργασίας παραδοσιακών χορών µια σειρά από ποικίλες
καλλιτεχνικές δραστηριότητες εµπλουτίζουν την εξέλιξη της διδασκαλίας και αποτελούν
δείκτη αυξανόµενης ευαισθησίας και εµπλοκής των παιδιών στο θέµα. Έτσι καθώς το
σχέδιο εργασίας προχωρά η τάξη εξελίσσεται σε «µικρό καλλιτεχνικό εργαστήριο». Οι
τοίχοι της τάξης µπορούν να διακοσµούνται µε ζωγραφιές εµπνευσµένες από τον κόσµο
του ελληνικού χορού και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και τέχνης. Οι καλλιτεχνικές
δραστηριότητες αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο και αποτελεσµατικό µέσο έκφρασης,
συνεργασίας, συναναστροφής και αλληλογνωριµίας. Βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά να
εκφραστούν ελεύθερα χωρίς το «φόβο του λάθους» που συχνά χαρακτηρίζει τη λεκτική
επικοινωνία.

4η φάση:
Επεξεργασία υλικού, µελέτη.
Ανάλυση και σύνθεση των δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων.
Παρουσίαση του προγράµµατος.
Η αξιολόγηση και η παρουσίαση των πληροφοριών είναι συνήθως µια προκλητική
διαδροµή για τα παιδιά. Φυσικά, ο ρόλος του δασκάλου είναι υποστηρικτικός και
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συνεργατικός καθώς βοηθά τις οµάδες και συµπαραστέκεται στις δυσκολίες που
συναντούν δίνοντας τους συνεχώς οδηγίες. Οι διαδικασίες συντονισµού και το στάδιο
της επιµέλειας και σύνθεσης του όλου έργου είναι ένα από τα σηµαντικότερα στάδια
στην υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Στο στάδιο αυτό γίνεται η αλληλοενηµέρωση
των µελών των οµάδων, η παρουσίαση και ο σχολιασµός των εργασιών, η λήψη
αποφάσεων για τους τρόπους συνέχισης της δουλειάς, ο επανασχεδιασµός, αν χρειαστεί
και τέλος η εξαγωγή των συµπερασµάτων.

5η φάση:
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων.
Από την αρχή µπορεί να συζητηθεί ότι όλες οι δραστηριότητες και οι εικαστικές
δηµιουργίες των µαθητών (χαρτοκοπτική, συλλογή αντικειµένων της παράδοσης,
θεατρικό δρώµενο) µπορεί να παρουσιαστεί στην τελική παρουσίαση του προγράµµατος
µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Η ιδέα της παρουσίασης του προγράµµατος σε
ευρύτερο κοινό αρέσει πολύ στα παιδιά και αποτελεί ένα ακόµη ισχυρό κίνητρο για την
οργάνωση της δουλειάς των οµάδων. Με αφορµή την παρουσίαση κάθε οµάδα γράφει
ένα µικρό κείµενο µε τα κυριότερα σηµεία από το υλικό της έρευνας που συγκεντρώνει
ενώ παράλληλα αξιοποιεί το έντυπο υλικό που συγκεντρώθηκε στην τάξη κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος.
Η παραγωγή-παρουσίαση του προγράµµατος για την αξιολόγηση του γίνεται
ενώπιον της µαθητικής κοινότητας και των γονέων σε µια ανοικτή για την τοπική
κοινωνία κοινωνική εκδήλωση µε τη λήξη των µαθηµάτων. Μπορεί να γίνουν
παράλληλα η διοργάνωση έκθεσης καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων των µαθητών και
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ειδών λαϊκής τέχνης µε αντικείµενα που συγκέντρωσαν οι µαθητές. Έτσι τους δίνεται η
δυνατότητα να συνεργαστούν και να οργανώσουν την παρουσίαση του συλλογικού
έργου των οµάδων τους. Αποστέλλονται προσκλήσεις στους γονείς και σε διάφορους
φορείς και κατοίκους της γειτονιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές του σχολείου προωθούν µέσα
από µια ατµόσφαιρα επικοινωνίας, οικειότητας και ανταλλαγής «τη σύνδεση του
σχολείου µε τον έξω κόσµο, το άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, την ισχυροποίηση της
αλληλεπίδρασης σχολείου και κοινότητας» (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη 1993, σ. 20).
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι τόσον το σχέδιο εργασίας όσο και η
οµαδοσυνεργατική στρατηγική συνθέτουν ένα πρόσφορο πεδίο σκέψης και δράσης µε
σηµαντική παιδαγωγική αξία διότι:
•

Ενεργοποιούν γνωστικούς και συναισθηµατικούς µηχανισµούς των µαθητών
µέσω συλλογικών προσπαθειών και εφαρµόζουν στην πράξη δεξιότητες µάθησης
(τους µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν).

•

Οργανώνουν τις προσωπικές εµπειρίες των µαθητών, εµπλουτίζουν τα
ενδιαφέροντά τους και αναπτύσσουν δεξιότητες αυτόνοµης µάθησης (τι, γιατί,
πως µαθαίνουν και που χρησιµοποιούν αυτά που µαθαίνουν, τι θέλουν ακόµη να
µάθουν για να επιτύχουν τους στόχους τους).

•

Εξοικειώνουν τους µαθητές µε κοινωνικά ζητήµατα και µε την αντιµετώπιση
δύσκολων θεµάτων.

•

∆ίνουν έµφαση στην εκµάθηση δεξιοτήτων ζωής (συνύπαρξη, συνεργασία) µέσα
σε πραγµατικές καταστάσεις προωθώντας και τη βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
(Ματσαγγούρας, 2002, Καγκά, 2006).
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Μέθοδοι διδασκαλίας
Όλες οι µέθοδοι διδασκαλίας των κινητικών αθλητικών δεξιοτήτων συµπεριλαµβανοµένων και των χορών µπορούν να χωριστούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:
1. Μέθοδοι που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης της δεξιότητας (συνολικά ή σε
µέρη).
2. Μέθοδοι που αφορούν στο ποιος παίρνει τις αποφάσεις (δάσκαλος- µαθητής).
3. Μέθοδοι

που

αφορούν

στο

µηχανισµό

ενεργοποίησης

του

µαθητή

(αναπαραγωγής ή παραγωγής).
Κάθε µέθοδος διδασκαλίας αποτελεί συνδυασµό λήψης αποφάσεων από το
δάσκαλο και το µαθητή και ενεργοποίηση του µηχανισµού παραγωγής και
αναπαραγωγής του µαθητή (Μπουρνέλλη, 2002, σ. 60).

Μέθοδοι διδασκαλίας ως προς τον τρόπο παρουσίασης της δεξιότητας
Οι κυριότερες µέθοδοι που έχουν προταθεί για τη διδασκαλία των κινητικών δεξιοτήτων
όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης της δεξιότητας είναι:
1. Η µερική ή αναλυτική µέθοδος
2.

Η ολική µέθοδος

3.

Η µερική προσθετική ή µερική προχωρητική µέθοδος

4. Η Ολική, µερική, ολική µέθοδος (Μπουρνέλλη, 2002, σ. 61).

Η µερική ή αναλυτική µέθοδος
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Κατά τη µέθοδο αυτή ο δάσκαλος διαιρεί το χορευτικό µοτίβο σε δύο ή περισσότερα
µέρη (κινητικά µοτίβα) και αρχίζει τη διδασκαλία από το δυσκολότερο µοτίβο. Όταν
αφοµοιωθεί προχωράει στο επόµενο και όταν αφοµοιωθούν όλα τα επιµέρους µοτίβα
µετά από πολλές επαναλήψεις γίνεται η εκτέλεση του συνολικού χορευτικού µοτίβου. Οι
µαθητές µε την παρατήρηση και τη µίµηση εµπεδώνουν όλα τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τον κάθε χορό (∆ήµας, 2004, σ. 112-115).

Η ολική µέθοδος
Κατά τη µέθοδο αυτή ο δάσκαλος διδάσκει όλο το χορό από την αρχή χωρίς να
προηγηθεί διαίρεση. Χρησιµοποιείται σε χορούς µε απλή δοµή και όταν οι µαθητές
έχουν προηγούµενες εµπειρίες (∆ήµας, 2004, σ. 115-116).

Η µερική προσθετική, ή µερική προχωρητική µέθοδος
Κατά την µέθοδο αυτή ο δάσκαλος διαιρεί το χορό σε δύο ή περισσότερα µέρη (κινητικά
µοτίβα) και αρχίζει τη διδασκαλία προοδευτικά από το ένα στο άλλο κινητικό µοτίβο.
Κάθε φορά το νέο µοτίβο ενώνεται µε το προηγούµενο µέχρι να µαθευτεί όλος ο χορός.
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία σύνθετων χορών.

Ολική, µερική, ολική µέθοδος
Κατά τη µέθοδο αυτή ο δάσκαλος αρχίζει τη διδασκαλία όλου του χορού. Στη συνέχεια
αποµονώνει εκείνο το κοµµάτι στο οποίο οι µαθητές είχαν περισσότερες δυσκολίες για
να εξασκηθούν µόνο σε αυτό. Στη συνέχεια εκτελούν ξανά όλο το χορό.
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Μέθοδοι διδασκαλίας ως προς τη λήψη αποφάσεων
Άµεση ή δασκαλοκεντρική µέθοδος.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα λειτούργησε παραδοσιακά µε τη άµεση η
δασκαλοκεντρική διδασκαλία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι ο δάσκαλος παίρνει
όλες τις αποφάσεις, βρίσκεται µπροστά στους µαθητές, οι οποίοι τον παρατηρούν και
εκτελούν ταυτόχρονα την κινητική δεξιότητα. Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι η
καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, η αποδοτικότερη οργάνωση και η
µεγαλύτερη ασφάλεια των µαθητών. Μειονεκτήµατα της είναι η έλλειψη εξατοµίκευσης
της διδασκαλίας στις ειδικές κινητικές ανάγκες κάθε µαθητή µε αποτέλεσµα την έλλειψη
παρακίνησης και ενδιαφέροντος από τους µαθητές και ο περιορισµός της
δηµιουργικότητας τους (∆ήµας, 2004, σ. 117-118, Μπουρνέλλη, 2002, σ. 61- 62)

Έµµεση ή παιδοκεντρική µέθοδος.
Χαρακτηριστικό της είναι ότι οι µαθητές συµµετέχουν µερικώς στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, που αφορούν στην προετοιµασία, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του
µαθήµατος. Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι η ανάπτυξη δηµιουργικών
πρωτοβουλιών από τους µαθητές, η µεγαλύτερη συµµετοχή στο µάθηµα και η ευρύτερη
συνεργασία και κοινωνική επαφή. Επίσης, οι µαθητοκεντρικές µέθοδοι δίνουν τη
δυνατότητα στους µαθητές να εκτελούν τις διάφορες κινητικές δραστηριότητες σύµφωνα
µε τα δικές τους δυνατότητες, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον και την
αυτοπεποίθηση, την αυτοπραγµάτωση και την κοινωνική αναδόµηση και υπευθυνότητα
(Ennis, 1992b, Μπουρνέλλη, 2002, σ. 62)
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Μέθοδοι διδασκαλίας ως προς το µηχανισµό ενεργοποίησης του µαθητή
Οι Μosston & Ashworth (1994) εισηγούνται ένα φάσµα µε στιλ διδασκαλίας
λαµβάνοντας υπόψη ποιες αποφάσεις παίρνει ο δάσκαλος, ποιες ο µαθητής ανάλογα µε
την περίπτωση αλλά και το γεγονός ότι κάθε µαθητής γεννιέται µε δύο ικανότητες, την
ικανότητα της αντιγραφής-αναπαραγωγής και την ικανότητα δηµιουργίας-παραγωγής.
Βάσει αυτών οι µαθητές έχουν την ικανότητα να αναπαράγουν παλιότερη γνώση και να
αντιγράφουν µοντέλα, να γεννούν καινούργιες ιδέες και να τολµούν καινούργια
πράγµατα (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 6). Βάσει του µηχανισµού ενεργοποίησης του
µαθητή διακρίνονται:
1. Σε µεθόδους αναπαραγωγής (reproduction).
2. Σε µεθόδους παραγωγής (production).

Μέθοδοι αναπαραγωγής (reproduction)
Η µέθοδος του παραγγέλµατος
Στόχος αυτής της µεθόδου διδασκαλίας είναι η εκτέλεση της κινητικής δεξιότητας µε
ακρίβεια από τους µαθητές εντός µιας µικρής χρονικής περιόδου ακολουθώντας όλες τις
αποφάσεις του δασκάλου (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 38). Οι µαθητές δεν
εµπλέκονται πνευµατικά παρά µόνον µε την αξιοποίηση της µνήµης. Ο καθηγητής
παρέχει ανατροφοδότηση όσον αφορά τους ρόλους και το αντικείµενο διδασκαλίας.

Πρακτική µέθοδος
Στόχοι του πρακτικού στιλ διδασκαλίας είναι να δώσει χρόνο στο µαθητή να δουλέψει
ατοµικά και να δώσει στο δάσκαλο χρόνο για να παρέχει ανατροφοδότηση. Ο ρόλος του
198

µαθητή είναι να εκτελεί τις ασκήσεις και να παίρνει αποφάσεις σχετικά µε τη σειρά, το
χρόνο, το ρυθµό και την ταχύτητα εκτέλεσης των ασκήσεων και να κάνει ερωτήσεις. Ο
ρόλος του δασκάλου είναι να απαντά στις ερωτήσεις των µαθητών να παρατηρεί τους
µαθητές του και να παρέχει ατοµική ανατροφοδότηση. Οι µαθητές παίρνουν αποφάσεις
και έτσι µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα αποτελέσµατα των αποφάσεων και να
νιώσουν το αίσθηµα της αυτονοµίας (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 46).

Αµοιβαία µέθοδος
Οι στόχοι αυτού του στιλ διδασκαλίας είναι κάθε µαθητής να δουλεύει µε ένα βοηθό και
να του παρέχει ανατροφοδότηση βασισµένη στα κριτήρια που έχει προετοιµάσει και του
έχει δώσει ο δάσκαλος. Ο ρόλος του µαθητή είναι να επιλέγει αν θα εκτελεί ή αν θα
παρατηρεί και θα συγκρίνει την εκτέλεση του ασκούµενου µε τα κριτήρια που του έχουν
δοθεί, να του δίνει ανατροφοδότηση και στη συνέχεια να αλλάζουν ρόλους. Ο ρόλος του
δασκάλου είναι να καθοδηγεί τη συµπεριφορά αυτών που παρατηρούν, να τους δίνει
ανατροφοδότηση και να απαντά στις ερωτήσεις τους (Μosston & Ashworth, 1994, σ.
120). Η αµοιβαία µέθοδος χαρακτηρίζεται από την ενεργή συµµετοχή του µαθητή στη
διαδικασία κοινωνικοποίησης και ανάπτυξη κοινωνικής επαφής και συνεργασίας.

Η µέθοδος του αυτοελέγχου
Με τη µέθοδο αυτή µεταφέρονται περισσότερες αποφάσεις στο µαθητή οι οποίες τον
προτρέπουν να γίνει περισσότερο υπεύθυνος και να προσπαθήσει να επιτύχει µια νέα
δέσµη στόχων. Ο µαθητής αποκτά επίγνωση των ικανοτήτων του, ασκεί έλεγχο στο
κινητικό

αποτέλεσµα

µιας

εκτέλεσης

και

εµπιστεύεται

τον

εαυτό

του

για
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ανατροφοδότηση. Μαθαίνει να χρησιµοποιεί κριτήρια αξιολόγησης και να δουλεύει
αυτόνοµα (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 121).

Η µέθοδος του µη αποκλεισµού
Στόχοι της µεθόδου του µη αποκλεισµού είναι να µην αποκλείσει κανένα µαθητή από τη
φυσική δραστηριότητα και να υπάρχει συνεχής συµµετοχή. ∆ίνεται η ευκαιρία στους
µαθητές να αρχίσουν συµµετέχοντας σε µια δραστηριότητα στο ύψος των ικανοτήτων
τους και να αντιληφθούν µέχρι που µπορούν να φθάσουν πραγµατικά ανεξάρτητα από τις
προσδοκίες τους (Μosston & Ashworth, 1994, σ. 137).

Μέθοδοι παραγωγής (production)
Μέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης ή της καθοδηγούµενης εφευρετικότητας
Με τη µέθοδο αυτή ο καθηγητής Φ.Α. µπορεί να ωθήσει τους µαθητές στην ανακάλυψη
κινητικών,

καλλιτεχνικών

και

κοινωνικών

δεξιοτήτων.

Αρχικά

οι

µαθητές

προβληµατίζονται µε κατάλληλα ερωτήµατα που θέτει ο καθηγητής τα οποία στη
συνέχεια προκαλούν µια σειρά αντιδράσεων στους µαθητές. Το αθροιστικό αποτέλεσµα
αυτής της σειράς των αντιδράσεων οδηγεί το µαθητή στην ανακάλυψη του σωστού. Ο
µαθητής αναπτύσσει δεξιότητες ανακάλυψης και την απαιτούµενη υποµονή για τη
διαδικασία ανακάλυψης (Mosston, & Ashworth, 1994, σ. 199).

Μέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας
Με αυτή τη µέθοδο ο µαθητής πρέπει να ενεργοποιήσει τις πνευµατικές του λειτουργίες
και να µάθει να σκέφτεται λογικά και κριτικά. Ο µαθητής προχωρά στην ανακάλυψη της
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λύσης του προβλήµατος χωρίς υποδείξεις από το δάσκαλο (Mosston, & Ashworth, 1994,
σ. 222).

Μέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ή δηµιουργική µέθοδος
Η µέθοδος αυτή αφορά στο µηχανισµό αναπαραγωγής –παραγωγής που ενεργοποιεί τους
µαθητές στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων µέσα στο µάθηµα ώστε να πάρουν
αποφάσεις (Mosston, & Ashworth, 1994, σ. 231). ∆ίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να
παρατηρήσουν και να κατανοήσουν µε την παρώθηση και ανατροφοδότηση του
δασκάλου, να δοκιµάσουν και να βρουν το δικό τους προσωπικό τρόπο έκφρασης και
επικοινωνίας µε άλλους µέσω της συνεργασίας. Η µέθοδος αυτή αποκαλείται και
δηµιουργική µέθοδος και «αποσκοπεί στη διαµόρφωση µιας ανεξάρτητης και
δηµιουργικής

προσωπικότητας,

η

οποία

είναι

ανοικτή

στην

εµπειρία

και

ευαισθητοποιηµένη στα προβλήµατα του περιβάλλοντος» (Μπουρνέλλη, 2002, σ. 65-66).
Η δοµή της µεθόδου είναι: ερέθισµα, πνευµατική ανησυχία, αναζήτηση,
εκτέλεση. Το ερέθισµα µε τη µορφή µιας ερώτησης, ενός προβλήµατος οδηγεί το µαθητή
σε µια κατάσταση ανησυχίας και δηµιουργεί την ανάγκη να βρει λύσεις και πολλές
αποκλίνουσες εκτελέσεις. Τα ερέθισµα σχεδιάζεται έτσι ώστε να θέσει σε ενέργεια την
αποκλίνουσα παραγωγικότητα του εγκεφάλου. Η έρευνα στη φάση της αναζήτησης
καταλήγει στην ανακάλυψη ποικίλων ιδεών και µοναδικών µορφών (Mosston, &
Ashworth, 1994, σ. 232).
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Μέθοδος της πρωτοβουλίας από τον µαθητή ή της αυτενεργού µάθησης
Στη µέθοδο αυτή ο µαθητής είναι έτοιµος να αναλάβει το µέγιστο των αποφάσεων κατά
τη διάρκεια του µαθήµατος. Αναλαµβάνει την ευθύνη των πρωτοβουλιών, το σχεδιασµό,
την εκτέλεση ενός προγράµµατος για να βελτιωθεί (Mosston, & Ashworth, 1994, σ. 272).
Στόχος της µεθόδου αυτής είναι να βοηθήσει τους µαθητές να γίνουν άτοµα υπεύθυνα,
δηµιουργικά, αυτενεργά στην αναζήτηση της γνώσης και να δίνουν λύσεις σε
προβλήµατα ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα τους (Θεοφιλίδης, 1997).

Φάσεις µάθησης
Σε όλες τις µεθόδους διδασκαλίας η µάθηση βασίζεται στις παρακάτω τέσσερις φάσεις:
Στη φάση της προσοχής (attention).
Ο µαθητής πρέπει να προσέχει το πρότυπο του δασκάλου. Η απαιτούµενη προσοχή
επηρεάζεται από τις αισθητηριακές και αντιληπτικές ικανότητες του µαθητή, το επίπεδο
διέγερσης και τις προηγούµενες εµπειρίες. Περιλαµβάνει την εισαγωγή των
πληροφοριών που αναφέρονται στα οπτικά, ακουστικά και κιναισθητικά ερεθίσµατα που
δέχεται το νευρικό σύστηµα κατά τη διδασκαλία. Μέσω της κιναίσθησης συλλέγει
αισθητήριες πληροφορίες από το σώµα του για τη θέση και την κίνηση του µέσα στο
χώρο, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για ένα χορευτή και του παρέχονται µέσω της
ανατροφοδότησης του δασκάλου και των δικών του αισθήσεων.

Στη φάση της συγκράτησης ή διατήρησης (retention).
Η φάση αυτή περιλαµβάνει την επεξεργασία των πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων
που αναφέρονται στις λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήµατος µέχρι να παρθεί
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µια απόφαση για κάποια ενέργεια. Αποτελεί πολυσήµαντο και πολυσύστατο σύστηµα
µνήµης που συνδέει το νου µε τον εγκέφαλο. Περιλαµβάνει δύο συστατικά µέρη α) ένα
σύστηµα από µνήµες (αισθητηριακή, βραχυχρόνια και µακροχρόνια) και β) ένα σύνολο
διαδικασιών που επεξεργάζονται και µεταφέρουν τις πληροφορίες από ένα στάδιο σε ένα
άλλο.

Στη φάση της αναπαραγωγής της συµπεριφοράς (reproduction).
Στη φάση αυτή ακολουθεί η απόφαση για κάποια ενέργεια και η υλοποίηση της. Με την
επίδραση

οπτικών

ακουστικών

και

κιναισθητικών

ερεθισµάτων

µέσω

της

ανατροφοδότησης και των ιδεοκινητικών αντιδράσεων, στέλνονται τα νευρικά
ερεθίσµατα προς το σώµα, ώστε οι ιδέες και οι σκέψεις να γίνονται πράξη. Οι άπειρες
κωδικοποιηµένες πληροφορίες καταγράφονται και διατηρούνται στη µνήµη, χάρη στην
οποία ανεξάρτητα αν τις θυµόµαστε, υπάρχουν και κατευθύνουν τη συµπεριφορά µας και
στο µέλλον (Ζέρβας, 1987). Η θετική ή αρνητική ανατροφοδότηση θα επηρεάσει τη
σκέψη του παιδιού και τους τρόπους που αυτό θα χρησιµοποιήσει για να αλλάξει τη
συµπεριφορά του (Τραυλός, 2000).
Ανατροφοδότηση (feedback) ορίζεται η προσφορά πληροφορίας (κατά ή µετά)
την εκτέλεση µιας συµπεριφοράς και έχει σχέση µε την εκτέλεση και το αποτέλεσµα της
µε επιβεβαιωτικό ή και διορθωτικό ρόλο (Μουντάκης, και συν. 1992, σ. 50). Υπάρχουν
δύο είδη ανατροφοδότησης: εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική ανατροφοδότηση
βασίζεται στην πληροφορία που παίρνει ο ασκούµενος από τις αισθήσεις και την
κιναίσθηση κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η εξωτερική ανατροφοδότηση είναι η «γνώση
του αποτελέσµατος» της κίνησης που παρέχεται στο µαθητή από το δάσκαλο και
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ενισχύει την εσωτερική παροχή πληροφοριών και όσο πιο άµεση και συγκεκριµένη είναι
τόσο πιο αποτελεσµατική γίνεται. Προσφέρεται και ως παρώθηση δηλαδή ως κίνητρο για
συνεχή βελτίωση (Βandura, 1977, Μουντάκης, και συν. 1992, σ. 50).

Η φάση της παρακίνησης (motivation).
Στη φάση αυτή ο άνθρωπος µαθαίνει µε την επίδραση τόσο εσωτερικών κινήτρων
(ικανοποίηση, διασκέδαση, αυτοαντίληψη, ικανότητες, δεξιότητες, εµπειρίες), όσο και
εξωτερικών κινήτρων (τρόπος ενίσχυσης και παρακίνησης του δασκάλου, συνέπειες,
ωφέλειες, επιβραβεύσεις) και ανάλογα µε το φύλο (Bussey & Βandura, 1984,
Rosenkrans, 1967, Τραυλός, 2000)).

Επιλογή τρόπου αξιολόγησης του προγράµµατος
Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος αποτελεί µια διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας
πληροφοριών σε διάφορες φάσεις υλοποίησης του βάσει των οποίων λαµβάνονται ή
τροποποιούνται κάποιες αποφάσεις (Κασσωτάκης, 2005, σ. 424). Η επιλογή της µεθόδου
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διαθεµατικής διδασκαλίας της Φ.Α. θα πρέπει να
µας αποδείξει ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά κάποιο ποσοστό στο
τέλος µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (Μουντάκης, 1993, σ. 22). Η αξιολόγηση
συµβάλλει στη βελτίωση του επιτελούµενου έργου και στην ανάπτυξη της διαγνωστικής
ικανότητας των µαθητών (Τριλιανός, Ι998, τόµος Β΄, σ. Ι32).
Οι τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους µπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα
ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος είναι τρεις: α) η ποσοτική
αξιολόγηση προκειµένου να µετρηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων µε τη χρήση
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κάποιων τεστ και β) η ποιοτική αξιολόγηση κατά την οποία ο Κ.Φ.Α. αξιολογεί τους
µαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (συστηµατική παρατήρηση) και γ)
συνδυάζοντας τους παραπάνω δύο τρόπους (Μουντάκης, 2006, σ. 171).
Η αξιολόγηση ενός διαθεµατικού προγράµµατος είναι µια αναγκαία διαδικασία
µε ειδικές δυσκολίες, οι οποίες περιορίζονται όταν προσδιοριστούν σαφώς οι τοµείς και
τα κριτήρια αξιολόγησης και χρησιµοποιηθούν πολλές και ποικίλες µέθοδοι ποσοτικής
και ποιοτικής µέτρησης όπως ειδικά ψυχοµετρικά τεστ, φάκελος εργασιών, παρατήρηση.
(Cone, & Cone, 1999b, Κούσουλας, Κοσµίδης, Σχίζα, 2001, στο Ματσαγγούρας, 2003,
σ. 284). Η αξιολόγηση αποτιµά την καταλληλότητα, την επάρκεια, την ωφελιµότητα των
δραστηριοτήτων µε βάση καθορισµένα κριτήρια (Παρασκευόπουλος, 1982, σ. 119),
αλλά και για τον έλεγχο της καταλληλότητας των µέσων και µεθόδων που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν και τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας του αποτελέσµατος και της
επιτυχίας του (Scriven, 2005 στο Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 425).

Τοµείς αξιολόγησης
Οι τοµείς αξιολόγησης του διαθεµατικού προγράµµατος που εφαρµόστηκε ήταν οι
παρακάτω:
1. Οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι εµπειρίες και οι στάσεις των µαθητών. Εκτιµήθηκαν
τα στοιχεία εκείνα που επηρέασαν τους µαθητές τόσο µαθησιακά όσο και
συναισθηµατικά σε επίπεδο σχέσεων και στάσεων (Μουντάκης, 1992, σ. 68,
2006, σ. 171).
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2. Η σηµασία και η αξία των περιεχοµένων του προγράµµατος. Εκτιµήθηκαν τα
στοιχεία εκείνα που επηρέασαν τις συναισθηµατικές ανάγκες και εµπειρίες των
µαθητών.
3. Η διδακτική διαδικασία. Εκτιµήθηκαν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη
βελτίωση της διδασκαλίας (παρακίνηση των µαθητών για συµµετοχή).
4. Η πρόθεση των µαθητών για µελλοντική ενασχόληση µε τους παραδοσιακούς
χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες (Καλαïτζίδης & Ουζούνης, 1999, σ.
184).
Γενικότερα εκτιµήθηκε ο βαθµός επίτευξης των διδακτικών στόχων του
προγράµµατος µέσα από την εκτίµηση των µαθητών σχετικά µε τους παραπάνω τοµείς.
Τα συναισθήµατα, η επικοινωνία, η αντίληψη βελτίωσης της χορευτικής δεξιότητας των
µαθητών, οι καινούριοι γνωστικοί τοµείς, οι εµπειρίες που ανέπτυξαν και η διδακτική
προσέγγιση ήταν οι βασικότεροι τοµείς αξιολόγησης των οµάδων.

Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράµµατος ήταν:
Τα µαθητικά ενδιαφέροντα
Αξιολογήθηκε ο βαθµός ανταπόκρισης του προγράµµατος στα αρχικά µαθητικά
ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες του σχεδίου εργασίας να διευρύνει και να εµπλουτίζει
τα µαθητικά ενδιαφέροντα.
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Η συλλογικότητα
Αξιολογήθηκε ο βαθµός εµπλοκής των µαθητών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του
προγράµµατος και η δυνατότητα των επιµέρους οµάδων να λειτουργούν συντονισµένα
και συλλογικά.

Η κοινωνική αναφορά
Αξιολογήθηκε η συµµετοχή των µαθητών και του κοινωνικού παράγοντα στο πρόγραµµα
καθώς και η επίδραση του στα ενδιαφέροντα των µαθητών.

Η ανάδειξη σχέσεων
Αξιολογήθηκε το είδος των σχέσεων που αναδείχθηκαν, στοιχείο που προσδιορίζει την
ποιότητα του προγράµµατος όπως η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών
και όχι µόνο η απόκτηση πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 272, 274, 284).

Το παραχθέν έργο
Αξιολογήθηκε ο η επίδραση του προγράµµατος στους στόχους του προγραµµατισµού σε
σχέση µε τη βελτίωση των παραπάνω παραγόντων.
Για

την

ποσοτική

αξιολόγηση

του

διαθεµατικού

προγράµµατος

χρησιµοποιήθηκαν σταθµισµένα ερωτηµατολόγια στάσεων για την εκτίµηση των
γνώσεων, των ικανοτήτων, των εµπειριών και των στάσεων που αποκόµισαν οι µαθητές
από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα σε δύο φάσεις:
1. Την αρχική ή διαγνωστική κατά την οποία έγινε η πρώτη µέτρηση πριν την
έναρξη του προγράµµατος και αποσκοπούσε στον προσδιορισµό το αρχικού
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επιπέδου των ικανοτήτων, των γνώσεων και εµπειριών των µαθητών στους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες.
2. Την τελική ή συνολική αξιολόγηση κατά την οποία έγινε η τελική µέτρηση
αµέσως µετά την υλοποίηση του προγράµµατος µε στόχο την ανατροφοδότηση
και την εκτίµηση του τελικού βαθµού επίτευξης των διδακτικών στόχων σε σχέση
µε τους προκαθορισµένους ως τελικούς καθώς και της διδακτικής διαδικασίας
που ακολουθήθηκε (Μουντάκης, 2006, σ. 171).
Για την ποιοτική αξιολόγηση του διαθεµατικού προγράµµατος ως προς την
εκτίµηση της βελτίωσης της χορευτικής δεξιότητας από τον καθηγητή χρησιµοποιήθηκε
η συστηµατική παρατήρηση και ανατροφοδότηση των µαθητών κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας. Ο Κ.Φ.Α. εκτιµούσε σε κάθε µάθηµα την προσωπική βελτίωση των
κινητικών δεξιοτήτων και την ατοµική πρόοδο των µαθητών αλλά και του οµαδικού
αποτελέσµατος (οµαδικός συγχρονισµός).

Σχεδιασµός και Οργάνωση των διαθεµατικών µαθηµάτων
Κάθε διαθεµατικό µάθηµα παραδοσιακών χορών αποτελεί τη µικρότερη ενότητα
περιεχοµένου και δοµείται σύµφωνα µε τους µαθησιακούς στόχους.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός των διαθεµατικών µαθηµάτων ήταν η σφαιρική ανάπτυξη των µαθητών δηλαδή η
ψυχοκινητική, η συναισθηµατική και γνωστική καλλιέργεια των µαθητών.
Οι επιµέρους στόχοι ήταν:
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1. Η ανάπτυξη των ψυχοκινητικών στόχων, ο προσανατολισµός των µαθητών στην
προσωπική βελτίωση της χορευτικής δεξιότητας των µαθητών και έµµεσα η
βελτίωση των φυσικών τους ικανοτήτων (αντίληψη ρυθµικής ικανότητας,
συντονισµού µε άλλους, ευκινησία, δύναµη, αντοχή) (Γούδας, και συν., 2006. σ.
11-14, Μουντάκης, 1993, σ. 36).
2. Η απόκτηση γνωστικών στοιχείων σχετικών µε τους χορούς (µουσική, τραγούδι,
παράδοση, ιστορία, αισθητική) και η συνειδητή αντίληψη της σηµασίας των
χορών στη ζωή.
3. Η υιοθέτηση και ανάπτυξη κοινών συναισθηµατικών αξιών και στόχων
(συνεργασία, κοινωνική επαφή, επικοινωνία, φιλία, οµαδικότητα, ικανοποίηση)
για ένα καλό αισθητικό αποτέλεσµα της οµάδας. Μέσα στην οµάδα έγινε
προσπάθεια να αντιληφθεί κάθε µαθητής ότι είναι ξεχωριστός και να κατανοήσει
την έννοια της «προσωπικής ταυτότητας» αλλά και της «κοινωνικής
ταυτότητας», η οποία δεν αποκτάται στιγµιαία ούτε παραµένει σταθερή αλλά
είναι αποτέλεσµα εξελικτικής διαδικασίας και ανάληψης διαφόρων ρόλων.
∆όθηκε έµφαση στην κατανόηση της δυναµικής της οµάδας µε στόχο τη
σταδιακή βελτίωση της αυτοαντίληψης των µαθητών (πίνακας 1).
4. Η κατανόηση της σηµασίας που έχει να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δίνει το
µάθηµα της Φ.Α. για παραπέρα ενασχόληση µε τους παραδοσιακούς χορούς για
τη σωµατική και ψυχική τους υγεία.
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Περιεχόµενο µαθήµατος
Μέσα από µια σειρά ερωτηµάτων του καθηγητή γίνεται προβληµατισµός των µαθητών
για ένα θέµα, οι οποίοι στη συνέχεια αυτενεργούσαν και ανελάµβαναν πρωτοβουλίες
(καθοδηγούµενη ανακάλυψη). Ο προβληµατισµός δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να
σκεφτούν και να δράσουν µε ποικίλους τρόπους στο µάθηµα αλλά και να συµµετέχουν
σε διάφορες δραστηριότητες και εκτός µαθήµατος (Ferreira, MacKinnon, Demulliez,
Foulk, 1998, σ. 4).
Η σύνδεση του χορού µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών
καθώς και µε άλλα µαθήµατα του σχολείου (συνδεόµενο µοντέλο) είναι βασικό µέληµα
του Κ.Φ.Α. για την πολύπλευρη και βαθύτερη κατανόηση του περιεχοµένου του χορού
(σηµασία, λειτουργία) (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 19-36). Έτσι γίνονται οι παρακάτω
συνδέσεις στο πλαίσιο του Α.Π.:
•

Σύνδεση του χορού µε το µάθηµα της Μουσικής. Κατανόηση της έννοιας του
ρυθµού, της ρυθµικής αγωγής, των µουσικών µέτρων 2/4, 7/8.

•

Σύνδεση του χορού µε την Αρχαία Ιστορία. Συζήτηση µε την καθηγήτρια της
Ιστορίας στην τάξη για τη θέση του χορού στη ζωή των Μινωιτών και των
αρχαίων Ελλήνων στις αντίστοιχες ενότητες του µαθήµατος.

•

Σύνδεση του Π.Χ. µε τα Νεοελληνικά κείµενα και τη Γλώσσα. Σηµασιολογική
ανάλυση των εννοιών παράδοση, λαϊκός πολιτισµός, ήθη, έθιµα. Τα δηµοτικά
τραγούδια στη νεοελληνική παράδοση.

•

Σύνδεση µε την πληροφορική. Αναζήτηση πληροφοριών στο internet, σύνθεση
εργασιών.
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•

Σύνδεση µε τη Γεωγραφία. Πληροφορίες σχετικές µε τον τόπο καταγωγής των
µαθητών.

•

Σύνδεση µε τα Καλλιτεχνικά. ∆ηµιουργική έκφραση των µαθητών µέσω της
ζωγραφικής και της χαρτοκοπτικής µε έµπνευση από τη λαϊκή παράδοση.

•

Κάθετη σύνδεση µε άλλα περιεχόµενα της Φ.Α.. Η έννοια του ρυθµού, της
οµάδας, της οµαδικότητας και της συνεργασίας στις αθλοπαιδιές, στο στίβο, και
σε άλλα αθλήµατα (οµοιότητες, διαφορές).
Η εφαρµογή της διαθεµατικότητας γίνεται µε στόχο την εµβάθυνση σε γνωστικά

στοιχεία που ενδιέφεραν ιδιαίτερα τους µαθητές και σχετίζονται µε την παράδοση
(κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον) και τις χορευτικές εκδηλώσεις (λειτουργία, ρόλοι,
σχέσεις, µουσική, τραγούδι, φορεσιά). Παρακάτω φαίνεται η σύνδεση των περιεχοµένων
του µαθήµατος µε το σχέδιο εργασίας (project). Πάνω αριστερά φαίνονται οι έννοιες
(κίνηση, παράδοση, χορευτικές εκδηλώσεις) και οι δεξιότητες και στάσεις που
καλλιεργούνται κατά τη διαθεµατική διδασκαλία των παραδοσιακών χορών σε κάθε
µάθηµα (σχήµα 10).
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∆ιαθεµατικό µάθηµα
Παραδοσιακού χορού

Σχέδιο εργασίας
(project)
Συνολική συµµετοχή
των µαθητών βάσει
ενδιαφερόντων

Έννοιες
1) Κίνηση (δοµή, ύφος)
2) Παράδοση (ευρύτερο περιβάλλον)
3) Χορευτικές εκδηλώσεις (άµεσο περιβάλλον)
∆εξιότητες και στάσεις ζωής
Κινητικές, κοινωνικές, ερευνητικές,
δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών

Χορός

Μουσική

Τραγούδι

Φορεσιά

Ρόλοι

Σχέσεις

Άµεσο
περιβάλλο
ν

Ευρύτερο
περιβάλλο
ν

Σχήµα 10. Σύνδεση του διαθεµατικού µαθήµατος, του project και των βασικών εννοιών
και θεµάτων του χορού (Τροποποίηση από Καβακλή και συν., 2005).

Για την κατανόηση των εννοιών δίδονται διάφορα φύλλα εργασίας πριν και µετά
τις επισκέψεις σε µουσεία λαϊκής τέχνης για την άσκηση της κριτικής ικανότητας των
µαθητών και άλλα µετά το µάθηµα για εργασία στο σπίτι. Έχουν ποικίλη θεµατολογία
και δίνουν ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές να συνδέσουν τους χορούς µε τα
καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα, την καθηµερινή ζωή, τον τόπο καταγωγής τους, την
παράδοση, τα άλλα µαθήµατα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διερεύνηση
σχετικών πληροφοριών. Έτσι οι µαθητές µπορούν να διαπιστώσουν στην πράξη ότι τα
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διαφορετικά περιεχόµενα των µαθηµάτων του Α.Π. δεν περιελαµβάνονται αποξενωµένες
και ασύνδετες µεταξύ τους γνώσεις αλλά αντίθετα αποτελούν σχετικές και
αλληλοσυµπληρούµενες γνωστικές περιοχές.
Ο

Κ.Φ.Α.

κατά

τη

διδασκαλία

των

χορών

κάνει

χρήση

πολλών

αντιπροσωπευτικών µελωδιών και τραγουδιών από διάφορους τόπους της Ελλάδας µε
στόχο:
1. Να διεγείρουν συναισθηµατικά τους µαθητές και να δηµιουργήσουν σχέση µε
συγκεκριµένα τραγούδια ώστε να οδηγηθούν σε προσωπικές προτιµήσεις και
προσωπική ευχαρίστηση.
2. Να συνδέσουν οι µαθητές τους χορούς µε τις ξεχωριστές αποχρώσεις της
µελωδίας και του τραγουδιού του κάθε τόπου, να συνειδητοποιήσουν τα µουσικά
ακούσµατα και στη συνέχεια να χορέψουν µε το προσωπικό τους ύφος
αναδεικνύοντας τη σχέση του χορού µε τη µελωδία, το τραγούδι και τον τόπο
προέλευσης.
3.

Να κατανοήσουν βαθύτερα τις λειτουργίες του χορού στην καθηµερινή ζωή
(έκφραση, επικοινωνία, δηµιουργία) επιτυγχάνοντας ευχάριστο µαθησιακό
περιβάλλον για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και να προκαλέσουν το
ενδιαφέρον των µαθητών για µεγαλύτερη ενασχόληση στον ελεύθερο τους
χρόνο.

4. Να κινητοποιηθούν δηµιουργικά οι µαθητές δίνοντας ευκαιρίες ανάδειξης
καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και κλίσεων (δηµιουργία δίστιχων όπως
µαντινάδες Κρήτης, κοτσάκια Κυκλάδων) και συµµετοχής σε εξωσχολικές
χορευτικές δραστηριότητες (Στιβακτάκη, & συν., 2006, σ. 264-267, Βουζίκα,
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2006, σ. 179-180).
Για την εφαρµογή του περιεχοµένου κάθε µαθήµατος ακολουθούνται τα
παρακάτω 3 βήµατα:

1Ο βήµα: Προσανατολισµός
Τήρηση πρωτοκόλλου το οποίο περιλαµβάνει την έγκαιρη συγκέντρωση των µαθητών
στην αίθουσα διδασκαλίας πριν από τον καθηγητή, τη δηµιουργία οµάδων στην τάξη,
την οργάνωση του χώρου και της τεχνικής υποστήριξης για τη µεγιστοποίηση της
αυτενεργού συµµετοχής. Εκτίµηση των βασικών εννοιών του χορού, των προηγούµενων
γνώσεων και εµπειριών των µαθητών.

2ο βήµα: Οικοδόµηση
Πρακτική εξάσκηση µε κατάλληλες ασκήσεις για την καλλιέργεια της χορευτικής
δεξιότητας συνδέοντας τη νέα µε την προϋπάρχουσα εµπειρία των µαθητών. Αµοιβαία
διδασκαλία και συνεργασία σε ζευγάρια και προοδευτικά σε 2-3 οµάδες των 8 ατόµων.
∆έσιµο των οµάδων σε ένα τελικό κύκλο και ανάδειξη του πρωτοχορευτή. Σε κάθε
µάθηµα ο µαθητής χορεύει 20-35 λεπτά παραδοσιακούς χορούς για να βελτιώσει τη
χορευτική του δεξιότητα, τις φυσικές του ικανότητες, τις γνώσεις του και τη συνεργασία
µε τους συµµαθητές του.

3ο βήµα: Σύνδεση βασικών εννοιών µε σχετικά θέµατα
Οι βασικές έννοιες της δοµής της κίνησης συνεξετάζονται µε την παράδοση του χορού
στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισµικό περιβάλλον (ιστορία) και τις χορευτικές
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εκδηλώσεις του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας (ενδυµασία, µουσική, τραγούδι,
ρόλοι, σχέσεις) (Κarkou, 2003, Καβακλή, και συν., 2005)

Μέθοδοι διδασκαλίας
Ο Κ.Φ.Α. συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο µε τον διαθεµατικό τρόπο διδασκαλίας.
Σύµφωνα µε την παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας οι µαθητές τοποθετούνται σε κύκλο
για την εκµάθηση του σύνθετου µέρους των βηµάτων και στη συνέχεια των πιο απλών
βηµάτων του χορού, µέτρηµα και χτύπηµα του µέτρου, σύνθεση των µερών του χορού,
πρακτική εξάσκηση σε µικρούς κύκλους χωρίς λαβή και µε λαβή.
Για τη διδασκαλία της κινητικής δεξιότητας συνδυάζονται οι παρακάτω µέθοδοι:

1. Μέθοδος του παραγγέλµατος, ή άµεση µέθοδος,
2. Αµοιβαία ή έµµεση µέθοδος
3. Μερική ή αναλυτική µέθοδος
4. Ολική µέθοδος
5. Μέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης
6. Μέθοδος της αποκλίνουσας νόησης ή δηµιουργική µέθοδος
7. Μέθοδος της πρωτοβουλίας από το µαθητή.

Αξιολόγηση των µαθητών
Βασικός στόχος της αξιολόγησης σε κάθε µάθηµα είναι η ανατροφοδότηση των µαθητών
και ο εντοπισµός των ελλείψεων και των ειδικών δυσκολιών κατά τη µάθηση κάθε
χορού. Γίνεται συστηµατική παρατήρηση και ανατροφοδότηση από τον Κ.Φ.Α. µε στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των κινήσεων του χορού, της συνεργασίας και του οµαδικού
συγχρονισµού. Το περιεχόµενο αξιολόγησης είναι η γνώση και κατανόηση του χορού ως
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αντιληπτική, τεχνική, εκφραστική, διανοητική και αντανακλαστική δεξιότητα. Οι
µαθητές αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται αµοιβαία βάσει φύλου κριτηρίων που
τους δινόταν από τον Κ.Φ.Α. για την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και αισθητικού
κριτηρίου της κίνησης.
Βάσει του φύλου κριτηρίων τα κριτήρια αξιολόγησης των µαθητών είναι:
1. Η ερµηνεία-έκφραση και ποιότητα του χορού (εκτέλεση βηµάτων, λαβή, θέσεις,
σχήµα σε σχέση µε τις αρχές και την αισθητική της κίνησης)
2. Η προσωπική βελτίωση ως προς την ικανότητα κινητικής έκφρασης και
αυτοσχεδιασµού, ερµηνείας και απόδοσης του χορού και αναγνώρισης, περιγραφής
και ανάλυσης του ευρύτερου πλαισίου ένταξης του χορού.
3. Ο συγχρονισµός µε τη ρυθµική αγωγή και η βελτίωση ρυθµού (συγχρονισµός µε τη
µουσική και την οµάδα και βελτίωση συνεργασίας και οµαδικού πνεύµατος).
4. Η συναισθηµατική διέγερση (καλλιέργεια συναισθηµάτων χαράς και απόλαυσης )
(πλάνο 3).

216

Πλάνο 1.Πλάνο διαθεµατικού µαθήµατος (ωριαία διδασκαλία Φ.Α.)
Πρωτόκολλο (συγκέντρωση των µαθητών στην αίθουσα, λήψη
Εισαγωγικό µέρος

απουσιών. Αναφορά στο χορό, τις λειτουργίες του και τη σηµασία του

5-10΄

(επίδραση στην ψυχοσωµατική κατάσταση και υγεία του ατόµου).
Τίθενται ερωτήµατα στους µαθητές προς διερεύνηση (ιστορικά και
λαογραφικά στοιχεία χορού).
Κινητική µάθηση του χορού - Πρακτική εξάσκηση

Κύριο µέρος

1. Ανάλυση της κινητικής δοµής του χορού (από πόσες κινητικές
µονάδες αποτελείται, πόσα κινητικά µοτίβα, ποιο είναι το ρυθµικό

20-35΄

κινητικό πρότυπο, η ρυθµική αγωγή, ο τύπος κίνησης, το µουσικό
µέτρο, η λαβή των χορευτών, το ύφος της κίνησης κ.α.).

2. Πρακτική εξάσκηση ανά δύο µαθητές, στη συνέχεια ανά οµάδες
των έξι και τέλος σε ένα κοινό κύκλο.

3. Συνεχής ανατροφοδότηση από τον Κ.Φ.Α.
4. Αξιολόγηση µαθητών.

Πρωτόκολλο

(συγκέντρωση

µαθητών,

έπαινοι,

συµβουλές).

Τελικό µέρος

παρακίνηση για συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες µε την

5΄

ευκαιρία σχολικών γιορτών και άλλων επετείων και διοργανώσεων,
∆ίδονται φύλλα εργασίας για το σπίτι, οργάνωση και συντονισµός του
σχεδίου εργασίας, καθορισµός συναντήσεων στη βιβλιοθήκη του
σχολείου για την υποστήριξη των εργασιών, οργάνωση χορευτικού
εργαστηρίου µετά τη λήξη του σχολικού προγράµµατος.
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Πλάνο 2. Πλάνο ∆ιδασκαλίας
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ-

ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ-

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΤΕΣ

Ψυχοκινητικός

Άµεση µέθοδος

Ανθρωπολογικό

Ερευνητική οµάδα

Κριτήρια

Σωµατικός τοµέας

Οι µαθητές

µοντέλο ανάλυσης του

Ιστορίας

απόδοσης-

Επιδιώκεται οι

ακολουθούν τα

χορού (ολιστική

Ιστορική

ερµηνείας,

µαθητές: να

βήµατα του

εξέταση του χορού,

ανασκόπηση. Οι

έκφρασης και

καλλιεργήσουν το

δασκάλου.

ανάλυση της µορφής

µαθητές εθελοντικά

ποιότητας του

της κίνησης, της

ανάλογα µε τα

χορού

ρυθµό τους και να
συγχρονιστούν µε τη

Μερική ή αναλυτική

λειτουργίας και του

προσωπικά τους

Εκτέλεση

µουσική και την

µέθοδος

περιβάλλοντος του

ενδιαφέροντα ,

βηµάτων, λαβή,

οµάδα, βελτίωση της

∆ιδάσκεται αρχικά η

χορού, σύνδεση µε την

ερευνούν και

θέσεις, σχήµα, σε

δεξιότητας τους να

πρώτη ενότητα

κοινωνία και τις

συγκεντρώνουν

σχέση µε τις

ο

ο

χορεύουν

βηµάτων (1 -7

καθηµερινές πράξεις

πληροφορίες από το

αρχές της κίνησης

Συναισθηµατικός

βήµα), στη συνέχεια

και συµπεριφορές των

διαδίκτυο και τη

και της

τοµέας -στάσεις

η ενότητα των πέντε

ανθρώπων)

βιβλιοθήκη του

αισθητικής

Κοινωνικοί στόχοι:

τελευταίων βηµάτων

Θεµελιώδεις έννοιες

σχολείου µας για το

ο

ο

Ανάπτυξη

(7 -12 βήµα).

Κίνηση,

χορό, τη µουσική και

1) περιεχόµενο

συνεργασίας και

Aκολουθεί η σύνδεση

παράδοση,

το τραγούδι στην

αξιολόγησης

οµαδικού πνεύµατος,

των βηµάτων των δύο

χορευτικές

ιστορία του ελληνικού

-γνώση και

έκφραση,

ενοτήτων.

εκδηλώσεις

πολιτισµού από τα

κατανόηση χορού

επικοινωνία,

Ολική µέθοδος

(χώρος, χρόνος)

αρχαία χρόνια µέχρι

- αντιληπτικές,

διαπροσωπικές

Αµοιβαία ή έµµεση

Αλληλεπίδραση,

και σήµερα.

-τεχνικές,

σχέσεις

µέθοδος

συνεργασία,

Φύλλα εργασίας

-εκφραστικές,

Ηθικοί στόχοι:

Ανά ζεύγη οι µαθητές

επικοινωνία,

1,2.3,4,5,6,7,

-διανοητικές και

Ανάπτυξη

µαθαίνουν. ∆εξιά

οµαδικότητα

Σύνδεση µε το

-

αυτοπειθαρχίας,

βρίσκεται ο πιο

Πολιτισµός,

κεφάλαιο «Μινωικός

αντανακλαστικές

εναρµόνιση

προχωρηµένος.

Παράδοση (λαϊκός

πολιτισµός στο

δεξιότητες

συµπεριφοράς στους

Ο ένας µαθητής δίνει

πολιτισµός,

µάθηµα της

κανόνες της οµάδας,

ανατροφοδότηση

δηµοτικό

Ιστορίας.

2) διαδικασία

Αισθητικοί στόχοι:

στον άλλο.

τραγούδι,

Αναζήτηση των

αξιολόγησης

συγκίνηση,

Μέθοδος της

µουσική, ήθη,

αρχαίων ελληνικών

α) ικανότητα

ψυχαγωγία,

καθοδηγούµενης

έθιµα, κ.α.)

µύθων των σχετικών

έκφρασης

1.

2.

3.

4.
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δηµιουργικότητα

ανακάλυψης.

Μορφές

µε τη γέννηση του

προσωπικών

Συνειδητή αντίληψη

Ανάπτυξη σχεδίου

αλληλεπίδρασης και

χορού ο µύθος της

ιδεών µε κίνηση

του ρυθµού και των

εργασίας (µέθοδος

συνεργασίας µεταξύ

γέννησης του ∆ία

και

λειτουργιών του

project)

των ανθρώπων

και ο χορός των

αυτοσχεδιασµό

χορού, ψυχαγωγία.

Μέσω του

Κουρητών, ο χορός

β) ικανότητα

Γνωστικός τοµέας

καθοδηγούµενου

Οριζόντια σύνδεση µε

του Θησέα).Οι

ερµηνείας-

Κατανόηση της

διαλόγου οι µαθητές

µαθήµατα του Α.Π.

µαθητές

απόδοσης χορού

ενότητας χορού,

ανακαλύπτουν

Σύνδεση µε το µάθηµα

δηµιουργούν

γ) ικανότητα

µουσικής λόγου

αυτενεργά γνώσεις

της Ιστορίας (µινωϊικό

(ζωγραφική,

αναγνώρισης,

(ποικιλία δηµοτικών

και πληροφορίες

ειδώλιο Φαιστού –

δηµιουργία στίχων).

περιγραφής και

τραγουδιών,

σχετικά µε τους

Παλαικάστρου),

Ερευνητική οµάδα

ανάλυσης του

µελωδιών, µουσικών

χορούς, τα τραγούδια

χορευτικό σχήµα, λαβή

λαογραφίας.

ευρύτερου

οργάνων, στοιχείων

και τη µουσική..

χορευτών σύγκριση µε

Χορός-Μουσική-

πλαισίου ένταξης

της ιστορικής και

Επίσης µέσω της

χορούς σήµερα.

Τραγούδι- Ήθη και

του χορού.

λαϊκής παράδοσης

καθοδήγησης του

Συζήτηση µε την

έθιµα. Οι µαθητές

του τόπου. Σύγκριση

δασκάλου αυξάνεται

καθηγήτρια της

αναζητούν ατοµικά ή

3) Συγχρονισµός

του πολιτισµικού

η παρακίνηση για

µουσικής για την

οµαδικά και

µε τη ρυθµική

παρελθόντος µε το

ενεργό δράση για

έννοια του ρυθµού και

συλλέγουν στοιχεία

αγωγή, βελτίωση

παρόν. Κατανόηση

καλλιτεχνική

του µέτρου 2/4 και 7/8

για τα παραπάνω

ρυθµού.

των βασικών εννοιών

έκφραση και

των συρτών χορών

θέµατα βάσει

α)Οµαδικός

και θεµάτων του

επικοινωνία

Σύνδεση µε τα

ενδιαφερόντων από

συγχρονισµός

χορού (δοµή κίνησης,

αναλαµβάνοντας

Νεοελληνικά Κείµενα

το internet και από τη

β)Βελτίωση

παράδοση, χορευτικές

εργασίες που

(δηµοτικό τραγούδι,

βιβλιοθήκη του

συνεργασίας και

εκδηλώσεις).

ενεργοποιούν τα

νεοελληνικά ήθη και

σχολείου µας

οµαδικού

ενδιαφέροντα και τις

έθιµα).

(βιβλία, περιοδικά,

πνεύµατος

κλίσεις τους

Κάθετη σύνδεση µε

διάφορα έντυπα,

γ)Καλλιέργεια

τη Φ.Α.

συνεντεύξεις )

συναισθηµάτων

Κίνηση -΄ Σωµατική

∆ίνονται οδηγίες

χαράς και

άσκηση και υγεία,

από τον καθηγητή

απόλαυσης του

κανόνες αθληµάτων,

σχετικά µε τις πηγές

χορού

συναγωνισµός /

και τη συλλογή –

ανταγωνισµός

καταγραφή

συγκρίσεις, οµοιότητες

πληροφοριών.

διαφορές µε
αθλοπαιδιές,
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Πλάνο 3. Φύλλο κριτηρίων αξιολόγησης µαθητών στους παραδοσιακούς χορούς
1. Eκτελεί σωστά τα βήµατα, έχει τη σωστή λαβή;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Συγχρονίζεται µε τη ρυθµική αγωγή, τη µουσική και τα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Προσπαθεί να βελτιώσει την κινητική του έκφραση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Μπορεί να αυτοσχεδιάσει;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Ερµηνεύει µε το σωστό ύφος το χορό ανα- γνωρίζοντας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Απολαµβάνει το χορό χορεύοντας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8. Έχουν αισθητική αξία οι κινήσεις του;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

άλλα µέλη της χορευτικής οµάδας;

3. Συνεργάζεται µε τους άλλους χορευτές στο πλαίσιο της
οµαδικότητας;

τον τόπο προέλευσης του;

Παρατηρήσεις
Η εφαρµογή των διαθεµατικών µαθηµάτων παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και
µειονεκτήµατα.
1. Το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο για όλους, αφού δίνεται η δυνατότητα στους
µαθητές να κάνουν προσωπικές επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις για πράγµατα
που τους αφορούσαν και να συνεργάζονται.
2. Η σύνδεση του µαθήµατος µε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου
όπως επισκέψεις σε λαογραφικά µουσεία, συµµετοχή σε σχολικές γιορτές,
προαιρετικές συνθετικές εργασίες που θα παρουσιάσουν στην τάξη και σε
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εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δίνουν µια ενδιαφέρουσα διάσταση
στο µάθηµα.
3. ∆ηµιουργείται πολύ θετικό κλίµα στην τάξη και προκαλείται το ενδιαφέρον όλων
των µαθητών οι οποίοι παρακινούνται για συµµετοχή και αυξάνεται η
επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών.
4. Παρακινούνται πολλοί µαθητές να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους µετά το
σχολικό πρόγραµµα για τους παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές
δραστηριότητες.
5. Χρειάζεται µεγάλη ετοιµότητα από τον Κ.Φ.Α. στα αρχικά στάδια για
επανασχεδιασµό δραστηριοτήτων.
6. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά επίπονη καθώς προκύπτουν απρόβλεπτα εµπόδια
που πρέπει να αντιµετωπιστούν.
7. Η συνεχής εγρήγορση σε κάθε διαθεµατικό µάθηµα για την αξιοποίηση του
χρόνου στην αύξηση της κινητικής µάθησης δηµιουργεί µία συνεχή πίεση στον
Κ.Φ.Α.
8. Για την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων χρειάζονται συνεργασίες µε
φορείς και πρόσωπα πολύς χρόνος και ενέργειες που πολλές φορές δεν
κατανοούνται και δεν ενισχύονται από τη διεύθυνση του σχολείου.
Στο παράρτηµα 3, 4 και 5 ακολουθούν το σχέδιο εργασίας (project), τα πλάνα
των διαθεµατικών µαθηµάτων των παραδοσιακών χορών (στόχοι, περιεχόµενο,
δραστηριότητες), τα φύλλα εργασίας των µαθητών και το φύλλο κριτηρίων αξιολόγησης
των µαθητών στους χορούς
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MEΡOΣ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στo κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πειραµατική µέθοδος η οποία επιλέχθηκε ως
καταλληλότερη διαδικασία προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση του διαθεµατικού
προγράµµατος στις στάσεις των µαθητών της πειραµατικής µας οµάδας και να
συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε εκείνα των µαθητών της οµάδας ελέγχου.

Στοιχεία επιστηµονικής µεθοδολογίας
Η επιστηµονική ερευνητική µέθοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και λύσης
προβληµάτων που βασίζεται στη συστηµατική µελέτη του κόσµου. Αποσκοπεί στη
διατύπωση γενικών αρχών-θεωριών, οι οποίες περιγράφουν και ερµηνεύουν
ευρύτερες κατηγορίες φαινοµένων και µεριµνά ώστε η γνώση που αποκτιέται να έχει
τη µεγαλύτερη δυνατή γενική ισχύ (Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σ. 14-15). Η
ερευνητική στρατηγική που θα ακολουθηθεί πρέπει να συστηµατοποιεί και να ελέγχει
την ερευνητική διαδικασία ώστε να µη νοθευτεί από πιθανούς αστάθµητους
παράγοντες. Γενικά σε µια ερευνητική διαδικασία πρέπει να ακολουθούνται τα
παρακάτω στάδια:
1. Πρώτο στάδιο: Οριοθέτηση, ορισµός και διατύπωση του ερευνητικού
προβλήµατος. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και διατύπωση συγκεκριµένων
υποθέσεων.
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2. ∆εύτερο στάδιο: Σχεδιασµός της ερευνητικής διαδικασίας. Επιλογή του
δείγµατος και των εργαλείων µέτρησης και η συλλογή των δεδοµένων.
Ορισµός του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της έρευνας.
3. Τρίτο στάδιο: Εκτέλεση του προγραµµατικού σχεδίου για τη συλλογή των
ερευνητικών δεδοµένων, εφαρµογή της πειραµατικής παρέµβασης και
διενέργεια µετρήσεων.
4. Τέταρτο στάδιο: Στατιστική ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων, κριτική
αξιολόγηση, σχολιασµός των ευρηµάτων, διατύπωση συµπερασµάτων.
5. Πέµπτο στάδιο: Συγγραφή και κοινολόγηση της ερευνητικής µελέτης
(Παρασκευόπουλος, 1993, τ, 1, σ. 43).
Ο ερευνητής ξεκινώντας θα πρέπει:
Να προσδιορίσει το πρόβληµα και να το ορίσει µε σαφήνεια αφού βεβαιωθεί
ότι το θέµα που επιλέγει είναι πρωτότυπο και αναφέρεται σε κάποιο σηµαντικό
έλλειµµα γνώσεων, το οποίο έρχεται να καλύψει µε τη διενεργούµενη έρευνα
(Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σ. 41). Το υπό διερεύνηση πρόβληµα µπορεί να
προκύπτει είτε από προσωπική εµπειρία είτε από µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.
Ο ορισµός ενός προβλήµατος περιλαµβάνει την αξιολόγηση των εννοιών που θα
χρησιµοποιηθούν, αλλά επίσης και των προτάσεων και των θεωριών. Στη συνέχεια
πρέπει να διατυπώσει µια υπόθεση ή υποθέσεις µε ξεκάθαρους όρους, ίσως και µε τη
µορφή µηδενικών υποθέσεων. Να προσδιορίσει τις µεταβλητές που θα κατευθύνει µε
την παρέµβαση και µετά να σκιαγραφήσει τις επιπτώσεις των σκοπών της έρευνας
προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για συγκεκριµένες διαδικασίες (Verma, &
Mallick, 2004, σ. 195).
Ο ερευνητής στη συνέχεια θα πρέπει να εξασφαλίσει ορισµένα βασικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής διαδικασίας που αφορούν στην επιλογή
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του δείγµατος, των εργαλείων µέτρησης και στη συλλογή δεδοµένων, ώστε η έρευνα
να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειµενική. Για τούτο πρέπει να λάβει υπόψη του
τους περιορισµούς του ερευνητικού σχεδίου που έχει επιλεχθεί να εφαρµοστεί για την
ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας. Για να έχει
εξωτερική εγκυρότητα η έρευνα και τα συµπεράσµατα να είναι γενικεύσιµα πέρα από
τα όρια του συγκεκριµένου δείγµατος, πρέπει το δείγµα των υποκειµένων που θα
αποτελέσουν τον πληθυσµό-στόχο να έχει αντιπροσωπευτικότητα ως προς τον
πληθυσµό που απευθύνεται (Cohen and Manion, 1994, σ. 240-241, Verma, &
Mallick, 2004, σ. 196).
Το επόµενο µέληµα του ερευνητή είναι να αποφασίσει για τa εργαλεία
µέτρησης, ώστε να είναι κατάλληλα για τις απαιτήσεις του ερευνητικού σχεδίου, να
τα αξιολογήσει σε σχέση µε τις έννοιες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας και να
προχωρήσει σε δοκιµαστική χορήγηση για να το ελέγξει. Μια µέτρηση είναι
αξιόπιστη όταν εξασφαλίζει τη σταθερότητα ή τη συµφωνία των επαναλαµβανόµενων µετρήσεων κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Πρέπει δηλαδή να δίνει τη
δυνατότητα αν κάποιοι άλλοι ερευνητές προσεγγίσουν το πρόβληµα µε τον ίδιο τρόπο
αναπαράγοντας τα ερευνητικά ευρήµατα, να µπορούν να καταλήξουν περίπου στα
ίδια συµπεράσµατα (Αlmond & Veba, σ. 43, στο Μπουρνέλλη, 1998, σ. 130-131 ).
Σε αυτό το σηµείο ο ερευνητής είναι έτοιµος πλέον να προχωρήσει στην
ερευνητική διαδικασία και στη συλλογή δεδοµένων. Τέλος τα δεδοµένα που
συλλέχθηκαν πρέπει να επεξεργαστούν και να αναλυθούν ούτως ώστε να
αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και ο βαθµός σηµαντικότητας τους. Ο ερευνητής
όταν επιχειρεί να αξιολογήσει κάποια ευρήµατα πρέπει να αποδεχθεί την ανάγκη
ύπαρξης ορισµένων κριτηρίων. Η επιβεβαίωση ή η απόρριψη της υπόθεσης ή των
υποθέσεων της έρευνας δίδεται ως πιθανότητα παρά ως βεβαιότητα (Verma &
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Mallick, 2004, σ. 197). Τα συµπεράσµατα µιας έρευνας ενισχύουν ή απορρίπτουν, εν
µέρει ή ολικά, τις υποθέσεις ( Bell, 1994, σ. 14).
Ο ερευνητής πρέπει να επιζητά την αξιολόγηση της πορείας της δουλειάς του
αντικειµενικά και να επιχειρεί διορθωτικές κινήσεις κατά την ερευνητική διαδικασία
για την επίτευξη ενός όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστου αποτελέσµατος. ∆εν
πρέπει να επηρεάζεται από τις προσωπικές του προκαταλήψεις και απόψεις, παρά να
λαµβάνει υπόψη του τεκµηριωµένες απόψεις ως προς τη µεθοδολογία. Πρέπει να
εξετάζει µε κριτική µατιά όχι µόνο την ερµηνεία των δεδοµένων µιας έρευνας, αλλά
και τον τρόπο που οργανώθηκε η έρευνα. Όποια µεθοδολογική στρατηγική και αν
ακολουθεί πρέπει να γνωρίζει, ότι δεν είναι εύκολο να ερευνήσουµε µε ακρίβεια όλα
τα ερωτήµατα που µας απασχολούν, ιδιαίτερα δε εκείνα των κοινωνικών επιστηµών.
Σήµερα αρκετές παιδαγωγικές έρευνες είναι εφαρµοσµένης µορφής γιατί
κυρίως προσπαθούν να καθορίσουν την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων
στρατηγικών

παρέµβασης

και

αλλαγής

διαφόρων

στάσεων

και

µορφών

συµπεριφοράς ατόµων και οµάδων (µεθόδων διδασκαλίας, διαδικασιών µάθησης,
διαµόρφωσης στάσεων, σχέσεων κ.α.). Οι έρευνες αυτές έχουν πρακτικό σκοπό και
αποβλέπουν αφενός µεν στο να βελτιώσουν αποτελέσµατα εφαρµοζόµενων τεχνικών,
αφετέρου στο να ελέγξουν θεωρητικές αντιλήψεις για πραγµατικά–πρακτικά
προβλήµατα (Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σ. 25).

Η πειραµατική διαδικασία
Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ο πειραµατικό σχέδιο, το οποίο εξασφαλίζει
εγκυρότερη γνώση σε συνθήκες πραγµατικού περιβάλλοντος. Παρέχει τον πιο
αξιόπιστο τρόπο εξέτασης ανάµεσα σε δύο ή παραπάνω µεταβλητές κάτω από

225

ελεγχόµενες καταστάσεις αν και είναι απαιτητικότερη διαδικασία σε χρόνο, µέσα
κ.λπ.. (Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σ. 38).
Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει µια µοναδική φόρµουλα, που µπορεί να οριστεί
για τη διεξαγωγή πειραµατικού σχεδίου σε ελεγχόµενες συνθήκες. Στην εκπαιδευτική
έρευνα ο ερευνητής είναι υποχρεωµένος να αποµακρυνθεί από τους αυστηρούς
κανόνες του πειραµατικού σχεδιασµού λόγω διοικητικών συνθηκών και δυσκολιών
λειτουργίας των σχολικών τάξεων, για τούτο περιορίζεται σε αυτό που είναι δυνατόν
να γίνει. Έτσι στις εκπαιδευτικές έρευνες το πιο δύσκολο έργο για τον ερευνητή είναι
να εφαρµόσει αυστηρά πειραµατικές µεθόδους και στρατηγικές ελέγχοντας τις
ανεξάρτητες µεταβλητές, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κατευθύνει τις εξαρτηµένες
µεταβλητές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ερευνητική µελέτη χρησιµοποιείται
ευρέως στις κοινωνικές επιστήµες και αποκαλείται «φαινοµενικά πειραµατική
µέθοδος» (Verma & Mallick, 2004, σ. 216-217).
Η πειραµατική διαδικασία περιλαµβάνει:
1. Τη σκόπιµη παρέµβαση του ερευνητή µε δύο ή περισσότερες οµάδες οι οποίες
συγκρίνονται ως προς τις µελετώµενες µεταβλητές. Από αυτές όσες
θεωρούνται το αίτιο λέγονται ανεξάρτητες µεταβλητές και όσες θεωρούνται
το αποτέλεσµα λέγονται εξαρτηµένες µεταβλητές.
2. Την ύπαρξη δύο ή και περισσότερων οµάδων, που είναι όλες εξισωµένες και
σε κάθε µία εφαρµόζουµε διαφορετική µεταχείριση.
3. Τον έλεγχο της επίδρασης τρίτων παραγόντων πριν επισυµβούν οι τυχόν
αλλαγές στις υπό µελέτη µεταβλητές.
4. Τον έλεγχο συνάφειας για την απαλοιφή της επίδρασης τρίτων παραγόντων
(Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σελ. 35).
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Οι µετρήσεις που λαµβάνονται όταν εκτελείται ένα πείραµα υπόκεινται σε
σφάλµατα µικρής ή µεγάλης βαρύτητας. Σύµφωνα µε τον Παρασκευόπουλο, (1993, τ.
2, σ. 78) στις επιστήµες της συµπεριφοράς δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουµε
απόλυτη εγκυρότητα σε µετρήσεις µεταβλητών. Η διάκριση σφαλµάτων µπορεί να
γίνει µεταξύ συστηµατικού και τυχαίου σφάλµατος. Στην έρευνα µας έγινε
προσπάθεια να τηρηθούν οι αρχές της επιστηµονικής έρευνας έτσι ώστε το τελικό
αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο.

Επιλογή του δείγµατος
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 173 µαθητές της Α΄ τάξης του 2ου και 4ου
Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής. Από αυτούς οι 97 (56,1%) ήταν αγόρια και οι 76
(43,9%) κορίτσια και χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, την πειραµατική οµάδα και την
οµάδα ελέγχου. Την πειραµατική οµάδα απετέλεσαν οι 92 µαθητές/τριες (53,2% του
συνολικού δείγµατος) του 2ου Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής µε 4 αυτούσια σχολικά
τµήµατα. Την οµάδα ελέγχου απετέλεσαν οι 81 µαθητές/τριες (46,8% του συνολικού
δείγµατος) του 4ου Γυµνασίου Αγ. Παρασκευής µε 3 αυτούσια σχολικά τµήµατα.
Η επιλογή των παραπάνω σχολικών τµηµάτων ήταν συµπτωµατική. Το 4ο
Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής χρησιµοποιήθηκε ως οµάδα ελέγχου, όπου δεν έγινε
καµία παρέµβαση στο πρόγραµµα διδασκαλίας και οι παραδοσιακοί χοροί
διδάχθηκαν σύµφωνα µε το παραδοσιακό πρόγραµµα χωρίς διαθεµατική διδασκαλία.
Το 2ο και το 4ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής είναι δύο από τα 5 Γυµνάσια του ∆ήµου
Αγίας Παρασκευής. Η επιλογή των παραπάνω σχολείων ήταν συµπτωµατική και
έγινε για τους εξής λόγους:
1. Η καθηγήτρια Φ. Α. - ερευνήτρια έτυχε να υπηρετεί στο σχολείο αυτό.
Επέλεξε να το εφαρµόσει η ίδια επειδή ήταν εξοικειωµένη µε τη διαθεµατική
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διδασκαλία και διέθετε εµπειρία εφαρµογής διαθεµατικών προγραµµάτων και
της µεθόδου project. Η εφαρµογή διαθεµατικών προγραµµάτων είναι
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για πολλούς λόγους, οι σηµαντικότεροι από τους
οποίους είναι η έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η αρνητική
διάθεση

τους

να

εφαρµόσουν

τη

διαθεµατικότητα

και

η

ανάγκη

επανασχεδιασµού διαθεµατικών δραστηριοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες των
µαθητών και τις δυνατότητες συνεργασίας του σχολείου.
2. Η περιοχή της Αγίας Παρασκευής µια τυπική αστική περιοχή όπως και ο
Χολαργός (Μπουρνέλλη, 1998, σ. 140) και δεν αναµένεται οι µαθητές να
φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οικογενειακά η ευρύτερα κοινωνικά,
τα οποία θα επηρέαζαν την έρευνα. Από τα χαρακτηριστικά των
µαθητών/τριών

στο

µαθητολόγιο

του

σχολείου (επάγγελµα

γονέων,

µόρφωση), διαφαίνεται ότι οι οικογένειες των µαθητών/τριών έχουν
οµοιογενές κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.
3. Τα δύο Γυµνάσια έχουν τους ίδιους περίπου χώρους και συνθήκες
διδασκαλίας για τον παραδοσιακό χορό.
4. Οι διευθυντές και η καθηγήτρια Φ. Α. έδειξαν ενδιαφέρον για την ερευνητική
δουλειά που θα γινόταν στο σχολείο τους.
Στο παράρτηµα 1 παρατίθενται χαρακτηριστικά των µαθητών του πειράµατος:
φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, επάγγελµα γονέων, δ/νση κατοικίας.
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Ηλικία των µαθητών
Η επιλογή της ηλικίας των 12-13 ετών των µαθητών του δείγµατος στηρίχθηκε σε
συµπεράσµατα εκπαιδευτικών ερευνών που επισηµαίνουν τη σηµασία της ηλικίας
αυτής στη ψυχοσυναισθηµατική και πνευµατική τους ωρίµανση, σηµαντικό στοιχείο
για την κατανόηση του ερωτηµατολογίου και την ανταπόκριση τους στις ανάγκες των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος.
Αποτελέσµατα ερευνών υποστηρίζουν ότι κατά την αναπτυξιακή αυτή φάση
µετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία η γνωστική και συναισθηµατική
ανάπτυξη καθώς και οι ανάγκες κοινωνικοποίησης των παιδιών είναι σε ικανά
επίπεδα και βοηθούν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων (Αδάµ, 2004,
σ. 147, Gallahue, 1996, σ. 84-89, Nichols, 1978, σ. 800-841). Υποστηρίζεται επίσης,
ότι οι µαθητές–έφηβοι στην ηλικία των 12-13 ετών έχουν ανεπτυγµένη πνευµατική
ικανότητα, η οποία συνίσταται στο να σκέπτονται και να µπαίνουν βαθύτερα στον
κόσµο των συγκεκριµένων και αφηρηµένων εννοιών και να ανακαλύπτουν αιτιώδεις
σχέσεις µεταξύ τους. Αναπτύσσουν την αφαιρετική σκέψη η οποία εισάγει το νέο
άτοµο στον κόσµο των υποθέσεων και των θεωρητικών εννοιών (Παρασκευόπουλος,
σ. 158). Επίσης, αναπτύσσονται ισχυρά κίνητρα στον τοµέα της συναισθηµατικής και
κοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών-εφήβων όπως η προβολή του «εγώ», τα οποία
µαζί µε τα αναρίθµητα ερεθίσµατα που δέχονται από το περιβάλλον, ωθούν προς τη
διαµόρφωση

διαφόρων

συµπεριφορών

για

την

ικανοποίηση

των

ψυχο-

συναισθηµατικών τους αναγκών (Ζέρβας, 1987, σ. 6). Στην ηλικία αυτή τα παιδιά
είναι πλέον ικανά να σκέπτονται ως ενήλικες όσον αφορά την αυτοαντίληψη. Επίσης,
αρχίζουν συστηµατικά να χρησιµοποιούν τις έννοιες της ικανότητας και της
προσπάθειας και να αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσµατα έρχονται από το συνδυασµό
τους (Nichols, 1978, Αδάµ, 2004, σ. 149).
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Μέτρηση - Αξιολόγηση στάσεων
Με τον όρο µέτρηση εννοούµε την ποσοτική έκφραση του µεγέθους ή τη συχνότητα
εµφάνισης κάποιων χαρακτηριστικών ή καταστάσεων, τα οποία είναι δυνατόν να
παρατηρηθούν αντικειµενικά και θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που
επιθυµούµε να αξιολογήσουµε. Αξιολόγηση είναι η ποιοτική έκφραση των
συγκρίσεων των αποτελεσµάτων µιας µέτρησης ή πολλών µετρήσεων. Αξιολόγηση
λοιπόν και µέτρηση είναι δύο έννοιες αλληλένδετες αλλά όχι ταυτόσηµες, Η µέτρηση
προηγείται της αξιολόγησης, είναι επιστηµονική ως προς τη φύση της, ενώ η
αξιολόγηση εµπεριέχει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό το στοιχείο της προσωπικής κρίσης
άρα και της υποκειµενικότητας (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 426).
Ποιοτικά γνωρίσµατα µιας µέτρησης είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Η
αξιοπιστία δείχνει το βαθµό της σταθερότητας µεταξύ επαναλαµβανόµενων
µετρήσεων και αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας, αφού µια µέτρηση πρέπει να
είναι αξιόπιστη για να είναι έγκυρη και αξιολογείται µε τον συντελεστή ή εκτιµητή
αξιοπιστίας (Cronbach’s α) που είναι η αριθµητική τιµή που εκφράζει το βαθµό
σταθερότητας µεταξύ δύο µετρήσεων (Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 2, σ. 69) και την
εσωτερική

συνοχή

της

κλίµακας.

Ο

συντελεστής

αξιοπιστίας

θεωρείται

ικανοποιητικός όταν είναι της τάξης του 0,70 και άνω (Τσαντάς, Μωυσιάδης,
Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής, 1999).
Για να έχουν εγκυρότητα και αξιοπιστία οι πληροφορίες που αντλούνται από
την αξιολόγηση πρέπει να έχουν συλλεχθεί συστηµατικά, αξιολογηθεί και ερµηνευθεί
µε τρόπο, που να εγγυάται τις παραπάνω ιδιότητες τους. Για το λόγο αυτό η
αξιολόγηση προϋποθέτει συνήθως µετρήσεις που έχουν γίνει µε επιστηµονικά
ελεγµένη µέθοδο. Η αξιολόγηση συχνά χρησιµοποιείται και για τον έλεγχο της
καταλληλότητας των µέσων και µεθόδων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στα
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πλαίσια ενός προγράµµατος αλλά και για τον προσδιορισµό της επιτυχίας και της
σηµαντικότητας του

αποτελέσµατος

µιας

διαδικασίας (Scriven,

2005

στο

Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005, σ. 425). Ένα εργαλείο µέτρησης είναι έγκυρο όταν
µετράει αυτό που προορίζεται να µετρήσει. Σε κάποιες έρευνες χρησιµοποιούνται
κλίµακες που δηµιουργούνται για το σκοπό αυτό µετά από πιλοτική έρευνα και σε
άλλες έρευνες χρησιµοποιούνται δοκιµασµένες κλίµακες µε υψηλούς δείκτες
αξιοπιστίας.
Για τη διερεύνηση στοιχείων της ψυχολογικής κατάστασης των ατόµων
θεωρούνται ότι καταλληλότερα ψυχοµετρικά εργαλεία είναι τα ερωτηµατολόγια
στάσεων, γιατί επιτρέπουν την ακριβή και αντικειµενική καταγραφή των
ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Η ψυχοµετρική προσέγγιση πραγµατοποιείται µε
στόχο µια πιο συγκεκριµένη εστίαση σε στοιχεία της ψυχολογικής κατάστασης των
ατόµων, που χρειάζονται µεγαλύτερη ανάλυση και µελέτη και επιτρέπουν την ακριβή
και αντικειµενική καταγραφή τους (Σταλίκας, Τριλίβα, Ρούσση, 2002, σ. 30).
Για την αξιολόγηση των διαθεµατικών προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη
πολλές διαφορετικές µέθοδοι που χρησιµοποιούν καθορισµένα κριτήρια, τα οποία
αξιολογούν τους στόχους που είχαν τεθεί από το στάδιο του προγραµµατισµού, τις
διαδικασίες που ανέπτυξαν οι οµάδες κατά τη συλλογική τους δράση και το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (Cone, & Cone, 1999b, Ματσαγγούρας, 2003, σ. 284).

Το Ερωτηµατολόγιο
Για τη συλλογή των δεδοµένων της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε το
σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο στάσεων των Tjeerdsma, Rink, Graham (1996), που
είχε χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράµµατος
διδασκαλίας badminton στις στάσεις µαθητών γυµνασίου προς το badminton και τις
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αθλητικές δραστηριότητες. Το ερωτηµατολόγιο αυτό είχε προσαρµοστεί για τον
ελληνικό πληθυσµό από τους Γράµψα-Τζούπη, Αντωνίου, ∆έρρη, Γουργούλη, (2002)
µε συντελεστή αξιοπιστίας (α = 0,93). Επίσης, προσαρµόστηκε για να χρησιµοποιηθεί
στους παραδοσιακούς χορούς.
Το ερωτηµατολόγιο αποσκοπούσε στην αξιολόγηση - διερεύνηση των
στάσεων των µαθητών και περιελάµβανε 15 ερωτήµατα κλειστού τύπου µε 4-5
υποερωτήµατα ανά ερώτηµα για τη θετική εκτίµηση και 1-2 υποερωτήµατα για την
αρνητική εκτίµηση των απόψεων των µαθητών προς τους παραδοσιακούς χορούς και
τις χορευτικές δραστηριότητες. Στη δεύτερη µέτρηση προστέθηκαν ακόµα 5
ερωτήµατα κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ήταν της επταβάθµιας κλίµακας «Likert»
µε «συµφωνώ πολύ =1» και «διαφωνώ πολύ=7». Στην κατασκευή του
ερωτηµατολογίου η θετική τάση κατευθύνεται προς το 1 για τα θετικά ερωτήµατα και
προς το 7 για τα αρνητικά ερωτήµατα.
Σύµφωνα µε την κοινωνική ψυχολογία στις σύγχρονες έρευνες για τη µέτρηση
των στάσεων λαµβάνονται υπόψη τα τρία συστατικά στοιχεία τους: συναισθηµατικό
(συναισθηµατική φόρτιση), γνωστικό (αντιλήψεις για το περιεχόµενο της στάσης) και
συµπεριφορικό (πραξιακό) στοιχείο (Ajzen & Fishbein, 1977, Γεώργας, 1995, σ. 130,
Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, 1999, σ. 21, Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 2, σ.
64, Rosenberg, Hovland, 1960). Κοινό σηµείο αναφοράς των ερωτηµατολογίων που
χρησιµοποιούνται είναι κάποια θεωρητικά µοντέλα στα οποία βασίζονται µε σκοπό
να ερµηνευτούν οι παράγοντες εκείνοι που δίνουν απαντήσεις για το πώς
δηµιουργούνται οι στάσεις και οι προθέσεις των ατόµων για συµµετοχή σε κάποια
φυσική δραστηριότητα προκειµένου να συνεχίσουν τη συµµετοχή τους σε αυτή
(Roberts, 1992). Σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen,
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1988, σ.13, 1991) στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα
έρευνα οι στάσεις εξετάζονται ως προς τους παρακάτω άξονες:
1. Εκτίµηση, αισθήµατα και συµµετοχή στη δραστηριότητα (ευχαρίστηση,
εκπλήρωση και διέγερση).
2. «Πιστεύω»

και

γνώση

της

δραστηριότητας

(σηµαντικότητα

και

αποτελεσµατικότητα στους προσωπικούς στόχους του ατόµου) και
κανονιστικά «πιστεύω» ( κοινωνικός παράγοντας που επηρεάζει τη στάση
και τη συµπεριφορά (Θεοδωράκης, 1992).
3. Πρόθεση ή προδιάθεση για εκδήλωση της συµπεριφοράς (Ajzen, &
Fishbein, 1977, Schutz, Smoll, Care, Mocher, 1985).
Για να εξασφαλίσουµε τις κατάλληλες µετρήσεις για τις µεταβλητές της
έρευνας µας δόθηκε για κάθε µεταβλητή ένας λειτουργικός ορισµός που βασίστηκε
σε

άλλες

σχετικές

έννοιες

που

είναι

µέρος

συγκροτηµένων

θεωριών

(Παρασκευόπουλος, 1993, τ. 1, σ. 84). Έτσι σύµφωνα µε τον πιο πάνω ορισµό των
στάσεων και τη θεωρία «της σχεδιασµένης συµπεριφοράς» το ερωτηµατολόγιο
συστηµατοποιήθηκε για τη µέτρηση και αξιολόγηση των στάσεων και αντιλήψεων ως
προς τις παρακάτω µεταβλητές:

1. Την ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες και παραδοσιακούς χορούς και τον αντιλαµβανόµενο βουλητικό έλεγχο.
Η ικανοποίηση έχει οριστεί ως «µια θετική ανταπόκριση από την αθλητική εµπειρία,
η οποία εµπεριέχει γενικευµένα αισθήµατα, όπως ευχαρίστηση, χαρά, διασκέδαση και
συµπάθεια» (Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons & Keeler, 1993a). Μετρήθηκε και
αξιολογήθηκε µε τα ερωτήµατα: «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες;» και «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» που
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αποτελούνται από 4 και 6 υποερωτήµατα αντίστοιχα. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος
συµπεριφοράς εκφράζει το κατά πόσο το άτοµο νοµίζει ότι ελέγχει τις πράξεις του
και παρατηρείται όταν δεν εκτιµά τη δραστηριότητα, νιώθει ανίκανο και έχει έλλειψη
σκοπού και στόχου για δράση (Καλογιάννης, 2006). Μετρήθηκε και αξιολογήθηκε µε
τα ερωτήµατα: «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;»
«Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» που αποτελείται από 1 και
2 υποερωτήµατα αντίστοιχα.

2. Την αντιλαµβανόµενη αξία των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή τους σε χορευτικές
δραστηριότητες και παραδοσιακούς χορούς και τον αντιλαµβανόµενο εσωτερικό
έλεγχο.
Αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής σε µια δραστηριότητα είναι το πώς το άτοµο
αντιλαµβάνεται τα οφέλη από τη διαδικασία συµµετοχής του σε αυτή, το πόσο
σηµαντική είναι η συµπεριφορά και το πόσο ωφέλιµη και χρήσιµη θεωρεί ότι θα είναι
στη ζωή του (Θεοδωράκης, 1990). Επηρεάζεται από τις προηγούµενες πληροφορίες,
προσωπικές εµπειρίες, ιδέες άλλων και γνώσεις του ατόµου στη συγκεκριµένη
συµπεριφορά που διαµορφώνουν τα «πιστεύω» του ατόµου (Janz και Becker, 1984).
Μετρήθηκε και αξιολογήθηκε µε τα ερωτήµατα: α) «Γιατί είναι σηµαντικό για
σένα να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» και «Γιατί δεν είναι σηµαντικό
για σένα να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» που αποτελείται από 4 και 1
υποερωτήµατα αντίστοιχα και β) «Γιατί είναι σηµαντικοί για σένα οι παραδοσιακοί
χοροί; και «Γιατί δεν είναι σηµαντικοί για σένα οι παραδοσιακοί χοροί;» που
αποτελούνται από 4 και 3 υποερωτήµατα αντίστοιχα.
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3. Την αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών/τριών σε χορευτικές δραστηριότητες
και παραδοσιακούς χορούς και ο αντιλαµβανόµενος εσωτερικός έλεγχος.
Η αντιλαµβανόµενη ικανότητα είναι το πώς αντιλαµβάνεται το άτοµο την ικανότητα
του ώστε να νιώθει ικανό να δράσει. Είναι η συνολική αντίληψη για την αξία και την
ικανότητα που αποδίδει στον εαυτό του και καθορίζει κατά ένα µεγάλο µέρος το πώς
ενεργεί και αντιδρά στην καθηµερινή ζωή. Αποτελείται από: α) την αυτοαντίληψη
(self concept), που είναι µια προσωπική κρίση της αξίας και ικανότητας την οποία
κάποιος αποδίδει στον εαυτό του και β) την αυτοεκτίµηση (self esteem), που
επηρεάζεται από το πώς κάποιος πιστεύει ότι τον βλέπουν οι άλλοι (Αδάµ, 2004, σ.
147, Gallahue, 1996, σ. 84-89).
Μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν µε τις ερωτήσεις: «Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;» και «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς;»
που αποτελείται από 4 και 5 υποερωτήµατα αντίστοιχα και β) «Γιατί δεν είσαι καλός
στις χορευτικές δραστηριότητες;» και «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς;» που αποτελείται από 2 υποερωτήµατα.

4. Την ικανοποίηση των µαθητών/τριών από τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών
και τον αντιλαµβανόµενο εσωτερικό έλεγχο.
Η ικανοποίηση των µαθητών από τη διδασκαλία συνδέεται µε µια σειρά παραγόντων
όπως η διασκέδαση, η ευχαρίστηση, το ψυχολογικό κλίµα, ο καθηγητής κ.α. Το
ψυχολογικό κλίµα αναφέρεται στο συναισθηµατικό κλίµα το οποίο βιώνουν οι
µαθητές µιας τάξης, ώστε να µπορούν να αντιλαµβάνονται τις ψυχοκοινωνικές
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα τους (Καψάλης & συν., 1997). Μετρήθηκαν και
αξιολογήθηκαν µε τα ερωτήµατα: α) «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών;» που αποτελείται από 5 υποερωτήµατα και β) «Τι δε σου
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αρέσει από τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» που αποτελείται από 2
υποερωτήµατα.

5. Τη βελτίωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών στους
παραδοσιακούς χορούς.
Μετρήθηκε και αξιολογήθηκε µε 2 ερωτήµατα που δόθηκαν µόνο στη δεύτερη
µέτρηση: «Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από πριν; Πως; και β)
«Γιατί είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς;» που αποτελούνται από 3 και 2
υποερωτήµατα αντίστοιχα.

6. Την πρόθεση των µαθητών/τριών για µελλοντική ενασχόληση µε τους
παραδοσιακούς χορούς και τον αντιλαµβανόµενο εσωτερικό έλεγχο.
Μετρήθηκε και αξιολογήθηκε µε 2 ερωτήµατα που δόθηκαν µόνο στη δεύτερη
µέτρηση: α) «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον και β) «Γιατί
δε θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;» που αποτελείται από 2 και
2 υποερωτήµατα αντίστοιχα. Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παράρτηµα 2.

Εκτέλεση πιλοτικού προγράµµατος - Πρωτόκολλο µετρήσεων
Πριν την έναρξη της έρευνας κατά το προηγούµενο σχολικό έτος 2006-2007
προηγήθηκε

προκαταρτικό

στάδιο

κατά

το

οποίο

δόθηκαν

πιλοτικά

τα

ερωτηµατολόγια σε 40 µαθητές Α΄ τάξης γειτονικού Γυµνασίου (5ου Γ. Αγ.
Παρασκευής) µε σκοπό να διαπιστώσουµε: α) αν τα ερωτηµατολόγια µέτρησης
περιείχαν έννοιες κατανοητές για την ηλικία των µαθητών, β) αν υπήρχε πρόβληµα
στην κατανόηση της δοµής των ερωτηµάτων και γ) να εντοπιστούν και να
αξιολογηθούν

τυχόν

προβλήµατα

κατά

τη

διαδικασία

χορήγησης

των
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ερωτηµατολογίων. Μετά το τέλος του προκαταρτικού σταδίου έγιναν οι απαραίτητες
διορθώσεις για την πραγµατοποίηση του πειράµατος κατά το επόµενο σχολικό έτος
2007-2008.
Οι δοκιµαζόµενοι τόσο της πειραµατικής οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου
(Ν=173) συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δύο φορές, µία πριν την εφαρµογή του
πειραµατικού προγράµµατος και µία µετά την εφαρµογή του. Η πρώτη έγινε 1η
Νοεµβρίου 2007 πριν την έναρξη της παρέµβασης για να διαπιστώσουµε το αρχικό
επίπεδο των µαθητών της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου στις
µεταβλητές που θέλαµε να επιδράσουµε. Η δεύτερη έγινε στις 5 και 6 Μαΐου 2008
µετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού προγράµµατος για να διαπιστώσουµε αν η
εφαρµογή του διαθεµατικού προγράµµατος επηρέασε το επίπεδο των µεταβλητών. Το
πρόγραµµα διήρκεσε 6 µήνες.

Φάση υλοποίησης
Αρχική µέτρηση
Πριν την έναρξη του πειραµατικού προγράµµατος για την αρχική µέτρηση των
µαθητών/τριώντου δείγµατος η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε σε µία (1)
διδακτική ώρα της Φ.Α. για κάθε τµήµα και µία (1) διδακτική ώρα µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος. Οι µαθητές και των δύο σχολείων έδειξαν ενδιαφέρον
και θετική ανταπόκριση για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Στα σηµεία όπου
δεν ήταν κατανοητές οι γραπτές οδηγίες, ερωτούσαν την Κ.Φ.Α.-ερευνήτρια για
διευκρινήσεις σχετικά µε το νόηµα των ερωτήσεων. Τα ερωτηµατολόγια ήταν
ανώνυµα και επιστρεφόταν αµέσως µετά τη συµπλήρωση τους. Η ερευνήτρια
διαβεβαίωσε τους συµµετέχοντες ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν θα ήταν απόλυτα
εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιούντο µόνο για επιστηµονικούς σκοπούς.
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Από την αρχή της σχολικής χρονιάς είχαν εξασφαλιστεί οι εγκρίσεις των
αρµόδιων υπηρεσιακών φορέων για την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος
από: α) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ, β) τους ∆ιευθυντές των σχολείων
και γ) από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου για την έγκριση υλοποίησης του
διαθεµατικού προγράµµατος στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας
∆ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 629, τ. Β΄ / 23-Ι0-1992). Οι γονείς των
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ενηµερώθηκαν µε επιστολή και συνάντηση στο
σχολείο, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας µαζί τους στο πλαίσιο
διαφόρων δραστηριοτήτων. Επίσης, εξασφαλίστηκε η γραπτή άδεια των γονέων των
µαθητών/τριών που θα συµµετείχαν εκτός σχολικού προγράµµατος στον ελεύθερο
τους

χρόνο

σε

διάφορες

δραστηριότητες.

Όλα

τα

σχετικά

παραστατικά

παρουσιάζονται στο παράρτηµα 6.
Οι µαθητές είχαν ενηµερωθεί για τη διαδικασία της έρευνας από την αρχή της
σχολικής χρονιάς. Επίσης, είχε γίνει η σχετική ενηµέρωση του διευθυντή και των
εκπαιδευτικών που δίδασκαν στην Α΄ τάξη σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος µε σκοπό την αναζήτηση συνεργασιών. Η ενηµέρωση περιελάµβανε
το σκοπό, τους στόχους, το περιεχόµενο, τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και την
αξιολόγηση του προγράµµατος. Από την αρχή της χρονιάς είχαν προγραµµατιστεί οι
προβλεπόµενες

εκπαιδευτικές

επισκέψεις

και

δράσεις

σε

συνεργασία

µε

πολιτιστικούς φορείς, µουσεία και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Το διαθεµατικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε µε τη µέθοδο project. Το σχέδιο
εργασίας (project) είχε διάρκεια 6 µηνών µε 11 ωριαία διαθεµατικά µαθήµατα
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στη Φ.Α. (παράρτηµα 4, 5) µε συχνότητα µία
φορά την εβδοµάδα, στα οποία δόθηκε έµφαση στην κινητική µάθηση των χορών. Η
διδακτέα ύλη ήταν η ίδια για την πειραµατική και την οµάδα ελέγχου και
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περιελάµβανε: α) Συρτό-Καλαµατιανό, β) Χασάπικο γρήγορο και γ) Χασάπικο αργό,
που επιλέχθηκε ως ο πιο δηµοφιλής αστικός χορός (∆ΕΠΠΣ, ΦΕΚ τεύχ. Β΄αρ. Φύλ.
304/13-03-2003). Τα µαθήµατα περιελάµβαναν ποικιλία µεθόδων µε έµφαση στην
ανατροφοδότηση, την κινητική µάθηση, την ανάπτυξη της ρυθµικής ικανότητας µε τη
χρήση ποικιλίας µουσικών ακουσµάτων και τραγουδιών και τη βίωση κοινωνικών
ρόλων και συναισθηµατικών αξιών.
Τους δύο πρώτους µήνες (Νοέµβριο-∆εκέµβριο) έγινε ενηµέρωση των
µαθητών για το περιεχόµενο και τους στόχους του προγράµµατος, τον
προγραµµατισµό και την οργάνωση του σχεδίου εργασίας (project) και δόθηκε
έµφαση στα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών και στην κατανόηση της
σηµασίας των παραδοσιακών χορών στην καθηµερινή ζωή. Έγινε συζήτηση για την
οργάνωση µουσικοχορευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών στο πλαίσιο σχολικών
δραστηριοτήτων, εθνικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε
την τοπική κοινωνία.
Τους δύο επόµενους µήνες (Ιανουάριο-∆εκέµβριο) οι µαθητές είχαν
οργανωθεί σε οµάδες δραστηριοτήτων µε βάση τα ενδιαφέροντα τους, στο πλαίσιο
διαφόρων κοινωνικών πρακτικών του σχολείου σε συνεργασία µε το δήµο και την
τοπική κοινωνία. Παράλληλα οι µαθητές διερευνούσαν και µάθαιναν τους χορούς και
άλλα σχετικά µε αυτούς στοιχεία (µελωδίες, τραγούδια, φορεσιά, παραδόσεις) µε την
καθοδήγηση της καθηγήτριας, η οποία τους διευκόλυνε στη διερεύνηση
διαφορετικών πηγών (internet, συγγράµµατα, σχολική βιβλιοθήκη, συζητήσεις,
συνεντεύξεις). Επίσης, οι µαθητές/τριες παρακινήθηκαν να ασχοληθούν µε τους
χορούς µε ποικίλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις όπως διασκευές δηµοτικών και
λαϊκών τραγουδιών, χειροτεχνία, ζωγραφική, χαρτοκοπτική, κ.α..
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Τους δύο τελευταίους µήνες (Μάρτιο, Απρίλιο) οι µαθητές/τριες προοδευτικά
κατάφεραν να οδηγηθούν στην οργάνωση συλλογικών χορευτικών δραστηριοτήτων
µε τη συµµετοχή όλων και ανάληψη ρόλων τόσο στη σχολική γιορτή της 25ης
Μαρτίου όσο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς στην παρουσίαση του
προγράµµατος
Στην οµάδα ελέγχου οι µαθητές διδάχθηκαν τους παραδοσιακούς χορούς
σύµφωνα µε το παραδοσιακό πρόγραµµα χωρίς εφαρµογή της διαθεµατικότητας από
την Καθηγήτρια Φ.Α. του σχολείου, η οποία συµµετείχε στη διαδικασία της έρευνας
εθελοντικά και µε προθυµία. Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία δόθηκε έµφαση
στην κινητική µάθηση δηλαδή ως προς τα συνθετικά της κίνησης σε άµεση σχέση µε
τη µουσική, το ρυθµό, τις παραλλαγές και την ορολογία και είχε δασκαλοκεντρικό
χαρακτήρα.

∆εύτερη και τελική µέτρηση
Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού προγράµµατος στις 4 και 5 Μαΐου
πραγµατοποιήθηκε κάτω από τις ίδιες συνθήκες, η επαναµέτρηση και των δύο
οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) µε τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου στο οποίο
προστέθηκαν επιπλέον 5 ερωτήσεις µε την παρουσία και πάλι της ερευνήτριας.

Στατιστικά τεστ
Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν το στατιστικό πακέτο SPSS
και τα παρακάτω στατιστικά test:
1. Χ2 µε το οποίο έγιναν συγκρίσεις που αφορούσαν τις συχνότητες
(εκατοστιαίες αναλογίες) µεταξύ των δύο οµάδων και για κάθε οµάδα
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χωριστά µεταξύ των δύο µετρήσεων για τον έλεγχο συνάφειας και
στατιστικής σηµαντικότητας των ευρηµάτων.
2. t-test µε το οποίο έγιναν συγκρίσεις που αφορούσαν τους µέσους όρους
µεταξύ των δύο δειγµάτων και µεταξύ των δύο µετρήσεων και τον έλεγχο
συνάφειας και στατιστικής σηµαντικότητας των ευρηµάτων ( 5% ή 1% ή
1%ο).
3. υπολογίστηκαν οι συχνότητες (εκατοστιαίες αναλογίες), οι δείκτες κεντρικής
τάσης (M.O.) (µέσοι όροι) και οι δείκτες διασποράς (SD) (τυπικές αποκλίσεις)
για την στατιστική εκτίµηση της πιθανότερης τιµής των υπό µελέτη
µεταβλητών.

Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε στον τρόπο οργάνωσης της ερευνητικής
διαδικασίας, η οποία µας επέτρεψε να ελέγξουµε αν η υπόθεση που έχουµε
διατυπώσει ως προς την οµάδα, το φύλο είναι ορθή ή εσφαλµένη. Οι εξαρτηµένες
µεταβλητές ήταν οι στάσεις και αντιλήψεις των µαθητών για τις χορευτικές
δραστηριότητες και τους παραδοσιακούς χορούς ενώ η ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν
το παρεµβατικό (διαθεµατικό) πρόγραµµα.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα προχωρήσουµε στη στατιστική επεξεργασία και
ανάλυση των µετρήσεων και τις συσχετίσεις (συγκρίσεις) των µέσων όρων για να
δούµε αν το πειραµατικό πρόγραµµα επέδρασε (θετικά ή αρνητικά) στις στάσεις και
αντιλήψεις των µαθητών και σε ποιο βαθµό σηµαντικότητας.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ.
Έγιναν οι παρακάτω συγκρίσεις µετά την πρώτη µέτρηση:
1. Σύγκριση µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου για να
διαπιστωθεί αν η πειραµατική οµάδα και η οµάδα ελέγχου βρισκόταν στο ίδιο
επίπεδο ως προς τις µετρούµενες µεταβλητές πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος.
2. Σύγκριση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας για να
διαπιστωθεί αν τα κορίτσια και τα αγόρια βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο ως προς
τις µετρούµενες µεταβλητές πριν την εφαρµογή του πειραµατικού
προγράµµατος.

Για την περιγραφή των απαντήσεων των µαθητών/τριών η κάθε ερώτηση
βαθµολογήθηκε αθροίζοντας τις απαντήσεις στις αντίστοιχες υποερωτήσεις. Για την
στατιστική εκτίµηση των απαντήσεων υπολογίστηκαν οι δείκτες κεντρικής τάσης
(µέσοι όροι M.O.) και οι δείκτες διασποράς (τυπικές αποκλίσεις S.D.). Σύµφωνα µε
την κατασκευή του ερωτηµατολογίου η θετική τάση κατευθύνεται προς το 1 της
κλίµακας Likert για τα θετικά ερωτήµατα και προς το 7 για τα αρνητικά ερωτήµατα.
Εποµένως οι µικρότεροι µέσοι όροι για τα θετικά ερωτήµατα δείχνουν πιο θετική
στάση και οι µεγαλύτεροι για τα αρνητικά ερωτήµατα δείχνουν πιο θετική στάση. Το
αντίθετο δείχνει αρνητική στάση.
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Σύγκριση των µετρήσεων µεταξύ των οµάδων πειραµατικής και ελέγχου
Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπήρχαν διαφορές στατιστικά σηµαντικές µεταξύ των
οµάδων πειραµατικής και έλεγχου εξετάστηκαν οι συνάφειες των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου σε κάθε µια από τις
ερωτήσεις. Η υπόθεση εδώ ήταν ότι δεν υπήρχαν διαφορές. Οι δυο οµάδες δηλαδή
ήταν όµοιες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που διερευνήθηκαν έτσι κάθε διαφορά
στο τέλος της έρευνας θα µπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση του πειραµατικού
προγράµµατος.
Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών /τριών στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες;» (Πίνακας 3) στην ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου
σε χορευτικές δραστηριότητες;» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των µαθητών/τριών της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου για την
απάντηση «Είναι διασκέδαση;» (t (171) = 1,32, p > 0,05). Για την απάντηση «Γνωρίζω
φίλους / κάνω σχέσεις» ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας (Μ = 3,03) είναι
υψηλότερος από της οµάδας ελέγχου (Μ = 2,27) (t

(165,01)

= 2,90, p< 0,05), διαφορά

που είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές ως προς την οµάδα στις απαντήσεις «Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία»
(t (170) = 0,50, p > 0,05) και «Έχω συνεργασία / είναι µια πρόκληση;» (t (170) = 1,58,
p > 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες;» για την απάντηση «∆εν έχω ικανότητες;» ο µέσος όρος της
πειραµατικής οµάδας (Μ = 5,28) ήταν υψηλότερος από της οµάδας ελέγχου (Μ =
5,07) (t (171) = 0,73, p >0,05).
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες;

Όρος (Μ)

Όρος

πειραµατι

(Μ)

κής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

Είναι διασκέδαση

2,94

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις
Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

t – test

t

df

P

2,60

1,32

171

0,188

3,03

2,27

2,90

165,01

0,004*

2,07

1,96

0,50

170

0,617

2,94

2,52

1,58

170

0,117

5,28

5,07

0,73

171

0,451

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες;

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες;
∆εν έχω ικανότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες
σηµαντική για σένα;» ως προς την οµάδα (Πίνακας 4) δε βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 4. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Πειραµα-

οµάδας

τικής

ελέγχου

t – test

t

df

p

οµάδας
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική;
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή

2,30

2,18

0,52

171

0,603

Είναι διασκέδαση

2,91

2,62

1,06

171

0,290

Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά

3,11

1,91

0,30

171

0,762

2,86

2,62

0,92

171

0,358

3,61

3,75

-0,42

170

0,677

φυσική κατάσταση

η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική;
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;»
ως προς την οµάδα (Πίνακα 5) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 5. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες;

Όρος (Μ)

Όρος

Πειραµα-

(Μ)

t – test

t

df

P

τικής οµάδας οµάδας
ελέγχου
Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες;
Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

3,14

3,01

0,44

171

0,658

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

3,08

3,32

-0,94

171

0,350

Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

3,79

3,89

-0,30

171

0,768

3,40

3,37

0,10

171

0,917

5,27

5,34

-0,27

171

0,787

4,99

4,88

0,34

171

0,730

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;
Λόγω έλλειψης κινητικής
δεξιότητας
Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

Ο έλεγχος των διαφορών των ποσοστών των απαντήσεων των µαθητών/τριών
µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου έγινε µε το κριτήριο Χ 2 και
των µέσων όρων ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο. Στον Πίνακα 6
παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών του
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δείγµατος ως προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι Όχι. ∆εν
το γνωρίζω» και την οµάδα. Η διαφορά των ποσοστών µεταξύ της πειραµατικής
οµάδας και της οµάδας ελέγχου βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 5%, (Χ2 (1) = 5,78, p <
0,05).

Πίνακας 6. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών του δείγµατος ως
προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι Όχι. ∆εν το γνωρίζω»
και την οµάδα
Οµάδα
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί

Πειραµατική Οµάδα

χοροί;

οµάδα

ελέγχου

F

rf

f

rf

Ναι

47

57,3

/64,4

26

37,7

Όχι

35

42,7

/44,9

43

Σύνολο

82

54,3

/100

69

Σύνολο

f

Rf

/35,6

73

48,3

62,3

/55,1

78

51,7

45,7

/100

151

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση
«Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» ως προς την οµάδα (Πίνακας
7) για την υποερώτηση «Με ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό;» ο µέσος όρος των
απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,02) βρέθηκε υψηλότερος από της
οµάδας ελέγχου (Μ = 1,37) (t

(72)

= 3,08, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά

σηµαντική. Για την απάντηση «Μοιάζουν µε άλλους χορούς;» δεν βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t

(61,89)

= 1,38, p > 0,05). Για την απάντηση «Μου

αρέσει ο συγχρονισµός και η οµαδικότητά τους;» ο µέσος όρος της πειραµατικής
οµάδας (Μ = 2,22) είναι υψηλότερος από της οµάδας ελέγχου (Μ = 1,42) (t

(68,80)

=
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2,90, p<0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «µε προκαλεί σαν δραστηριότητα» (t(70) =
1,41, p > 0,05) και «συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω φίλους» (t (69) = 1,62, p > 0,05).
Για την απάντηση «είναι καλός ο δάσκαλος» ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας
(Μ = 4,26) βρέθηκε υψηλότερος από της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,08) (t (70) = 2,38, p <
0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.

Πίνακας 7. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
του δείγµατος που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως προς την
οµάδα

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πειραµατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

2,02

Μοιάζουν µε άλλους χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και

Με ευχαριστεί / είναι

t – test

t

df

P

1,37

3,08

72

0,003**

3,79

3,15

1,38

61,89

0,173

2,22

1,42

2,90

68,80

0,005**

2,80

2,30

1,41

70

0,164

2,62

1,96

1,62

69

0,110

4,26

3,08

2,38

70

0,020*

διασκεδαστικό

η οµαδικότητα τους
Με προκαλεί σαν
δραστηριότητα
Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω
φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,0 5 ** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
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Στον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών
/τριών που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση «Γιατί
δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» ως προς την οµάδα (Πίνακας 8)
δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 8. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς, ως προς την οµάδα

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

t – test

t

df

p

πειραµατικής οµάδας
οµάδας

ελέγχου

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

3,94

3,40

1,03

68,26

0,307

∆εν είµαι καλός σε αυτό

4,42

3,90

1,10

76

0,274

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς;» (Πίνακας 9) για την ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα;» στην υποερώτηση «Μου αρέσουν / διασκεδάζω;» βρέθηκε ότι
η οµάδα ελέγχου είχε υψηλότερο µέσος όρο (Μ = 4,00) από την πειραµατική οµάδα
(Μ = 3,30) (t

(161,81)

= -2,13, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για

την ερώτηση «Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» βρέθηκε ότι ο µέσος όρος
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της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,58) είναι υψηλότερος από της πειραµατικής οµάδας (Μ =
2,89) (t

(171)

= -2,32, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την

απάντηση «Νοµίζω ότι είµαι πολύ καλός σε αυτό;» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου
(Μ = 4,49) βρέθηκε υψηλότερος από της πειραµατικής οµάδας (Μ = 3,68) (t

(171)

=-

2,59, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «Με βοηθά στη φυσική κατάσταση;» (t (171) =
-1,25, p > 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί
για σένα;» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις υποερωτήσεις
«Λόγω έλλειψης εµπειρίας » (t
σηµαντικά;» (t

(171)

(171)

= -0,03, p >0,05), «Θεωρώ άλλα πράγµατα

= 0,10, p > 0,05) και «Νοµίζω ότι δεν έχω τις ικανότητες που

χρειάζονται;» (t (171) = 1,47, p > 0,05).

Πίνακας 9. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μέσος όρος Μέσος

χορεύεις παραδοσιακούς

(Μ)

Όρος

χορούς;

Πειραµατι-

(Μ)

κής οµάδας

οµάδας

t – test

t

df

P

ελέγχου
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα;
Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,30

4,00

-2,13

161,81

0,035*

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι

2,89

3,58

-2,32

171

0,021*

µε άλλους
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Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,68

4,49

-2,59

171

0,010**

Με βοηθά στην φυσική

2,67

3,03

-1,25

171

0,213

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

4,35

4,36

-0,03

171

0,977

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

3,49

3,46

0,10

171

0,919

4,91

4,47

1,47

171

0,144

κατάσταση
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
δεν είναι σηµαντικοί για σένα

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται
* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,0 5 ** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς;» ως
προς την οµάδα (Πίνακας 10) στην ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς;» για την απάντηση «Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση;»
βρέθηκε ότι για την οµάδα ελέγχου ο µέσος όρος (Μ = 3,43) είναι υψηλότερος
συγκριτικά µε αυτόν της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,67) (t (155,68) = -2,77, p < 0,01),
διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές για τις απαντήσεις «Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν» (t

(171)

= -1,70, p >

0,05). Για την απάντηση «Το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» ο µέσος όρος της
οµάδας ελέγχου (Μ = 4,68) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της πειραµατικής οµάδας
(Μ = 3,83) (t

(171)

= -2,43, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για

την ερώτηση «Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» βρέθηκε ότι
για την οµάδα ο ελέγχου ο µέσος όρος (Μ = 3,86) είναι υψηλότερος από της
πειραµατικής οµάδας (Μ = 3,14) (t

(170)

= -2,51, p < 0,01), διαφορά που είναι
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στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Είναι εύκολη δραστηριότητα» ο µέσος
όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 4,10) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της
πειραµατικής οµάδας (Μ = 3,42) (t

(168)

= -2,16, p < 0,05), διαφορά που είναι

στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Έχω
µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» (t

(171)

= 0,59, p > 0,05) και «δεν έχω

ρυθµό» (t (171) = 0,37, p > 0,05).

Πίνακας 10. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την οµάδα

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

Όρος (Μ)

όρος

Πειρα-

(Μ)

µατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

2,67

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

t – test

t

df

P

3,43

-2,77

155,68

0,006**

3,47

3,97

-1,70

171

0,092

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

3,83

4,68

-2,43

171

0,016*

Κάνω πολλή σωµατική

3,14

3,86

-2,51

170

0,013**

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς;
Έχω πολύ καλή φυσική
κατάσταση

εξάσκηση και υψηλή
προσπάθεια
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Είναι εύκολη δραστηριότητα

3,42

4,10

-2,16

168

0,032*

4,12

3,91

0,59

171

0,560

5,21

5,10

0,37

171

0,710

Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,0 5 ** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών;» ως προς την οµάδα (Πίνακα 11) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές για τις υποερωτήσεις «Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» (t (171) = -1,26,
p > 0,05), «Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» (t (171) = -1,13, p > 0,05)
και «Είναι διασκέδαση / µου αρέσει» (t

(161,10)

= -1,01, p > 0,05). Για την απάντηση

«Είχα καλή καθηγήτρια» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 4,44) βρέθηκε
υψηλότερος από της πειραµατικής οµάδας (Μ = 3,52) (t (171) = -2,59, p < 0,01). Για
την απάντηση «Είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα» δεν
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (171) = -1,10, p > 0,05).
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Πίνακας 11. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μέσος

Μέσος

των παραδοσιακών χορών;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Πειραµα-

οµάδας

t – test

t

df

p

τικής οµάδας ελέγχου
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο

2,80

3,18

-1,26

171

0,209

2,55

2,86

-1,13

171

0,260

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,39

3,73

-1,01

161,10

0,315

Είχα καλή καθηγήτρια

3,52

4,44

-2,59

171

0,011*

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,78

3,12

-1,10

171

0,271

κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους

άλλα σχετικά πράγµατα
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» ως
προς την οµάδα (Πίνακας 12) δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

254

Πίνακας 12. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την οµάδα

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Πειραµατι-

οµάδας

κής οµάδας

ελέγχου

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,39

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

t – test

t

df

P

3,58

-0,61

171

0,542

3,33

3,38

-0,18

171

0,859

2,79

2,85

-0,18

170

0,853

3,79

3,42

1,14

171

0,254

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε
την οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα 13 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών του δείγµατος στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς την οµάδα.
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Πίνακας 13. (Ανακεφαλαιωτικός) Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Μέσος

Μέσος

όρος(Μ)

όρος(Μ)

πειραµατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

3,03

t – test

t

df

P

2,27

2,90

165,01

0,004

2,02

1,37

3,08

72

0,003

2,22

1,42

2,90

68,80

0,005

4,26

3,08

2,38

70

0,020

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,30

4,00

-2,13

161,81

0,035

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

2,89

3,58

-2,32

171

0,021

3,68

4,49

-2,59

171

0,010

2,67

3,43

-2,77

155,68

0,006

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

3,83

4,68

-2,43

171

0,016

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,14

3,86

-2,51

170

0,013

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες
Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις
Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Με ευχαριστεί / είναι
διασκεδαστικό
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η
οµαδικότητα τους
Είναι καλός ο δάσκαλος
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα

άλλους
Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω πολύ καλή φυσική
κατάσταση

256

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα

3,42

4,10

-2,16

168

0,032

Είχα καλή καθηγήτρια

3,52

4,44

-2,59

171

0,011

*Για τις θετικές ερωτήσεις καλύτερη είναι η απάντηση προς το µικρότερο Μέσο Όρο. Για τις
αρνητικές ερωτήσεις καλύτερη είναι η απάντηση µε το µεγαλύτερο Mέσο Όρο.

Ως συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι από τις 48 υποερωτήσεις στις 8
(16,6%) φάνηκε ότι υπερέχει η πειραµατική οµάδα. Η οµάδα ελέγχου υπερείχε στις
4 (8,32 %). Στις υπόλοιπες 36 (75 %) δεν υπήρχε διαφορά. Μπορεί λοιπόν να
υποστηριχτεί ότι οι δυο οµάδες ουσιαστικά ήταν όµοιες. ∆εν είχαν διαφορές
συνολικά παρά τις επιµέρους ελαφρές διαφοροποιήσεις. Πρέπει επίσης να τονιστεί
ότι σε έρευνες που γίνονται κάτω από πραγµατικές συνθήκες όπως αυτές που
λαµβάνουν χώρα στα σχολεία, πρέπει να διατηρηθεί η λειτουργική δοµή του
σχολείου π.χ. τάξεις, αριθµός µαθητών ανά τµήµα, εκπαιδευτικοί ανά τµήµα κλπ. ∆εν
µπορεί ο ερευνητής να αλλάξει την προϋπάρχουσα δοµή για να ικανοποιηθούν
πλήρως οι συνθήκες ενός πειράµατος. ∆εν µπορεί δηλαδή να µετακινήσει µαθητές
από ένα σχολείο σε ένα άλλο, ή να αλλάξει τους διδάσκοντες. Σε ερωτήσεις, όπως
του παραπάνω ερωτηµατολογίου, πιθανόν να υπάρχουν κάποιες µικρές διαφορές
µεταξύ των τµηµάτων πειραµατικού και ελέγχου, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι τα
τµήµατα διαφέρουν σηµαντικά έτσι που να επηρεάζεται γενικά η αξιοπιστία της
έρευνας.
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Σύγκριση µετρήσεων για την πειραµατική οµάδα µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών.
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση του φύλου στις απαντήσεις των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε πριν την
εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας εξετάστηκαν οι συνάφειες των
απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας σε κάθε µια
από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.
Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί και το φύλο. Ο έλεγχος της διαφοράς των ποσοστών µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών έγινε µε το κριτήριο Χ2 , η οποία βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σηµαντική
5%, (Χ2

(1)

= 3,86, p < 0,05). Στα κορίτσια δηλαδή άρεσαν περισσότερο οι

παραδοσιακοί χοροί από ότι στα αγόρια.

Πίνακας 14. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας ως προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι. Όχι. ∆εν το
γνωρίζω» και το φύλο

Φύλο
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί

Αγόρι

Κορίτσι

Σύνολο

f

rf

f

Rf

f

rf

Ναι

22

47,8

/46,8

25

69,4

/53,2

47

57,3

Όχι

24

52,2

/68,6

11

30,6

/31,4

35

42,7

Σύνολο

46

56,1

/100

36

43,9

/100

82
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες;» ως προς το φύλο έγινε µε το t-test (Πίνακας 15).
Στην ερώτηση

«Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές

δραστηριότητες;» για την απάντηση «Είναι διασκέδαση;» βρέθηκε ότι για τα αγόρια
ο µέσος όρος (Μ = 3,81) είναι υψηλότερος συγκριτικά µε αυτόν τον κοριτσιών (Μ =
1,82) (t

(86,22)

= 6,37, p < 0,001), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την

απάντηση «Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,50)
είναι υψηλότερος από των κοριτσιών (Μ = 2,42) (t

(89,55)

= 2,77, p < 0,01), διαφορά

που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή
υγεία» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 2,40) ήταν υψηλότερος από αυτόν των
κοριτσιών (Μ = 1,65) (t

(77,86)

= 2,52, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά

σηµαντική. Για την απάντηση «Έχω συνεργασία / είναι µια πρόκληση» ο µέσος όρος
των αγοριών (Μ = 3,27) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των κοριτσιών (Μ =
2,52) (t (90) = 2,01, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση
«Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» δεν
παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «δεν έχω
ικανότητες» (t (90) = -0,20, p > 0,05).
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Πίνακας 15. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες;

όρος (Μ)

Όρος (M)

αγοριών

κοριτσιών

T

df

P

Είναι διασκέδαση

3,81

1,82

6,37

86,22

0,000***

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

3,50

2,42

2,77

89,55

0,007**

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

2,40

1,65

2,52

77,86

0,014**

3,27

2,52

2,01

90

0,047*

5,25

5,32

-0,20

90

0,845

t – test

Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
*** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας όσον αφορά το φύλλο στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα;» ως προς το φύλο έγινε µε το tκριτήριο (Πίνακας 16). Στην ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
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δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;» για την απάντηση «Αποκτώ µε την
άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση» βρέθηκε ότι για τα αγόρια ο µέσος όρος (Μ
= 2,75) είναι υψηλότερος συγκριτικά µε αυτόν τον κοριτσιών (Μ = 1,72) (t

(74,93)

=

3,52, p < 0,001), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Είναι
διασκέδαση» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,44) είναι υψηλότερος από των
κοριτσιών (Μ = 2,22) (t

(88,93)

= 3,21, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά

σηµαντική. ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τον φύλο
στην απάντηση «Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά η ώρα» (t

(90)

= -0,07, p >

0,05). Για την απάντηση «Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους» ο µέσος όρος
των αγοριών (Μ = 3,25) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των κοριτσιών (Μ =
2,35) (t

(87,02)

= 2,54, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Στην

ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για
σένα» για την απάντηση «Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά» ο µέσος όρος των
κοριτσιών (Μ = 4,62) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των αγοριών (Μ =
2,83) (t (90) = -4,18, p < 0,001), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.
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Πίνακας 16. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα;»
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος (Μ)

Όρος

αγοριών

(Μ)

t – test

t

df

P

κοριτσιών
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική;
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή

2,75

1,72

3,52

74,93

0,001***

Είναι διασκέδαση

3,44

2,22

3,21

88,93

0,002**

Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά

3,10

3,12

-0,07

90

0,943

3,25

2,35

2,54

87,02

0,013**

2,83

4,62

-4,18

90

0,000***

φυσική κατάσταση

η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική;
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
*** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών

της

πειραµατικής

οµάδας

που

τους

αρέσει

να

χορεύουν

παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
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χορούς;» ως προς το φύλο (Πίνακας 17) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές.

Πίνακας 17. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς το φύλο

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Αγοριών

κοριτσιών

Με ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό

2,04

Μοιάζουν µε άλλους χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η

t – test

t

Df

p

2,00

0,16

45

0,877

3,32

4,20

-1,42

45

0,162

2,14

2,29

-0,33

44

0,740

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

2,36

3,21

-1,97

44

0,055

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω φίλους

2,54

2,70

-0,30

43

0,769

Είναι καλός ο δάσκαλος

3,91

4,58

-1,07

44

0,289

οµαδικότητά τους

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» ως προς το φύλο
έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 18). Για την απάντηση «∆εν µου αρέσουν οι χοροί
γενικά» ο µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 5,17) βρέθηκε µεγαλύτερος από αυτόν των
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αγοριών (Μ = 3,33) (t

(34)

= -2,19, p < 0,05). Για την απάντηση «∆εν είµαι καλός σε

αυτό» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές» (t (34) = 0,16, p > 0,05).

Πίνακας 18. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

κοριτσιών

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

3,33

∆εν είµαι καλός σε αυτό

4,46

t - test

t

df

p

5,17

-2,19

34

0,036*

4,33

0,16

34

0,877

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα
να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
19). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα;» δε
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Μου αρέσουν /
διασκεδάζω» (t
(89,99)

(89,98)

= 1,76, p > 0,05), «Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» (t

= 0,79, p > 0,05) και «είµαι πολύ καλός σε αυτό» (t

(90)

= 1,09, p > 0,05). Για

την απάντηση «Με βοηθά στη φυσική κατάσταση» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ =
3,29) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των κοριτσιών (Μ = 1,88) (t

(83,33)

=

4,18, p < 0,001), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί οι
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παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα;» για την απάντηση «Λόγω
έλλειψης εµπειρίας » ο µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 5,12) βρέθηκε υψηλότερος
από τον µέσο όρο των αγοριών (Μ = 3,75) (t (90) = -3,11, p < 0,01), διαφορά που είναι
στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Θεωρώ άλλα πράγµατα σηµαντικά» ο
µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 4,40) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των
αγοριών (Μ = 2,79) (t

(90)

= -4,15, p < 0,001), διαφορά που είναι στατιστικά

σηµαντική. Για την απάντηση «∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται;» ο µέσος
όρος των κοριτσιών (Μ = 5,55) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των αγοριών
(Μ = 4,42) (t (90) = -3,07, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.

Πίνακας 19. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

Όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

Κορι-

t – test

T

df

p

τσιών
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα;
Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,62

2,90

1,76

89,98

0,082

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους

3,02

2,72

0,79

89,99

0,430

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,88

3,42

1,09

90

0,277

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

3,29

1,88

4,18

83,33

0,000***

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι
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σηµαντικοί για σένα;
Λόγω έλλειψης εµπειρίας

3,75

5,12

-3,11

90

0,003**

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

2,79

4,40

-4,15

90

0,000***

∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται

4,42

5,55

-3,07

90

0,003**

**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01 *** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες;» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 20). Στην
ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση
«καταβάλω µεγάλη προσπάθεια» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t
(89,99)

= 1,65, p > 0,05). Για την απάντηση «∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα» ο

µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 3,48) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν των αγοριών
(Μ = 2,77) (t (90) = -2,14, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την
απάντηση «Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων» ο µέσος
όρος των αγοριών (Μ = 4,21) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των κοριτσιών
(Μ = 3,25) (t (90) = 2,24, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.. Για την
απάντηση «∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου αρέσουν» δεν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές (t

(90)

= 1,56, p > 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός

στις χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση «Λόγω έλλειψης κινητικής
δεξιότητας» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t

(90)

= -1,93, p > 0,05).

Για την απάντηση «Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό» ο µέσος όρος των κοριτσιών
(Μ = 5,62) βρέθηκε υψηλότερος από τον µέσο όρο των αγοριών (Μ = 4,50) (t (90) = 2,58, p < 0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική.
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Πίνακα 20. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

κοριτσιών

3,42

2,78

t – test

t

df

p

1,65

89,9

0,102

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες;
Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

9
∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

2,77

3,48

-2,14

90

0,035*

Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

4,21

3,25

2,24

90

0,028*

3,69

3,02

1,56

90

0,122

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

4,96

5,68

-1,93

90

0,057

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

4,50

5,62

-2,58

90

0,011**

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους
παραδοσιακούς χορούς;» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 21) Στην
ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς;» για την απάντηση «Έχω
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πολύ καλή φυσική κατάσταση» βρέθηκε ότι για τα κορίτσια ο µέσος όρος (Μ = 3,25)
είναι υψηλότερος συγκριτικά µε αυτόν των αγοριών (Μ = 2,23) (t

(90)

= -3,15, p <

0,01), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν» (t

(90)

=

1,11, p > 0,05), «Το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» (t (90) = 1,47, p > 0,05), «Κάνω
πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» (t
«Είναι εύκολη δραστηριότητα» (t

(89)

(89,95)

= 0,58, p > 0,05) και

= -0,03, p > 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί δεν

είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» για την απάντηση «Έχω µικρή εµπειρία /
δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» ο µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 4,78) βρέθηκε
υψηλότερος από τον µέσο όρο των αγοριών (Μ = 3,62) (t

(90)

= -2,50, p < 0,01),

διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «∆εν έχω ρυθµό» δεν
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (89,85) = -1,34, p > 0,05).

Πίνακας 21. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

κοριτσιών

Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

2,23

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν
Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

t – test

t

df

p

3,25

-3,15

90

0,002**

3,65

3,22

1,11

90

0,271

4,13

3,42

1,47

90

0,144

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς;
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Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,23

3,02

0,58

89,95

0,564

3,41

3,42

-0,03

89

0,975

3,62

4,78

-2,50

90

0,014**

4,98

5,50

-1,34

89,85

0,183

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο
(Πίνακα 22) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Η
οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» (t (90) = 1,16, p > 0,05) και «Βρίσκοµαι µε φίλους
/ συνεργάζοµαι µε άλλους» (t (88,63) = 0,90, p > 0,05). Για την απάντηση «Είναι
διασκέδαση / µου αρέσει» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,81) βρέθηκε
υψηλότερος από των κοριτσιών (Μ = 2,85) (t

(90)

= 2,25, p < 0,05). ∆ε βρέθηκαν

στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Είχα καλή καθηγήτρια» (t

(90)

=

1,62, p > 0,05) και «Είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα» (t (89,78)
= 0,83, p > 0,05).
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Πίνακας 22. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των µαθητών
/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακών χορών

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Αγοριών

κοριτσιών

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

3,00

Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι

t – test

t

df

p

2,55

1,16

90

0,249

2,69

2,38

0,90

88,63

0,368

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,81

2,85

2,25

90

0,027*

Είχα καλή καθηγήτρια

3,86

3,08

1,62

90

0,109

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα

2,92

2,60

0,83

89,78

0,411

µε άλλους

σχετικά πράγµατα
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς;» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 23) δε
εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
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Πίνακας 23. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς

Μέσος

Μέσος

χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

Αγοριών

κοριτσιών

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,17

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε την

t - test

t

df

p

3,68

-1,21

90

0,230

3,04

3,70

-1,60

90

0,113

2,49

3,18

-1,59

89

0,115

3,60

4,05

0,99

90

0,323

οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 24 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στις
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ως προς το φύλο.
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Πίνακας 24. (Ανακεφαλαιωτικός) Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο
Μέσος

Μέσος

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

Κοριτσιών

Είναι διασκέδαση

3,81

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

t – test

t

Df

p

1,82

6,37

86,22

0,000

3,50

2,42

2,77

89,55

0,007

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία

2,40

1,65

2,52

77,86

0,014

Έχω συνεργασία / είναι µια πρόκληση

3,27

2,52

2,01

90

0,047

2,75

1,72

3,52

74,93

0,001

Είναι διασκέδαση

3,44

2,22

3,21

88,93

0,002

Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους

3,25

2,35

2,54

87,02

0,013

2,83

4,62

-4,18

90

0,000

3,33

5,17

-2,19

34

0,036

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή
φυσική κατάσταση

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά
Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα
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Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

3,29

1,88

4,18

83,33

0,000

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

3,75

5,12

-3,11

90

0,003

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

2,79

4,40

-4,15

90

0,000

∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται

4,42

5,55

-3,07

90

0,003

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

2,77

3,48

-2,14

90

0,035

Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

4,21

3,25

2,24

90

0,028

4,50

5,62

-2,58

90

0,011

2,23

3,25

-3,15

90

0,002

3,62

4,78

-2,50

90

0,014

3,81

2,85

2,25

90

0,027

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι
σηµαντικοί για σένα

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες

χορευτικών δραστηριοτήτων
Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό
Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς
Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί
µε αυτό
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών
Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

*Για τις θετικές ερωτήσεις καλύτερη είναι η απάντηση προς το µικρότερο Μέσο Όρο. Για τις
αρνητικές ερωτήσεις καλύτερη είναι η απάντηση µε το µεγαλύτερο Mέσο Όρο.
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Συµπερασµατικά µετά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα µπορούµε να πούµε ότι
τα κορίτσια εµφανίζονται να έχουν πιο θετικές στάσεις από τα αγόρια µε διαφορά της
τάξης 1 έως 2 µονάδες περίπου της κλίµακας Lickert. Ειδικότερα σε όλα τα θετικά
ερωτήµατα τα κορίτσια εµφανίζουν χαµηλότερους µέσους όρους από τα αγόρια άρα
πιο θετικές στάσεις και σε όλα τα αρνητικά ερωτήµατα εµφανίζουν υψηλότερους
µέσους όρους, άρα πάλι πιο θετικές στάσεις από τα αγόρια.
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έγιναν οι παρακάτω αναλύσεις µετά την εφαρµογή του παρεµβατικού προγράµµατος
και τη δεύτερη µέτρηση:
1. Σύγκριση της πειραµατικής οµάδας συνολικά µεταξύ της πρώτης και δεύτερης
µέτρησης.
2. Σύγκριση της οµάδας ελέγχου συνολικά µεταξύ πρώτης και δεύτερης
µέτρησης.
3. Σύγκριση των µετρήσεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας
ελέγχου
4. Σύγκριση µετρήσεων για την πειραµατική οµάδα µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών.
5. Σύγκριση των απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής οµάδας µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης
6. Σύγκριση των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης.
7. Σύγκριση των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης.
8. Σύγκριση των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης.
9. Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών του συνολικού
δείγµατος στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση
10. Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση.
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Σύγκριση της πειραµατικής οµάδας συνολικά µεταξύ της πρώτης και δεύτερης
µέτρησης.
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση του παρεµβατικού προγράµµατος στην
πειραµατική οµάδα αναλύθηκαν οι απαντήσεις των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας στο ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε πριν και µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος διδασκαλίας.
Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας. Η διαφορά των
ποσοστών για την πειραµατική οµάδα πριν και µετά την παρέµβαση δεν ήταν
στατιστικά σηµαντική (Χ2 (1) = 3,54, p > 0,05).

Πίνακας 25. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσει ο χορός πριν και µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά
Μου αρέσουν οι

Ναι

παραδοσιακοί χοροί πριν

F

rf

Ναι

36

64,3

Όχι

20

Σύνολο

56

Όχι

Σύνολο

f

Rf

F

Rf

/80,0

9

40,9

/20,0

45

57,7

35,7

/60,6

13

59,1

/39,4

33

42,3

54,3

/100

22

45,7

/100

78
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο
(Πίνακας 26). Στην ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες» για την απάντηση «Είναι διασκέδαση» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας πριν την παρέµβαση (Μ = 2,99)
είναι µεγαλύτερος από αυτόν µετά την παρέµβαση (Μ = 2,40) (t (89) = 3,34, p < 0,001)
και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «γνωρίζω φίλους /
κάνω σχέσεις» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας
πριν την παρέµβαση (Μ = 3,00) είναι υψηλότερος από αυτόν µετά την παρέµβαση (Μ
= 2,48) (t

(89)

= 2,27, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις

ερωτήσεις «Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία» και «Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση» η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δε σου
αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση «δεν έχω
ικανότητες» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας
µετά την παρέµβαση (Μ = 5,87) ήταν υψηλότερος από αυτόν πριν την παρέµβαση (Μ
= 5,26) (t (89) = -3,61, p < 0,001) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική.
Στα θετικά ερωτήµατα οι µικρότεροι µέσοι όροι µετά την παρέµβαση σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις. Αντίθετα

για τα υποερωτήµατα της

αρνητικής ερώτησης οι

µεγαλύτερους µέσοι όροι µετά την παρέµβαση σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις, δηλαδή
βελτίωση της συµπεριφοράς.
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Πίνακας 26. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μ.Ο.

Μ.Ο.

χορευτικές δραστηριότητες;

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησ

µέτρησης

t – test

t

df

p

ης
Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες
Είναι διασκέδαση

2,99

2,40

3,34

89

0,001**

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

3,00

2,48

2,27

89

0,025*

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

2,10

2,28

-1,09

89

0,279

2,97

2,59

1,74

89

0,086

5,26

5,87

-3,61

89

0,001**

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, ** Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε
το t-κριτήριο (Πίνακας 27). Στην ερώτηση «Γιατί οι συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα» για την απάντηση «Μαθαίνω να
συναναστρέφοµαι µε άλλους» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 2,84) είναι υψηλότερος από αυτόν
στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,39) (t
στατιστικά

σηµαντική.

Για

τις

(89)

= 2,26, p < 0,05) και η διαφορά είναι

άλλες

ερωτήσεις

δεν

υπήρξε

στατιστική

σηµαντικότητα. Για τις απαντήσεις στην ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα» δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές.

Πίνακας 27. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι η συµµετοχή σε

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο.(Μ)

χορευτικές δραστηριότητες

α΄

β΄

σηµαντική;

µέτρησης

µέτρησης

T

2,32

2,36

-0,22 89

t – test

df

p

Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες
είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία /

0,828
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καλή φυσική κατάσταση
Είναι διασκέδαση

2,91

2,48

1,83

89

0,071

Είναι µια απασχόληση / βοηθά

3,08

3,09

-0,05 89

0,964

2,84

2,39

2,26

0,026*

3,60

3,81

-0,94 88

να περνά η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι

89

µε άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες
δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

0,350

σηµαντικά
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05
Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 28) Για την απάντηση «Με ευχαριστεί /
είναι διασκεδαστικό» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής
οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 1,86) είναι υψηλότερος από αυτόν στη πρώτη
µέτρηση (Μ = 1,51) (t

(36)

= 2,18, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά

σηµαντική. Γα την απάντηση «Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω φίλους» ο µέσος όρος
των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ =
2,77) είναι µεγαλύτερος από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,03)(t (36) = 2,61, p <
0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Είναι καλός ο
δάσκαλος» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας
στην πρώτη µέτρηση (Μ = 4,42) είναι µεγαλύτερος από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση
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(Μ = 2,36) (t (35) = 5,04, p < 0,001) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις
άλλες τρεις απαντήσεις δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 28. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μ.Ο. (Μ) Μ.Ο. (Μ)

παραδοσιακούς χορούς

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

T

df

p

1,86

1,51

2,18

36

0,035*

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

3,57

3,81

-0,58

36

0,564

Μου αρέσει ο συγχρονισµός και

2,08

2,13

-0,23

35

0,817

2,67

2,42

0,83

35

0,413

2,77

2,03

2,61

34

0,013*

4,42

2,36

5,04

35

0,000*

Με ευχαριστεί / είναι

t – test

διασκεδαστικό

η οµαδικότητα τους
Με προκαλεί σαν
δραστηριότητα
Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω
φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

*
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

281

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς;» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
29). ∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 29. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μ.Ο.

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

3,50

∆εν είµαι καλός σε αυτό

4,36

t – test

t

df

p

3,00

0,80

13

0,439

5,14

-1,15

13

0,269

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα
να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο
(Πίνακας 30). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για
σένα» για την απάντηση «Νοµίζω ότι είµαι πολύ καλός σε αυτό» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,73)
βρέθηκε υψηλότερος από της δεύτερης µέτρησης (Μ = 3,02) (t (89) = 3,34, p < 0,001)
και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί
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χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα» για την απάντηση «Λόγω έλλειψης εµπειρίας »
ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη
µέτρηση (Μ = 5,23) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της δεύτερης µέτρησης (Μ =
4,30) (t

(89)

= -4,00, p < 0,001) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την

απάντηση «Νοµίζω ότι δεν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 5,44)
είναι µεγαλύτερος από αυτόν της πρώτης µέτρησης (Μ = 4,87) (t

(89)

= -2,51, p <

0,01) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις άλλες τέσσερις απαντήσεις
δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 30. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο (Μ)

να χορεύεις παραδοσιακούς

α΄

β΄

χορούς;

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,29

2,87

1,70

89

0,093

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

2,87

2,66

0,93

89

0,356

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,73

3,02

3,34

89

0,001**

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

2,71

2,54

0,82

89

0,417

t – test

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
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είναι σηµαντικοί για σένα
Λόγω έλλειψης εµπειρίας

4,30

5,23

-4,00

89

0,000***

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

3,48

3,88

-1,56

89

0,122

4,87

5,44

-2,51

89

0,014**

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο
(Πίνακα 31). Για την απάντηση «Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,16)
είναι µεγαλύτερος από αυτόν της δεύτερης µέτρησης (Μ = 2,70) (t = 1,97, p > 0,05)
και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Έχω πολλές
εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων» ο µέσος όρος των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,84) είναι
υψηλότερος από αυτόν της δεύτερης µέτρησης (Μ = 3,20) (t (89) = 2,72, p < 0,01) και
η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση «Λόγω έλλειψης κινητικής
δεξιότητας» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας
της δεύτερης µέτρησης (Μ = 5,70) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της πρώτης
µέτρησης (Μ = 5,23) (t

(89)

= -2,05, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά

σηµαντική. Για τις άλλες τρεις απαντήσεις δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές.
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Πίνακας 31. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

χορευτικές δραστηριότητες

α΄

β΄

µέτρηση

µέτρηση

T

df

p

3,16

2,70

1,97

89

0,052

3,11

2,86

1,21

89

0,228

3,84

3,20

2,72

89

0,008**

3,39

3,10

1,16

89

0,247

5,23

5,70

-2,05 89

0,043*

4,94

5,21

-1,01 89

0,314

t – test

Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
Καταβάλω µεγάλη
προσπάθεια
∆ιαθέτω υψηλή κινητική
δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω
των χορευτικών
δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα /
µου αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης κινητικής
δεξιότητας
Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο
χορό
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
32). Στην ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» για την
απάντηση «Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» βρέθηκε ότι για πειραµατική οµάδα
στην πρώτη µέτρηση ο µέσος όρος (Μ = 3,79) είναι υψηλότερος από αυτόν της
δεύτερης µέτρησης (Μ = 2,32) (t

(89)

= 5,10, p < 0,001) και η διαφορά είναι

στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» για την απάντηση «Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» ο
µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη
µέτρηση (Μ = 5,16) βρέθηκε µεγαλύτερος από αυτόν της πρώτης µέτρησης (Μ =
4,11) (t

(89)

= -4,23, p < 0,001) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την

απάντηση «∆εν έχω ρυθµό» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 5,81) είναι µεγαλύτερος από αυτόν
της πρώτης µέτρησης (Μ = 5,17) (t

(89)

= -3,30, p < 0,001) και η διαφορά είναι

στατιστικά σηµαντική. Για τις άλλες τρεις απαντήσεις δεν υπήρξαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 32. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

2,70

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

t – test

t

df

p

2,73

-0,15

89

0,883

3,44

2,99

1,96

89

0,053

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

3,79

2,32

5,10

89

0,000*

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,11

2,96

0,74

89

0,459

3,45

3,17

1,16

88

0,251

4,11

5,16

-4,23

89

0,000*

5,17

5,81

-3,30

89

0,001*

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 33).
Για την απάντηση «Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» ο µέσος όρος των
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απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 2,79)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,28) (t

(89)

= 2,49, p <

0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Είναι
διασκέδαση / µου αρέσει» ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,37) είναι µεγαλύτερος από αυτόν
στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,59) (t

(89)

= 3,46, p < 0,001) και η διαφορά είναι

στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «είχα καλή καθηγήτρια» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,50)
είναι µεγαλύτερος από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,09) (t

(88)

= 4,92, p <

0,001) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις άλλες δύο απαντήσεις
δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 33. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των µαθητών
/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των Μέσος

Μέσος

παραδοσιακών χορών

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

t – test

t

df

p

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα 2,79

2,28

2,49

89

0,014*

Βρίσκοµαι µε φίλους /

2,57

2,16

1,92

89

0,058

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,37

2,59

3,46

89

0,001**

Είχα καλή καθηγήτρια

3,50

2,09

4,92

88

0,000**

συνεργάζοµαι µε άλλους
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Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,74

2,39

1,64

89

0,105

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
34). Για την απάντηση «Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 3,98)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,39) (t

(89)

= -2,22, p <

0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Χρειάζεται
απόλυτο συγχρονισµό µε την οµάδα και τη µουσική» ο µέσος όρος των απαντήσεων
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 3,37)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν στην πρώτη µέτρηση (Μ = 2,75) (t

(89)

= -2,15, p <

0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις άλλες δύο απαντήσεις δεν
υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 34. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος όρος

Μέσος

όρος t – test

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

α΄ µέτρησης

β΄ µέτρησης

t

df

p

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,39

3,98

-2,22

89

0,029*

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

3,32

3,88

-1,98

88

0,051

2,75

3,37

-2,15

88

0,034*

Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού 3,73

4,23

-1,86

89

0,067

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό
µε την οµάδα και τη µουσική

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 35 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στις
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις.
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Πίνακας 35. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και οι απαντήσεις µε
στατιστική σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις
δυο µετρήσεις
Μ.Ο.

Μ.Ο.

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Είναι διασκέδαση

2,99

2,40

3,34

89

0,001

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

3,00

2,48

2,27

89

0,025

5,26

5,87

-3,61

89

0,001

2,84

2,39

2,26

89

0,026

Με ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό

1,86

1,51

2,18

36

0,035

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

2,77

2,03

2,61

34

0,013

4,42

2,36

5,04

35

0,000

3,73

3,02

3,34

89

0,001

t – test

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα
Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό
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Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα
Λόγω έλλειψης εµπειρίας

4,30

5,23

-4,00

89

0,000

∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται

4,87

5,44

-2,51

89

0,014

3,84

3,20

2,72

89

0,008

5,23

5,70

-2,05

89

0,043

3,79

2,32

5,10

89

0,000

4,11

5,16

-4,23

89

0,000

5,17

5,81

-3,30

89

0,001

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

2,79

2,28

2,49

89

0,014

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,37

2,59

3,46

89

0,001

Είχα καλή καθηγήτρια

3,50

2,09

4,92

88

0,000

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,39

3,98

-2,22

89

0,029

Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε

2,75

3,37

-2,15

88

0,034

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των
χορευτικών δραστηριοτήτων
Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών

Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς

την οµάδα και τη µουσική
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Οι µικρότεροι µέσοι όροι στα υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων
σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Σύγκριση της οµάδας ελέγχου συνολικά µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης.
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση της οµάδας ελέγχου στις απαντήσεις των
µαθητών στο ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε εξετάστηκαν οι συνάφειες των
απαντήσεων των µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου σε κάθε µια από τις ερωτήσεις
του ερωτηµατολογίου πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος.
Σε όλες τις µετρήσεις σε αυτό το υποκεφάλαιο οι µικρότεροι µέσοι όροι στα
υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις (βελτίωση)
και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις.

Στον Πίνακα 36 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί πριν και µετά την εφαρµογή του παρεµβατικού προγράµµατος. Ο έλεγχος της
διαφοράς των ποσοστών για την οµάδα ελέγχου έγινε µε το κριτήριο Χ2 πριν και µετά
την παρέµβαση και ήταν στατιστικά σηµαντική (Χ2 (1) = 22,21, p < 0,001).

293

Πίνακας 36. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των µαθητών της οµάδας ελέγχου ως
προς το αν τους αρέσει ο χορός πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί

Ναι

χοροί πριν

f

rf

Ναι

26

59,1

Όχι

18

Σύνολο

44

Όχι

Σύνολο

F

rf

/100,0

0

0,0

40,9

/43,9

23

100,0

65,7

/100

23

34,3

/0,0
/56,1

/100

f

Rf

26

38,8

41

61,2

67

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 37).
Στην ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες»
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις: «Είναι διασκέδαση» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών
της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,10) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,60) (t

(80)

=-

2,38, p < 0,05), «Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,25) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ
= 2,27) (t

(80)

= -4,31, p < 0,001), «Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία» καθώς ο

µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,46) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την
εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 1,96) (t

(79)

= -2,28, p < 0,05), και «Έχω

συνεργασία / είναι µια πρόκληση» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των
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µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ =
3,02) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ =
2,52) (t

(79)

= -2,10, p < 0,05). Για την απάντηση «∆εν έχω ικανότητες» δε βρέθηκαν

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων.

Πίνακας 37. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες;

όρος (Μ) όρος (Μ)
πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Είναι διασκέδαση

2,60

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

t – test

t

df

p

3,10

-2,38

80

0,020*

2,27

3,25

-4,31

80

0,000**

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία

1,96

2,46

-2,28

79

0,025*

Έχω συνεργασία / είναι µια

2,52

3,02

-2,10

79

0,039*

5,07

5,44

-1,43

80

0,158

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 µε µείωση της θετικής στάσης
**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001 µε µείωση της θετικής στάσης
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες
σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 38).
Στην ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για
σένα» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις: «Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση» καθώς ο
µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 2,79) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 2,18) (t (80) = -2,50, p < 0,05) και «Είναι διασκέδαση» καθώς
ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 3,17) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 2,62) (t

(80)

= -2,92, p < 0,01). Για τις άλλες απαντήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων.
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Πίνακας 38. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος

Μέσος

t – test

(Μ) όρος (Μ)

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

2,18

Είναι διασκέδαση
Είναι µια απασχόληση / βοηθά να

T

df

p

2,79

-2,50

80

0,014*

2,62

3,17

-2,92

80

0,004**

3,01

3,31

-1,17

79

0,245

2,62

2,95

-1,62

80

0,110

3,75

3,44

1,24

79

0,220

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή
φυσική κατάσταση

περνά η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι
σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο
σηµαντικά

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 µε µείωση του παράγοντα,
**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01 µε µείωση της στάσης

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
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χορούς στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο. (Πίνακας 39). Για την απάντηση «Μου
αρέσει ο συγχρονισµός και η οµαδικότητά τους» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων

των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ =2,12)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 1,42) (t
(25)

= -2,37, p < 0,05). Για τις άλλες απαντήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές

διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 39. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να

Μέσος όρος Μέσος

όρος t – test

χορεύεις παραδοσιακούς

(Μ) πρώτης

(Μ) δεύτερης

χορούς

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Με ευχαριστεί / είναι

1,37

1,67

-1,87

26

0,073

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

3,15

3,42

-0,74

25

0,469

Μου αρέσει ο συγχρονισµός

1,42

2,12

-2,37

25

0,026*

2,31

2,92

-1,44

25

0,161

1,96

2,42

-1,54

25

0,136

διασκεδαστικό

και η οµαδικότητά τους
Με προκαλεί σαν
δραστηριότητα
Συνεργάζοµαι µε άλλους /
κάνω φίλους
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Είναι καλός ο δάσκαλος

3,08

3,58

-1,50

25

0,147

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 40). Για τις απαντήσεις «∆εν
µου αρέσουν οι χοροί γενικά» και «∆εν είµαι καλός σε αυτό» βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων (t (23) = -2,08, p < 0,05)

Πίνακας 40. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

Μέσος
(Μ) όρος

t – test
(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

2,92

∆εν είµαι καλός σε αυτό

2,08

t

df

p

3,92

-2,08

23

0,049*

2,34

-2,08

23

0,049*

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο
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(Πίνακας 41). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για
σένα» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις: «Μου αρέσουν / διασκεδάζω» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των
µαθητών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,00)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,56) (t
(80)

= 2,09, p < 0,05) και «Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό» καθώς ο µέσος όρος των

απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 4,49) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,92) (t

(80)

= 2,20, p < 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν

είναι σηµαντικοί για σένα» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
δυο µετρήσεων για τις απαντήσεις: «Λόγω έλλειψης εµπειρίας» καθώς ο µέσος όρος
των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 4,98) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 4,35) (t

(79)

= -2,45, p < 0,05) και «∆εν έχω τις ικανότητες που

χρειάζεται» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 5,25) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν
πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,47) (t

(80)

= -2,92, p < 0,01). Για τις

άλλες απαντήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο
µετρήσεων.
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Πίνακας 41. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μέσος

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

όρος

Μέσος
(Μ) όρος

t – test
(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

4,00

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

d

df

p

3,56

2,09

80

0,039*

3,58

3,30

1,20

80

0,233

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

4,49

3,92

2,20

80

0,030*

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

3,04

3,17

-0,50

80

0,620

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

4,35

4,98

-2,45

79

0,017*

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

3,46

3,54

-0,34

80

0,733

4,47

5,25

-2,92

80

0,005**

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο
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(Πίνακας 42). ∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο
µετρήσεων.

Πίνακας 42. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις

Μέσος όρος

Μέσος όρος

χορευτικές δραστηριότητες

(Μ) πρώτης

(Μ)

µέτρησης

δεύτερης

t – test

t

df

p

µέτρησης
Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

3,01

2,83

0,73

80

0,466

∆ιαθέτω υψηλή κινητική

3,32

3,09

1,01

80

0,315

3,89

3,67

0,92

80

0,363

3,37

3,23

0,57

80

0,571

5,34

5,59

-1,05

80

0,296

4,88

5,00

-0,46

80

0,649

δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των
χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα /
µου αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης κινητικής
δεξιότητας
Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο
χορό
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 43). Για την ερώτηση «Γιατί
είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις απαντήσεις: «Έχω διδαχθεί από καλό
δάσκαλο» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου
πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,68) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,64) (t

(80)

= 3,50, p < 0,001), «Κάνω

πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,86) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,05) (t

(80)

= 3,46, p < 0,001) και «Είναι εύκολη δραστηριότητα» καθώς ο

µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 4,10) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 3,40) (t

(79)

= 2,85, p < 0,01). Για την ερώτηση «Γιατί δεν

είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «∆εν έχω ρυθµό» καθώς ο
µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 5,56) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 5,10) (t

(80)

= -2,10, p < 0,05). Για τις άλλες απαντήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων.
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Πίνακας 43. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

(Μ) Μ.(Μ)

Πόσο καλός είσαι στους

Μ.

παραδοσιακούς χορούς

α’

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

3,43

3,00

1,70

80

0,093

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

3,98

3,60

1,66

80

0,100

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

4,68

3,64

3,50

80

0,001***

Κάνω πολλή σωµατική

3,86

3,05

3,46

79

0,001***

4,10

3,40

2,85

78

0,006**

3,91

4,51

-1,98

80

0,051

5,10

5,56

-2,10

80

0,039*

t – test

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω πολύ καλή φυσική
κατάσταση

εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
***Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
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χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 44). Βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Είχα
καλή καθηγήτρια» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών της οµάδας
ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,42) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,00) (t (79) = 4,57, p < 0,001).

Πίνακας 44. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μέσος όρος

των παραδοσιακών χορών

(Μ) πρώτης (Μ)
µέτρησης

Μέσος όρος

δεύτερης

t – test

t

df

p

µέτρησης
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο

3,18

2,92

1,16

80

0,251

2,85

2,81

0,16

79

0,870

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,73

3,27

1,81

80

0,074

Είχα καλή καθηγήτρια

4,42

3,00

4,57

79

0,000***

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

3,12

3,38

-1,04

80

0,303

κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
45). ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 45. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος όρος Μέσος

όρος t – test

παραδοσιακούς χορούς

(Μ) πρώτης (Μ) δεύτερης
µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,58

3,51

0,25

80

0,805

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

3,38

3,72

-1,00

80

0,322

2,85

3,28

-1,37

80

0,176

3,42

3,57

-0,47

80

0,643

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο
συγχρονισµό µε την οµάδα και
τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις
ρυθµού
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Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 46 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου στις ερωτήσεις
του ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις.

Πίνακας 46. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις

Μέσος όρος Μέσος όρος t – test
(Μ)

(Μ)

α΄ µέτρησης

β΄ µέτρησης

t

Df

p

Είναι διασκέδαση

2,60

3,10

-2,38

80

0,020

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

2,27

3,25

-4,31

80

0,000

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία 1,96

2,46

-2,28

79

0,025

Έχω συνεργασία / είναι µια

2,52

3,02

-2,10

79

0,039

2,18

2,79

-2,50

80

0,014

2,62

3,17

-2,92

80

0,004

1,42

2,12

-2,37

25

0,026

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

πρόκληση
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία /
καλή φυσική κατάσταση
Είναι διασκέδαση
Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η
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οµαδικότητά τους
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα
Μου αρέσουν / διασκεδάζω

4,00

3,56

2,09

80

0,039

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

4,49

3,92

2,20

80

0,030

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

4,35

4,98

-2,45

79

0,017

∆εν έχω τις ικανότητες που

4,47

5,25

-2,92

80

0,005

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

4,68

3,64

3,50

80

0,001

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,86

3,05

3,46

79

0,001

4,10

3,40

2,85

78

0,006

5,10

5,56

-2,10

80

0,039

4,57

79

0,000

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

χρειάζονται
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
∆εν έχω ρυθµό

Βελτίωση
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών
Είχα καλή καθηγήτρια

4,42

3,00

Οι µικρότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση για τα θετικά ερωτήµατα και οι
µεγαλύτεροι για τα αρνητικά ερωτήµατα σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.
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Σύγκριση των µετρήσεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας
ελέγχου
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση του ∆ιαθεµατικού Προγράµµατος στην
πειραµατική οµάδα έγινε σύγκριση των απαντήσεων των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου σε κάθε µια από τις ερωτήσεις.

Στον Πίνακα 47 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 161
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί και
την οµάδα. Ο έλεγχος της διαφοράς των ποσοστών µεταξύ της πειραµατικής οµάδας
και της οµάδας ελέγχου έγινε µε το κριτήριο Χ2. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σηµαντική (Χ2 (1) = 1,34, p > 0,05).

Πίνακας 47. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 161 µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την ερώτηση «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί; Ναι. Όχι. ∆εν
το γνωρίζω» και την οµάδα
Οµάδα
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί

Πειραµατική

χοροί

οµάδα

Οµάδα ελέγχου

Σύνολο

f

Rf

F

rf

f

rf

Ναι

62

72,9

/55,9

49

64,5

/44,1

111

68,9

Όχι

23

27,1

/46,0

27

35,5

/54,0

50

31,1

Σύνολο

85

52,8

/100

76

47,2

/100

161

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
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δραστηριότητες;» ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 48). Στην
ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες;» για
την απάντηση «Είναι διασκέδαση» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,10)
βρέθηκε µεγαλύτερος από τον µέσο όρος της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,40) (t
(153,11)

= -2,56, p < 0,01). ∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις

απαντήσεις «Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία» (t (169) = -0,84, p > 0,05) και «Έχω
συνεργασία / είναι µια πρόκληση (t

(169)

= -1,58, p > 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί δε

σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» δεν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «Νοµίζω ότι δεν έχω τις ικανότητες (t

(148,34)

=1,57, p > 0,05).

Πίνακας 48. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών
/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες;

Όρος (Μ) όρος (Μ)
Πειραµα-

οµάδας

τικής

ελέγχου

t – test

t

df

p

οµάδας
Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες;
Είναι διασκέδαση

2,40

3,10

-2,56

153,11

0,011**

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

2,28

2,49

-0,84

169

0,401

2,59

3,00

-1,58

169

0,115

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
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πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

5,87

5,44

1,57

148,34

0,118

**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες
σηµαντική για σένα» ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 49). Στην
ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για
σένα;» για την απάντηση «Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση»
δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t

(169)

= -1,65, p > 0,05). Για την

απάντηση «Είναι διασκέδαση» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,10) βρέθηκε
µεγαλύτερος από αυτόν της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,40) (t

(153,11)

= -2,56, p <

0,05). Για την απάντηση «είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνάει η ώρα» δεν
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t

(168)

= -0,81, p > 0,05). Για την

απάντηση «Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους» βρέθηκε ότι ο µέσος όρος της
οµάδας ελέγχου (Μ = 2,95) ήταν υψηλότερος από της πειραµατικής οµάδας (Μ =
2,39) (t

(169)

= -2,16, p < 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές

δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα;» για την απάντηση «Θεωρώ άλλα
πράγµατα σηµαντικά» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την
οµάδα (t (168) =1,14, p > 0,05).
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Πίνακας 49. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα;»
των µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Είναι η συµµετοχή σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες

Όρος (Μ)

Όρος (Μ)

σηµαντική;

Πειρα-

οµάδας

µατικής

ελέγχου

t – test

t

df

p

οµάδας
Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες
είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση

2,36

2,79

-1,65

169

0,100

Είναι διασκέδαση

2,48

3,17

-2,50

158,78

0,014*

Είναι µια απασχόληση /

3,09

3,31

-0,81

168

0,418

2,39

2,95

-2,16

169

0,032*

3,80

3,44

1,14

168

0,256

υγεία / καλή φυσική
κατάσταση

βοηθά να περνά η ώρα
Μαθαίνω να
συναναστρέφοµαι µε άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες
δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο
σηµαντικά

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση
«Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» ως προς την οµάδα έγινε µε
το t-κριτήριο (Πίνακας 50). Για την απάντηση «Μοιάζουν µε άλλους χορούς» δεν
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t

(111)

= -0,13, p > 0,05). Για την

απάντηση «Με προκαλεί σαν δραστηριότητα» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ
= 3,25) βρέθηκε µεγαλύτερος από τον µέσο όρο της πειραµατικής οµάδας
2,51) (t

(87,58)

(Μ =

= -2,59, p < 0,05). Για την απάντηση «Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

φίλους» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την οµάδα (t (111) = 1,33, p > 0,05).

Πίνακας 50. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
του δείγµατος που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως προς την
οµάδα

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ) πειρα- όρος

t – test
(Μ)

µατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

3,84

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα
Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

t

df

p

3,84

-0,13

111

0,989

2,51

3,25

-2,59

87,58

0,011*

2,27

2,61

-1,33

111

0,185

φίλους
*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0.05
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς την
οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 51) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές.

Πίνακας 51. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς, ως προς την οµάδα

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

t – test

πειρα- όρος

µατικής

(Μ)

οµάδας

οµάδας

t

df

p

ελέγχου
∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

3,32

3,94

-0.98

57

0,329

∆εν είµαι καλός σε αυτό

5,25

4,25

1,94

58

0,057

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς» ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 52). Στην ερώτηση
«Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα;» για την απάντηση «Με
βοηθά στη φυσική κατάσταση» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,17)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,54) (t (169) = -2,18, p
< 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα»
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δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Λόγω έλλειψης
εµπειρίας » (t

= 0,86, p > 0,05), «Θεωρώ άλλα πράγµατα σηµαντικά» (t

(169)

=

0,97, p > 0,05) και «Νοµίζω ότι δεν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται» (t

(169)

=

(168)

0,66, p > 0,05).

Πίνακας 52. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μέσος

Μέσος

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

Όρος (Μ)

Όρος

Πειρα-

(Μ)

µατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

2,54

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

t – test

t

df

p

3,17

-2,18

169

0,030*

5,23

4,98

0,86

168

0,393

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

3,88

3,54

0,97

169

0,334

∆εν έχω τις ικανότητες που

5,44

5,25

0,66

169

0,507

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα;
Με βοηθά στην φυσική κατάσταση
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

χρειάζονται

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;»
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ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 53) δε βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 53. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες;» των µαθητών/τριών
του δείγµατος ως προς την οµάδα

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες;

Όρος (Μ)

Όρος

Πειρα-

(Μ)

µατικής

οµάδας

οµάδας

ελέγχου

Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

2,70

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

t – test

t

df

p

2,83

-0,51

169

0,613

2,85

3,09

-0,98

169

0,327

3,20

3,67

-1,57

169

0,118

3,10

3,23

-0,45

169

0,651

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

5,70

5,59

0,42

169

0,677

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

5,21

5,00

0,67

169

0,502

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες;

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς;» ως
προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 54). Στην ερώτηση «Γιατί είσαι
καλός στους παραδοσιακούς χορούς;» για την απάντηση «Έχω εµπειρία / µε
διασκεδάζουν» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,60) βρέθηκε υψηλότερος
από αυτόν της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,99) (t

(169)

= -1,95, p > 0,05), διαφορά

που δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς» δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις
απαντήσεις «Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» (t

(155,49)

= 1,94, p >

0,05) και «∆εν έχω ρυθµό» ο µέσος όρος των κοριτσιών (t (169) = 1,02, p > 0,05).

Πίνακας 54. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την οµάδα

Πόσο καλός είσαι στους

Μ.Ο.

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς

Πειρα-

οµάδας

µατικής

ελέγχου

t

df

p

2,99

3,60

-1,95

169

0,053

5,16

4,51

1,94

155,49

0,055

5,81

5,56

1,02

169

0,310

t – test

οµάδας
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών» ως προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 55). Για την απάντηση
«Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 2,92)
είναι υψηλότερος από της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,28) (t

(154,54)

= -2,37, p <

0,05). Για την απάντηση «Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» βρέθηκε
ότι για την οµάδα ελέγχου ο µέσος όρος (Μ = 2,81) είναι µεγαλύτερος από τον µέσο
όρο της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,16) (t

(148,56)

= -2,54, p < 0,01). Για την

απάντηση «Είναι διασκέδαση / µου αρέσει» ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ =
3,27) είναι µεγαλύτερος της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,59) (t

(151,28)

= -2,20, p <

0,05). Για την απάντηση «Είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα»
βρέθηκε ότι ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (Μ = 3,38) είναι υψηλότερος από
αυτόν της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,39) (t (151,73) = -3,32, p < 0,001).

Πίνακας 55. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» των
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς την οµάδα

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μ.Ο.

Μ.Ο.

των παραδοσιακών χορών;

Πειρα-

οµάδας

µατικής

ελέγχου

t

df

p

2,28

2,92

-2,37

154,54

0,019*

2,16

2,81

-2,54

148,56

0,012*

t – test

οµάδα
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους
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Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

2,59

3,27

-2,20

151,28

0,030*

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,39

3,38

-3,32

151,73

0,001**

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» ως
προς την οµάδα έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 56) ∆εν παρουσιάζονται στατιστικά
σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση» (t
1,52, p > 0,05), «Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και προσοχή» (t

(168)

(156,17)

=

= 0,50, p > 0,05)

και «Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε την οµάδα και τη µουσική» (t (169) = 0,18, p
> 0,05). Για την απάντηση «Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού» ο µέσος όρος της
πειραµατικής οµάδας (Μ = 4,23) είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο της οµάδας
ελέγχου (Μ = 3,57) (t (169) = 2,19, p < 0,05).

Πίνακας 56. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών του
δείγµατος ως προς την οµάδα

Τι δε σου αρέσει στους

Μ.Ο.

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς;

Πειρα-

οµάδας

µατικής

ελέγχου

d

df

p

t – test

οµάδας
Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,98

3,51

1,52

156,17

0,129

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

3,88

3,72

0,50

168

0,615

προσοχή
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Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό

3,34

3,28

0,18

169

0,859

4,23

3,57

2,19

169

0,030*

µε την οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 57 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών/τριών του δείγµατος στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς την οµάδα.

Πίνακας 57. Ανακεφαλαιωτικός

Μ.Ο.

Μ.Ο.

πειραµατι

οµάδας

κής

ελέγχου

t

df

p

2,40

3,10

-2,56

153,11

0,011

Είναι διασκέδαση

2,48

3,17

-2,50

158,78

0,014

Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε

2,39

2,95

-2,16

169

0,032

2,51

3,25

-2,59

87,58

0,011

t – test

οµάδας
Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες
Είναι διασκέδαση
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική

άλλους
Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Με προκαλεί σαν δραστηριότητα
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Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα
Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

2,54

3,17

-2,18

169

0,030

2,99

3,60

-1,95

169

0,053

2,28

2,92

-2,37

154,54

0,019

2,16

2,81

-2,54

148,56

0,012

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

2,59

3,27

-2,20

151,28

0,030

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,39

3,38

-3,32

151,73

0,001

4,23

3,57

2,19

169

0,030

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους

άλλα σχετικά πράγµατα
Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού
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Σύγκριση µετρήσεων για την πειραµατική οµάδα µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση του ∆ιαθεµατικού πειραµατικού
προγράµµατος στο φύλλο εξετάστηκαν οι συνάφειες των απαντήσεων των αγοριών
και των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας σε κάθε µια από τις ερωτήσεις.
Στον Πίνακα 58 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 85
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί και το φύλο. Η διαφορά των ποσοστών µεταξύ αγοριών και κοριτσιών δε
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (Χ2 (1) = 0,98, p > 0,05).

Πίνακας 58. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 85 µαθητών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί και το φύλο
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Φύλο
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί

Αγόρι

Κορίτσι

Σύνολο

f

rf

f

rf

f

rf

Ναι

33

68,8

29

78,4

62

72,9

Όχι

15

31,2

8

21,6

23

27,1

Σύνολο

48

56,5

37

43,5

85

/53,2
/65,2
/100

/46,8
/34,8
/100

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 59).
Στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;»
δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «δεν έχω
ικανότητες» (t (88) = -0,73, p > 0,05).
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Πίνακας 59. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος

Μέσος

χορευτικές δραστηριότητες;

όρος

Όρος (Μ)

(Μ)

κοριτσιών

t

df

p

6,00

-0,73

88

0,470

t – test

αγοριών
Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

5,77

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας

στην ερώτηση

«Είναι

η συµµετοχή

σε

χορευτικές

δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο
(Πίνακας 60). ∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο
στην απάντηση «Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά η ώρα» (t (87,94) = 1,65, p >
0,05).
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Πίνακας 60. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα»
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος (Μ)

Όρος (Μ)

αγοριών

κοριτσιών

t

df

p

3,33

2,76

1,65

87,94

0,102

t – test

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Είναι µια απασχόληση / βοηθά να
περνά η ώρα

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών

της

πειραµατικής

οµάδας

που

τους

αρέσει

να

χορεύουν

παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 61). Για την απάντηση «Με
ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 1,94) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν των κοριτσιών (Μ = 1,38) (t

(60)

= 3,43, p < 0,001). ∆εν

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Μοιάζουν µε άλλους
χορούς» (t (60) = 0,47, p > 0,05), «Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η οµαδικότητά
τους» (t

(60)

= 0,64, p > 0,05), «Με προκαλεί σαν δραστηριότητα» (t

0,05), «Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω φίλους» (t

(60)

(59)

= 1,10, p >

= 1,06, p > 0,05) και «Είναι

καλός ο δάσκαλος» (t (60) = -0,02, p > 0,05).
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Πίνακας 61. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς το φύλο

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μ.Ο.

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς

αγοριών

κοριτσι

t – test

ών

t

df

p

1,94

1,38

3,43

60

0,001*

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

3,94

3,72

0,47

60

0,638

Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η

2,36

2,17

0,64

60

0,522

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

2,67

2,32

1,10

59

0,274

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

2,42

2,10

1,06

60

0,293

2,06

2,07

-0,02

60

0,982

Με ευχαριστεί / είναι
διασκεδαστικό

οµαδικότητά

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς το φύλο
έγινε µε το t-κριτήριο. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 62. ∆ε
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 62. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ως προς το φύλο

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

κοριτσιών

5,16

5,44

∆εν είµαι καλός σε αυτό

t – test

t

df

p

-0,46

26

0,698

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα
να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα
63). Στην ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα» για την
απάντηση «Μου αρέσουν / διασκεδάζω» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,48)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν των κοριτσιών (Μ = 2,03) (t (86,22) = 4,06, p < 0,001).
Για την απάντηση «κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» ο µέσος όρος των
αγοριών (Μ = 2,98) είναι µεγαλύτερος από αυτόν των κοριτσιών (Μ = 2,21) (t (84,69) =
2,27, p < 0,05). Για την απάντηση «είµαι πολύ καλός σε αυτό» δεν βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (88) = 0,88, p > 0,05).
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Πίνακας 63. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς; των
µαθητών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μ.Ο.

Μ.Ο.

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

αγοριών

Κορι-

t – test

τσιών

t

df

p

2,03

4,06

86,2

0,000**

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα
Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,48

2
Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

2,98

2,21

2,27

άλλους

84,6

0,026*

9

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,15

2,84

0,88

88

0,381

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 64).
Στην ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες» δεν βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια»
(t

(88)

= 1,70, p > 0,05). Για την απάντηση «∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου

αρέσουν» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,60) ήταν υψηλότερος από αυτόν των
κοριτσιών (Μ = 2,42) (t

(88)

= 3,18, p < 0,01) και η διαφορά είναι στατιστικά

σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες»
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δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «Λόγω έλλειψης
κινητικής δεξιότητας » (t (88) = -0,18, p > 0,05).

Πίνακας 64. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των µαθητών/τριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μ.Ο.

Μ.Ο.

δραστηριότητες

αγοριών

κοριτσι

t – test

ών

T

df

P

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

2,94

2,37

1,70

88

0,092

∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου

3,60

2,42

3,18

88

0,002*

5,67

5,74

-0,18

88

0,857

αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 65). Στην ερώτηση «Γιατί
είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» για την απάντηση «Έχω εµπειρία / µε
διασκεδάζουν» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 3,63) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν των κοριτσιών (Μ = 2,10) t (87,68) = 4,07, p < 0,001). ∆εν βρέθηκαν στατιστικά
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σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» (t (87,09)
= 1,71, p > 0,05) και «κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» (t (88)
= 0,42, p > 0,05). Για την απάντηση «είναι εύκολη δραστηριότητα» ο µέσος όρος των
αγοριών (Μ = 3,48) βρέθηκε υψηλότερος από αυτός των κοριτσιών (Μ = 2,68) (t

(88)

= 2,12, p < 0,05), διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική. Στην ερώτηση «Γιατί δεν
είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές για την απάντηση «∆εν έχω ρυθµό» (t (88) = 0,11, p > 0,05).

Πίνακας 65. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς;» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Πόσο καλός είσαι στους

Μ.Ο.

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς

αγοριών

κοριτσι

t – test

ών

T

df

P

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

3,63

2,10

4,07

87,68

0,000**

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

2,58

1,97

1,71

87,09

0,091

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και

3,02

2,87

0,42

88

0,673

3,48

2,68

2,12

88

0,037*

5,83

5,79

0,11

88

0,913

υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 66). Για την
απάντηση «η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ =
2,60) είναι µεγαλύτερος από των κοριτσιών (Μ = 1,84) (t (78,13) = 2,51, p < 0,01) και η
διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική ,την απάντηση «Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους» ο µέσος όρος των αγοριών (Μ = 2,46) βρέθηκε
µεγαλύτερος από των κοριτσιών (Μ = 1,74) (t

(79,34)

= 2,64, p < 0,01) και η διαφορά

είναι στατιστικά σηµαντική. Για την απάντηση «Είχα καλή καθηγήτρια» ο µέσος
όρος των αγοριών (Μ = 2,36) βρέθηκε υψηλότερος από των κοριτσιών (Μ = 1,70) (t
(82,88)

= 2,17, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν βρέθηκαν

στατιστικά σηµαντικές διαφορές για την απάντηση «είναι µια ευκαιρία να µάθω και
άλλα σχετικά πράγµατα» (t (88) = 1,75, p > 0,05).

Πίνακας 66. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των µαθητών
/τριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των

Μέσος

παραδοσιακών χορών

όρος (Μ) όρος
αγοριών

Μέσος

(M)

t – test

t

df

p

κοριτσιών
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

2,60

1,84

2,51

78,13

0,014**

Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι

2,46

1,74

2,64

79,34

0,010**

µε άλλους
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Είχα καλή καθηγήτρια

2,36

1,70

2,17

82,88

0,033*

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,65

2,03

1,75

88

0,084

άλλα σχετικά πράγµατα

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των µαθητών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς το φύλο έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 67. Για την απάντηση
«Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (t (88)
= -0,57, p > 0,05). Για την απάντηση «Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και προσοχή» ο
µέσος όρος των κοριτσιών (Μ = 4,40) είναι µεγαλύτερος από των αγοριών (Μ = 3,49)
(t

(87)

= -2,18, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. ∆εν βρέθηκαν

στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις «Χρειάζεται απόλυτο
συγχρονισµό µε την οµάδα και τη µουσική» (t (88) = -0,87, p > 0,05) και «έχουν
υψηλές απαιτήσεις ρυθµού» (t (88) = -1,69, p > 0,05).

Πίνακας 67. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των µαθητών/τριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς το φύλο

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

αγοριών

κοριτσιών

3,88

4,10

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

t – test

t

df

p

-0,57

88

0,572
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Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

3,49

4,40

-2,18

87

0,032*

3,17

3,58

-0,87

88

0,388

3,94

4,63

-1,69

88

0,095

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε
την οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 68 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των µαθητών της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς το φύλο.

Πίνακας 68. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς το φύλο

Μ.Ο.

Μ.Ο.

αγοριών

Κορι-

t – test

τσιών

t

df

p

1,94

1,38

3,43

60

0,001

3,48

2,03

4,06

86,22

0,000

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Με ευχαριστεί / είναι
διασκεδαστικό
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα
Μου αρέσουν / διασκεδάζω
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Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

2,98

2,21

2,27

84,69

0,026

∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου 3,60

2,42

3,18

88

0,002

άλλους
Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες

αρέσουν
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

3,63

2,10

4,07

87,68

0,000

Είναι εύκολη δραστηριότητα

3,48

2,68

2,12

88

0,037

2,60

1,84

2,51

78,13

0,014

2,46

1,74

2,64

79,34

0,010

2,36

1,70

2,17

82,88

0,033

3,49

4,40

-2,18

87

0,032

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών
Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους
Είχα καλή καθηγήτρια
Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς
Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και
προσοχή
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Σύγκριση των απαντήσεων της πειραµατικής οµάδας για τα αγόρια µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης

Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης εξετάστηκαν οι
συνάφειες των απαντήσεων των αγοριών µε κάθε µια από τις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος.
Στον Πίνακα 69 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Η διαφορά των ποσοστών για
την πειραµατική οµάδα πριν και µετά την παρέµβαση δεν ήταν στατιστικά σηµαντική
(Χ2 (1) = 2,53, p > 0,05).

Πίνακας 69. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αγοριών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση

Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί Ναι

Όχι

πριν

f

Rf

Ναι

17

58,6

Όχι

12

Σύνολο

29

Σύνολο

f

Rf

f

Rf

/77,3

5

33,3

/22,7

22

50,0

41,4

/54,5

10

66,7

/45,5

22

50,0

65,9

/100

15

34,1

/100
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο. Τα
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αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 70. Στην ερώτηση «Τι σου αρέσει από
τη συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση «Είναι
διασκέδαση» ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών πριν την παρέµβαση (Μ =
3,81) είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο µετά την παρέµβαση (Μ = 2,90) (t

(51)

=

3,52, p < 0,001). Για την απάντηση «Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» ο µέσος όρος
των απαντήσεων των αγοριών πριν την παρέµβαση (Μ = 3,50) είναι µεγαλύτερος από
τον µέσο όρο µετά την παρέµβαση (Μ = 2,75) (t

(51)

= 2,23, p < 0,05). Για την

ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» δεν
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µετρήσεων. Για τις άλλες
τρεις ερωτήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των
αγοριών µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 70. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μ.Ο.(Μ)

Μ.Ο. (Μ)

χορευτικές δραστηριότητες;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Είναι διασκέδαση

3,81

2,90

3,52

51

0,001**

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

3,50

2,75

2,23

51

0,030*

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

2,40

2,73

-1,32

51

0,194

t – test

Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες
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υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια

3,27

2,92

1,07

51

0,290

5,25

5,77

-1,99

51

0,052

πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» και «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις (Πίνακας
71) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 71. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

δραστηριότητες σηµαντική;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

P

2,75

2,65

0,39

51

0,696

t – test

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή
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φυσική κατάσταση
Είναι διασκέδαση

3,44

2,96

1,34

51

0,186

Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά η

3,10

3,33

-

51

0,518

ώρα

0,65

Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους

3,25

2,75

1,66

51

0,103

2,83

3,46

-

51

0,052

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

1,99

Από το έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
µετρήσεις (Πίνακας 72) βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο
µετρήσεων για την απάντηση «Είναι καλός ο δάσκαλος», καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 4,22) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,39) (t (17) = 2,58,
p < 0,05). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις
απαντήσεις των αγοριών µεταξύ των δυο µετρήσεων.
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Πίνακας 72. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως προς
τις δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

2,06

Μοιάζουν µε άλλους χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η

t – test

t

df

p

1,67

1,33

17

0,202

3,11

3,94

-1,41

17

0,176

2,06

2,06

0,00

17

1,000

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

2,17

2,56

-0,92

17

0,369

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

2,50

2,11

0,96

17

0,351

4,22

2,39

2,58

17

0,019*

Με ευχαριστεί / είναι
διασκεδαστικό

οµαδικότητά τους

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς
στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις
δυο µετρήσεις (Πίνακα 73) δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των δυο µετρήσεων.
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Πίνακας 73. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

3,10

∆εν είµαι καλός σε αυτό

4,09

t – test

t

df

p

2,27

1,06

10

0,314

5,00

-1,05

10

0,320

Από τον έλεγχο των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις (Πίνακας 74). Στην ερώτηση
«Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα» για την απάντηση «Νοµίζω
ότι είµαι πολύ καλός σε αυτό» ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,88) βρέθηκε υψηλότερος από της
δεύτερης µέτρησης (Μ = 3,15) (t

(51)

= 2,52, p < 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί οι

παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα» για την απάντηση «Λόγω
έλλειψης εµπειρίας » ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής
οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 5,02) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν της πρώτης
µέτρησης (Μ = 3,75) (t (51) = -4,18, p < 0,001).
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Πίνακας 74. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μέσος

Μέσος

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρηση

t – test

T

df

p

ς
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα
Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,62

3,48

0,38

51

0,707

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

3,02

2,98

0,12

51

0,906

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,88

3,15

2,52

51

0,015*

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

3,29

2,98

0,96

51

0,342

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

3,75

5,02

-4,18

51

0,000**

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

2,79

3,44

-1,96

51

0,056

4,42

5,00

-1,68

51

0,100

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
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δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 75). Για
την ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες» δε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις των αγοριών ως προς τις δυο
µετρήσεις. Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες»
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την
απάντηση «Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής οµάδας µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 4,98) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 4,50) (t (51) = -2,25, p < 0,05). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των αγοριών µεταξύ των δύο
µετρήσεων.

Πίνακας 75. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

3,42

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

t – test

t

df

p

2,94

1,44

51

0,156

2,77

2,98

-0,76

51

0,452

4,21

3,69

1,53

51

0,132

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες

χορευτικών δραστηριοτήτων
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∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου

3,69

3,60

0,26

51

0,793

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

4,96

5,67

-2,25

51

0,029*

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

4,50

4,98

-1,24

51

0,221

αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 76). Στην
ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Έχω διδαχθεί
από καλό δάσκαλο» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 4,13) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,58) (t (51) = 3,67,
p < 0,001). Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς»
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά για την απάντηση «Έχω µικρή εµπειρία / δεν
έχω ασχοληθεί µε αυτό» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 4,94) βρέθηκε µεγαλύτερος από
αυτόν της πρώτης µέτρησης (Μ = 3,62) (t

(51)

= -3,76, p < 0,001). Για την απάντηση

«∆εν έχω ρυθµό» ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής
οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 5,83) είναι µεγαλύτερος από αυτόν της πρώτης
µέτρησης (Μ = 4,98) (t

(51)

= -3,08, p < 0,01). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των αγοριών µεταξύ των δύο
µετρήσεων.
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Πίνακας 76. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

2,23

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

t – test

t

df

p

2,81

-1,76

51

0,085

3,65

3,63

0,06

51

0,953

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

4,13

2,58

3,67

51

0,001**

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,23

3,02

0,68

51

0,496

3,41

3,53

-0,37

50

0,712

3,62

4,94

-3,76

51

0,000**

4,98

5,83

-3,08

51

0,003*

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω πολύ καλή φυσική
κατάσταση

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
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77). Για την απάντηση «Είναι διασκέδαση / µου αρέσει» ο µέσος όρος των
απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,81)
είναι µεγαλύτερος από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 3,06) (t = 2,48, p < 0,05).
Για την απάντηση «Είχα καλή καθηγήτρια» ο µέσος όρος των απαντήσεων των
αγοριών της πειραµατικής οµάδας στην πρώτη µέτρηση (Μ = 3,86) είναι µεγαλύτερος
από αυτόν στη δεύτερη µέτρηση (Μ = 2,36) (t = 3,56, p < 0,001). Για τις άλλες
ερωτήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των
αγοριών µεταξύ των δύο µετρήσεων.

Πίνακας 77. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακών χορών

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

3,00

Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι

t – test

t

df

P

2,60

1,35

51

0,182

2,69

2,46

0,72

51

0,474

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,81

3,06

2,48

51

0,016*

Είχα καλή καθηγήτρια

3,86

2,36

3,56

51

0,001**

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα

2,92

2,65

0,92

51

0,363

µε άλλους

σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 78) Βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση
«Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση», καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών
της πειραµατικής οµάδας µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,88) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,17) (t = (51) -2,03,
p < 0,05). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις
απαντήσεις των αγοριών µεταξύ των δύο µετρήσεων.

Πίνακας 78. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των αγοριών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

όρος (Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,17

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

t – test

t

df

P

3,88

-2,03

51

0,048*

2,96

3,49

-1,34

50

0,187

2,49

3,22

-1,82

50

0,074

3,60

3,94

-0,90

51

0,370

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο
συγχρονισµό µε την οµάδα και
τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις
ρυθµού

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05
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Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 79. παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των αγοριών της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις

Πίνακας 79. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των αγοριών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Μέσος

Μέσος

Όρος (Μ)

Όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Είναι διασκέδαση

3,81

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

t – test

t

df

P

2,90

3,52

51

0,001

3,50

2,75

2,23

51

0,030

4,22

2,39

2,58

17

0,019

3,88

3,15

2,52

51

0,015

3,75

5,02

-4,18

51

0,000

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Είναι καλός ο δάσκαλος
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα
Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα
Λόγω έλλειψης εµπειρίας
Γιατί δεν είσαι καλός στις
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χορευτικές δραστηριότητες
Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

4,96

5,67

-2,25

51

0,029

4,13

2,58

3,67

51

0,001

3,62

4,94

-3,76

51

0,000

4,98

5,83

-3,08

51

0,003

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,81

3,06

2,48

51

0,016

Είχα καλή καθηγήτρια

3,86

2,36

3,56

51

0,001

3,17

3,88

-2,03

51

0,048

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών

Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς
Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

Οι µικρότεροι µέσοι όροι στα υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών
ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.
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Σύγκριση των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης.

Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στο ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε ως προς το φύλο
εξετάστηκαν οι συνάφειες των απαντήσεων των κοριτσιών πριν και µετά την
εφαρµογή του παρεµβατικού προγράµµατος.
Σε όλες τις µετρήσεις σε αυτό το υποκεφάλαιο οι µικρότεροι µέσοι όροι στα
υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις (βελτίωση)
και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις.

Στον Πίνακα 80 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών
χορών. Από το έλεγχο της διαφοράς των ποσοστών για την πειραµατική οµάδα πριν
και µετά την παρέµβαση δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (χ2 (1) = 0,45, p >
0,05).
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Πίνακας 80. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των κοριτσιών της πειραµατικής
οµάδας ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί

Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά

πριν

Ναι

Όχι

f

Rf

Ναι

19

70,4

Όχι

8

Σύνολο

27

Σύνολο

f

rf

F

Rf

/82,6

4

57,1

/17,4

23

67,6

29,6

/72,7

3

42,9

/27,3

11

32,4

79,4

/100

7

20,6

/100

34

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 81).
Για την ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες» δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις απαντήσεις
των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας. Στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» για την απάντηση «∆εν έχω ικανότητες»
ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας µετά την
παρέµβαση (Μ = 6,00) ήταν υψηλότερος από αυτόν πριν την παρέµβαση (Μ = 5,26)
(t

(37)

= -4,01, p < 0,001) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Για τις άλλες

ερωτήσεις δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των
κοριτσιών µεταξύ των δύο µετρήσεων.
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Πίνακας 81. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες» των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μ.Ο. (Μ) Μ.Ο. (Μ) t – test

χορευτικές δραστηριότητες;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

P

Είναι διασκέδαση

1,87

1,71

0,75

37

0,431

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

2,32

2,10

0,73

37

0,469

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

1,68

1,66

0,14

37

0,886

2,55

2,13

1,57

37

0,125

5,26

6,00

-4,01

37

0,000*

Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001 που σηµαίνει βελτίωση

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας για τις ερωτήσεις «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» και «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το
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t-κριτήριο (Πίνακας 82). ∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
δυο µετρήσεων για τις απαντήσεις των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας.

Πίνακας 82. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σηµαντική για σένα» των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

1,74

Είναι διασκέδαση
Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά

t – test

t

df

P

1,95

-1,54

37

0,132

2,18

1,82

1,32

37

0,194

3,05

2,76

0,93

37

0,358

2,29

1,89

1,62

37

0,113

4,68

4,30

1,30

36

0,202

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή
φυσική κατάσταση

η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
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µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 83). Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Με προκαλεί σαν
δραστηριότητα» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την
εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,17) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την
εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,28) (t

(17)

= 2,30, p < 0,05). Βρέθηκαν στατιστικά

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Συνεργάζοµαι
µε άλλους / κάνω φίλους» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την
εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,06) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την
εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 1,94) (t

(16)

= 2,85, p < 0,05). Βρέθηκαν στατιστικά

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Είναι καλός ο
δάσκαλος» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής
οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 4,61) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 2,33) (t

(17)

= 5,44, p < 0,001). Για τις άλλες ερωτήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών µεταξύ
των δύο µετρήσεων.

353

Πίνακας 83. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ως προς
τις δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μ.Ο.

παραδοσιακούς χορούς

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

T

df

P

1,68

1,37

2,05

18

0,055

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

4,00

3,68

0,55

18

0,591

Μου αρέσει ο συγχρονισµός και

2,11

2,22

-0,37

17

0,717

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

3,17

2,28

2,30

17

0,035*

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

3,06

1,94

2,85

16

0,012*

4,61

2,33

5,44

17

0,000**

Με ευχαριστεί / είναι

(Μ) Μ.Ο. (Μ)

t – test

διασκεδαστικό

η οµαδικότητά τους

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
Οι µικρότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς
στην ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις
δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 84). ∆εν υπήρξαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 84. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς,
ως προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

παραδοσιακούς χορούς

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

P

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

5,00

5,67

-2,00

2

0,184

∆εν είµαι καλός σε αυτό

5,33

5,67

-1,00

2

0,423

t – test

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
85). Για την ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα»
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την
απάντηση «Μου αρέσουν / διασκεδάζω» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,84)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,03) (t =
2,50, p < 0,05) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Νοµίζω ότι
είµαι καλός σε αυτό» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,53) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,84) (t (37) = 2,17,
p < 0,05). Για την ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για
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σένα» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την
απάντηση «∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 6,05) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 5,47) (t (37) = -2,06, p < 0,05). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών µεταξύ των δύο
µετρήσεων.

Πίνακας 85. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

Df

P

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

2,84

2,03

2,50

37

0,017*

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

2,66

2,21

1,46

37

0,152

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,53

2,84

2,17

37

0,037*

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

1,92

1,95

-0,13

37

0,898

5,05

5,53

-1,33

37

0,191

t – test

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα
Λόγω έλλειψης εµπειρίας
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Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

4,42

4,47

-0,13

37

0,895

5,47

6,05

-2,06

37

0,047*

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05
Οι µικρότεροι µέσοι όροι για τα υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων και οι
µεγαλύτεροι για τα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων στη δεύτερη µέτρηση
σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 86). Στην
ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες» βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «∆ιαθέτω υψηλή
κινητική δεξιότητα» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,58) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,68) (t (37) = 3,04,
p < 0,01) και η διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική. Βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «έχω πολλές
εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 3,34) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 2,53) (t (37) = 2,55, p < 0,05). Για τις άλλες ερωτήσεις δε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών της πειραµατικής
οµάδας µεταξύ των µετρήσεων.
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Πίνακας 86. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες» των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

δραστηριότητες

όρος

Μέσος
(Μ) όρος

t – test
(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

2,79

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

t

df

P

2,37

1,37

37

0,180

3,58

2,68

3,04

37

0,004**

3,34

2,53

2,55

37

0,015*

2,97

2,42

1,78

37

0,083

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

5,60

5,74

-0,41

37

0,682

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

5,55

5,53

0,08

37

0,936

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
Οι µικρότεροι µέσοι όροι στα υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών
ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 87). Για την
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ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Έχω πολύ καλή
φυσική κατάσταση» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,34) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,63) (t (37) = 2,84,
p < 0,01). Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για
την απάντηση «Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 3,16) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 2,10) (t

(37)

= 3,52, p < 0,001). Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές

διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Έχω διδαχθεί από καλό
δάσκαλο» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής
οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,32) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 1,97) (t

(37)

= 3,72, p < 0,001).

Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για την
απάντηση «είναι εύκολη δραστηριότητα» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 3,50)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,68) (t (37)
= 2,23, p < 0,05). Στην ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας (Μ = 2,68) (t

(37)

= -1,39, p <

0,05.
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Πίνακας 87. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

3,34

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

t – test

t

df

p

2,63

2,84

37

0,007**

3,16

2,10

3,52

37

0,001***

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

3,32

1,97

3,72

37

0,001***

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

2,95

2,87

0,30

37

0,765

3,50

2,68

2,23

37

0,032*

4,79

5,45

-2,02

37

0,050*

5,42

5,79

-1,39

37

0,173

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
***Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
Οι µικρότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις για
τα θετικά ερωτήµατα και οι µεγαλύτεροι για τα αρνητικά.

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
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παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
87). Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις «Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 2,50) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 1,84) (t

(37)

= 2,48, p < 0,05), «Βρίσκοµαι µε φίλους /

συνεργάζοµαι µε άλλους» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 2,39) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ = 1,74) (t (37) = 2,56,
p < 0,05), «Είναι διασκέδαση / µου αρέσει» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων
των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ =
2,76) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της παρέµβασης (Μ =
1,94) (t

(37)

= 2,40, p < 0,05). Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των

δυο µετρήσεων και για την απάντηση «Είχα καλή καθηγήτρια» καθώς ο µέσος όρος
των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 3,00) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή της
παρέµβασης (Μ = 1,70) (t

(36)

= 3,55, p < 0,001). Για την απάντηση «Είναι µια

ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα» δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων.
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Πίνακας 88. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μέσος

Μέσος

των παραδοσιακών χορών

όρος (Μ) όρος

t – test
(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

2,50

T

df

P

1,84

2,48

37

0,018*

2,39

1,74

2,56

37

0,015*

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

2,76

1,94

2,40

37

0,021*

Είχα καλή καθηγήτρια

3,00

1,70

3,55

36

0,001**

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,50

2,03

1,46

37

0,152

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001
Οι µικρότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 89). ∆εν
εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας.
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Πίνακας 89. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων στην
ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» των κοριτσιών του
δείγµατος ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

Μέσος
(Μ) όρος

t – test
(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,68

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

T

df

p

4,10

-1,02

37

0,312

3,82

4,39

-1,51

37

0,140

3,10

3,58

-1,14

37

0,260

3,92

4,63

-1,93

37

0,061

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε
την οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 90 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας στις ερωτήσεις
του ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις.
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Πίνακας 90. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας ως προς τις δυο µετρήσεις

Μέσος
(Μ)

όρος Μέσος

t – test

πρώτης όρος (Μ)

µέτρησης

δεύτερης

T

df

p

µέτρησης
Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

5,26

6,00

-4,01

37

0,000

3,17

2,28

2,30

17

0,035

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

3,06

1,94

2,85

16

0,012

4,61

2,33

5,44

17

0,000

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

2,84

2,03

2,50

37

0,017

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

3,53

2,84

2,17

37

0,037

5,47

6,05

-2,06

37

0,047

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται

ΒΕΛΤΊΩΣΗ

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
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∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

3,58

2,68

3,04

37

0,004

Έχω πολλές εµπειρίες

3,34

2,53

2,55

37

0,015

∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου

2,97

2,42

1,78

37

0,083

Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

3,34

2,63

2,84

37

0,007

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

3,16

2,10

3,52

37

0,001

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

3,32

1,97

3,72

37

0,001

Είναι εύκολη δραστηριότητα

3,50

2,68

2,23

37

0,032

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

2,50

1,84

2,48

37

0,018

Βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι

2,39

1,74

2,56

37

0,015

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

2,76

1,94

2,40

37

0,021

Είχα καλή καθηγήτρια

3,00

1,70

3,55

36

0,001

αρέσουν
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών

µε άλλους

Οι µικρότεροι µέσοι όροι σε όλα τα θετικά ερωτήµατα στη δεύτερη µέτρηση
σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις και ο µεγαλύτερος στο αρνητικό ερώτηµα.
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Σύγκριση των απαντήσεων της οµάδας ελέγχου για τα αγόρια µεταξύ των δύο
µετρήσεων
Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των αγοριών της
οµάδας ελέγχου εξετάστηκαν οι συνάφειες των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας
ελέγχου µε κάθε µια από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου πριν και µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος.
Σε όλες τις µετρήσεις σε αυτό το υποκεφάλαιο οι µικρότεροι µέσοι όροι στα
υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις (βελτίωση)
και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις.
Στον Πίνακα 91 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
αγοριών της οµάδας ελέγχου ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί πριν
και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών. ∆εν
στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της ερώτησης «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί»
για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις, καθώς δεν πληρείται η
προϋπόθεση για θεωρητικές συχνότητες µεγαλύτερες του 5 στο 20% των κελιών.

Πίνακας 91. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αγοριών της οµάδας ελέγχου ως
προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί

Ναι

πριν

f

Rf

Ναι

10

58,8

Όχι

7

Σύνολο

17

Όχι

Σύνολο

f

Rf

f

Rf

/100,0

0

0,0

10

30,3

41,2

/30,4

16

100,0

23

69,7

51,5

/100

16

48,5

/0,0
/69,6

/100

33
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 92).
Για την ερώτηση «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο
µετρήσεων για τις απαντήσεις: «είναι διασκέδαση» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,76) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ
= 2,98) (t (44) = -2,64, p < 0,01) και «γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» καθώς ο µέσος
όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 3,64) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 2,33) (t (44) = -4,28, p < 0,001).

Πίνακας 92. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ) t – test

χορευτικές δραστηριότητες;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

T

df

P

Είναι διασκέδαση

2,98

3,76

-2,64

44

0,011*

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

2,33

3,64

-4,28

44

0,000**

Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία

1,93

2,52

-1,78

43

0,082

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες
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Έχω συνεργασία / είναι µια πρόκληση

2,76

3,44

-1,86

44

0,070

4,64

5,00

-0,92

44

0,361

Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

**Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05, **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες
σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 93).
Για την ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική
για σένα» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο µετρήσεων για
την απάντηση «Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση» καθώς ο
µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 3,04) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος (Μ = 2,18) (t (44) = -2,49, p < 0,05).

Πίνακας 93. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος (Μ)

όρος

πρώτης

(Μ)

µέτρησης

δεύτερης

t – test

T

df

P

µέτρηση
ς
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Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή

2,18

3,04

-2,49

44

0,016*

3,16

3,69

-1,90

44

0,063

Είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά 3,25

3,54

-0,79

43

0,434

2,64

3,20

-1,87

44

0,068

2,84

2,56

0,77

44

0,446

φυσική κατάσταση
Είναι διασκέδαση

η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική
Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση
«Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις
έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 94). Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ
των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η
οµαδικότητά τους» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας
ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,50) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 1,00) (t

(9)

= -2,88, p < 0,05). Για

τις άλλες απαντήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο
µετρήσεων.

369

Πίνακας 94. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς
στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως προς τις
δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ) πρώτης (Μ)
µέτρησης

Μέσος όρος

δεύτερης

t – test

t

df

p

µέτρησης
Με ευχαριστεί / είναι

1,20

1,50

-1,00

9

0,343

Μοιάζουν µε άλλους χορούς

2,60

3,60

-2,02

9

0,074

Μου αρέσει ο συγχρονισµός και

1,00

2,50

-2,88

9

0,018*

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

1,90

3,10

-1,31

9

0,223

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

2,20

3,10

-1,37

9

0,204

3,00

3,80

-1,18

9

0,269

διασκεδαστικό

η οµαδικότητά τους

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 95). ∆εν εντοπίστηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 95. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

Μέσος όρος

t – test

πρώτης (Μ) δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά

2,94

3,69

-1,29

15

0,216

∆εν είµαι καλός σε αυτό

4,00

4,31

-0,65

15

0,525

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
96). Για την ερώτηση «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα»
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις «Λόγω έλλειψης εµπειρίας» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,84)
βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,70) (t
(43)=

-3,37, p < 0,01) και «∆εν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται» καθώς ο µέσος

όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 5,20) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 4,13) (t

(44)=

-3,01, p < 0,01). Για τις άλλες απαντήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων.
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Πίνακας 96. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

4,36

3,98

1,26

44

0,213

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

3,69

3,56

0,38

44

0,708

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

4,71

4,09

1,64

44

0,106

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

2,96

3,31

-0,98

44

0,334

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

3,70

4,84

-3,37

43

0,002*

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο

2,78

3,09

-0,98

44

0,333

4,13

5,20

-3,01

44

0,004*

t – test

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

σηµαντικά
∆εν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,01
Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές δραστηριότητες»
ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 97). ∆ε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.
372

Πίνακας 97. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μ.Ο. (Μ)

Μ.Ο. (Μ)

δραστηριότητες

α΄ µέτρησης

β΄ µέτρησης

t – test

t

df

P

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες
Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

3,29

2,87

1,06

44

0,293

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

3,84

3,24

1,60

44

0,117

Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

4,33

4,16

0,50

44

0,618

3,96

3,82

0,38

44

0,707

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

4,84

5,53

-1,94

44

0,059

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

4,31

4,58

-0,76

44

0,450

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 98). Για την ερώτηση «Γιατί
είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
για την απάντηση «Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος
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(Μ = 4,89) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
(Μ = 3,91) (t

(44)

= 2,38, p < 0,05). Για την ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στους

παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά για την απάντηση
«∆εν έχω ρυθµό» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας
ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 5,22) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,51) (t (44) = -2,14, p < 0,05).

Πίνακας 98. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς
χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

Μέσος

t – test

(Μ) όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

3,40

Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

t

df

P

2,84

1,58

44

0,122

4,18

4,02

0,54

44

0,594

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

4,89

3,91

2,38

44

0,021*

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

3,59

3,16

1,33

43

0,192

4,44

3,98

1,40

42

0,168

3,44

3,91

-1,16

44

0,253

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω

374

ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

4,51

5,22

-2,14

44

0,038*

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα 99). Βρέθηκε
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Είχα
καλή καθηγήτρια» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας
ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,59) βρέθηκε υψηλότερος από
αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,52) (t (43) = 2,41, p < 0,05).

Πίνακας 99. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων των
αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μέσος

Μέσος

των παραδοσιακών χορών

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

3,16

t – test

t

df

P

3,29

-0,42

44

0,675

2,91

3,11

-0,60

43

0,555

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

4,04

3,87

0,49

44

0,627

Είχα καλή καθηγήτρια

4,59

3,52

2,41

43

0,020*

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους
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Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

3,51

3,98

-1,34

44

0,186

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των αγοριών της
οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» ως
προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 100). ∆εν εντοπίστηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 100. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των αγοριών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος όρος

Μέσος όρος t – test

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,44

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και

t

df

P

3,49

-0,11

44

0,912

3,42

3,73

-0,66

44

0,511

2,73

3,29

-1,36

44

0,181

3,18

3,58

-0,92

44

0,360

προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό
µε την οµάδα και τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού
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Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 101 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις.

Πίνακας 101 (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα
των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις στις
ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου

Μ.Ο.(Μ)

Μ.Ο.(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

t

df

p

Είναι διασκέδαση

2,98

3,76

-2,64

44

0,011

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

2,33

3,64

-4,28

44

0,000

2,18

3,04

-2,49

44

0,016

1,00

2,50

-2,88

9

0,018

t – test

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή
φυσική κατάσταση
Γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η
οµαδικότητά τους
Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα
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Λόγω έλλειψης εµπειρίας

3,70

4,84

-3,37

43

0,002

∆εν έχω τις ικανότητες που

4,13

5,20

-3,01

44

0,004

4,89

3,91

2,38

44

0,021

4,51

5,22

-2,14

44

0,038

4,59

3,52

2,41

43

0,020

χρειάζονται
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
∆εν έχω ρυθµό
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών
Είχα καλή καθηγήτρια

Οι µικρότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση για τα θετικά ερωτήµατα και οι
µεγαλύτεροι για τα αρνητικά ερωτήµατα σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Σύγκριση των απαντήσεων της οµάδας ελέγχου για τα κορίτσια µεταξύ των δύο
µετρήσεων.
Προκειµένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου ως προς το φύλο στο ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε
εξετάστηκαν οι συνάφειες των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου πριν
και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας.
Σε όλες τις µετρήσεις σε αυτό το υποκεφάλαιο οι µικρότεροι µέσοι όροι στα
υποερωτήµατα των θετικών ερωτηµάτων σηµαίνουν καλύτερες επιδόσεις (βελτίωση)
και οι µεγαλύτεροι στα υποερωτήµατα των αρνητικών ερωτηµάτων σηµαίνουν
καλύτερες επιδόσεις.
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Στον Πίνακα 102 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
κοριτσιών της οµάδας ελέγχου ως προς το αν τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί
πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.
∆εν στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της ερώτησης «Σου αρέσουν οι παραδοσιακοί
χοροί» για τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις, καθώς δεν
πληρείται η προϋπόθεση για θεωρητικές συχνότητες µεγαλύτερες του 5 στο 20% των
κελιών.

Πίνακας 102. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου
ως προς το αν τους αρέσουν οι χοροί πριν και µετά την παρέµβαση

Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά
Μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί

Ναι

πριν

f

Rf

Ναι

16

59,3

Όχι

11

Σύνολο

27

Όχι

Σύνολο

f

rf

f

rf

/100,0

0

0,0

16

47,1

40,7

/61,1

7

100,0

/38,9

18

52,9

79,4

/100,0

7

20,6

/100,0

34

/0,0

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» πριν και µετά την παρέµβαση έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 103).
∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.
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Πίνακας 103. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Σου αρέσει να συµµετέχεις σε

Μέσος όρος Μέσος όρος

χορευτικές δραστηριότητες;

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Είναι διασκέδαση

2,14

Γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις
Κάνω άσκηση / αποκτώ καλή

t – test

T

df

p

2,28

-0,49

35

0,626

2,19

2,75

-1,70

35

0,098

2,00

2,39

-1,42

35

0,165

2,23

2,48

-0,96

34

0,342

5,61

6,00

-1,16

35

0,255

Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες

υγεία
Έχω συνεργασία / είναι µια
πρόκληση
Γιατί δε σου αρέσει να
συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες
∆εν έχω ικανότητες

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το tκριτήριο (Πίνακας 104). Για την ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
µεταξύ των δυο µετρήσεων για την απάντηση «Είναι διασκέδαση» καθώς ο µέσος
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όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 2,53) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 1,94) (t

(35)

= -2,33, p < 0,05). Για τις άλλες απαντήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µετρήσεων.

Πίνακας 104. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες σηµαντική για σένα» ως προς τις δυο µετρήσεις
Είναι η συµµετοχή σε χορευτικές Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες σηµαντική;

όρος (Μ)

όρος (Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

t – test

t

df

P

2,47

-0,85

35

0,399

1,94

2,53

-2,33

35

0,026*

Είναι µια απασχόληση / βοηθά να 2,72

3,03

-0,89

35

0,381

2,64

-0,20

35

0,842

4,57

1,06

34

0,295

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή 2,19
φυσική κατάσταση
Είναι διασκέδαση

περνά η ώρα
Μαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε 2,58
άλλους
Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες

δεν

είναι

σηµαντική
Θεωρώ

άλλα

πράγµατα

πιο 4,91

σηµαντικά

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

381

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών της
οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην ερώτηση
«Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις
έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 105). ∆ε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των δυο µετρήσεων.

Πίνακας 105. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου που τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως
προς τις δυο µετρήσεις

Γιατί σου αρέσει να χορεύεις

Μέσος όρος

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

1,47

Μοιάζουν µε άλλους χορούς
Μου αρέσει ο συγχρονισµός και η

t – test

t

df

P

1,76

-1,57

16

0,136

3,50

3,31

0,39

15

0,704

1,69

1,88

-0,64

15

0,530

Με προκαλεί σαν δραστηριότητα

2,56

2,81

-0,64

15

0,534

Συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω

1,81

2,00

-0,72

15

0,485

3,12

3,44

-0,89

15

0,386

Με ευχαριστεί / είναι
διασκεδαστικό

οµαδικότητά τους

φίλους
Είναι καλός ο δάσκαλος
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Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην
ερώτηση «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 106). ∆εν εντοπίστηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.

Πίνακας 106. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου που δεν τους αρέσει να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στην ερώτηση «Γιατί δεν σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς», ως
προς τις δυο µετρήσεις.

Γιατί δε σου αρέσει να

Μέσος όρος

Μέσος όρος

χορεύεις παραδοσιακούς

(Μ)

(Μ)

χορούς

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

2,88

5,12

∆εν µου αρέσουν οι χοροί

t - test

T

df

p

4,38

-1,69

7

0,134

4,50

1,11

7

0,305

γενικά
∆εν είµαι καλός σε αυτό

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Είναι σηµαντικό για σένα να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακα
107). ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.
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Πίνακας 107. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «είναι σηµαντικό για σένα να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Είναι σηµαντικό για σένα να

Μέσος

Μέσος

χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Μου αρέσουν / διασκεδάζω

3,56

Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε

t - test

T

df

p

3,03

1,75

35

0,089

3,44

2,97

1,58

35

0,124

Νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό

4,22

3,72

1,48

35

0,147

Με βοηθά στην φυσική κατάσταση

3,14

3,00

0,34

35

0,739

Λόγω έλλειψης εµπειρίας

5,14

5,14

0,00

35

1,000

Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

4,30

4,11

0,48

35

0,635

∆εν έχω τις ικανότητες που

4,89

5,30

-1,04

35

0,306

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα

άλλους

Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν
είναι σηµαντικοί για σένα

χρειάζονται

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 108). ∆ε
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο µετρήσεων.
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Πίνακας 108. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στις χορευτικές
δραστηριότητες» ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στις χορευτικές

Μέσος

Μέσος

δραστηριότητες

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

2,67

∆ιαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα
Έχω πολλές εµπειρίες µέσω των

t – test

t

df

p

2,78

-0,40

35

0,692

2,67

2,89

-1,05

35

0,300

3,33

3,06

0,85

35

0,399

2,64

2,50

0,44

35

0,661

Λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

5,97

5,67

1,16

35

0,254

Λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό

5,58

5,53

0,13

35

0,897

Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες

χορευτικών δραστηριοτήτων
∆ηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου
αρέσουν
Γιατί δεν είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Πόσο καλός είσαι στους παραδοσιακούς χορούς»
ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 109). Για την ερώτηση
«Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά για τις απαντήσεις: «Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» καθώς ο µέσος όρος
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των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 4,42) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 3,30) (t (35) = 2,57, p < 0,05), «Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση
και υψηλή προσπάθεια» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της
οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,19) βρέθηκε
υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,92) (t

(35)

=

3,93, p < 0,001) και «Είναι εύκολη δραστηριότητα» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 3,69) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 2,72) (t

(35)

= 2,70, p < 0,05). Για τις άλλες απαντήσεις δε

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µετρήσεων.

Πίνακας 109. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «πόσο καλός είσαι στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Πόσο καλός είσαι στους

Μέσος

Μέσος

παραδοσιακούς χορούς

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρηση

µέτρησης

t – test

t

df

P

0,75

35

0,456

ς
Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω πολύ καλή φυσική

3,47

3,19

κατάσταση
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Έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν

3,72

3,08

1,85

35

0,073

Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

4,42

3,30

2,57

35

0,015*

Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

4,19

2,92

3,93

35

0,000***

3,69

2,72

2,70

35

0,011*

4,50

5,25

-1,66

35

0,106

5,83

5,97

-0,55

35

0,586

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό
∆εν έχω ρυθµό

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 ***Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας
110). Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο µετρήσεων για τις
απαντήσεις: «Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» καθώς ο µέσος όρος των
απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 3,22) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (Μ = 2,47) (t

(35)

= 2,51, p < 0,05), «Είναι διασκέδαση / µου αρέσει»

καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου πριν την
εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 3,33) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,53) (t

(35)=

2,39, p < 0,05) και «Είχα καλή

καθηγήτρια» καθώς ο µέσος όρος των απαντήσεων των αγοριών της οµάδας ελέγχου
πριν την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 4,22) βρέθηκε υψηλότερος από αυτόν
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος (Μ = 2,36) (t

(35)

= 4,37, p < 0,001). Για τις
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άλλες απαντήσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο
µετρήσεων.

Πίνακας 110. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι σου αρέσει στη διδασκαλία

Μ.Ο.

Μ.Ο.

των παραδοσιακών χορών

(Μ)

(Μ)

α΄

β΄

µέτρησης

µέτρησης

3,22

t – test

T

df

P

2,47

2,51

35

0,017*

2,78

2,44

1,17

35

0,249

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,33

2,53

2,39

35

0,023*

Είχα καλή καθηγήτρια

4,22

2,36

4,37

35

0,000**

Είναι µια ευκαιρία να µάθω και

2,64

2,64

0,00

35

1,000

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα
Βρίσκοµαι µε φίλους /
συνεργάζοµαι µε άλλους

άλλα σχετικά πράγµατα

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,05 **Στατιστικά σηµαντική διαφορά p < 0,001

Ο έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων των απαντήσεων των κοριτσιών
της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς»
ως προς τις δυο µετρήσεις έγινε µε το t-κριτήριο (Πίνακας 111). ∆εν εντοπίστηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές.
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Πίνακας 111. Μέσοι όροι, t τιµές και στατιστική σηµαντικότητα των απαντήσεων
των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στην ερώτηση «τι δε σου αρέσει στους
παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο µετρήσεις

Τι δε σου αρέσει στους

Μέσος όρος

Μέσος όρος

παραδοσιακούς χορούς

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

Γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

3,75

Απαιτούν αυτοσυγκέντρωση

t – test

t

df

P

3,53

0,49

35

0,627

3,33

3,69

-0,75

35

0,457

3,00

3,28

-0,56

35

0,582

3,72

3,56

0,35

35

0,725

και προσοχή
Χρειάζεται απόλυτο
συγχρονισµό µε την οµάδα και
τη µουσική
Έχουν υψηλές απαιτήσεις
ρυθµού

Στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 112 παρουσιάζονται οι στατιστικά σηµαντικές
διαφορές των απαντήσεων των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου ως προς τις δυο µετρήσεις.
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Πίνακας 112. (Ανακεφαλαιωτικός). Μέσοι όροι, t τιµές και απαντήσεις µε στατιστική
σηµαντικότητα των κοριτσιών της οµάδας ελέγχου ως προς τις δυο µετρήσεις

Μέσος

Μέσος

όρος

όρος

(Μ)

(Μ)

πρώτης

δεύτερης

µέτρησης

µέτρησης

1,94

4,42

t – test

t

df

p

2,53
χειροτέρε
ψη

-2,33

35

0,026

3,30

2,57

35

0,015

Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική
Είναι διασκέδαση

Γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς
Έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

Βελτίωση
Κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση

4,19

2,92

3,93

35

0,000

3,69

2,72

2,70

35

0,011

Η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

3,22

2,47

2,51

35

0,017

Είναι διασκέδαση / µου αρέσει

3,33

2,53

2,39

35

0,023

Είχα καλή καθηγήτρια

4,22

2,36

4,37

35

0,000

και υψηλή προσπάθεια
Είναι εύκολη δραστηριότητα
Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών

Οι χαµηλότεροι µέσοι όροι στη δεύτερη µέτρηση δείχνουν βελτίωση και οι µεγαλύτεροι
δείχνουν χειροτέρεψη της συµπεριφοράς
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Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών του συνολικού δείγµατος
στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση
Κάθε ερώτηση µπορεί να βαθµολογηθεί στις τρεις υποερωτήσεις της. Στην ερώτηση
«Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι ήσουν πριν; Που;» (Πίνακας
113) για την απάντηση «Βελτίωσα ρυθµό / κίνηση / στυλ», ο µέσος όρος (Μ) είναι
ίσος µε 2,51 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,60. Για την απάντηση «Έχω
περισσότερες γενικές γνώσεις / ικανότητα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,60 και η
τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,77. Τέλος για την απάντηση «Χορεύω µε περισσότερο
συγχρονισµό µε την οµάδα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,58 και η τυπική
απόκλιση (S.D.) µε 1,74.

Πίνακας 113. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις τρεις
επιλογές της ερώτησης «Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι
ήσουν πριν;»
Είσαι καλύτερος στους

N

παραδοσιακούς χορούς από ότι ήσουν

Minimu

Maxi

m

mum

M.Ο.

S. D.

πριν;
Βελτίωσα ρυθµό / κίνηση / στυλ

170

1,00

7,00

2,51*

1,60

Έχω περισσότερες γενικές γνώσεις /

170

1,00

7,00

2,60

1,77

170

1,00

7,00

2,58

1,74

ικανότητες
Χορεύω µε περισσότερο συγχρονισµό µε
την οµάδα
* Η πιο θετική στάση είναι προς τη µικρότερη τιµή «Βελτίωσα ρυθµό / κίνηση / στυλ»

Στην ερώτηση «Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν», αθροίζοντας τις
αρχικές απαντήσεις στα αντίστοιχα θέµατα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 114, για
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την επιλογή «ασχολήθηκα / απέκτησα εµπειρία» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,48
και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,72. Για την επιλογή «Έµαθα στο σχολείο /
διδάχτηκα από την καθηγήτρια» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,42 και η τυπική
απόκλιση (S.D.) µε 1,74.

Πίνακας 114. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν;»
Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν

N

πριν;

Mini-

Maxi-

mum

mum

Μ.Ο.

S. D.

Ασχολήθηκα / απέκτησα εµπειρία

170

1,00

7,00

2,48

1,72

Έµαθα στο σχολείο / διδάχτηκα από

170

1,00

7,00

2,42*

1,74

καθηγήτρια
* Η πιο θετική στάση είναι προς τη µικρότερη τιµή «Έµαθα στο σχολείο / διδάχτηκα από
καθηγήτρια»

Στην ερώτηση «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον»
για την επιλογή «µου αρέσει να χορεύω ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,98 και η
τυπική απόκλιση (S.D.) µε 2,03. Για την επιλογή «Κερδίζω από αυτή τη
δραστηριότητα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 3,16 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε
2,00 (Πίνακας 115).

Πίνακας 115. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;»
Γιατί

θα

ξαναχορέψεις N

παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;

Minimu

Maxi

m

mum

Μ.Ο.

S. D.
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Μου αρέσει να χορεύω

171

1,00

7,00

2,98*

2,03

Κερδίζω από αυτή τη δραστηριότητα

171

1,00

7,00

3,16

2,00

* Η πιο θετική στάση είναι προς τη µικρότερη τιµή «Μου αρέσει να χορεύω»

Στην ερώτηση «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον;» για την επιλογή «δεν µου αρέσει να χορεύω» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος
µε 4,93 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 2,20. Για την επιλογή «∆εν είναι χρήσιµη
δραστηριότητα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 5,12 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε
2,03 (Πίνακας 116).

Πίνακας 116. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον»
Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις

N

παραδ/κούς χορούς στο µέλλον

Mini-

Maxi-

mum

mum

Μ.Ο.

S. D.

∆εν µου αρέσει να χορεύω

171

1,00

7,00

4,93

2,20

∆εν είναι χρήσιµη δραστηριότητα

171

1,00

7,00

5,12*

2,03

*Για τις αρνητικές ερωτήσεις αξιολογείται η απάντηση µε το υψηλότερο µέσο όρο. Η πιο
θετική στάση είναι προς την απάντηση «∆εν είναι χρήσιµη δραστηριότητα»

Για τη διερεύνηση των παραγόντων που βοήθησαν τους µαθητές/τριες να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα διδασκαλίας και τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο
του µαθήµατος της Φ.Α. συνελέγησαν δεδοµένα από τις απαντήσεις των µαθητών σε
9 πιθανούς παράγοντες. Στον Πίνακα. 117 παρουσιάζονται τα ευρήµατα από τις
απαντήσεις των 190 µαθητών/τριών του δείγµατος στις επιλογές αυτές.
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Πίνακας 117. Κατανοµή (επιµέρους απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 190
µαθητών/τριών του δείγµατος ως προς τους παράγοντες που τους βοήθησαν να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
Παράγοντες συµµετοχής σε

Βοήθησαν

παραδοσιακούς χορούς

Ναι

∆εν βοήθησαν
Όχι

Ναι

Όχι

f

rf

f

rf

f

rf

f

rf

Καθηγήτρια Φ.Α.

160

84,2

8

4,2

7

3,7

101 53,2

Άλλοι καθηγητές

45

23,7

115

60,5

21

11,1

88

46,3

Ο ∆ιευθυντής

39

20,5

121

63,7

15

7,9

95

50,0

Οι γονείς

96

50,5

70

36,8

8

4,2

92

48,4

Συµµαθητές, κλίµα τάξης

114

60,0

44

23,2

32

16,8

79

41,6

Οι δραστηριότητες

113

59,5

43

22,6

29

15,3

82

43,2

Οι µέθοδοι διδασκαλίας

119

62,6

36

18,9

30

15,8

86

45,3

Άλλα σηµαντικά πρόσωπα

50

26,3

111

58,4

10

5,3

97

51,1

Άλλος παράγοντας

42

22,1

72

37,9

15

7,9

58

30,5

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η καθηγήτρια Φ.Α. ήταν εκείνη που βοήθησε
περισσότερο (84,2%) τους µαθητές/τριες να συµµετέχουν στους παραδοσιακούς
χορούς.

Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας στις 5 επιπλέον ερωτήσεις που δόθηκαν στη β΄ µέτρηση
Στην ερώτηση «Γιατί είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι ήσουν
πριν;» για την επιλογή «Βελτίωσα ρυθµό / κίνηση / στυλ» ο µέσος όρος (Μ) είναι
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ίσος µε 2,28 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,44. Για την επιλογή «Έχω
περισσότερες γενικές γνώσεις / ικανότητα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,22 και η
τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,46. Τέλος για την επιλογή «Χορεύω µε περισσότερο
συγχρονισµό µε την οµάδα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,30 και η τυπική
απόκλιση (S.D.) µε 1,56 ( Πίνακας 118).

Πίνακας 118. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις τρεις
επιλογές της ερώτησης «Είσαι καλύτερος στους παραδοσιακούς χορούς από ότι
ήσουν πριν: Πως;»
Είσαι καλύτερος στους

N

παραδοσιακούς χορούς από ότι ήσουν

Mini-

Maxi-

mum

mum

M.Ο.

S. D.

πριν: Πως;
Βελτίωσα ρυθµό / κίνηση / στυλ

90

1,00

7,00

2,28

1,44

Έχω περισσότερες γενικές γνώσεις /

90

1,00

7,00

2,22*

1,46

90

1,00

7,00

2,30

1,56

ικανότητα
Χορεύω µε περισσότερο συγχρονισµό µε
την οµάδα
* Η πιο θετική στάση είναι προς τη µικρότερη τιµή «Έχω περισσότερες γενικές γνώσεις /
ικανότητα»

Κάθε ερώτηση βαθµολογείται αθροίζοντας τις δυο απαντήσεις της ερώτησης
«Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν» στα αντίστοιχα θέµατα. Όπως φαίνεται
από τον Πίνακα 119 για την επιλογή «Ασχολήθηκα / απέκτησα εµπειρία» ο µέσος
όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,14 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,40. Για την επιλογή
«Έµαθα στο σχολείο / διδάχτηκα από την καθηγήτρια» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος
µε 2,14 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,64.
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Πίνακας 119. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν»
Γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν N

Mini-

Maxi-

πριν

mum

mum

Μ.Ο.

S. D.

Ασχολήθηκα / απέκτησα εµπειρία

90

1,00

7,00

2,14*

1,40

Έµαθα στο σχολείο / διδάχτηκα από

90

1,00

7,00

2,14*

1,64

καθηγήτρια
* Η θετική στάση είναι προς τις απαντήσεις: «Ασχολήθηκα / απέκτησα εµπειρία» «Έµαθα
στο σχολείο / διδάχτηκα από καθηγήτρια»

Στην ερώτηση «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;»
για την επιλογή «µου αρέσει να χορεύω ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,76 και η
τυπική απόκλιση (S.D.) µε 1,94. Για την επιλογή «Κερδίζω από αυτή τη
δραστηριότητα;» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 2,90 και η τυπική απόκλιση (S.D.)
µε 1,95 (Πίνακας 120).

Πίνακας 120. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη για τις δυο επιλογές
της ερώτησης «γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον»
Γιατί θα ξαναχορέψεις

N

παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;»

Mini-

Maxi-

mum

mum

Μ.Ο.

S. D.

Μου αρέσει να χορεύω

90

1,00

7,00

2,76*

1,94

Κερδίζω από αυτή τη δραστηριότητα

90

1,00

7,00

2,90

1,95

* Η πιο θετική στάση είναι προς τη µικρότερη τιµή «Μου αρέσει να χορεύω»

Στην ερώτηση «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον;» για την επιλογή «∆εν µου αρέσει να χορεύω» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος
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µε 5,22 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε 2,02. Για τν επιλογή «∆εν είναι χρήσιµη
δραστηριότητα» ο µέσος όρος (Μ) είναι ίσος µε 5,38 και η τυπική απόκλιση (S.D.) µε
1,90 (Πίνακας 121).

Πίνακας 121. Μέση τιµή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή για τις δυο
επιλογές της ερώτησης «Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον»
Γιατί δεν θα ξαναχορέψεις

N

παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον

Mini-

Max-

mum

imum

Μ.Ο.

S. D.

∆εν µου αρέσει να χορεύω

90

1,00

7,00

5,22

2,02

∆εν είναι χρήσιµη δραστηριότητα

90

1,00

7,00

5,38*

1,90

*Αξιολογείται η απάντηση µε το υψηλότερο µέσο όρο. Η τάση της πειραµατικής οµάδας
είναι προς την απάντηση «∆εν είναι χρήσιµη δραστηριότητα »
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η συζήτηση, η ερµηνεία, o έλεγχος της επαλήθευσης των
υποθέσεων

και

η

διαπίστωση

της

αποτελεσµατικότητας

του

παρεµβατικού

προγράµµατος στις αξιολογούµενες µεταβλητές ως προς την οµάδα και ως προς το φύλο.
Σύµφωνα µε τις ερευνητικές µας υποθέσεις:

1. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες.
Για την πρώτη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών

της

πειραµατικής

οµάδας

από

τη

συµµετοχή

σε

χορευτικές

δραστηριότητες επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 1ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή
σου σε χορευτικές δραστηριότητες;» µετά την εφαρµογή του παρεµβατικού
προγράµµατος, µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη συµµετοχή
σε χορευτικές δραστηριότητες σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Ειδικότερα στον
παράγοντα «είναι διασκέδαση» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,70 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα
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p<0,01 (Πίνακας 48). Για τους παράγοντες «κάνω άσκηση/αποκτώ καλή υγεία» και «έχω
συνεργασία/είναι

µια

πρόκληση»

οι

µαθητές/τριες

της

πειραµατικής

οµάδας

παρουσίασαν µικρή αύξηση ικανοποίησης σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου και η διαφορά
τους δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 48).
Για το ίδιο ερώτηµα οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη δεύτερη
µέτρηση. Όσον αφορά τους παράγοντες: «είναι διασκέδαση» βρέθηκε βελτίωση κατά
0,59 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 και «γνωρίζω φίλους / κάνω
σχέσεις» κατά 0,52 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 26).
Όσον αφορά τον παράγοντα «κάνω άσκηση / αποκτώ καλή υγεία» βρέθηκε µια µικρή
µείωση, ενώ στον παράγοντα «έχω συνεργασία /είναι µια πρόκληση» βρέθηκε µια µικρή
αύξηση στη β΄ µέτρηση αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 26).
Όσον αφορά το 2ο ερώτηµα «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες;» µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου βρέθηκε λίγο υψηλότερο
επίπεδο ικανοποίησης για τους µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας σε σχέση µε την
οµάδα ελέγχου στον παράγοντα «δεν έχω ικανότητες» και η διαφορά δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 48).
Στο ίδιο ερώτηµα οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν
υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες στη
δεύτερη µέτρηση µε βελτίωση στον παράγοντα «δεν έχω ικανότητες» κατά 0,61 της
µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 26). Οι µαθητές/τριες δηλαδή
µετά την εφαρµογή του διαθεµατικού προγράµµατος συνειδητοποίησαν ότι έχουν
ικανότητες για να χορέψουν και αυτό τους δηµιούργησε εσωτερικά κίνητρα για
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συµµετοχή στις χορευτικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ο
σηµαντικότερος παράγοντας ικανοποίησης των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας
από τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες είναι η συνειδητή αντίληψη
ικανοτήτων και η διασκέδαση και ακολουθεί ο παράγοντας «γνωρίζω φίλους / κάνω
σχέσεις». Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του
πειραµατικού προγράµµατος.
Αν και δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα διαθεµατικών εφαρµογών,
εντούτοις τα ευρήµατα συµφωνούν µε αποτελέσµατα διαθεµατικής παρέµβασης στη Φ.
Α., όπου αναφέρεται θετική επίδραση στην ικανοποίηση των µαθητών που σχετίζεται
θετικά µε την εσωτερική παρακίνηση (Γκοτσαρίδης και συν., 2007). Τα αποτελέσµατα
επίσης συµφωνούν µε ερευνητικά δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση από τη
συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σχετίζεται θετικά µε ψυχολογικά οφέλη όπως
η διασκέδαση και η ευχαρίστηση (Biddle, 1995), ενώ διαφωνούν µε αναφορές που
υποστηρίζουν ότι οι µαθητές δεν ικανοποιούνται από τη συµµετοχή τους σε
προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας στο σχολείο (Chatzisarantis, Hagger, Biddle,
Smith, 2005, Min-hau & Allen, 2002, Carlson, 1995, Christodulidis, Papaioannou,
Diggelidis, 2001, Scantling & Stand, 1994).
Στην παρούσα έρευνα οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας µετά την
εφαρµογή του παρεµβατικού προγράµµατος συµφώνησαν περισσότερο από την οµάδα
ελέγχου ότι τους αρέσει να συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες επειδή
διασκεδάζουν. Ένας από τους στόχους του προγράµµατος ήταν η ανάδειξη της
ικανότητας των µαθητών/τριών να χορεύουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της
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εσωτερικής παρακίνησης στοιχεία που προκαλούν την αίσθηση ευχαρίστησης και
διασκέδασης.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν τη θετική επίδραση του παρεµβατικού προγράµµατος
στην εσωτερική παρακίνηση και τον αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών για
διασκέδαση, συνειδητή αντίληψη ικανοτήτων και ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων
(Deci και Ryan, 1985, 2004). Σύµφωνα µε τη θεωρία του αυτοκαθορισµού ένα
περιβάλλον µάθησης ενισχύει αυτοκαθοριζόµενες µορφές παρακίνησης όταν ικανοποιεί
τις βασικές ανάγκες των ατόµων για αυτονοµία, ικανότητα και κοινωνικές σχέσεις (Deci
& Ryan, 2004, Ντουµάνης, 2005).
Όσον αφορά τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου στην 1η ερώτηση «Τι σου
αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες;» µετά την εφαρµογή του
παραδοσιακού προγράµµατος παρουσίασαν χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη
δεύτερη µέτρηση µε µείωση στους παράγοντες: είναι διασκέδαση κατά -0,50 της
µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05, «γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» κατά
-0,98 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,001, «κάνω άσκηση / αποκτώ
καλή υγεία» κατά -0,58 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και «έχω
συνεργασία / είναι µια πρόκληση» κατά -0,50 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 37). Τα ευρήµατα δείχνουν µη παρακίνηση των
µαθητών/τριών της οµάδας ελέγχου για συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες και
µείωση της ικανοποίησης που σχετίζεται µε έλλειψη παρακίνησης για διαπροσωπικές
σχέσεις, συνεργασία µε άλλους και άσκηση για βελτίωση της υγείας.
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2. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες.
Για τη δεύτερη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά την 3η ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;» µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου οι
µαθητές/τριες

της

αντιλαµβανόµενης

πειραµατικής
αξίας

της

οµάδας

συµµετοχής

παρουσίασαν
των

υψηλότερα

µαθητών/τριών

σε

επίπεδα
χορευτικές

δραστηριότητες σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Η αύξηση της αντιλαµβανόµενης αξίας
σχετίζεται µε βελτίωση των παραγόντων «είναι διασκέδαση» κατά 0,69 της µονάδας και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,01 και «µαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους»
κατά 0,56 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 49). Για τους
παράγοντες «αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση» και «είναι µια
απασχόληση/ βοηθά να περνά η ώρα» οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας
παρουσίασαν µεγαλύτερη βελτίωση από την οµάδα ελέγχου και διαφορά δεν είναι όµως
στατιστικά σηµαντική. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας πίστευαν περισσότερο
από την οµάδα ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος ότι διασκεδάζουν και
µαθαίνουν να συναναστρέφονται µε άλλους, ευρήµατα που µπορούν να αποδοθούν στην
επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος .
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Για την ίδια ερώτηση οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας της
συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες στη δεύτερη µέτρηση. Η αύξηση της
αντιλαµβανόµενης αξίας σχετίζεται µε βελτίωση του παράγοντα «µαθαίνω να
συναναστρέφοµαι µε άλλους» κατά 0,45 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05 (Πίνακας 27). Για τους παράγοντες «αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική
κατάσταση» βρέθηκε µια µικρή µείωση, ενώ για τον παράγοντα «είναι διασκέδαση»
βρέθηκε µια µικρή βελτίωση στη δεύτερη µέτρηση και η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σηµαντική. Για τον παράγοντα «είναι µια απασχόληση / βοηθά να περνά η ώρα» δε
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά.
Όσον αφορά την 4η ερώτηση «γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν
είναι σηµαντική για σένα;» τόσο µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου, όσο και για
την πειραµατική οµάδα µεταξύ των µετρήσεων δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές για τον παράγοντα «θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά» (Πίνακας 27). Τα
αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού
προγράµµατος.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι ισχυρότεροι παράγοντες αύξησης της
αντιλαµβανόµενης αξίας των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες είναι η διασκέδαση και ακολουθεί

η κοινωνική

συναναστροφή, παράγοντες που συνδέονται µε υψηλό αυτοκαθορισµό και εσωτερική
παρακίνηση (Deci & Ryan, 1985). Προς αυτή την κατεύθυνση άσκησε σηµαντική
επίδραση το διαθεµατικό πρόγραµµα το οποίο υποστήριξε την αυτενεργό συµµετοχή των
µαθητών και την ανάληψη πρωτοβουλιών για βιωµατική συµµετοχή σε χορευτικές
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δραστηριότητες µέσα σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής. Οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας ενδυνάµωσαν τα πιστεύω τους για την σηµασία των χορευτικών
δραστηριοτήτων στη ζωή µετά από γνώση και κατανόηση των ωφελειών που είχαν από
τη διαδικασία συµµετοχής (Αjzen & Fisbein, 1977). Υπάρχουν αναφορές που
υποστηρίζουν ότι η βιωµατική µάθηση στο πλαίσιο συλλογικών κοινωνικών
δραστηριοτήτων βοηθά τα άτοµα να κατανοήσουν τις συναισθηµατικές αξίες και
αντιλήψεις και τις µεταξύ τους σχέσεις (Άντζακα, Λουτζάκη, 1999).
Τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτοκαθορισµού
σύµφωνα µε την οποία όταν τα άτοµα παρακινούνται από εσωτερικά κίνητρα όπως η
ικανοποίηση, η διασκέδαση και η δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων, οδηγούνται σε
συµπεριφορές µε υψηλό αυτοκαθορισµό. Η δηµιουργία κλίµατος εσωτερικής
παρακίνησης θέτοντας στόχους κινητοποίησης κοινωνικών παραγόντων σχετίζεται µε
υψηλή αυτόνοµη συµπεριφορά και συναισθηµατική διέγερση (Deci & Ryan, 1991,
2000). Τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται και στο πλαίσιο της θεωρίας της κοινωνικής
µάθησης σύµφωνα µε την οποία η ανθρώπινη συµπεριφορά ερµηνεύεται βάσει της
αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ συναίσθησης, συµπεριφοράς και κοινωνικών
επιδράσεων (Bandura, 1977a, σ. viii).
Όσον αφορά την οµάδα ελέγχου στο 3ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;» οι µαθητές/τριες της πειραµατικής
οµάδας µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης παρουσίασαν χαµηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης αξίας της συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες στη δεύτερη
µέτρηση µε µείωση στους παράγοντες: «αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική
κατάσταση» κατά -0,61 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και «είναι
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διασκέδαση» κατά -0,55 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,01 (Πίνακας
38). Για τους παράγοντες «µαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους» και «είναι µια
απασχόληση / βοηθά να περνά η ώρα» βρέθηκε µια µικρή µείωση που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική. Οι µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου πίστευαν λιγότερο µετά την
εφαρµογή του παραδοσιακού προγράµµατος ότι η συµµετοχή τους σε χορευτικές
δραστηριότητες τους βοηθά να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και υγεία και να
διασκεδάσουν.
Όσον αφορά την 4η ερώτηση «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν
είναι σηµαντική για σένα;» για τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου βρέθηκε µια µικρή
µείωση στη δεύτερη µέτρηση για τον παράγοντα «θεωρώ άλλα πράγµατα πιο
σηµαντικά» και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 38).
Τα ευρήµατα δείχνουν χαµηλότερη αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής σε
χορευτικές δραστηριότητες για τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου που σχετίζεται µε
έλλειψη παρακίνησης, µείωση της διασκέδασης και της αντίληψης άσκησης για την
απόκτηση

καλής

φυσικής

κατάστασης

και

υγείας.

Το

χαµηλότερο

επίπεδο

αντιλαµβανόµενης αξίας βρέθηκε για τον παράγοντα «είναι διασκέδαση». Τα
αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του παραδοσιακού
προγράµµατος.
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3. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα

των

µαθητών/τριών

της

πειραµατικής

οµάδας

στις

χορευτικές

δραστηριότητες.
Για την τρίτη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στις χορευτικές δραστηριότητες
επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά την 5η ερώτηση «Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου µετά την
εφαρµογή του διαθεµατικού

προγράµµατος

οι µαθητές

πειραµατικής οµάδας

παρουσίασαν λίγο υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης ικανότητας από την οµάδα
ελέγχου στους παράγοντες «καταβάλω µεγάλη προσπάθεια», «διαθέτω υψηλή κινητική
δεξιότητα», «έχω πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων» και
«δηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου αρέσουν», διαφορά που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική (Πίνακας 53).
Για την ίδια ερώτηση οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας µεταξύ πρώτης
και δεύτερης µέτρησης παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης ικανότητας
στη δεύτερη µέτρηση για τον παράγοντα «έχω πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών
δραστηριοτήτων» µε βελτίωση κατά 0,64 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
p<0,01 (Πίνακας 31). Τo εύρηµα ερµηνεύεται ως βελτίωση της αντίληψης
αποτελεσµατικότητας των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας, οι οποίοι πίστευαν
περισσότερο µετά την εφαρµογή του προγράµµατος ότι έγιναν καλύτεροι, επειδή
απέκτησαν πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τους
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παράγοντες «καταβάλω µεγάλη προσπάθεια», «διαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα» και
«δηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου αρέσουν» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική.
Όσον αφορά την 6η ερώτηση «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές
δραστηριότητες;» µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας συνειδητοποίησαν ότι έχουν ικανότητα στους χορούς περισσότερο
από την οµάδα ελέγχου µε µικρή βελτίωση για τους παράγοντες «λόγω έλλειψης
κινητικής δεξιότητας» και «λόγω έλλειψης εµπειρίας στο χορό», διαφορά που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 53).
Στην ίδια ερώτηση για τους µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας
συνειδητοποίησαν ότι έχουν ικανότητα στους χορούς περισσότερο στη δεύτερη µέτρηση
µε βελτίωση στον παράγοντα «λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας» κατά 0,47 µε
στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 31). Για τον παράγοντα «λόγω έλλειψης
εµπειρίας στο χορό» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση και η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σηµαντική.
Τα ευρήµατα δείχνουν ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην
αύξηση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών στις χορευτικές
δραστηριότητες είναι η αύξηση της προσωπικής εµπειρίας και η συνειδητή αντίληψη
χορευτικής ικανότητας. Μετά την εφαρµογή του προγράµµατος οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας αντιλήφθηκαν περισσότερο ότι είναι καλοί στους χορούς επειδή
αυξήθηκαν οι εµπειρίες τους από τη συµµετοχή και συνειδητοποίησαν ότι βελτίωσαν τη
χορευτική τους ικανότητα, αποτελέσµατα που θα µπορούσε να αποδοθούν στην
επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
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Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία, όπου υποστηρίζεται ότι οι
µαθητές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε περιοχές που υπάρχει δυνατότητα
βελτίωσης και τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν την ικανότητα τους µε αποτέλεσµα να
αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοαντίληψη (Γούδας, και συν., 2006, σ. 17, Locke,
& Latham, 1990, Supaporn, Griffin, 1998). Οι χορευτικές δραστηριότητες από τη φύση
τους δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο ικανότητας των µαθητών/τριών για συµµετοχή,
στοιχείο

που

µπορεί

να

επιδράσει

στην

προσπάθεια

για

βελτίωση

και

αυτοαποτελεσµατικότητα. Τα ευρήµατα διαφωνούν µε προηγούµενα αποτελέσµατα
εφαρµογής διαθεµατικής παρέµβασης στη Φ. Α., όπου δεν αναφέρεται επίδραση στην
αντιλαµβανόµενη ικανότητα των µαθητών/τριών και στην αντίληψη στόχων µάθησηςβελτίωσης (Γκοτσαρίδης και συν., 2007).
Άλλες σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή προγραµµάτων κινητικών
δραστηριοτήτων µε ευχάριστο και ψυχαγωγικό περιεχόµενο και διαδικασίες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής, ενισχύουν τις προσωπικές εµπειρίες
και µπορούν να παρακινήσουν εσωτερικά τους µαθητές/τριες για υιοθέτηση στόχων
βελτίωσης (Vallerand, 1997, 2001). Αποτελέσµατα άλλων ερευνών υποστηρίζουν
επίσης, θετικές συσχετίσεις µεταξύ της αντιλαµβανόµενης ικανότητας, στάσεων και
εσωτερικής παρακίνησης των µαθητών και προσανατολισµού στόχων προσωπικής
βελτίωσης/απόδοσης στο µάθηµα της Φ.Α. (Goudas & Biddle, 1994, Papaioannou &
Theodorakis, 1996, Papaioannou, 1997).
Επίσης, ενισχύονται θεωρητικά επιχειρήµατα που υποστηρίζουν ότι οι βιωµατικές
διαθεµατικές δραστηριότητες ενισχύουν τις προσωπικές εµπειρίες και βοηθούν τους
µαθητές να κατανοήσουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν σε πραγµατικές καταστάσεις
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(Ματσαγγούρας, 2003, σ. 38). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η συνειδητοποίηση
ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαµορφώνεται στο στάδιο εκείνο της µάθησης που τα άτοµα
σκέφτονται τι κάνουν και πως θα το κάνουν, καταβάλλοντας µεγαλύτερη προσπάθεια
µέσω της εσωτερικής παρακίνησης (Bandura, 1977, Khera, 1998, s. 185). Η κατανόηση
της λειτουργικότητας του χορού στη ζωή µέσω της προσωπικής εµπειρίας (Άντζακα,
Λουτζάκη, 1999) βοήθησε τους µαθητές να αντιληφθούν ότι είχαν λόγους να
συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες, να προσπαθήσουν και να γίνουν καλύτεροι.
Σύµφωνα µε τη θεωρία του προσανατολισµού στόχων (Nicholls, 1989, 1992)
όταν το άτοµο είναι προσανατολισµένο στην προσωπική του βελτίωση-µάθηση, η
αποτελεσµατικότητα του κρίνεται από το ίδιο µε βάση την απόκτηση καινούργιων
δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση του και οδηγείται σε υψηλή εσωτερική παρακίνηση.
Επίσης στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτοκαθορισµού (Deci & Ryan, 2004, Ryan & Deci,
2000) περιβάλλοντα που προάγουν την επιλογή και τον αυτοκαθορισµό του ατόµου
βοηθούν στην αύξηση της εσωτερικής του παρακίνησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση άσκησε σηµαντική επίδραση το διαθεµατικό
πρόγραµµα το οποίο υποστήριξε την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτενεργό συµµετοχή
των µαθητών σε χορευτικές δραστηριότητες. Η ερµηνεία των αντιλήψεων των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας είναι σύµφωνη µε τους επιδιωκόµενους
στόχους του πειραµατικού προγράµµατος, το οποίο µε την οργάνωση κατάλληλου
περιβάλλοντος µάθησης έδωσε σε όλους τους µαθητές/τριες κίνητρα και ευκαιρίες για
συµµετοχή και προσπάθεια για την απόκτηση προσωπικής εµπειρίας και βελτίωση της
χορευτικής δεξιότητας.
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Για τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου στα παραπάνω ερωτήµατα µεταξύ
πρώτης και δεύτερης µέτρησης βρέθηκε µια µικρή βελτίωση της αντιλαµβανόµενης
ικανότητας των µαθητών/τριών στη δεύτερη µέτρηση σε όλους τους παράγοντες και η
διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 42).

4. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στο ποσοστό των
µαθητών/τριών που τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί.
Για την τέταρτη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στο ποσοστό των
µαθητών/τριών που τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί αλλά η διαφορά των ποσοστών
µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στο 7ο ερώτηµα: «Σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς; Ναι. Όχι. ∆εν το γνωρίζω» πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος το ποσοστό των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους
άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς (57,3%) έναντι της οµάδας ελέγχου (37,6%)
παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Επίσης, για εκείνους που δεν τους άρεσε να
χορεύουν στην πειραµατική οµάδα το ποσοστό ήταν (44,9 %) έναντι της οµάδας ελέγχου
(55,1%) διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 6).
Μετά την εφαρµογή του προγράµµατος το ποσοστό των µαθητών/τριών που τους
άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην πειραµατική οµάδα (72,9 % ) και στην
οµάδα ελέγχου (64,5 %) αυξήθηκε και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Για
τους µαθητές που δεν τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στην πειραµατική
οµάδα το ποσοστό µειώθηκε (27,1 %) όπως και στην οµάδα ελέγχου µειώθηκε (35,5 %)
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και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 47). Μπορούµε λοιπόν να πούµε
ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Στο ίδιο ερώτηµα για την πειραµατική οµάδα µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκε
στη δεύτερη µέτρηση το 80% των µαθητών/τριών που τους άρεσε να χορεύουν πριν, τους
άρεσε και µετά, ενώ το 20 % των µαθητών/τριών που δεν τους άρεσε να χορεύουν πριν
τους άρεσε µετά, διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Επίσης το 60,6% των
µαθητών/τριών που δεν τους άρεσε να χορεύουν πριν, τους άρεσε µετά, ενώ το 39,4 %
των µαθητών/τριών που δεν τους άρεσε να χορεύουν πριν, δεν τους άρεσε και µετά,
διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 25). Μπορούµε λοιπόν να πούµε
ότι οφείλεται στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Για την οµάδα ελέγχου στο ίδιο ερώτηµα βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά µεταξύ των µετρήσεων (p<0,001) Το 100% των µαθητών/τριών που τους άρεσε
να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή του προγράµµατος, τους άρεσε
και µετά. Το 43,9% των µαθητών/τριών που δεν τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς πριν την εφαρµογή του προγράµµατος τους άρεσε µετά την εφαρµογή διαφορά
που είναι στατιστικά σηµαντική και µπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του
προγράµµατος της οµάδας ελέγχου (Πίνακας 36).
Επειδή πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος άρεσαν οι χοροί σε
µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών της πειραµατικής οµάδας από ό,τι στην οµάδα ελέγχου,
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος η πειραµατική οµάδα είχε µικρότερα περιθώρια
αύξησης του ποσοστού της. Η οµάδα ελέγχου που είχε πολύ χαµηλότερο ποσοστό
µαθητών/τριών που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος είχε µεγαλύτερα περιθώρια αύξησης του ποσοστού της µετά την
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εφαρµογή του προγράµµατος. Η αύξηση του ποσοστού των µαθητών που τους αρέσουν
οι παραδοσιακοί χοροί και στις δύο οµάδες δείχνει ότι οι παραδοσιακοί χοροί στο
Γυµνάσιο είναι ελκυστικοί για τους µαθητές/τριες (∆ούλιας, και συν., 2005, Κυριαζή, και
συν, 2004).

5. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών από τη συµµετοχή τους στους παραδοσιακούς χορούς.
Για την πέµπτη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας που τους άρεσαν οι παραδοσιακοί χοροί
επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 8ο ερώτηµα «γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» µεταξύ της πειραµατικής και οµάδας ελέγχου µετά την
εφαρµογή του παρεµβατικού προγράµµατος βρέθηκε ότι οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας που τους άρεσαν οι παραδοσιακοί χοροί παρουσίασαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τους µαθητές της οµάδας ελέγχου. Στον παράγοντα «µε
προκαλεί σαν δραστηριότητα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,74 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα p<0,01) (Πίνακας 50). Όσον αφορά τους παράγοντες «µοιάζουν µε
άλλους χορούς» οι οµάδες βρέθηκαν στο ίδιο επίπεδο και στον παράγοντα
«συνεργάζοµαι µε άλλους /κάνω φίλους» η πειραµατική οµάδα βρέθηκε σε λίγο
υψηλότερο επίπεδο από την οµάδα ελέγχου, διαφορά που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας που τους άρεσε να χορεύουν
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πίστευαν περισσότερο από την οµάδα ελέγχου µετά την εφαρµογή του προγράµµατος ότι
οι παραδοσιακοί χοροί είναι µια δραστηριότητα που τους προκαλεί ενδιαφέρον.
Για το ίδιο ερώτηµα «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» στους
µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης βρέθηκε
θετική επίδραση στην ικανοποίηση των µαθητών/τριών που τους άρεσε να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς σε µερικούς παράγοντες (Πίνακας 28). Όσον αφορά τον
παράγοντα «µε ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,35 της
µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,05). Στον παράγοντα «συνεργάζοµαι µε
άλλους / κάνω φίλους» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,76 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα (p<0,05) και στον παράγοντα «είναι καλός ο δάσκαλος» βρέθηκε
βελτίωση κατά 2,06 µονάδες µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001). Για τους
παράγοντες «µου αρέσει ο συγχρονισµός µε την οµάδα» και «µοιάζουν µε άλλους
χορούς» βρέθηκε µια µικρή µείωση, ενώ για τον παράγοντα «µε προκαλεί σαν
δραστηριότητα» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση στη δεύτερη µέτρηση που δεν είναι όµως
στατιστικά σηµαντική. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας που τους άρεσε να
χορεύουν πίστευαν περισσότερο µετά την εφαρµογή του προγράµµατος ότι τους
ικανοποιεί να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς επειδή διασκεδάζουν, συνεργάζονται µε
άλλους και κάνουν φίλους και αυτό αντιλήφθηκαν ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στον
καλό δάσκαλο. Έτσι ο πιο ισχυρός παράγοντας ικανοποίησης για τους µαθητές είναι «ο
καλός δάσκαλος» και ακολουθούν οι παράγοντες «συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω
φίλους» και «µε ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό». Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε
να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
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Όσον αφορά το 9ο ερώτηµα «γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς» στον παράγοντα «δε µου αρέσουν οι χοροί γενικά» οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας που δεν τους άρεσε να χορεύουν βρέθηκε ότι ένιωθαν χαµηλότερη
ικανοποίηση από την οµάδα ελέγχου, ενώ στον παράγοντα «δεν είµαι καλός σε αυτό»
βρέθηκε υψηλότερη αυτοαντίληψη, διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική
(Πίνακας 51).
Στο ίδιο ερώτηµα «γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» οι
µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας που δεν τους άρεσε να χορεύουν βρέθηκε ότι
ένιωθαν χαµηλότερη ικανοποίηση στη δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «δε µου
αρέσουν οι χοροί γενικά» και µια µικρή βελτίωση στον παράγοντα «δεν είµαι καλός σε
αυτό», διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 29).
Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε ερευνητικά δεδοµένα εφαρµογής διαθεµατικών
παρεµβάσεων στη Φ.Α. µε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των µαθητών από το
µάθηµα που σχετίζεται µε υψηλή παρακίνηση (Γκοτζαρίδης και συν., 2007). Επίσης
ενισχύουν θεωρητικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα διαθεµατικά προγράµµατα
µπορούν να ενεργοποιήσουν τους µαθητές και να αναπτύξουν συνεργατικές σχέσεις και
συναισθηµατική διέγερση (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 110, 245, Στιβακτάκη και συν,
2008). Καθοριστικός παράγοντας παρακίνησης είναι ο Κ.Φ.Α. ως κοινωνικός
παράγοντας επιρροής στη συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών στο µάθηµα Φ.Α.
(Μυλώσης, 2004, σ, 288, Θεοδωράκης, 1990, Min-hau, 2002).
Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο των διαθεµατικών
προγραµµάτων στην ενίσχυση των θετικών στάσεων των µαθητών/τριών που τους άρεσε
να χορεύουν, ενώ δεν παρακινήθηκαν ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά οι µαθητές/τριες
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που δεν τους άρεσε να χορεύουν. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται στο πλαίσιο της θεωρίας
της γνωστικής ασυµφωνίας (Festinger, 1957, στο Γεώργας, 1995, σ. 159) σύµφωνα µε
την οποία η ασυµφωνία µεταξύ πεποιθήσεων και συµπεριφοράς και η αντίσταση στην
αλλαγή εξαρτάται από την ποσότητα και τη δύναµη των προηγούµενων πεποιθήσεων
αλλά και το µέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουν τα άτοµα για να αλλάξουν τη
στάση τους. Η µη εξάλειψη της ασυµφωνίας δε διευκολύνει την αλλαγή των
πεποιθήσεων προς το καλύτερο για τα άτοµα αυτά και ίσως χρειάζεται συνέχιση των
προσπαθειών για την ενίσχυση των σωστών «πιστεύω» µε σχετικές παρεµβάσεις και στις
επόµενες τάξεις του Γυµνασίου.
Σύµφωνα µε τους Deci και Ryan (1991) και Ryan & Deci (2000) η έµφυτη
ανάγκη για δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων και συνεργασίας µε άλλους σχετίζεται
θετικά µε την αυτόνοµη συµπεριφορά, την παρακίνηση και την ικανοποίηση από τη
συµµετοχή σε µια δραστηριότητα. Ένας από τους στόχους του διαθεµατικού
προγράµµατος ήταν η δηµιουργία κλίµατος εσωτερικής παρακίνησης θέτοντας στόχους
επίτευξης συνεργασίας, επικοινωνίας και συναισθηµατικής διέγερσης, στόχοι που
φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν. ∆όθηκε βαρύτητα στη µουσική, το τραγούδι και σε άλλα
πολιτιστικά στοιχεία των χορών µέσα από ένα ευρύ φάσµα προκλητικών συλλογικών
δραστηριοτήτων µε ευχάριστο περιεχόµενο, στοιχεία που διευκόλυναν την έκφραση και
επικοινωνία των µαθητών/τριών, δίδοντας ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασίας και
διαπροσωπικών σχέσεων.
Όσον αφορά την οµάδα ελέγχου στο ερώτηµα «γιατί σου αρέσει να χορεύεις
παραδοσιακούς χορούς» για τους µαθητές/τριες που τους άρεσε να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς βρέθηκαν χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη δεύτερη
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µέτρηση µε µια µικρή µείωση σε όλους τους παράγοντες, διαφορά που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική. Όσον αφορά τον παράγοντα «µου αρέσει ο συγχρονισµός και η
οµαδικότητα τους» βρέθηκε µείωση κατά 0,70 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα (p<0,0) (Πίνακας 39). Τα χαµηλότερα σκορ των µαθητών που τους άρεσε
να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στη δεύτερη µέτρηση ερµηνεύουν λιγότερο θετική
στάση προς τους παραδοσιακούς χορούς µετά την εφαρµογή της παραδοσιακής
διδασκαλίας.
Στο ερώτηµα «γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» για τους
µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου που δεν τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς στη δεύτερη µέτρηση για τις απαντήσεις «∆εν µου αρέσουν οι χοροί γενικά» και
«∆εν είµαι καλός σε αυτό» βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο
µετρήσεων ( p<0,05) µε µείωση της ικανοποίησης (Πίνακα 40).

6. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδα για τους παραδοσιακούς χορούς.
Για την έκτη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη αξία
των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για τους παραδοσιακούς χορούς
επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 10ο ερώτηµα «γιατί οι παραδοσιακοί χοροί
είναι σηµαντικοί για σένα» από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι µετά την εφαρµογή του
παρεµβατικού προγράµµατος οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν
υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών από τη οµάδα
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ελέγχου στον παράγοντα «µε βοηθά στη φυσική κατάσταση» που βρέθηκε βελτίωση
κατά 0,63 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,001) (Πίνακας 52). Οι
µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας πίστευαν περισσότερο από την οµάδα ελέγχου
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος ότι οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί γιατί
βοηθούν στη φυσική κατάσταση. Τα αποτελέσµατα ερµηνεύουν τη θετική επίδραση του
διαθεµατικού

προγράµµατος

διδασκαλίας

στην

εσωτερική

παρακίνηση

των

µαθητών/τριών για συµµετοχή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και θα µπορούσε
να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Για την πειραµατική οµάδα µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης στο ίδιο
ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα» βρέθηκε θετική
επίδραση στην αντιλαµβανόµενη αξία των παραδοσιακών χορών για τους µαθητές/τριες
της πειραµατικής οµάδας (Πίνακας 30 ). Όσον αφορά τον παράγοντα «νοµίζω ότι είµαι
καλός σε αυτό» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,71 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,001). Όσον αφορά τους παράγοντες «κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους», και
«µε βοηθά στην φυσική κατάσταση» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 30).
Όσον αφορά το 11ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί
για σένα;» µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου οι µαθητές/τριες της πειραµατικής
οµάδας βρέθηκαν σε λίγο υψηλότερο επίπεδο αντιλαµβανόµενου εσωτερικού ελέγχου
της αξίας των παραδοσιακών χορών από την οµάδα ελέγχου για όλους τους παράγοντες
που δεν είναι όµως στατιστικά σηµαντικό (Πίνακας 52).
Στο ίδιο ερώτηµα για την πειραµατική οµάδα µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν
υψηλότερα

επίπεδα

αντιλαµβανόµενου

εσωτερικού

ελέγχου

της

αξίας

των
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παραδοσιακών χορών (Πίνακας 30) στους παράγοντες: «Λόγω έλλειψης εµπειρίας» που
βρέθηκε βελτίωση κατά 0,93 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) και
«δεν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται» που βρέθηκε βελτίωση κατά 0,57 της
µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,01. Για τον παράγοντα «θεωρώ άλλα
πράγµατα πιο σηµαντικά» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική. Ο πιο ισχυρός παράγοντας της αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών
χορών για τους µαθητές/τριες είναι η συνειδητοποίηση της εµπειρίας. Ακολουθεί η
συνειδητοποίηση των ικανοτήτων που χρειάζονται στους παραδοσιακούς χορούς. Τα
αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού
προγράµµατος.
Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε αποτελέσµατα ερευνών που υποστηρίζουν ότι
οι µαθητές Γυµνασίου παρακινούνται θετικά όταν βρίσκουν το µάθηµα ενδιαφέρον,
ευχάριστο και ωφέλιµο για την προσωπική τους ζωή και όταν υιοθετούν προσωπικούς
στόχους βελτίωσης (Duda, Nicholls, 1992, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 1996,
Παπαϊωάννου & ∆ιγγελίδης, 1998, Ντουµάνης, 2005, Standage, Duda, Dumanis, 2003).
Επίσης, ενισχύουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι µαθητές/τριες Γυµνασίου είναι
πιθανόν

να

διαµορφώσουν

ισχυρότερες

στάσεις

για

συµµετοχή

σε

φυσική

δραστηριότητα, όταν νιώθουν ικανοί από τη συµµετοχή τους σε αυτή (Min-hau, Allen,
2002) και όταν κατανοήσουν τη σηµασία και σπουδαιότητα της στη ζωή µέσω της
προσωπικής εµπειρίας (Carlson, 1995, Christodoulidis et al., 2001, Cone at all., 1998,
Craig, Goldberg, Dietz, 1996, Θεοδωράκης, 1990, Tannehill & Zakrajsek, 1993).
Υποστηρίζεται επίσης ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζεται και ενισχύεται
από τη δύναµη της άµεσης εµπειρίας, η οποία αποκτάται µε την αύξηση των ευκαιριών
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αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό περιβάλλον και τονίζει τις σηµασίες και τα νοήµατα
που δίνουν τα ίδια τα άτοµα στο περιβάλλον τους µέσω των λειτουργιών, των ρόλων και
των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσουν (Bandura, 1977, σ. 10, Μπίκος, 2004, σ.
131). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η συνειδητή αντίληψη των έµφυτων ικανοτήτων, των
εµπειριών και των αλληλεπιδράσεων του ατόµου µε διάφορα περιβάλλοντα συµβάλλει
στην ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοηµοσύνης και αυτοαντίληψης
(Gardner, 1994, σ. 175, στo Mαραγκουδάκης, 1994, σ. 34).
Ένας από τους στόχους του προγράµµατος ήταν να ενισχύσει την αυτοαντίληψη
των µαθητών/τριών για τις ικανότητες τους. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε αφού οι
µαθητές/τριες παρακινήθηκαν για ενεργό συµµετοχή και βελτίωση της φυσικής
κατάστασης και συνειδητοποίησαν µέσω της προσωπικής εµπειρίας, ότι είχαν τις
ικανότητες που χρειάζονται για να χορέψουν, προσπάθησαν και έγιναν καλύτεροι
(Nicholls, 1992). Βάσει της θεωρίας του αυτοκαθορισµού όταν ικανοποιούνται οι
βασικές ανάγκες των ατόµων για αυτονοµία και ικανότητα τα άτοµα ενεργούν µε
εσωτερική παρακίνηση, αυτοκαθορισµό και βελτίωση ικανοτήτων και υψηλή
αποτελεσµατικότητα (αναγνωρισµένη ρύθµιση) (Deci & Ryan, 2004, Ντουµάνης, 2005,
Standage, Duda, Dumanis, 2003). Οι καθηγητές Φ.Α. πρέπει να παρακινούν τους
µαθητές/τριες για συµµετοχή στους παραδοσιακούς χορούς εστιάζοντας στην απόκτηση
θετικών εµπειριών, στην ανάδειξη ικανοτήτων και τη βελτίωση τους.
Όσον αφορά την οµάδα ελέγχου στο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι
σηµαντικοί για σένα» βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας των
παραδοσιακών χορών στη δεύτερη µέτρηση (Πίνακα 41). Όσον αφορά τον παράγοντα
«µου αρέσουν/ διασκεδάζω» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,44 της µονάδας µε στατιστική
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σηµαντικότητα p<0,05. Για τον παράγοντα «νοµίζω ότι είµαι καλός σε αυτό» βρέθηκε
βελτίωση κατά 0,57 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05. Για τους
παράγοντες «κάνω φίλους/ συνεργάζοµαι µε άλλους» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση και
«µε βοηθά στη φυσική κατάσταση» βρέθηκε µια µικρή µείωση που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική.
Στο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα» για
τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενου
ελέγχου της αξίας των παραδοσιακών χορών στη δεύτερη µέτρηση (Πίνακα 41). Όσον
αφορά τον παράγοντα «λόγω έλλειψης εµπειρίας» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,63 της
µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05. Όσον αφορά τον παράγοντα «δεν έχω τις
ικανότητες που χρειάζονται» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,78 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα p<0,01. Για τον παράγοντα «Θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά»
βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Πρακτικά οι µαθητές
της οµάδας ελέγχου συνειδητοποίησαν πιο πολύ µετά την εφαρµογή της παραδοσιακής
διδασκαλίας ότι είχαν τις ικανότητες που χρειάζονται για να χορέψουν παραδοσιακούς
χορούς. Η απόκτηση εµπειρίας τους βοήθησε να αντιληφθούν ότι είναι ικανοί.

7. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη
ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στους παραδοσιακούς
χορούς.
Για την έβδοµη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην αντιλαµβανόµενη
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ικανότητα των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στους παραδοσιακούς χορούς
επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 12ο ερώτηµα «γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου βρέθηκε µια
µικρή βελτίωση για τους µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας κατά 0,61 της µονάδας
στον παράγοντα «έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν» που δεν είναι στατιστικά σηµαντική
(Πίνακας 54).
Στο ίδιο ερώτηµα για την πειραµατική οµάδα µεταξύ των µετρήσεων οι
µαθητές/τριες παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης ικανότητας στη
δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» και βρέθηκε
βελτίωση κατά 1,47 µονάδες µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 32). Για
τον παράγοντα «έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση» βρέθηκε µια πολύ µικρή µείωση
που δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Οι παράγοντες «έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν»,
«κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» και «είναι εύκολη
δραστηριότητα» είχαν µια µικρή βελτίωση που δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Όσον αφορά το 13ο ερώτηµα «γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς;» βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικού ελέγχου της αντιλαµβανόµενης
ικανότητας των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας στη δεύτερη µέτρηση (Πίνακας
32). Για τους παράγοντες «έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» βρέθηκε
βελτίωση κατά 0,93 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) και «δεν έχω
ρυθµό» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,64 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,001). Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του
πειραµατικού προγράµµατος.

420

Ο ισχυρότερος παράγοντας παρακίνησης των µαθητών/τριών για την αύξηση της
αντιλαµβανόµενης ικανότητας είναι η αντίληψη ότι είχαν καλό δάσκαλο. Ακολουθούν η
συνειδητή αντίληψη αύξησης της εµπειρίας και της ενασχόλησης µε τους χορούς και η
συνειδητή αντίληψη ρυθµού. Πρακτικά οι µαθητές/τριες αντιλήφθηκαν ότι έγιναν
καλύτεροι στους χορούς µέσω της κατάλληλης καθοδήγησης του δασκάλου µε τη
παρακίνηση του οποίου συµµετείχαν αυτενεργά στη διαδικασία µάθησης δοκιµάζοντας
και αναγνωρίζοντας τις ικανότητες τους. Έτσι ασχολήθηκαν πιο πολύ µε τους
παραδοσιακούς

χορούς,

απέκτησαν

περισσότερες

προσωπικές

εµπειρίες

και

συνειδητοποίησαν ότι έχουν ρυθµό, ικανότητα που υποστηρίζεται ότι ενυπάρχει σε κάθε
υγιή άνθρωπο σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να νιώθει ικανός σε κινητικές
δραστηριότητες (Παπαµόσχου, και συν. 2009).
Αν και δεν υπάρχουν πολλά αποτελέσµατα εφαρµογών διαθεµατικών
προγραµµάτων, τα ευρήµατα διαφωνούν µε αποτελέσµατα προηγούµενης εφαρµογής
διαθεµατικής παρέµβασης στη Φ.Α., όπου δεν αναφέρεται σηµαντική επίδραση στη
βελτίωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών (Γκοτζαρίδης και συν.,
2007). Τα ευρήµατα ενισχύουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η εµπειρία µέσω του
προσωπικού βιώµατος διευκολύνει την ανάδειξη επιθυµιών και κινήτρων για ενεργητική
µάθηση και βελτίωση (Αρχοντάκη - Φιλίππου, 2003, σ. 27-39, Μπίκος, 2004, σ. 130).
Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε αναφορές που υποστηρίζουν ότι ο Κ.Φ.Α. ως
παράγοντας που κατευθύνει την διδασκαλία και επιδρά στην αυτοαντίληψη των µαθητών
µέσω της εξωτερικής ανατροφοδότησης που παρέχει (feedback) (Μουντάκης, 1993, σ.
59-60) και η διδασκαλία που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να παίρνουν οι ίδιοι
αποφάσεις και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το δάσκαλο και να δηµιουργούν

421

προσωπικές εµπειρίες, αυξάνουν την παρακίνηση των µαθητών/τριών και µπορούν να
συµβάλλουν στη διαµόρφωση στάσεων προς τη Φ.Α. (Aicinena 1991, Harter, 1988,
1990) Weiss, 1987). Επίσης συµφωνούν µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών που
υποστηρίζουν ότι οι µαθητές που είναι προσανατολισµένοι στη βελτίωση έχουν
µεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση και υψηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα (Goudas
& Biddle, 1994, Duda, Nicholls, 1992).
Τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται στο πλαίσιο της θεωρίας της γνωστικής
αξιολόγησης των Deci και Ryan (2004) σύµφωνα µε την οποία σηµαντικός παράγοντας
που επηρεάζει τις ενέργειές του ανθρώπου είναι η κρίση του σχετικά µε την ικανότητά
του για αυτοαποτελεσµατικότητα η οποία εξαρτάται από την εσωτερική παρακίνηση. Τα
γεγονότα που αναδεικνύουν την αντίληψη της ικανότητας έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης και του αυτοκαθορισµού.
Σε αυτή την κατεύθυνση άσκησε ουσιαστική επίδραση το περιεχόµενο και η
διδασκαλία του διαθεµατικού προγράµµατος το οποίο εµπλουτίστηκε µε δραστηριότητες
βιωµατικού χαρακτήρα και διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης για να αντιληφθούν
οι µαθητές τις ικανότητες τους στους χορούς. Οι µαθητές/τριες µέσω της παρατήρησης
και της µίµησης µε την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων
δηµιούργησαν νέες προσωπικές εµπειρίες (Μπουρνέλλη, 2002, σ. 16-17, Τραυλός, 2000,
σ. 100-106). Η δηµιουργία προσωπικών εµπειριών µέσω της διεγερτικής επίδρασης της
µουσικής, του ρυθµού, του στίχου και της κίνησης βοήθησε τους µαθητές να
αντιληφθούν ότι ο ρυθµός ενυπήρχε µέσα τους και απλά εκδηλώθηκε µε κατάλληλα και
ποιοτικά ερεθίσµατα (Θεοδωράκου, 2005). Η συνειδητή αντίληψη ρυθµού παρακίνησε
τους µαθητές/τριες να προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι στους χορούς και να
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αντιληφθούν την αποτελεσµατικότητα τους. Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η
βελτίωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών-τριών µέσω της παρακίνησης
και της υιοθέτησης στόχων µάθησης-βελτίωσης στους παραδοσιακούς χορούς, στόχος
που φάνηκε να επιτεύχθηκε.
Όσον αφορά την οµάδα ελέγχου στο ερώτηµα «γιατί είσαι καλός στους
παραδοσιακούς χορούς;» στη δεύτερη µέτρηση παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης ικανότητας (Πίνακας 43). Βρέθηκε βελτίωση στους παράγοντες:
«έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» κατά 1,04 µονάδες µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,001), «κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και υψηλή προσπάθεια» κατά 0,81 της
µονάδας, (p<0,001) και «είναι εύκολη δραστηριότητα» κατά 0,60 της µονάδας
(p<0,01). Για τους παράγοντες «έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση» και «έχω εµπειρία /
µε διασκεδάζουν» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Επίσης, οι µαθητές της οµάδας ελέγχου στο ερώτηµα «γιατί δεν είσαι καλός στους
παραδοσιακούς

χορούς;»

παρουσίασαν

υψηλότερα

επίπεδα

αντιλαµβανόµενου

εσωτερικού ελέγχου ικανότητας στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τον παράγοντα «δεν
έχω ρυθµό» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,46 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,05) (Πίνακας 43). Ο πιο σηµαντικός παράγοντας αύξησης της αντιλαµβανόµενης
ικανότητας είναι ο καλός δάσκαλος, η σωµατική εξάσκηση και η υψηλή προσπάθεια.
Όσον αφορά το ερώτηµα «είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν; πως;» που
απαντήθηκε µόνο στη β΄ µέτρηση οι µαθητές /τριες της πειραµατικής οµάδας
αντιλήφθηκαν ότι έγιναν καλύτεροι στους παραδοσιακούς χορούς βελτιώνοντας τις
γενικές γνώσεις και την χορευτική τους ικανότητα (Μ.Ο.=2,22) (Πίνακας 118 ). Όσον
αφορά την ερώτηση «γιατί είσαι καλύτερος από ότι ήσουν πριν;» οι µαθητές/τριες της
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πειραµατικής οµάδας αντιλήφθηκαν ότι έγιναν καλύτεροι επειδή ασχολήθηκαν
περισσότερο και απέκτησαν περισσότερες εµπειρίες, βελτίωση που σχετίστηκε θετικά µε
τη διδασκαλία και την καθηγήτρια Φ.Α. (Μ.Ο.=2,14) (Πίνακας 119).

8. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών.
Για την όγδοη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών
επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 14ο ερώτηµα «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών» µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν
υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη διδασκαλία για τους µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας. Όσον αφορά τους παράγοντες: «η οµαδικότητα / το ευχάριστο
κλίµα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,64 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,05), «βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» βρέθηκε βελτίωση κατά
0,65 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,01), «είναι διασκέδαση / µου
αρέσει» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,68 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα
(p<0,05) και «είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα» βελτίωση
κατά 0,99 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) (Πίνακας 55). Ο πιο
ισχυρός παράγοντας ικανοποίησης των µαθητών/τριών από τη διδασκαλία είναι «µια
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ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα». Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσε να
αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Στο ίδιο ερώτηµα µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης βρέθηκαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τη διδασκαλία για τους µαθητές/τριες της πειραµατικής
οµάδας στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τον παράγοντα «η οµαδικότητα / το
ευχάριστο κλίµα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,51 της µονάδας µε στατιστική
σηµαντικότητα (p<0,05). Όσον αφορά τον παράγοντα «είναι διασκέδαση / µου αρέσει»
βρέθηκε βελτίωση κατά 0,78 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001). Όσον
αφορά τον παράγοντα «είχα καλή καθηγήτρια» βρέθηκε η µεγαλύτερη βελτίωση κατά
1,41 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) (Πίνακας 33). Για τους
παράγοντες «βρίσκοµαι µε φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους» και «είναι µια ευκαιρία να
µάθω και άλλα σχετικά πράγµατα» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική. Ο πιο ισχυρός παράγοντας ικανοποίησης των µαθητών/τριών από
τη συµµετοχή στη διδασκαλία είναι η καθηγήτρια και ακολουθεί η διασκέδαση /
ευχαρίστηση και τέλος η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα. Τα αποτελέσµατα αυτά θα
µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Όσον αφορά το 15ο ερώτηµα «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς»
µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης από τη διδασκαλία για τους µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας στον
παράγοντα «έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού» µε βελτίωση κατά 0,66 της µονάδας µε
στατιστική σηµαντικότητα (p<0,05). (Πίνακας 56). Πρακτικά οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας συνειδητοποίησαν περισσότερο από τους µαθητές της οµάδας
ελέγχου ότι οι παραδοσιακοί χοροί δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού.
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Στο ίδιο ερώτηµα βρέθηκε αύξηση του εσωτερικού ελέγχου ικανοποίησης των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση
(Πίνακας 34) για τους παράγοντες: «γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση» βρέθηκε βελτίωση
κατά 0,59 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και «χρειάζεται απόλυτο
συγχρονισµό µε την οµάδα και τη µουσική» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,92 της µονάδας
µε

στατιστική

σηµαντικότητα

(p<0,05).

Για

τους

παράγοντες

«απαιτούν

αυτοσυγκέντρωση και προσοχή» και «έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού» βρέθηκε µια
µικρή βελτίωση και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Τα αποτελέσµατα αυτά
θα µπορούσε να αποδοθούν στην επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος.
Πρακτικά οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας συνειδητοποίησαν
περισσότερο ότι οι παραδοσιακοί χοροί γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση και ότι χρειάζεται
συγχρονισµός µε την οµάδα και τη µουσική, στοιχείο που αγχώνει συνήθως τους µαθητές
κατά τη διαδικασία µάθησης. Η επίτευξη του στόχου αυτού σχετίζεται µε το θετικό κλίµα
παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. Η συνειδητή αντίληψη συγχρονισµού των
µαθητών/τριών επιτεύχθηκε µέσω της οµαδικότητας, του ευχάριστου κλίµατος και της
παρακίνησης του καθηγητή Φ.Α. για συµµετοχή στο µάθηµα.
Ένας από τους στόχους ήταν η ικανοποίηση των µαθητών από τη διδασκαλία και
προς αυτή την κατεύθυνση άσκησε σηµαντική επίδραση το διαθεµατικό πρόγραµµα
µέσω του οποίου έµαθαν και άλλα σχετικά µε τους χορούς πράγµατα και
συνειδητοποιήθηκε η σχέση µουσικής, ρυθµού και κίνησης. Σύµφωνα µε τη
βιβλιογραφία τα ευχάριστα ακουστικά ερεθίσµατα µέσω της µουσικής και του στίχου και
τα οπτικά ερεθίσµατα µέσω της παρατήρησης συνεπικουρούµενα από το βίωµα της
συγκίνησης βοηθούν στην αντίληψη κίνησης και ρυθµού (Ζέρβας, 1987, Λυκεσάς, 2002,
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σ. 146). Οι µαθητές αντιλήφθηκαν ότι για να χορέψουν δεν απαιτούνται υψηλά επίπεδα
ρυθµού και χορεύοντας µπορούν να γυµναστούν µε χαµηλή ένταση.
Πρακτικά η καθηγήτρια µέσω ενός κατάλληλα οργανωµένου και ευχάριστου
περιεχοµένου διδασκαλίας παρακίνησε τους µαθητές να συµµετέχουν, να χορέψουν και
να ευχαριστηθούν από το µάθηµα. Η ποικιλία µεθόδων, οι δραστηριότητες που είχαν
άµεση σχέση µε τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ανάγκες των µαθητών/τριων και η
δυνατότητα επιλογών στο µάθηµα (Aicinena, 1991, Mosston & Ashworth, 1997)
επέδρασαν θετικά στην παρακίνηση, την ενεργό συµµετοχή και τη διασκέδαση των
µαθητών (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 38, Goyda, Biddle, Fox, & Underwood, 1995, σ. 254264), Παπαϊωάννου, 1999, σ. 104).
Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε ερευνητικά δεδοµένα διαθεµατικής παρέµβασης
στη Φ.Α. που υποστηρίζουν θετική συσχέτιση της παρακίνησης και της ικανοποίησης
των µαθητών/τριών από το µάθηµα (Γκοτζαρίδης και συν., 2007). Επίσης προηγούµενες
έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο Κ.Φ.Α. είναι καθοριστικός παράγοντας εσωτερικής
παρακίνησης και αυτοκαθορισµού των µαθητών/τριών, ο οποίος µπορεί να τους
επηρεάσει για ενεργητικότερη συµµετοχή µε τη συµπεριφορά του και τη χρήση
κατάλληλων µεθόδων διδασκαλίας (Goudas, Biddle, Fox, & Underwood, 1995,
Θεοδωράκης, 1990, Μυλώσης, 2004, σ. 288, Παπαïωάννου, 1999, σ. 104, Wayda et all,
1999, στο Mυλώσης, 2004, σ. 3). Υπάρχουν αναφορές που επιβεβαιώνουν ότι η
ευχαρίστηση, η διασκέδαση και το κλίµα τάξης σχετίζονται θετικά µε την ικανοποίηση
των µαθητών/τριών γυµνασίου από τη Φ.Α. (Luke & Sinclair, 1991, Ματσαγγούρας,
2000, σ. 186, Papaharisis, Goudas, 2003). Επίσης θεωρητικές απόψεις αναφέρουν ότι οι
παραδοσιακοί χοροί µπορούν να οδηγήσουν τους µαθητές στην αντίληψη της
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συλλογικότητας εστιάζοντας στα οµαδικά συναισθήµατα και τη σηµασία τους (Ζήκος,
Παναγιωτοπούλου, 1990, σ. 149-152).
Όσον αφορά τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου µεταξύ των µετρήσεων στο
ερώτηµα «τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών» παρουσίασαν
βελτίωση στη δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «έχω καλή καθηγήτρια» που βρέθηκε
βελτίωση κατά 1,42 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) (Πίνακας 44).
Στους περισσότερους παράγοντες βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική και µείωση στον παράγοντα «είναι µια ευκαιρία να µάθω και άλλα σχετικά
πράγµατα» που δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Όσον αφορά το ερώτηµα «τι δε σου
αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» µεταξύ πρώτης και δεύτερης µέτρησης για τους
µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
(Πίνακας 45). Τα αποτελέσµατα ενισχύουν απόψεις που αναφέρουν ότι η διδακτική
πρακτική που χρησιµοποιείται στη Φ.Α. στα παραδοσιακά προγράµµατα έχει
δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα (Ζήκος, 2004, Λυκεσάς, 2002, σ. 27, Στιβακτάκη και συν.,
2008).

9. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα είχε θετική επίδραση στην πρόθεση των
µαθητών/τριών να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και µελλοντικά
Για την ένατη υπόθεση µας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το πειραµατικό
πρόγραµµα µετά την εφαρµογή του είχε θετική επίδραση στην πρόθεση των
µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας για µελλοντική ενασχόληση µε τους
παραδοσιακούς χορούς επαληθεύοντας την υπόθεση µας.
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Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το ερώτηµα που δόθηκε µόνο στη δεύτερη
µέτρηση «Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;» οι µαθητές/τριες
της πειραµατικής οµάδας δήλωσαν πρόθεση για µελλοντική ενασχόληση µε τους
παραδοσιακούς χορούς την οποία συσχέτισαν θετικά µε την ικανοποίηση (Μ.Ο.= 2,76)
(Πίνακας 120 ) ενώ στο ερώτηµα «Γιατί δε θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο
µέλλον;» αντιλήφθηκαν περισσότερο τη χρησιµότητα των παραδοσιακών χορών στη
ζωή (Μ.Ο.=5,38) (Πίνακας 121). Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας πιστεύουν
ότι θα ξαναχορέψουν παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον επειδή τους ευχαριστεί και
είναι χρήσιµη δραστηριότητα.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι στάσεις σχετίζονται µε την πρόθεση για
συµµετοχή

και

ότι

ενδυναµώνοντας

τις

στάσεις

για

φυσική

δραστηριότητα

ισχυροποιούνται και οι προθέσεις για συµµετοχή (Θεοδωράκης, ∆ογάνης, Μπαγιάτης,
Γούδας, Τσαραπατάκης, 1992, Papaioannou & Theodorakis, 1996).
Σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς η πρόθεση προηγείται
κάθε συµπεριφοράς και επηρεάζεται σηµαντικά από τη στάση η οποία µπορεί να
προβλέψει τη συµπεριφορά (Ajzen & Fishbein, 1972, Hagger, Chatzisarantis, Biddle, &
Orbell, 2005, Θεοδωράκης, 1992).

429

Παράπλευρα ερωτήµατα
1. Το πειραµατικό πρόγραµµα θα επιδρούσε θετικά στις στάσεις και αντιλήψεις
αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας προς τους παραδοσιακούς χορούς
και τις χορευτικές δραστηριότητες σε κάθε ένα από τα ερωτήµατα του
ερωτηµατολογίου.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το πειραµατικό πρόγραµµα επέδρασε θετικά στις στάσεις
και αντιλήψεις των κοριτσιών και των αγοριών της πειραµατικής οµάδας προς τους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες σε κάθε ένα από τα
ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου.
Στην α΄ µέτρηση παρατηρήθηκε ότι µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας άρεσε περισσότερο στα κορίτσια να συµµετέχουν σε χορευτικές
δραστηριότητες από ό,τι στα αγόρια (Πίνακας 24), επειδή διασκέδαζαν, γνώριζαν φίλους και
έκαναν σχέσεις, συνεργάζονταν, γυµνάζονταν και αποκτούσαν καλή φυσική κατάσταση και
υγεία, ενώ τους προκαλούσε σαν δραστηριότητα. Για τους ίδιους λόγους τα κορίτσια

αντιλαµβάνονταν περισσότερο από τα αγόρια ότι είναι πολύ σηµαντικό να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς, ενώ πίστευαν συνειδητά ότι η αξιολόγηση τους αυτή είχε σχέση
µε τις προσωπικές τους εµπειρίες, τις ικανότητες τους και την ενσωµάτωση των χορών στα
άλλα σηµαντικά ενδιαφέροντα τους. Τα αγόρια αντιλαµβάνονταν περισσότερο από τα κορίτσια
ότι η αποτελεσµατικότητα τους στις χορευτικές δραστηριότητες οφειλόταν στην υψηλή κινητική
τους δεξιότητα και στην καλή φυσική τους κατάσταση (Πίνακας 24).

Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το 1ο ερώτηµα «Γιατί σου αρέσει να συµµετέχεις
σε χορευτικές δραστηριότητες;» στην πρώτη µέτρηση πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας σε όλους τους παράγοντες. Τα αγόρια παρουσίασαν
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χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τα κορίτσια πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος εύρηµα που δείχνει ότι τα κορίτσια αντλούν µεγαλύτερη ικανοποίηση από
τη συµµετοχή τους σε χορευτικές δραστηριότητες (Πίνακας 24). Το εύρηµα συµφωνεί µε
προηγούµενη έρευνα που υποστηρίζει ότι τα αγόρια εµφανίζουν λιγότερο θετική στάση
προς τους παραδοσιακούς χορούς σε σχέση µε τα κορίτσια, η οποία όµως µπορεί να
βελτιωθεί µε ειδικές διδακτικές παρεµβάσεις (Λυκεσάς, 2002, σ. 142).
Παρόλα αυτά µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος τόσο τα αγόρια όσο

και τα κορίτσια διαφοροποιήθηκαν και άλλαξαν στάση. Μεταξύ των µετρήσεων για τα
αγόρια της πειραµατικής οµάδας στο 1ο ερώτηµα «Γιατί σου αρέσει να συµµετέχεις σε
χορευτικές δραστηριότητες;» βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη δεύτερη
µέτρηση. Όσον αφορά τους παράγοντες «είναι διασκέδαση» βρέθηκε βελτίωση κατά
0,91 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) και «γνωρίζω φίλους /κάνω
σχέσεις» βρέθηκε κατά 0,75 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας
70). Πρακτικά τα αγόρια εκτίµησαν περισσότερο µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
ότι τους αρέσει να συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες επειδή διασκεδάζουν,
γνωρίζουν φίλους και κάνουν σχέσεις µε άλλους, εύρηµα που θα µπορούσε να αποδοθεί
στην αλληλεπίδραση πειραµατικής οµάδας και φύλου.
Μεταξύ των µετρήσεων για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 2ο
ερώτηµα «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;» βρέθηκε
υψηλότερο επίπεδο αντιλαµβανόµενου εσωτερικού ελέγχου της ικανοποίησης στη
δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «δεν έχω ικανότητες» µε βελτίωση κατά 0,74 µε
στατιστική σηµαντικότητα (p<0,001) (πίνακας 81). Και στους παράγοντες «είναι
διασκέδαση», «γνωρίζω φίλους/κάνω σχέσεις», «έχω συνεργασία/είναι µια πρόκληση»
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βρέθηκε µια µικρή βελτίωση που δεν είναι όµως στατιστικά σηµαντική (πίνακας 81).
Πρακτικά τα κορίτσια συνειδητοποίησαν περισσότερο µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος ότι τους αρέσει να συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες επειδή
έχουν ικανότητες, αλλαγή που θα µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση
πειραµατικής οµάδας και φύλου.
Στην παρούσα έρευνα τα αγόρια εξέφρασαν µια διαφορετική άποψη καθώς
παρακινούνται για συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες για να διασκεδάσουν και να
συναναστραφούν µε άλλα άτοµα, άποψη που ενισχύει προηγούµενες ερευνητικές
αναφορές (Sirard, Pfeiffer, Pate, 2006, Κολοβελώνης, 2008), ενώ διαφωνεί µε άλλες
έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια ευχαριστιούνται µε κινητικές δραστηριότητες
που προβάλλουν δύναµη, ένταση, έξαψη και ανταγωνισµό (Γράµψα-Τζούπη, Αντωνίου,
∆έρρη, Γουργούλης, 2002, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, 1999, σ. 80, Treanor, et
al., 1998).
Τα αποτελέσµατα δείχνουν θετική επίδραση του προγράµµατος στην εσωτερική
παρακίνηση και τον αυτοκαθορισµό των αγοριών για συµµετοχή και αύξηση της
ικανοποίησης µέσω της βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων και των κοριτσιών για
αύξηση της συνειδητής αντίληψης ικανοτήτων στους χορούς (Deci και Ryan, 2004).
Όσον αφορά το 3ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες
είναι σηµαντική για σένα;» και στο 4ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της
πειραµατικής οµάδας βρέθηκε πριν την εφαρµογή του προγράµµατος στατιστικά
σηµαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες. Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού
προγράµµατος τα κορίτσια παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας
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της συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες στον παράγοντα «Είναι µια απασχόληση
/βοηθά να περνά η ώρα» και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 60).

Για τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας µεταξύ των µετρήσεων στο 3ο ερώτηµα
«Γιατί η συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;» και στο
4ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για
σένα;» σηµειώθηκε µια µικρή βελτίωση στη δεύτερη µέτρηση σε όλους τους παράγοντες
και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 71).
Για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 3ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σου
σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκε
µικρή µείωση στον παράγοντα «αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική κατάσταση»
και µικρή βελτίωση στους παράγοντες: «είναι διασκέδαση», «είναι µα απασχόληση να
περνά η ώρα» και «µαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους» που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική (Πίνακας 82). Στο 4ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σου σε χορευτικές
δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα;» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση και η
διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 82).
Στο 5ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης ικανότητας στα κορίτσια στον παράγοντα «δηµιουργούν υψηλά
κίνητρα / µου αρέσουν» µε βελτίωση κατά 1,28 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,01 (Πίνακας 64), εύρηµα που δείχνει υψηλή εσωτερική παρακίνηση για ικανοποίηση
και θα µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
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Στο 6ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές (Πίνακας 64).
Για τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας στο 5ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ των µετρήσεων δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά. Στο 6ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ
των µετρήσεων βρέθηκε υψηλότερο επίπεδο στον παράγοντα «λόγω έλλειψης
κινητικής δεξιότητας» µε βελτίωση κατά 0,71 και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05
(πίνακας 75) στη δεύτερη µέτρηση, εύρηµα που δείχνει αύξηση της αντιλαµβανόµενης
ικανότητας των αγοριών µέσω της συνειδητής αντίληψης κινητικής δεξιότητας και θα
µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 5ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός στις
χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης

ικανότητας

στους

παράγοντες:

«διαθέτω

υψηλή

κινητική

δεξιότητα» µε βελτίωση κατά 0,90 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001
και «έχω πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών δραστηριοτήτων» µε βελτίωση κατά
0,81 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 86). Στο 6ο ερώτηµα
«Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» µεταξύ των µετρήσεων για τα
κορίτσια της πειραµατικής οµάδας δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
(Πίνακας 86). Τα ευρήµατα θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και
πειραµατικής οµάδας.
Τα αποτελέσµατα ερµηνεύουν υψηλότερη πρόκληση και παρακίνηση των
κοριτσιών για βελτίωση χορευτικής δεξιότητας σε σχέση µε τα αγόρια. Τα κορίτσια της
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πειραµατικής οµάδας συσχέτισαν την αίσθηση αποτελεσµατικότητας στους χορούς µε
την βελτίωση χορευτικής δεξιότητας και την απόκτηση περισσότερων εµπειριών. Βάσει
της θεωρίας επίτευξης στόχων ο προσανατολισµός στη βελτίωση και την ενσωµάτωση
στη διαδικασία µάθησης οδηγεί σε υψηλή εσωτερική παρακίνηση. Τα αποτελέσµατα
συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια παρακινούνται
εσωτερικά για συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες για απόκτηση «καλλιτεχνικής
εµπειρίας» και «συναισθηµατικής διέγερσης» (Long & Haney, 1986, Macdonald, 1990).
Τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας είχαν αυξηµένη αίσθηση αποτελεσµατικότητας
στους χορούς µετά την εφαρµογή του προγράµµατος επειδή συνειδητοποίησαν ότι
διαθέτουν την κατάλληλη κινητική δεξιότητα.
Τα ευρήµατα δείχνουν υψηλή εσωτερική παρακίνηση και αυτοκαθορισµό
αγοριών και κοριτσιών που σχετίζεται µε αίσθηση αποτελεσµατικότητας και ενισχύουν
θεωρητικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή διαθεµατικών προγραµµάτων
δίνει τη δυνατότητα απόκτησης θετικών εµπειριών, ικανών να παρακινήσουν και να
ενισχύσουν την αυτόνοµη συµµετοχή όλων των µαθητών στους παραδοσιακούς χορούς
και ιδιαίτερα των αγοριών, τα οποία δείχνουν απροθυµία και έλλειψη ενδιαφέροντος στα
παραδοσιακά προγράµµατα (Στιβακτάκη, και συν, 2008).
Όσον αφορά το 7ο ερώτηµα «Σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς; ναι,
όχι, δεν το γνωρίζω» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας πριν την
εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος βρέθηκε ότι από αυτούς που τους άρεσε να
χορεύουν παραδοσιακούς χορούς το 46,8% ήταν αγόρια και το 53,2% ήταν κορίτσια,
Επίσης από αυτούς που δεν τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς το 68,6 %
ήταν αγόρια και το 30,6 % ήταν κορίτσια, διαφορά που είναι στατιστικά σηµαντική
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(p<0,05) (πίνακας 14), εύρηµα που µπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του φύλου και
συµφωνεί µε σύγχρονες αναφορές που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια εµφανίζουν πιο
αρνητικές στάσεις προς τους παραδοσιακούς χορούς από τα κορίτσια (Λυκεσάς, 2002, σ.
142, Sanderson, 1988). Παρόλα αυτά µετά την εφαρµογή του πειραµατικού
προγράµµατος µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκε ότι από
εκείνους που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς το 53,2 % ήταν αγόρια και
το 46,8 % ήταν κορίτσια. Από εκείνους που δεν τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς
χορούς το 65,2 % ήταν αγόρια και το 34,8 % ήταν κορίτσια. Από τα αγόρια στο 68,8 %
άρεσε να χορεύουν και στο 21,6 % δεν άρεσε, ενώ από τα κορίτσια στο 78,4 % άρεσε να
χορεύουν και στο 31,2 % δεν άρεσε και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p>
0,05) (πίνακας 58). Η αύξηση των αγοριών µείωσε τη διαφορά αγοριών και κοριτσιών
της πρώτης µέτρησης.
Στο ίδιο ερώτηµα για τα αγόρια µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκε ότι στο 77,3 %
των αγοριών που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή του
πειραµατικού προγράµµατος τους άρεσε και µετά και το 22,7% που τους άρεσε πριν δεν
τους άρεσε µετά. Επίσης, από τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας που απάντησαν ότι
τους αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί µετά την εφαρµογή του προγράµµατος το 58,6 %
είχε απαντήσει ότι τους άρεσαν οι χοροί και πριν, ενώ το 41,4% είχε απαντήσει ότι δεν
τους άρεσαν οι χοροί πριν. Το 54,5 % των αγοριών που δεν τους άρεσε να χορεύουν πριν
την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος τους άρεσε µετά και το 45,5 % των
αγοριών που δεν τους άρεσε πριν δεν τους άρεσε και µετά να χορεύουν, διαφορά που δεν
είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 69). Η µικρή αυτή αύξηση των αγοριών µπορεί να
αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
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Και για τα κορίτσια µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκε ότι στο 82,6% των
κοριτσιών που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς πριν την εφαρµογή του
πειραµατικού προγράµµατος τους άρεσε και µετά, ενώ στο 17, 4% των κοριτσιών που
τους άρεσε πριν να χορεύουν δεν τους άρεσε µετά και η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σηµαντική (Πίνακας 80). Τα 72,7% που δεν τους άρεσε πριν να χορεύουν τους άρεσε
µετά ενώ το 27,3% που δεν τους άρεσε πριν δεν τους άρεσε και µετά. Η µικρή αυτή
αύξηση των κοριτσιών που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς µπορεί να
αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Όσον αφορά το 8ο ερώτηµα «Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας που τους άρεσε να
χορεύουν βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για τα κορίτσια στον παράγοντα
«µε ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό» µε µεγαλύτερη βελτίωση κατά 0,56 και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (πίνακα 61), εύρηµα που θα µπορούσε να αποδοθεί
στην αλληλεπίδραση πειραµατικής οµάδας και φύλου.
Όσον αφορά το 9ο ερώτηµα «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας που δεν τους άρεσε να
χορεύουν δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (πίνακας 62).
Για τα αγόρια που τους άρεσε να χορεύουν στο 8ο ερώτηµα «Γιατί σου αρέσει να
χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης στη δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «είναι καλός ο δάσκαλος» µε
βελτίωση κατά της 1,55 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (πίνακας
72), εύρηµα που θα µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση του φύλου και της
πειραµατικής οµάδας.
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Στο 8ο ερώτηµα «Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ
των µετρήσεων για τα αγόρια δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Πίνακας
73).
Για τα κορίτσια που τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς βρέθηκε
υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τους παράγοντες:
«µε προκαλεί σαν δραστηριότητα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,79 της µονάδας και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,05, «συνεργάζοµαι µε άλλους / κάνω φίλους» βρέθηκε
βελτίωση κατά 1,12 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και «είναι καλός ο
δάσκαλος» βρέθηκε βελτίωση κατά 2,20 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,001 (Πίνακας 83). Τα ευρήµατα αυτά θα µπορούσε να αποδοθούν στην
αλληλεπίδραση του φύλου και της πειραµατικής οµάδας.
Πρακτικά τα αποτελέσµατα δείχνουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση των
κοριτσιών που είχαν θετικές στάσεις προς τους χορούς που σχετίζεται µε υψηλή
εσωτερική παρακίνηση για διασκέδαση και κοινωνικές σχέσεις. Τα αποτελέσµατα
συµφωνούν µε έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια απολαµβάνουν περισσότερο
κινητικές δραστηριότητες όπως είναι ο χορός, επειδή αναζητούν συναισθηµατική
διέγερση (Csisma, et all., 1988, Long & Haney, 1986, Macdonald, 1990) και
παρακινούνται περισσότερο για φυσική δραστηριότητα και σχέσεις κοινωνικής
αλληλεπίδρασης (Sirard, Pfiffer, Pate, 2006). Ο δάσκαλος είναι ο σηµαντικός κοινωνικός
παράγοντας που µπορεί να παρακινήσει εσωτερικά τα αγόρια και τα κορίτσια να
αυτενεργήσουν και να αυτοκαθορίσουν τις ενέργειες τους.
Όσον αφορά το 10ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για
σένα;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκαν υψηλότερα
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επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών για τα κορίτσια. Όσον
αφορά τους παράγοντες «µου αρέσουν / διασκεδάζω» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,65 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 και «Κάνω φίλους / συνεργάζοµαι µε
άλλους» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,77 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05 (Πίνακας 63). Τα κορίτσια εκτίµησαν περισσότερο από τα αγόρια ότι οι
παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί επειδή διασκεδάζουν, κάνουν φίλους και
συνεργάζονται, ευρήµατα που θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση του
φύλου και της πειραµατικής οµάδας.
Όσον αφορά το 11ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για
σένα;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας δε βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
Για τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας στο 10ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί
χοροί είναι σηµαντικοί για σένα;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά
τους παράγοντες «νοµίζω ότι είµαι πολύ καλός σε αυτό» µε βελτίωση κατά 0,73 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 74). Τα αγόρια της
πειραµατικής οµάδας µετά την εφαρµογή του προγράµµατος βρέθηκε ότι εκτίµησαν πιο
θετικά τη σηµασία των παραδοσιακών χορών επειδή αντιλήφθηκαν ότι είναι ικανοί να
χορεύουν, εύρηµα που θα µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και
πειραµατικής οµάδας.
Για τα αγόρια στο 11ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι
σηµαντικοί για σένα;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν στη δεύτερη µέτρηση
υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης σηµασίας των παραδοσιακών χορών στον
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παράγοντα «λόγω έλλειψης εµπειρίας»» µε βελτίωση κατά 1,27 της µονάδας και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 74). Τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας
µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος συνειδητοποίησαν τη σηµασία της
απόκτησης εµπειρίας στους παραδοσιακούς χορούς, εύρηµα που θα µπορούσε να
αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 10ο ερώτηµα «Γιατί οι
παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν
υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών στη δεύτερη
µέτρηση. Όσον αφορά τους παράγοντες «µου αρέσουν / διασκεδάζω» βρέθηκε
βελτίωση κατά 0,81 της µονάδας µε στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 «νοµίζω ότι
είµαι πολύ καλός σε αυτό» µε βελτίωση κατά 0,69 της µονάδας και στατιστική
σηµαντικότητα p<0,05 (πίνακας 85). Τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος βρέθηκε ότι εκτίµησαν πιο θετικά τη σηµασία των
παραδοσιακών χορών επειδή αντιλήφθηκαν ότι είναι ικανά να χορεύουν. Τα
αποτελέσµατα θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής
οµάδας.
Για τα κορίτσια στο 11ο ερώτηµα «Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι
σηµαντικοί για σένα;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενου ελέγχου της αξίας των παραδοσιακών χορών στη δεύτερη µέτρηση.
Όσον αφορά τον παράγοντα «δεν έχω τις ικανότητες που χρειάζονται»» βρέθηκε
βελτίωση κατά 0,58 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (πίνακας 85). Τα
κορίτσια

της

πειραµατικής

οµάδας

µετά

την

εφαρµογή

του

προγράµµατος

συνειδητοποίησαν ότι είναι σηµαντικό να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, αφού έχουν
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τις ικανότητες που χρειάζονται για αυτό. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να
αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Ο πιο ισχυρός παράγοντας αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών
για τα αγόρια είναι η συνειδητή αντίληψη εµπειρίας και ακολουθεί η αντίληψη
χορευτικής δεξιότητας, παράγοντες που συνδέονται µε εσωτερική παρακίνηση και υψηλά
αυτοκαθοριζόµενη συµπεριφορά. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε παλαιότερα
ευρήµατα που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια προτιµούν δραστηριότητες στις οποίες
µπορούν να επιδείξουν ικανότητα και να προβληθούν (Γράµψα- Τζούπη, και συν., 2002).
Ο πιο ισχυρός παράγοντας αντιλαµβανόµενης αξίας των παραδοσιακών χορών για τα
κορίτσια είναι η διασκέδαση και η συνειδητή αντίληψη χορευτικής δεξιότητας. Τα
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα
κορίτσια προτιµούν δραστηριότητες όπως ο χορός, επειδή οδηγούν σε συναισθηµατικά
οφέλη, όπως ευχαρίστηση και διασκέδαση (Παπαγεωργίου, Γουλιµάρης, Σερµπέζης,
2003).
Όσον αφορά στο 12ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς;»
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης ικανότητας στους παραδοσιακούς χορούς για τα κορίτσια στους
παράγοντες «έχω εµπειρία / µε διασκεδάζουν» µε βελτίωση κατά 1,53 µονάδες και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 και «είναι εύκολη δραστηριότητα» µε βελτίωση
κατά 0,80 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 65). Τα κορίτσια
εκτίµησαν πιο θετικά από τα αγόρια ότι ήταν καλά στους παραδοσιακούς χορούς επειδή
απέκτησαν εµπειρία και διασκέδασαν. Τα αποτελέσµατα θα µπορούσε να αποδοθούν
στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
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Όσον αφορά στο 13ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας δε βρέθηκε στατιστικά
σηµαντική διαφορά για τον παράγοντα «δεν έχω ρυθµό» (Πίνακας 65).
Για τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας στο 12ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός
στους παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης ικανότητας στους παραδοσιακούς χορούς στη δεύτερη µέτρηση στον
παράγοντα «το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» µε βελτίωση κατά 1,55 µονάδες και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 76). Τα αγόρια αξιολόγησαν ότι ήταν
καλοί στους παραδοσιακούς χορούς και αυτό το απέδωσαν στην κατάλληλη διδασκαλία
από το δάσκαλο.
Για τα αγόρια στο 13ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντίληψης ικανότητας
στους παραδοσιακούς χορούς στη δεύτερη µέτρηση. Βρέθηκε βελτίωση στους
παράγοντες «έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» κατά 1,32 µονάδες και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 και «δεν έχω ρυθµό» κατά 0,85 της µονάδας και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,01 (Πίνακας 76). Τα αγόρια συνειδητοποίησαν ότι ήταν
καλοί στους παραδοσιακούς χορούς και αυτό το απέδωσαν στην αύξηση της εµπειρίας
και ενασχόλησης µε τους χορούς και στην αντίληψη εσωτερικού ρυθµού. Τα
αποτελέσµατα θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής
οµάδας.
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι απόψεις σχετικά µε την ανάπτυξη ρυθµού και
την ανταπόκριση σε ρυθµικά ερεθίσµατα µεταξύ των δύο φύλων διίστανται καθώς
πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως βελτιώνεται παράλληλα µε την ανάπτυξη των
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παιδιών, ενώ άλλοι ότι πρόκειται για στοιχείο γενετικά καθορισµένο το οποίο δεν
επιδέχεται βελτιώσεις και ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν διαφέρουν ως προς την
ανταπόκριση ή και ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια
(Παπαµόσχου και συν., 2009).
Για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 12ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός
στους παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης ικανότητας στους παραδοσιακούς χορούς στη δεύτερη µέτρηση. Όσον
αφορά τους παράγοντες: «έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση» βρέθηκε βελτίωση κατά
0,71 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,01, «έχω εµπειρία/ µε
διασκεδάζουν» βρέθηκε βελτίωση κατά 1,06 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,001, «το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο» βρέθηκε βελτίωση κατά 1,35 µονάδες
και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 και είναι εύκολη δραστηριότητα» βρέθηκε
βελτίωση κατά 0,82 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 87). Τα
κορίτσια αξιολόγησαν ότι ήταν καλές στους παραδοσιακούς χορούς και αυτό το
απέδωσαν στην πολύ καλή φυσική κατάσταση που είχαν, στην εµπειρία που απέκτησαν,
στη διασκέδαση και στη διδασκαλία από καλό δάσκαλο. Μετά την παρέµβαση
βελτιώθηκαν σηµαντικά τόσο οι απόψεις των αγοριών όσο και οι απόψεις των κοριτσιών
της πειραµατικής οµάδας ως προς την αντιλαµβανόµενη ικανότητα στους παραδοσιακούς
χορούς και αυτό µπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής
οµάδας.
Για τα κορίτσια στο 13ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς
χορούς» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενου
ελέγχου ικανότητας στους παραδοσιακούς χορούς στη δεύτερη µέτρηση µε βελτίωση
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στον παράγοντα «έχω µικρή εµπειρία / δεν έχω ασχοληθεί µε αυτό» κατά 0,66 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 87).
Όσον αφορά το 14ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών;» µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης για τα κορίτσια στους παράγοντες: «η οµαδικότητα / το
ευχάριστο κλίµα» µε βελτίωση κατά 0,76 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,01, και «βρίσκοµαι µε φίλους/ συνεργάζοµαι µε άλλους» µε βελτίωση κατά 0,72
της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,01, και «είχα καλή καθηγήτρια» µε
βελτίωση κατά 0,96 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 66).
Τα αποτελέσµατα θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και
πειραµατικής οµάδας.
Όσον αφορά το 15ο ερώτηµα «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;»
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πειραµατικής οµάδας βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης για τα κορίτσια στον παράγοντα «απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και
προσοχή» µε βελτίωση κατά 0,96 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05
(Πίνακας 67), αποτελέσµατα που θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση
πειραµατικής οµάδας και φύλου.
Για τα αγόρια της πειραµατικής οµάδας στο 14ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει στη
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τους
παράγοντες «είναι διασκέδαση/ µου αρέσει» µε βελτίωση κατά 0,75 της µονάδας και
στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και « είχα καλή καθηγήτρια» µε βελτίωση κατά 1,50
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µονάδα και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 77). Τα αποτελέσµατα θα
µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Στο 14ο ερώτηµα «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς;» µεταξύ των
µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενου ελέγχου ικανοποίησης από
τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση για τα αγόρια στον παράγοντα «γυµνάζουν µε
χαµηλή ένταση» µε βελτίωση κατά 0,71 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05 (Πίνακας 78 ), εύρηµα που θα µπορούσε να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση
φύλου και πειραµατικής οµάδας.
Για τα κορίτσια της πειραµατικής οµάδας στο 14ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει στη
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών;» µεταξύ των µετρήσεων βρέθηκαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τους
παράγοντες: «η οµαδικότητα – το ευχάριστο κλίµα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,66 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05, και «βρίσκοµαι µε φίλους/
συνεργάζοµαι µε άλλους» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,65 της µονάδας και στατιστική
σηµαντικότητα p<0,05, «είναι διασκέδαση / µου αρέσει» µε βελτίωση κατά 0,82 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και «είχα καλή καθηγήτρια» µε
βελτίωση κατά 1,30 µονάδα και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 88). Τα
αποτελέσµατα θα µπορούσε να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση φύλου και πειραµατικής
οµάδας.

Αποτελέσµατα για την οµάδα ελέγχου ως προς το φύλο
Για την οµάδα ελέγχου τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα
κορίτσια διαφοροποιήθηκαν µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα
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στο 1ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες» για τα
αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη
συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τους
παράγοντες «είναι διασκέδαση» βρέθηκε µείωση κατά 0,78 της µονάδας και στατιστική
σηµαντικότητα p<0,01, «γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις» βρέθηκε µείωση κατά 1,31
της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 92). Η σηµαντική µείωση
της ικανοποίησης ερµηνεύει χαµηλή εσωτερική παρακίνηση των αγοριών µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος.
Στο 2ο ερώτηµα «Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές
δραστηριότητες» για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου στον παράγοντα «δεν έχω
ικανότητες» δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης
µέτρησης (Πίνακας 92).
Για τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου στο 1ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει από τη
συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες» βρέθηκαν λίγο χαµηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης µε µικρή µείωση σε όλους τους παράγοντες, διαφορά που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 103).
Στο 2ο ερώτηµα Τι δε σου αρέσει από τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες»
βρέθηκαν λίγο υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στη δεύτερη µέτρηση µε µικρή
βελτίωση στον παράγοντα «δεν έχω ικανότητες» διαφορά που δεν είναι στατιστικά
σηµαντική (Πίνακας 103).
Όσον αφορά το 3ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες
είναι σηµαντική» για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν χαµηλότερα επίπεδα
αντιλαµβανόµενης αξίας της συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες στη δεύτερη
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µέτρηση. Όσον αφορά τους παράγοντες «αποκτώ µε την άσκηση υγεία / καλή φυσική
κατάσταση» βρέθηκε µείωση κατά 0,86 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05. Στους υπόλοιπους παράγοντες βρέθηκε µικρή µείωση, διαφορά που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 93). Η σηµαντική µείωση της αντιλαµβανόµενης αξίας
ερµηνεύει χαµηλή εσωτερική παρακίνηση των αγοριών.
Όσον αφορά το 4ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν
είναι σηµαντική για σένα» για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκε χαµηλότερο
επίπεδο αντιλαµβανόµενου ελέγχου της αξίας της συµµετοχής σε χορευτικές
δραστηριότητες στη δεύτερη µέτρηση, διαφορά που δεν ήταν στατιστικά σηµαντική
(Πίνακας 93).
Για τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου στο 3ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική» βρέθηκε µείωση της αντιλαµβανόµενης
αξίας της συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες στη δεύτερη µέτρηση στον
παράγοντα «είναι διασκέδαση» κατά 0,59 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05 (Πίνακας 104). Στους υπόλοιπους παράγοντες βρέθηκε µικρή µείωση, διαφορά
που δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Στο 4ο ερώτηµα «Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν είναι
σηµαντική» ως προς τις δυο µετρήσεις βρέθηκε επίσης µικρή µείωση, διαφορά που δεν
είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 104).
Ως προς το 5ο ερώτηµα «Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» και το
6ο ερώτηµα «Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;» για την
αντιλαµβανόµενη ικανότητα δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τα αγόρια
και τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου στη δεύτερη µέτρηση (Πίνακες 97, 104).

447

Όσον αφορά στο 8ο ερώτηµα «γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς
χορούς» για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου στον παράγοντα «µου αρέσει ο
συγχρονισµός και η οµαδικότητα τους» βρέθηκε µείωση κατά 1,50 µονάδα µε
στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 94). Στους άλλους παράγοντες βρέθηκε µια
µικρή µείωση, διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Στο 9ο ερώτηµα «γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς» για τα
αγόρια βρέθηκε µια µικρή βελτίωση του αντιλαµβανόµενου ελέγχου ικανοποίησης που
δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 95).
Για τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου στο 8ο και 9ο ερώτηµα δε βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Πίνακας 106).
Στο 10ο ερώτηµα «γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα» για τα
αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν χαµηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας στη
δεύτερη µέτρηση, διαφορά που δεν είναι στατιστικά στατιστική.
Στο 11ο ερώτηµα «γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα» για
τα αγόρια βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης αξίας στη δεύτερη µέτρηση.
Όσον αφορά τους παράγοντες «λόγω έλλειψης εµπειρίας» βρέθηκε βελτίωση κατά 1,14
της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,01 και «δεν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται» βρέθηκε βελτίωση κατά 1,07 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,01 (Πίνακας 96).
Για τα κορίτσια στο 10ο ερώτηµα «γιατί οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί
για σένα» βρέθηκε µια µικρή βελτίωση σε όλους τους παράγοντες διαφορά, που δεν είναι
στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 107).
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Όσον αφορά το 12ο ερώτηµα «γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» για
τα αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκε υψηλότερο επίπεδο αντιλαµβανόµενης
ικανότητας στη δεύτερη µέτρηση στον παράγοντα «έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο»
µε βελτίωση κατά 0,98 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 98).
Στο 13ο ερώτηµα «γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς» για τα
αγόρια βρέθηκε υψηλότερο επίπεδο αντιλαµβανόµενης ικανότητας στη δεύτερη
µέτρηση στον παράγοντα «δεν έχω ρυθµό» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,71 της µονάδας
και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 (Πίνακας 98).
Για

τα

κορίτσια

στο

12ο

ερώτηµα

βρέθηκαν

υψηλότερα

επίπεδα

αντιλαµβανόµενης ικανότητας στη δεύτερη µέτρηση στους παράγοντες «έχω διδαχθεί
από καλό δάσκαλο» µε βελτίωση κατά 1,12 µονάδες και στατιστική σηµαντικότητα
p<0,05, «κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση, υψηλή προσπάθεια» µε βελτίωση κατά
1,27

µονάδες

και

στατιστική

σηµαντικότητα

p<0,001

και

«είναι

εύκολη

δραστηριότητα» κατά 0,97 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05
(Πίνακας 109).
Όσον αφορά το 13ο ερώτηµα «Τι σου αρέσει στη διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών» για τα αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκε υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης
από τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τον παράγοντα «είχα καλή
καθηγήτρια» µε βελτίωση κατά 1,07 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05
(Πίνακας 99). Στο 14ο ερώτηµα «Τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» για τα
αγόρια της οµάδας ελέγχου βρέθηκε µια µικρή µείωση σε όλους τους παράγοντες,
διαφορά που δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 101).
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Για τα κορίτσια της οµάδας ελέγχου στο 14ο ερώτηµα βρέθηκαν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από τη διδασκαλία στη δεύτερη µέτρηση. Όσον αφορά τους
παράγοντες «η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα» βρέθηκε βελτίωση κατά 0,75 της
µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05, «είναι διασκέδαση/ µου αρέσει»
βρέθηκε βελτίωση κατά 0,80 της µονάδας και στατιστική σηµαντικότητα p<0,05 και
«είχα καλή καθηγήτρια» βρέθηκε βελτίωση κατά 1,86 της µονάδας και στατιστική
σηµαντικότητα p<0,001 (Πίνακας 110).
Στο 15ο ερώτηµα «τι δε σου αρέσει στους παραδοσιακούς χορούς» ως προς τις δυο
µετρήσεις δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των κοριτσιών
(Πίνακας 111).

Συµπεράσµατα
Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος οι µηδενικές υποθέσεις της
έρευνας µας απορρίφθηκαν άρα ισχύουν οι εναλλακτικές µε σηµαντική βελτίωση σχεδόν
σε όλες τις υποθέσεις όπως παρακάτω:
1. Αύξηση της ικανοποίησης των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας από τη
συµµετοχή τους στις χορευτικές δραστηριότητες, η οποία σχετίστηκε µε
σηµαντική βελτίωση της διασκέδασης (p<0,001), της αντίληψης κοινωνικών
σχέσεων και φιλίας (p<0,05) και της συνειδητής αντίληψης ικανοτήτων
(p<0,001), παράγοντες που συνδέονται µε υψηλή εσωτερική παρακίνηση και
υψηλό αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής
οµάδας ικανοποιήθηκαν περισσότερο από τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου
επειδή η συµµετοχή τους σε χορευτικές δραστηριότητες είναι διασκέδαση.
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2. Αύξηση της αντιλαµβανόµενης αξίας των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας
για συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες, η οποία σχετίστηκε µε σηµαντική
βελτίωση

της

διασκέδασης

(p<0,01)

και

της

αντίληψης

κοινωνικής

συναναστροφής (p<0,05), στοιχεία που ερµηνεύονται ως ενίσχυση της
λειτουργικής αξίας και της δύναµης των στάσεων των µαθητών/τριών προς τις
χορευτικές δραστηριότητες. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας
αντιλήφθηκαν περισσότερο από τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου τα οφέλη
από τη διαδικασία συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες.
3. Αύξηση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας στις χορευτικές δραστηριότητες σε σύγκριση µε τους µαθητές/τριες της
οµάδας ελέγχου, η οποία σχετίστηκε µε σηµαντική βελτίωση της αντίληψης
εµπειρίας (p<0,01), της συνειδητής αντίληψης χορευτικής δεξιότητας (p<0,05)
και αυτοαντίληψης, παράγοντες που συνδέονται µε υψηλή εσωτερική
παρακίνηση και υψηλό αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών.
4. Μη σηµαντική αύξηση του ποσοστού των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας που τους άρεσαν οι παραδοσιακοί χοροί µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος (ήταν ήδη πολύ υψηλό από πριν την εφαρµογή).
5. Αύξηση της ικανοποίησης των µαθητών/τριών που τους άρεσαν οι παραδοσιακοί
χορού µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος που σχετίστηκε µε
σηµαντική βελτίωση της αντίληψης ότι ήταν καλός ο δάσκαλος (p<0,001) ότι
ήταν

προκλητική

δραστηριότητα

(p<0,01),

ότι

τους

ευχαριστεί

γιατί

διασκεδάζουν (p<0,05) και ότι συνεργάζονται µε άλλους και κάνουν φίλους
(p<0,05), παράγοντες που συνδέονται µε υψηλή εσωτερική παρακίνηση και
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υψηλό αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής
οµάδας διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά από την οµάδα ελέγχου ως προς το ότι
τους άρεσε να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς επειδή τους προκαλούσε σαν
δραστηριότητα.
6. Αύξηση της αντιλαµβανόµενης αξίας των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας
προς τους παραδοσιακούς χορούς, η οποία σχετίστηκε µε σηµαντική βελτίωση της
αντίληψης ότι τους βοηθά στη φυσική κατάσταση (p<0,001), ότι έχουν χορευτική
δεξιότητα (p<0,001), ότι απόκτησαν εµπειρία (p<0,001) και αναγνώρισαν ότι
έχουν τις ικανότητες που χρειάζονται (p<0,01), παράγοντες που συνδέονται µε
υψηλή εσωτερική παρακίνηση και υψηλό αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών. Οι
µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά από την
οµάδα ελέγχου ως προς την αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής σε
παραδοσιακούς χορούς, επειδή αντιλήφθηκαν ότι οι παραδοσιακοί χοροί βοηθούν
στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
7. Αύξηση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας στους παραδοσιακούς χορούς που σχετίστηκε µε σηµαντική βελτίωση της
αντίληψης εµπειρίας και διασκέδασης (p<0,001), της αντίληψης ότι έχουν
διδαχθεί από καλό δάσκαλο (p<0,001), της συνειδητής αντίληψης ότι
ασχολήθηκαν και απόκτησαν εµπειρία (p<0,001) και ότι έχουν ρυθµό (p<0,001),
παράγοντες

που

ερµηνεύουν

υψηλή

αυτοαντίληψη

(self

concept)

και

αυτοεκτίµηση (self esteem) των µαθητών/τριών. Οι µαθητές/τριες της
πειραµατικής οµάδας διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά από τους µαθητές/τριες της
οµάδας ελέγχου ως προς το ότι διασκέδασαν περισσότερο, απέκτησαν
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µεγαλύτερη προσωπική εµπειρία και αυτοαντίληψη. Ισχυροί παράγοντες
αυτοαντίληψης των µαθητών/τριών της πειραµατικής οµάδας είναι η εµπειρία, ο
καλός δάσκαλος και η διασκέδαση,
8. Αύξηση της ικανοποίησης από τη διδασκαλία των µαθητών/τριών της πειραµατικής
οµάδας που σχετίστηκε µε σηµαντική βελτίωση της αντίληψης ότι είχαν καλή
καθηγήτρια και ρυθµό (p<0,001), έµαθαν και άλλα σχετικά πράγµατα,
βρίσκονταν µε φίλους και συνεργάζονταν (p<0,01), διασκέδασαν σε ευχάριστο
κλίµα, οµαδικά και συνειδητοποίησαν ότι οι παραδοσιακοί χοροί δεν έχουν
υψηλές απαιτήσεις ρυθµού (p<0,05). Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας
διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά από τους µαθητές/τριες της οµάδας ελέγχου ως
προς το ότι αναγνώρισαν ότι έµαθαν γνώσεις σχετικές µε τους χορούς και
διασκέδασαν οµαδικά µέσα σε ένα θετικό κλίµα µάθησης, παράγοντες που
σχετίζονται µε υψηλή εσωτερική παρακίνηση και αυτοκαθορισµό.
9. Οι µαθητές/τριες της πειραµατικής οµάδας δήλωσαν πρόθεση για µελλοντική
ενασχόληση µε τους παραδοσιακούς χορούς επειδή αντιλήφθηκαν ότι τους αρέσει
και είναι χρήσιµη δραστηριότητα.

Ως προς το φύλο µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος:
1. Τα αγόρια ένιωσαν µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες µε ισχυρότερο παράγοντα ικανοποίησης τη διασκέδαση και την
αντίληψη διαπροσωπικών σχέσεων και φιλίας.
2. Τα κορίτσια παρακινήθηκαν περισσότερο από τα αγόρια να συµµετέχουν στους
παραδοσιακούς χορούς για να διασκεδάσουν και να ευχαριστηθούν. Ισχυροί
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παράγοντες παρακίνησης για τα κορίτσια είναι ο δάσκαλος, η πρόκληση και η
κοινωνική επαφή που ένιωσαν αλλά και γιατί συνειδητοποίησαν µέσω της
εµπειρίας που απέκτησαν ότι είχαν υψηλές χορευτικές ικανότητες ενώ για τα
αγόρια ισχυρός παράγοντας παρακίνησης είναι ο δάσκαλος.
3. Τα κορίτσια αντιλήφθηκαν περισσότερο τη σηµασία της συµµετοχής σε
παραδοσιακούς χορούς αλλά και τις ικανότητες τους µέσω της προσωπικής
ευχαρίστησης και της διασκέδασης και γιατί αντιλήφθηκαν µέσω της εµπειρίας
ότι είναι πολύ ικανές να χορέψουν ενώ τα αγόρια συνειδητοποίησαν µέσω της
προσωπικής εµπειρίας που απέκτησαν ότι έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες για
να χορέψουν.
4. Ο δάσκαλος είναι ο ισχυρότερος παράγοντας βελτίωσης της χορευτικής
ικανότητας για τα αγόρια και τα κορίτσια.
5. Τα κορίτσια αντιλήφθηκαν ότι βελτιώθηκαν στους χορούς επειδή απέκτησαν
εµπειρία, ικανοποιήθηκαν και διασκέδασαν χορεύοντας, ενώ τα αγόρια επειδή
αντιλήφθηκαν ότι βελτίωσαν τη φυσική τους κατάσταση και συνειδητοποίησαν
ότι έχουν ρυθµό και εµπειρία.
6. Αγόρια και κορίτσια ικανοποιήθηκαν από τη διδασκαλία και αυτό αποδόθηκε
στην καθηγήτρια και την ευχαρίστηση που ένιωσαν. Για τα κορίτσια ισχυροί
παράγοντες ικανοποίησης είναι η κοινωνική συναναστροφή, η συνεργασία, η
οµαδικότητα, το ευχάριστο κλίµα και η αυτοσυγκέντρωση. Τα αγόρια
ικανοποιήθηκαν επειδή συνειδητοποίησαν ότι οι παραδοσιακοί χοροί γυµνάζουν
µε χαµηλή ένταση.
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Συνοψίζοντας:
•

Οι στάσεις των αγοριών ενισχύθηκαν και έγιναν πιο θετικές προς τους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να
µειωθεί η µεταξύ αγοριών και κοριτσιών διαφορά που υπήρχε πριν την εφαρµογή
του προγράµµατος.

•

Τα αγόρια φάνηκε ότι παρακινήθηκαν περισσότερο από το δάσκαλο για να
συµµετέχουν στους παραδοσιακούς χορούς, πίστεψαν περισσότερο στην αξία των
παραδοσιακών χορών και συνειδητοποίησαν ότι η απόκτηση προσωπικής
εµπειρίας και ο ρυθµός βοηθά στην ανάπτυξη της χορευτικής δεξιότητας.

•

Αγόρια και κορίτσια πίστευαν περισσότερο στην αξία της συµµετοχής στους
παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές δραστηριότητες και για τούτο
παρακινήθηκαν για βελτίωση της χορευτικής τους ικανότητας.

Συµπεράσµατα για την οµάδα ελέγχου
Για την οµάδα ελέγχου βρέθηκε:
1. Μείωση της ικανοποίησης των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή σε χορευτικές
δραστηριότητες που σχετίζεται µε σηµαντική µείωση σε όλους τους παράγοντες
και ιδιαίτερα στην αντίληψη κοινωνικών σχέσεων / φιλίας, διασκέδασης, και
στην αντίληψη άσκησης και απόκτησης καλής υγείας. Υπήρξε µείωση της
ικανοποίησης

των

µαθητών/τριών

από

τη

συµµετοχή

σε

χορευτικές

δραστηριότητες, η οποία σχετίστηκε µε σηµαντική µείωση της διασκέδασης (
p<0,05), της αντίληψης άσκησης / καλής υγείας, συνεργασίας και πρόκλησης
(p<0,05) και ιδιαίτερα της αντίληψης φιλίας και κοινωνικής σχέσης (p<0,001),
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παράγοντες που συνδέονται

µε έλλειψη εσωτερικής παρακίνησης και

αυτοκαθορισµού των µαθητών/τριών.
2. Μείωση της αντιλαµβανόµενης αξίας των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες µε σηµαντική µείωση της αντιλαµβανόµενης αξίας
των µαθητών/τριών από τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες σχετίστηκε
µε µείωση της διασκέδασης (p<0,01), της αντίληψης άσκησης, καλής φυσικής
κατάστασης και υγείας (p<0,05)
3. Βελτίωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών/τριών στις χορευτικές
δραστηριότητες σε όλους τους παράγοντες.
4. Αύξηση του ποσοστού των µαθητών/τριών που τους άρεσαν οι παραδοσιακοί
χοροί µετά την εφαρµογή του προγράµµατος
5. Μείωση της ικανοποίησης των µαθητών/τριών που τους αρέσει να χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς που σχετίζεται µε την αντίληψη έλλειψης συγχρονισµού
και οµαδικότητας (p<0,05).
6. Αύξηση

της

αντιλαµβανόµενης

αξίας

των

µαθητών/τριών

προς

τους

παραδοσιακούς χορούς που σχετίστηκε µε σηµαντική βελτίωση της ευχαρίστησης
και διασκέδασης (p<0,05), της αντίληψης ότι έχουν χορευτική δεξιότητα
(p<0,05), της συνειδητής αντίληψης απόκτησης εµπειρίας (p<0,001) και της
αναγνώρισης των ικανοτήτων που χρειάζονται για να χορέψουν (p<0,01).
7. Αύξηση

της

αντιλαµβανόµενης

ικανότητας

των

µαθητών/τριών

στους

παραδοσιακούς χορούς σχετίστηκε µε την αντίληψη ότι έχουν διδαχθεί από καλό
δάσκαλο (p<0,001), την µεγάλη σωµατική εξάσκηση και προσπάθεια, (p<0,001),
ότι είναι εύκολη δραστηριότητα (p<0,01) και ότι έχουν ρυθµό (p<0,05).
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8. Αύξηση της ικανοποίησης των µαθητών/τριών από τη διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών σχετίστηκε µόνο µε τον παράγοντα «είχα καλή
καθηγήτρια» (p<0,001).
Ως προς το φύλο στην οµάδα ελέγχου δεν ενισχύθηκαν οι στάσεις και αντιλήψεις
των αγοριών και κοριτσιών σε σχέση µε τον κοινωνικό - συναισθηµατικό παράγοντα.
Ειδικότερα, είχε αρνητική επίδραση:
1. Στην ικανοποίηση των αγοριών και των κοριτσιών από τη συµµετοχή σε
χορευτικές δραστηριότητες µε σηµαντική µείωση για τα αγόρια στις
κοινωνικές σχέσεις/φιλία και διασκέδαση.
2. Στην αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες
µε σηµαντική µείωση για τα αγόρια της αντίληψης άσκησης για βελτίωση της
φυσικής κατάστασης και υγείας και για τα κορίτσια σηµαντική µείωση της
διασκέδασης.
3. Στην ικανοποίηση από τη συµµετοχή στους παραδοσιακούς χορούς για τα
αγόρια και σχετίστηκε αρνητικά µε την αντίληψη συγχρονισµού και
οµαδικότητας.

Θετική επίδραση είχε:
1. Στην αντιλαµβανόµενη αξία της συµµετοχής στους παραδοσιακούς χορούς
για τα αγόρια και σχετίστηκε θετικά µε τη συνειδητή αντίληψη εµπειρίας και
ικανοτήτων.
2. Στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των αγοριών στους παραδοσιακούς χορούς
και σχετίστηκε θετικά µε το δάσκαλο και τη συνειδητή αντίληψη ρυθµού και
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από τα κορίτσια µε τη σωµατική εξάσκηση και προσπάθεια, το δάσκαλο και
την εκτίµηση ότι είναι εύκολη δραστηριότητα.
3. Στην ικανοποίηση από τη διδασκαλία και σχετίστηκε θετικά από τα κορίτσια
µε την καθηγήτρια, τη διασκέδαση, την οµαδικότητα και το ευχάριστο κλίµα,
ενώ από τα αγόρια σχετίστηκε θετικά µόνο µε την καθηγήτρια.

Ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρέασε τους µαθητές/τριες του συνολικού
δείγµατος να συµµετάσχουν στους παραδοσιακούς χορούς;» ήταν ο Κ.Φ.Α., αφού το
84,2% του συνολικού δείγµατος εκτίµησε ότι η καθηγήτρια τους βοήθησε να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών στο µάθηµα της
Φ.Α. (Πίνακας 61). Το εύρηµα αυτό υποστηρίζεται από προηγούµενα ερευνητικά
αποτελέσµατα (Μυλώσης, 2006, σ. 288, Παπαϊωάννου, 1999, σ. 73-99, Supaporn,
Griffin, 1998).

Γενικά συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας, βάσει της παρούσας έρευνας µπορούµε να πούµε ότι η εφαρµογή
διαθεµατικών προγραµµάτων παραδοσιακών χορών στη Φ.Α. µπορεί να διαµορφώσει
θετικές στάσεις στους µαθητές προς τη φυσική δραστηριότητα, επειδή ένιωσαν
προσωπική ευχαρίστηση και κατανόησαν τη χρησιµότητα των χορών στη ζωή. Τα
αποτελέσµατα συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες που υποστηρίζουν ότι υπάρχει µια
άµεση και ισχυρή σχέση µεταξύ στάσεων και προθέσεων που µπορεί να προβλέψει τη
συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Papaionnou και Theodorakis, 1996, Hagger,
Chatzisarantis, Biddle, Orbell, 2001).
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Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που εκτιµήθηκαν από τους
µαθητές/τριες ως σηµαντικότεροι για τη διαµόρφωση θετικότερων στάσεων προς τους
παραδοσιακούς χορούς είναι ο Κ.Φ.Α. ως διαχειριστής του προγράµµατος διδασκαλίας,
η συνειδητή αντίληψη ρυθµού, η βελτίωση της χορευτικής ικανότητας, η αντίληψη
προσωπικής εµπειρίας, ευχαρίστησης και διασκέδασης (p<0,001). Επίσης, σηµαντικοί
παράγοντες είναι οι φυσικές ικανότητες (p<0,01), οι κοινωνικές σχέσεις, η φιλία, η
συνεργασία, το ευχάριστο κλίµα µάθησης, η αντίληψη άσκησης χαµηλής έντασης, η
οµαδικότητα και η αντίληψη συγχρονισµού µε τη µουσική (p<0,05).
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται µε την εσωτερική παρακίνηση και τον
αυτοκαθορισµό των µαθητών/τριών για βελτίωση στους παραδοσιακούς χορούς.
Ενισχύονται προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση, η
εσωτερίκευση της σηµασίας µιας δραστηριότητας και ο προσανατολισµός στη βελτίωση
συνδέονται µε την αντίληψη συνεργασίας και κοινωνικής υπευθυνότητας, παράγοντες
που σχετίζονται θετικά µε την παρακίνηση και τον έλεγχο της συµπεριφοράς (Adzen &
Fishbein, 1980, 1988, Bandura, 1977, Chatzisarantis at all, 2005, Deci και Ryan, 1985,
2004, Hagger et al., 2001, Θεοδωράκης και συν. 1992, Papaioannou & Mac Donald,
1993, Τheodorakis, Papaioannou, Karastogianidou, 2004).
Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά µοντέλα της «σχεδιασµένης
συµπεριφοράς» (Adzen & Fishbein, 1980, 1988), του αυτοκαθορισµού (Deci και Ryan,
1985, 2004) και της κοινωνικής µάθησης (Βandura, 1977, Coleman, 2006, Helisson,
1995) για την ερµηνεία στάσεων προς τους παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές
δραστηριότητες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά στην εξέταση ανάλογων
θεµάτων (Παπαγεωργίου, Σερπέζης, & Γουλιµάρης, 2003). Σύµφωνα µε τη θεωρία του
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αυτοκαθορισµού µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές επέλεξαν να συµµετέχουν
στο πρόγραµµα αυτόνοµα βιώνοντας υψηλό βαθµό εσωτερικής παρακίνησης και
αποφασιστικότητας για ικανοποίηση, αποτελεσµατικότητα, εσωτερίκευση της αξίας των
παραδοσιακών χορών και κοινωνικές σχέσεις (Deci & Ryan, 2000, 2004).
Ο Κ.Φ.Α. είναι ο ισχυρότερος κοινωνικός παράγοντας εξωτερικής παρακίνησης
των µαθητών/τριών, ο οποίος µπορεί να εστιάσει πάνω σε συναισθηµατικά περιεχόµενα,
να οργανώσει κατάλληλες δραστηριότητες και να κινητοποιήσει τη σκέψη και το
συναίσθηµα των µαθητών/τριών για υιοθέτηση αξιών «δια βίου άσκησης» και
συµµετοχής σε χορευτικές και άλλες φυσικές δραστηριότητες. Πληθώρα ερευνητικών
ευρηµάτων υποστηρίζουν τη σηµαντική επίδραση του Κ.Φ.Α. στη µάθηση (Carlson,
1995, Γράµψα-Τζούπη και συν., 2002, ∆ήµας, 2004, σ. 122, Ζουνχιά, 1997, σ. 89-90,
Μυλώσης, 2004, σ. 26, Placek, 1992, Placek & O’Sallivan, 1997, Supaporn, Griffin,
1998) και στη διαµόρφωση θετικών στάσεων επιδρώντας στο συναισθηµατικό, γνωστικό
και συµπεριφορικό τοµέα των µαθητών/τριών (Aicinena, 1991, Μυλώσης, 2004, σ. 288,
Luke & Singlair, 1991).
Στην παρούσα έρευνα αγόρια και κορίτσια ενδυνάµωσαν τα «πιστεύω» τους για
τη σηµασία και τη χρησιµότητα των παραδοσιακών χορών στη ζωή, διαδικασία που
προέκυψε µετά από γνώση και κατανόηση των λειτουργιών του χορού και των ωφελειών
που είχαν από τη συµµετοχή τους σε χορευτικές δραστηριότητες. Οι θετικές στάσεις και
αντιλήψεις αγοριών και κοριτσιών έγιναν ακόµα πιο θετικές λόγω της αύξησης της
ικανοποίησης από τη διδασκαλία. Το διαθεµατικό πρόγραµµα επέδρασε στην κατανόηση
της αξίας των παραδοσιακών χορών για βελτίωση της φυσικής κατάστασης των
µαθητών/τριών µέσω της διασκέδασης και της προσωπικής εµπειρίας. Ανάλογα
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ερευνητικά αποτελέσµατα υποστηρίζουν την επίδραση της άµεσης εµπειρίας στην
κατανόηση των ωφελειών της άσκησης στη διατήρηση της υγείας ώστε να είναι
αθλητικά δραστήριοι οι µαθητές σε όλη τους τη ζωή (Θεοδωράκης, 1990, Αicinena,
1991, Digelidis, 2000, Papaioannou, 2000).
Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές/τριες που διδάχτηκαν τους
παραδοσιακούς χορούς µέσω της διαθεµατικότητας υπάρχει πιθανότητα να συνεχίζουν
να δραστηριοποιούνται µε τους παραδοσιακούς χορούς στο υπόλοιπο του βίου τους
περισσότερο ενεργά από τους υπόλοιπους που διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Ιδιαίτερα σηµαντικό εύρηµα θεωρείται η µεγαλύτερη παρακίνηση και ο
αυτoκαθορισµός των αγοριών µέσω της διαθεµατικής διδασκαλίας, στοιχείο που πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους Κ.Φ.Α. για τη µεγαλύτερη ενεργοποίηση στη Φ. Α.
Το εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενες αναφορές που υποστηρίζουν ότι
τα αγόρια δείχνουν αρνητική στάση προς τους παραδοσιακούς χορούς (Λυκεσάς, 2002,
σ. 142), που σχετίζεται µε την αντίληψη ότι ο χορός ενδιαφέρει περισσότερο τα κορίτσια
(Sanderson, 1988).
Τέλος µπορούµε να πούµε ότι η διαθεµατική διδασκαλία των παραδοσιακών
χορών στη Φ.Α. είναι καταλληλότερη από την παραδοσιακή διδασκαλία στην ανάπτυξη
του συναισθηµατικού τοµέα µάθησης. Μπορεί να συµβάλει στην εσωτερική παρακίνηση
αγοριών και κοριτσιών και ιδιαίτερα των αγοριών για διασκέδαση, κοινωνική επαφή,
αποτελεσµατικότητα και απόκτηση προσωπικής εµπειρίας. Η διαθεµατική διδασκαλία
µπορεί να δώσει προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη του συναισθηµατικού, γνωστικού και
συµπεριφορικού στοιχείου των στάσεων των µαθητών/τριών (Mortimore, 1991, στo
∆εµερτζή, 2007, σ. 9). Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι η συµπληρωµατική εφαρµογή
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ειδικών διαθεµατικών προγραµµάτων από τον Κ.Φ.Α. µε στόχους βελτίωσης
συναισθηµατικών παραγόντων παράλληλα µε τα παραδοσιακά προγράµµατα θα
µπορούσε να συµβάλλει στη διαµόρφωση θετικών στάσεων προς την άσκηση (Cone &
Cone, 1999, Ματσαγγούρας,, 2003, σ. 110, Μυλώσης, 2004, σ. 288, Στιβακτάκη και
συν., 2008).
Συνιστάται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ειδικών διαθεµατικών προγραµµάτων
στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στη Φ.Α. παράλληλα µε τα παραδοσιακά
προγράµµατα µε στόχο την προσωπική ευχαρίστηση, τη διασκέδαση, τη δηµιουργία
διαπροσωπικών σχέσεων και την κατανόηση της σηµασίας των χορών στη ζωή για τη
διαµόρφωση θετικών στάσεων προς τη δια βίου άσκηση (Christodoulidis et al., 2001,
Cone at all., 1998, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, 1999, σ. 218, Luke & Sinclair,
1991, Papaharisis, Goudas, 2003, Sallis & Mc Kenzie, 1991, Tannehill & Zakrajsek,
1993).

Προτάσεις
1. Η

µη

ύπαρξη

ικανοποιητικού

αριθµού

εφαρµογής

διαθεµατικών

προγραµµάτων στη Φ.Α. καθιστά αναγκαία τη συνέχιση πραγµατοποίησης
προγραµµάτων για την εξαγωγή περισσότερο αξιόπιστων συµπερασµάτων.
Συνιστάται στους ερευνητές µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία να συνεχίσουν
την εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένων προγραµµάτων σε πολλούς τοµείς της
Φ.Α.. για να γενικευθούν τα αποτελέσµατα της µελλοντικής έρευνας και να
έχουν καθολική αποδοχή.
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2. Η παρούσα µελέτη αφορούσε τον έλεγχο της επίδρασης ενός διαθεµατικού
προγράµµατος στις στάσεις των µαθητών/τριών προς τους παραδοσιακούς
χορούς δηλαδή σε συναισθηµατικούς παράγοντες µάθησης. Η µελλοντική
µελέτη και έρευνα είναι αναγκαίο να ασχοληθεί µε την αποτελεσµατικότητα
των διαθεµατικών προγραµµάτων στη µάθηση του κινητικού περιεχοµένου
των παραδοσιακών χορών.
3. Να πραγµατοποιηθούν µελλοντικές έρευνες µε εφαρµογή διαθεµατικών
προγραµµάτων

διδασκαλίας

στη

Φ.Α.

σε

συνεργασία

µε

άλλους

εκπαιδευτικούς διαφορετικών µαθηµάτων και να γίνει αξιολόγηση των
στάσεων και αντιλήψεων των µαθητών και σε άλλες ηλικιακές οµάδες στην
Α΄/θµια και Β΄/θµια Εκπαίδευση.
4. Επίσης προτείνεται να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η επίδραση και άλλων
παραγόντων (διοικητικών, εκπαιδευτικών κ.α.) στη διαµόρφωση των στάσεων
των µαθητών προς την άσκηση και τη Φ.Α.
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Ιδιωτ. Υπαλλ.

Κολοκοτρώνη 4
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28

Κ
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Οικονοµολογ.

Οικονοµολόγος
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29

Κ
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Βιοτέχνης

Βιοτέχνης

Τασοπούλου 11
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Α
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Ιδιωτ. Υπαλλ.
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43

Α

2-6-95

Έµπορος

Οικιακά

Αµαρυλίδος 58

18

44

Κ

4-7-95

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Οικιακά

Κουµουνδούρου 19

20

45

Κ

24-1-95

∆ηµ. Υπάλλ.

∆ηµ. Υπαλ.

Καρβελά 15

19

46

Κ

24-1-95

∆ηµοτικός Υπ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ασηµακοπούλου 31

Απαλ.
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α/α

ΦΥΛΟ
Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣ.
1-1-95

ΕΠΑΓΓ.
ΠΑΤΕΡΑ
Στρατιωτικός

46
48

Α

15-3-95

Οικονοµολόγος

49

Α

13-9-95

50

ΕΠΑΓΓ.
ΜΗΤΕΡΑΣ
∆ικηγόρος

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νότου 27

ΒΑΘΜ.
Φ.∆.
18

Εκπαιδευτικός

Αιγ. Πελάγους 32

18

Εκπαιδευτικός

Έµπορος

Ναυπλίου 1

18

1-1-95

∆ηµ. Υπαλλ.

Καθηγήτρια

Αµαρυλλίδος

20

51

Κ

6-2-95

Ελευθ. Επαγγ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ειρήνης 108

19

52

Κ

7-9-95

Ελευθ. Επαγγ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Περικλέους 22

19

53

Α

19-9-95

Υπαλλ. ΕΡΤ

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ύδρας 22

19

54

Α

23-10-95

∆ηµ. Υπαλλ.

Οικιακά

Ελβετίας 7

19

55

Α

23-10-95

Ελευθ. Επαγγ.

Οικιακά

Νίκης 14

17

56

Κ

21-7-95

Μηχ. Ηλεκτρ.

Γιατρός

Νότου 6

19

57

Α

29-9-95

Ραδιο/νικός

∆ικηγόρος

Αµαρυλίδος 31

14

58

Α

6-3-95

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Οκιακά

Βορρά 12

18

59

Κ

22-8-95

Υπαλλ. Ταχυδρ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Αιγ. Πελάγους 43

19

60

Κ

16-10-95

-

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ασηµακοπούλου 38

17

61

Α

20-9-95

Ηλεκτρολόγος

Οικιακά

Αµαρυλίδος 2

18

62

Α

10-1-95

Φωτολιθογραφ.

Μηχανολόγος

Ασηµακοπούλου 31

19

63

Κ

14-1-95

Ζωγράφος

Υπαλλ. ΕΡΤ

Σχολείου 20

20

64

Κ

22-4-95

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Πελοποννήσου 5

18

65

Κ

5-11-95

Συνταξιούχος

Οικιακά

Ειρήνης 10

18

66

Κ

5-11-95

Συνταξιούχος

Οικιακά

Ειρήνης 10

17

67

Α

4-4-95

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικός

Ασηµακοπούλου 22

19

68

Α

10-5-95

-

Νοσηλεύτρια

-

17

69

Α

1-12-95

Αρχιτέκτων

∆ηµ.

Σχολείου 24

20

Yπάλληλος
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α/α

ΦΥΛΟ
Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣ.
23-11-1995

ΕΠΑΓΓ.
ΠΑΤΕΡΑ
Γιατρός

70
71

Α

4-3-95

Ιδιωτ. Υπαλλ.

72

Α

16-2-95

73

Α

74

ΕΠΑΓΓ.
ΜΗΤΕΡΑΣ
Γιατρός

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κ. Παλαιολόγου 13

ΒΑΘΜ.
Φ.∆.
20

Οικιακά

Ιερολοχιτών 6

16

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Υπαλλ. ΟΤΕ

Πύλου 5

15

8-4-95

Επιχειρηµατίας

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Προφ. Ηλία 15

18

Α

10-5-95

Μηχανολόγος

Τραπεζικός

Ζεφύρων 20

18

75

Α

30-9-95

Υπαλλ. ∆ΕΗ

Υπαλλ. Τραπεζ,

∆ήµητρος 18

20

76

Α

27-3-95

Τραπεζικός

Συνταξιούχος

Γραβιάς 57

20

77

Κ

5-10-95

Κοµµωτής

Οικιακά

Σκύρου 15

20

78

Κ

5-10-95

Κοµµωτής

Οικιακά

Σκύρου 15

20

79

Κ

21-4-95

Κηπουρός

Οικιακά

Αγ. Ιωάννου 31

17

80

Α

23-3-95

Ελαιοχρωµατ.

Οικιακά

Καρβελά 10

17

81

Α

6-11-95

∆ηµ. Υπαλλ.

∆ηµ. Υπαλλ.

Ανδρούτσου 21

17

82

Κ

18-12-95

∆ηµ. Υπαλλ.

Γιατρός

Καρβελά 19

19

83

Α

3-10-95

Γιατρός

Εκπαιδευτικός

Πελοποννήσου 46

18

84

Α

6-2-95

Επιχειρηµατίας

Μουσικός

∆αιδάλου 4

19

85

Κ

19-3-95

Ελευθ. Επαγγ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ηπείρου 77

18

86

Κ

29-7-95

Συνταξιούχος

Οικιακά

Καρβελά 6

19

87

Κ

21-9-95

Σύµβ. Επιχειρ.

Ασφαλ. Σύµβ.

Γ. Γεναδίου 4

19

88

Κ

21-8-95

Εκπαιδευτικός

Οικιακά

Πελοποννήσου 4

19

89

Α

10-1-95

Ελευθ. Επαγγ.

Οικιακά

Κολοκοτρώνη 3

20

90

Α

10-1-95

Ελευθ. Επαγγ.

Οικιακά

Κολοκοτρώνη 3

19

91

Α

12-6-1995

Εργολ. Οικοδ.

Κοµµώτρια

Κολοκοτρώνη 3

14

92

Α

14-11-95

Στρατιωτικός

∆ηµ. Υπαλλ.

Νεαπόλεως 38

18
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Χαρακτηριστικά µαθητών οµάδας ελέγχου

α/α

ΦΥΛΟ
Κ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣ.
1995

ΕΠΑΓΓ.
ΠΑΤΕΡΑ
∆ηµ. Υπαλλ.

1
2

Κ

1995

Χειριστής

3

Κ

1995

4

Κ

5

ΕΠΑΓΓ.
ΜΗΤΕΡΑΣ
∆ηµ. Υπαλλ.

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
∆ηµοσθένους 35

ΒΑΘΜ.
Φ.∆.
16

-

Ψαρρών 8

17

Συντ. ναυτικός

Νοσηλεύτρια

Λαγκαδά 30

19

1995

Φαρµακοποιός

∆ιοικητ.Υπαλλ.

Γούναρη 10Α

17

Κ

1995

Υπάλ. ΕΛΤΑ

Υπαλ.∆ηµ.Π.Στ.

Αγάθωνος 37

17

6

Α

1995

Μηχανικός

Έµπορος

Τσακάλωφ 5

17

7

Κ

1995

Συταξ. Στρατ.

∆ηµ. Υπαλλ.

Ψαρρών 9

17

8

Α

1995

Νοσηλευτής

Αισθητικός

Σαλαµίνος 6

16

9

Α

1995

Γιατρός

Οικιακά

Ψαρρών 43

16

10

Α

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

Οικιακά

Παπαρηγοπ. 39-41

18

11

Α

1995

Συνταξιούχος

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Κ. Καβάφη 27

15

12

Α

1995

Ελευθ. Επαγγ.

Λογίστρια

Ελπίδος 7

15

13

Α

1995

Ελευθ. Επαγγ.

Λογίστρια

Ελπίδος 7

17

14

Α

1995

Βουλκανιζ.

Νταντά

Λακωνίας 10

15

15

Κ

1995

Εµπ. Αντιπροσ.

Μεταφρ. ΕΡΤ

Καβάφη 38

18

16

Α

1995

∆η. Υπαλλ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ψαρρών 66

17

17

Κ

1995

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Παπαρηγοπούλου12

-

18

Κ

1995

Ιδιωτ. Υπαλλ.

∆ασκάλα

Βύρωνος 8

18

19

Α

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

-

Αγ. Ανδρέα 14

18

20

Α

1995

Συνταξ. Αστυν.

Υπαλλ. ∆ΕΗ

Πρεβέζης 3

17

21

Α

1995

Στρατιωτικός

Εκπαιδευτικός

Αταλάντης 5

17

22

Α

1995

Ιατρός

οικιακά

∆ηµοκρατίας 43

17

23

Α

1995

Ελευθ. Επαγγ.

Ιδ. Υπαλλ.

Θεσσαλονίκης 4

16

24

Α

1995

Συνταξιούχος

Οικιακά

Τεπελενίου 12

16

25

Α

1995

Ελευθ. Επαγγ.

∆ηµ. Υπαλλ.

Ψαρρών 10

18

26

Α

1995

Υπάλλ. ΕΛΤΑ

Συµβ.Υπ.ΕΛΤΑ

Τσακάλωφ 13

18

27

Α

1995

Οδική βοήθεια

Οικιακά

Φωκίδος 3

17
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Χαρακτηριστικά µαθητών οµάδας ελέγχου

α/α

ΦΥΛΟ
Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣ.
1995

ΕΠΑΓΓ.
ΠΑΤΕΡΑ
∆ηµ. Υπαλλ.

28
29

Κ

1995

Ιδ. Υπαλλ.

30

Α

1995

31

Α

32

ΕΠΑΓΓ.
ΜΗΤΕΡΑΣ
Οικιακά

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σ. καραγιώργα 36

ΒΑΘΜ.
Φ.∆.
17

Εκπαιδευτικός

Χρυσ. Σµύρνης

18

Υπαλλ.ΕΥ∆ΑΠ

Υπαλλ. ΙΚΑ

Αγ. Βασιλείου 23

16

1995

Λαϊκή Αγορά

Κοµµώτρια

Ανθέων 8

17

Κ

1995

Τραπεζικός

στρατιωτικός

Γούναρη 34

15

33

Κ

1995

Ιδ. Υπαλλ.

Οικιακά

Ιπποκράτους 6-8

14

34

Α

1995

Γεωλόγος

Λογίστρια

Μακρυνείας 10

16

35

Κ

1995

-

Λογίστρια

∆ερβενακείων 14

16

36

Α

1995

Φανοποιός

Οικιακά

Αλκαµένους 10

15

37

Α

1995

Ασφαλιστής

Ιδ. Υπάλλ.

Κέας 18

19

38

Α

1995

Υπαλλ. ΟΤΕ

Οικιακά

Συνταγµ. Ψαρρού

16

39

Α

1995

Υπάλλ. ΕΘΕΛ

∆ηµ.Υπαλ.ΟΓΑ

Κλησθένους 71

17

40

Α

1995

Ελευθ. Επαγγ.

Πωλήτρια

-

-

41

Κ

1995

Έµπορος

Οικιακά

Μάρκου Αυγέρη 15

17

42

Α

1995

Στρατιωτικός

Ιδ. Υπαλλ.

Παπαρηγοπούλου23

17

43

Α

1995

Λογιστής

Φοροτεχνικός

Σ. Καράγιωργα 20

18

43

Κ

1995

Ζαχαροπλ.

Ζαχαροπλ.

Κάδµου 18

18

44

Κ

1995

Συνταξιούχος

Ιδιωτ. Υπάλλ.

Πασχαλειάς 6

17

45

Α

1995

Αξ. Πολεµ.Αερ.

Ιδ. Υπαλλ.

Αγγελιώνος 4

16

46

Α

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

Ιδ. Υπαλλ.

Παπαρηγοπούλου24

18

47

Α

1995

Μηχαν. Αεροσ.

Οικιακά

Αχαιών 24

17

48

Κ

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

∆ηµ.. Υπαλλ.

Νικ. Πλαστήρα 10

16

49

Κ

1995

Καθηγητής

Καθηγήτρια

Κεφαλληνίας 7

19

50

Α

1995

Ναυτικός

Οικιακά

Ιουστινιανού 3

19

51

Α

1995

Συνταξ. Αναπλ.

Ελευθ. Επαγγ.

Αγάθωνος 48

17

52

Κ

1995

Τεχνίτης

Οικιακά

Αγάθωνος 33

16

27

Κ

1995

Αυτοκινηστής

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Αγγ. Σικελιανού 11

18

28

Κ

1995

Τραπ. Υπαλλ.

Συνταξιούχος

Κεφαλληνίας 15

18

514

Χαρακτηριστικά µαθητών οµάδας ελέγχου
α/α

ΦΥΛΟ

53

Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣ.
1995

54

Α

1995

55

Κ

1995

56

Κ

57

ΕΠΑΓΓ.
ΠΑΤΕΡΑ
Ελευθ. Επαγγ.

ΕΠΑΓΓ.
ΜΗΤΕΡΑΣ
Οικιακά

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Χίου 15

ΒΑΘΜ.
Φ.∆.
18

Εκπαιδευτικός

∆ηµοσθένους 10

17

Πολ. Μηχαν.

∆ηµ. Υπαλλ.

Κ. Καβάφη 9

19

1995

Ιδιωτ. Υπαλλ.

∆ηµοσ. Υπαλλ.

Ηρακλρείτου 10

16

Κ

1995

Έµπορος

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ιουστνιανού 3

19

58

Α

1995

Τραπ. Υπαλλ.

Εκπαιδευτικός

Αρτέµωνος 12

17

59

Α

1995

Κηδεµ.Γραφίστ

Θεσσαλονίκης 6

16

60

Κ

1995

Άνεργος

Ελευθ. Επαγγ.

Ψαρρ’ων 8

17

61

Κ

1995

∆ικηγόρος

∆ηµ. Υπαλλ.

Λαγκαδά 15

17

62

Α

1995

Έµπορος

Οικιακά

Αχελάου 20

15

63

Κ

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

Ιδ. Υπαλλ.

Πυθαγόρα & Νικοπ.

16

64

Κ

1995

Εκπ/κόςΠαν/κός

∆ικηγόρος

Παπαρηγοπούλου24

18

65

Α

1995

Αργυροχόος

Νοσηλεύτρια

Παπαναστασίου 1

-

66

Κ

1995

Ναυτικός

Οικιακά

∆ριοπίδας 5

18

67

Κ

1995

Υπάλλ. ∆ΕΗ

∆η. Υπαλλ.

Τυρνάβου 19

17

68

Α

1995

Στρατιωτικός

Οικιακά

Αριστοµένους 13

16

69

Κ

1995

Πυροσβέστης

Νοσηλεύτρια

Ψαρρών 17

17

70

Κ

1995

∆ηµ. Υπαλλ.

Ελεύθ. Επαγγ.

Μητροπέτροβα 36

19

71

Κ

1995

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Σαλαµίνος 6

17

72

Α

1995

Ιερέας

Καθηγήτρια

Σαλαµίνος 21

16

73

Κ

1995

Υπαλλ. ΕΥ∆ΑΠ

Οικιακά

Επαµεινώνδα 16

18

74

Α

1995

Βιοτέχνης

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Θεσσαλονίκης 10

14

75

Α

1995

Στρατιωτικός

Ιδ. Υπαλλ.

Αγ. Ανδρέα 10

14

76

Α

1995

Ιατρός

∆ηµ. Υπαλλ.

Φιλικής Εταιρ. 14

17

77

Α

1995

Λογιστής

Τραπ. Υπαλλ.

∆ωδώνης 3

17

78

Α

1995

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικός

Σίφνου 6

17

79

Κ

1995

Ηλεκτρ. Μηχ.

Ιατρός

Πεντέλης 4

18

80

Κ

1995

Εργάτης

Ιδιωτ. Υπαλλ.

Κίτσ. Τζαβέλα 15

17
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516

Προφορικές οδηγίες για την εκτέλεση της δοκιµασίας του ερωτηµατολογίου
Για να υπάρξει οµοιοµορφία στον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου των
στάσεων και την αποφυγή σφαλµάτων, γράφτηκαν οδηγίες τις οποίες η ερευνήτρια
διάβαζε στους µαθητές. Έγινε προσπάθεια να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές
παρεκκλίσεις από τις γραπτές οδηγίες.
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο έχει σκοπό να καλλιεργήσει και να
αναπτύξει τις κινητικές δεξιότητες, τη συνεργασία, την οµαδικότητα, αλλά και να
προσφέρει ικανοποίηση και ψυχαγωγία, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της σωµατικής
και ψυχικής υγείας των µαθητών. Ο παραδοσιακός χορός είναι ένα µέρος του
περιεχοµένου της Φυσικής αγωγής. Με το ερωτηµατολόγιο αυτό προσπαθούµε να
καταγράψουµε τις απόψεις σας και τα συναισθήµατά σας για τον παραδοσιακό χορό.
Είναι πολύ σηµαντικό να γράψετε µε ειλικρίνεια πως πραγµατικά αισθάνεστε και τι
σκέφτεστε εσείς στα θέµατα των ερωτήσεων.
Πριν αρχίσετε να γράφετε θα πρέπει να σας πω ότι τα ερωτηµατολόγια είναι
ανώνυµα. Η δοκιµασία αυτή δεν είναι σαν τα συνηθισµένα test του σχολείου. ∆εν
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή που
ανταποκρίνεται σ’ εκείνο που πραγµατικά αισθάνεστε, σκέφτεστε και πιστεύετε
εσείς, ο κάθε µαθητής και µαθήτρια. Αυτό που γράφετε δεν θα το δει κανείς άλλος
από το σχολείο σας παρά µόνον ο ερευνητής. Απαντήστε λοιπόν πως αισθάνεστε και
όχι όπως θα ήθελαν οι άλλοι να είστε.
∆ίνονται τα πρωτόκολλα δοκιµασίας.
Έχετε όλοι. Ωραία. Αρχίστε
Γράψτε τα αρχικά στοιχεία που σας ζητούµε.
Η σηµερινή ηµεροµηνία είναι γραµµένη στον πίνακα.
Η ηµεροµηνία γενεθλίων σας γράφεται ως εξής:
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π.χ. ηµέρα, µήνας, έτος 2 1 0 7 1 9 7 2

Κάθε ερώτηση έχει θετικό και αρνητικό υποερώτηµα. Απαντάτε και στα δύο. Σε
κάθε δήλωση του υποερωτήµατος απαντάτε µε ένα Χ στο κουτάκι που σας εκφράζει.
∆εν βάζετε στην ίδια δήλωση χωρίς απάντηση. µην προβληµατίζεστε ιδιαίτερα,
διαλέξτε το τετραγωνάκι που σας ταιριάζει καλύτερα. Αν υπάρχουν λέξεις που δεν
καταλαβαίνετε παρακαλώ ρωτείστε µε γι’ αυτές. Η προσοχή σας και η ειλικρίνεια
σας θα βοηθήσουν σηµαντικά την πραγµατοποίηση της έρευνας. Τελειώνοντας τη
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αφήστε το στην άκρη του θρανίου σας και θα το
πάρω εγώ. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και το χρόνο που διαθέσατε.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ

Αγαπητέ µαθητή,
το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο έχει σκοπό να καλλιεργήσει και να
αναπτύξει τις κινητικές δεξιότητες, τη συνεργασία και την οµαδικότητα αλλά και να
προσφέρει ικανοποίηση και ψυχαγωγία. Ο χορός είναι ένα µέρος του περιεχοµένου
της Φυσικής Αγωγής. Με το ερωτηµατολόγιο αυτό προσπαθούµε να καταγράψουµε
τις απόψεις σου για τον παραδοσιακό χορό στο σχολείο.

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ Χ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ – ΜΗ ΒΑΖΕΙΣ ∆ΥΟ Χ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΤΙ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ XΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΣΑΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ – ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ
ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.
(Να απαντάς σε όλες τις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια, ανάλογα µε τη δική σου άποψη και
µε το τι αισθάνεσαι. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η προσοχή σου και η
ειλικρίνεια σου θα βοηθήσουν σηµαντικά στη διεξαγωγή της έρευνας).

Σε ευχαριστούµε για τη συνεργασία
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ΑΓΟΡΙ

ΚΟΡΙΤΣΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ:.......................................................................ΤΑΞΗ.......................
Ηµεροµηνία……………………………………

1. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

1. Τι σου αρέσει από τη συµµετοχή σου σε χορευτικές δραστηριότητες;

Α. οι χορευτικές δραστηριότητες είναι διασκέδαση

Β. γνωρίζω φίλους / κάνω σχέσεις

Γ. κάνω άσκηση/ αποκτώ καλή υγεία

∆. έχω συνεργασία / είναι µία πρόκληση

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

2. Γιατί δε σου αρέσει να συµµετέχεις σε χορευτικές δραστηριότητες;

Α. νοµίζω ότι δεν έχω ικανότητες
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3.

ΕΙΝΑΙ

Η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΣΕΝΑ;

∆ιαφωνώ
πολύ

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
λίγο

Έτσι κι έτσι

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

3. Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική για σένα;

A. γιατί αποκτώ µε την άσκηση υγεία \ καλή
φυσική κατάσταση

B. γιατί είναι διασκέδαση

Γ. είναι µια απασχόληση \ βοηθά να περνά η ώρα
(ασχολούµαι µε κάτι)

∆. µαθαίνω να συναναστρέφοµαι µε άλλους

Α. θεωρώ άλλα πράγµατα πολύ πιο σηµαντικά
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∆ιαφωνώ
πολύ

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
λίγο

Έτσι κι
έτσι

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

4. Γιατί η συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική για σένα;

5. ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΤΙΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ;

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
πολύ

5. Γιατί είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;

Α. γιατί καταβάλω µεγάλη προσπάθεια

Β. γιατί διαθέτω υψηλή κινητική δεξιότητα

Γ. γιατί έχω πολλές εµπειρίες µέσω των χορευτικών
δραστηριοτήτων

∆. γιατί δηµιουργούν υψηλά κίνητρα / µου αρέσουν

Συµφωνώ
πολύ

6. Γιατί δεν είσαι καλός στις χορευτικές δραστηριότητες;

Α. λόγω έλλειψης κινητικής δεξιότητας

Β. λόγω έλλειψης εµπειρίας στους χορούς
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7. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ

Α. Εάν απαντήσετε ΝΑΙ συµπληρώσετε τις παρακάτω ερωτήσεις.
Β. Εάν απαντήσετε ΟΧΙ συµπληρώσετε τις ερωτήσεις στην επόµενη παράγραφο.
Γ. Εάν απαντήσετε ∆ΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ µην συµπληρώσετε τίποτα και προχωρήσετε
στο 10.

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
πολύ

8. Γιατί σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

Α. µε ευχαριστεί / είναι διασκεδαστικό

Β. γιατί µοιάζει µε άλλους χορούς

Γ. γιατί µου αρέσει ο συγχρονισµός / η οµαδικότητα
τους
∆. µε προκαλεί σαν δραστηριότητα

Ε. γιατί συνεργάζοµαι µε άλλους \ κάνω φίλους

Ζ. γιατί είναι καλός ο δάσκαλος

Συµφωνώ
πολύ

9. Γιατί δε σου αρέσει να χορεύεις παραδοσιακούς χορούς;

Α. γενικά δε µου αρέσουν οι χοροί

Β. γιατί νοµίζω ότι δεν είµαι καλός σε αυτό
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10. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ
ΧΟΡΟΥΣ ;

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
Αρκετά

οι παραδοσιακοί χοροί είναι σηµαντικοί για σένα;
Συµφωνώ
πολύ

10. Γιατί

Α. γιατί µου αρέσουν / διασκεδάζω

Β. γιατί κάνω φίλους /συνεργάζοµαι µε άλλους

Γ. γιατί νοµίζω ότι είµαι πολύ καλός σε αυτό

∆. γιατί µε βοηθά στη φυσική κατάσταση

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

11. Γιατί οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι σηµαντικοί για σένα;

Α. λόγω έλλειψης εµπειρίας (δεν τους γνωρίζω και
δεν έχω ασχοληθεί µε αυτούς)

Β. γιατί θεωρώ άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά

Γ. γιατί νοµίζω ότι δεν έχω τις ικανότητες που
χρειάζονται
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12. ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ;

∆ιαφωνώ
πολύ
∆ιαφωνώ
πολύ

∆ιαφωνώ
λίγο
∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

Έτσι κι έτσι
Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
αρκετά

Συµφωνώ
λίγο
Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

12. Γιατί είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς;

Α. γιατί έχω πολύ καλή φυσική κατάσταση

Β. γιατί έχω εµπειρία \ µε διασκεδάζουν

Γ. γιατί το έχω διδαχθεί από καλό δάσκαλο

∆. γιατί κάνω πολλή σωµατική εξάσκηση και
υψηλή προσπάθεια
Ε. γιατί είναι εύκολη δραστηριότητα

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

13. Γιατί δεν είσαι καλός στους παραδοσιακούς χορούς;

Α. γιατί έχω µικρή εµπειρία \ δεν έχω
ασχοληθεί µε αυτό

Β. γιατί δεν έχω ρυθµό
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∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Έτσι κι έτσι

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

14. ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ;

Α. η οµαδικότητα / το ευχάριστο κλίµα

Β. βρίσκοµαι

µε φίλους / συνεργάζοµαι µε άλλους

Γ. είναι διασκέδαση / µου αρέσει

∆. είχα καλή καθηγήτρια

Ε. είναι µια ευκαιρία να µάθω µαζί µε τους χορούς
µας και άλλα πράγµατα σχετικά όπως τραγούδια,
ήθη, έθιµα και παραδόσεις

Έτσι κι έτσι

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

ΤΙ ∆Ε ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ;

Συµφωνώ
πολύ

15.

Α. γυµνάζουν µε χαµηλή ένταση

Β. απαιτούν αυτοσυγκέντρωση και προσοχή

Γ. χρειάζεται απόλυτο συγχρονισµό µε την οµάδα και
τη µουσική
∆. έχουν υψηλές απαιτήσεις ρυθµού
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Ερωτήσεις που δόθηκαν µόνο στη δεύτερη µέτρηση

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

16. ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΤΙ
ΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ; ΠΩΣ;

Α. έχω βελτιώσει το ρυθµό µου / την κίνηση µου /το
στυλ µου
Β. έχω σίγουρα περισσότερες γενικές γνώσεις και
ικανότητα στους παραδοσιακούς χορούς
Γ. χορεύω τώρα µε περισσότερο συγχρονισµό µε την
οµάδα

Συµφωνώ
λίγο

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

17. ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ;

Α. γιατί ασχολήθηκα πολύ µε αυτό / απέκτησα
εµπειρία

Β. γιατί τους έµαθα στο σχολείο / διδάχθηκαν καλά
από την καθηγήτρια
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18. ΘΑ ΧΟΡΕΨΕΙΣ ΞΑΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
λίγο

Έτσι κι
έτσι

∆ιαφωνώ
λίγο

∆ιαφωνώ
αρκετά

∆ιαφωνώ
πολύ

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

18. Γιατί θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;

Α. µου αρέσει να χορεύω

Β. θεωρώ ότι κερδίζω από αυτήν τη δραστηριότητα

Συµφωνώ
Αρκετά

Συµφωνώ
πολύ

20. Γιατί δε θα ξαναχορέψεις παραδοσιακούς χορούς στο µέλλον;

Α. δεν µου αρέσει να χορεύω
Β. δεν είναι χρήσιµη δραστηριότητα

Σε ευχαριστούµε για τη συνεργασία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)
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Σχέδιο Εργασίας (project)
για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στην Α΄ Τάξη Γυµνασίου

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Υπεύθυνη σχεδιασµού, υλοποίησης και συντονισµού του προγράµµατος
Στιβακτάκη Χρυσή
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Συνεργαζόµενοι εκπαιδευτικοί
Κουτάντζη Άννα, Φιλόλογος,
Καλογεράκη Χριστίνα, Θεολόγος, υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης
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OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

1η φάση:
Προβληµατισµός - Επιλογή θέµατος - Σχεδιασµός του διαθεµατικού προγράµµατος

Εισαγωγή
Για το σχεδιασµό του προγράµµατος ελήφθησαν υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
της ηλικίας 12-13 ετών στον πνευµατικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό τοµέα της
προσωπικότητας τους. Πριν την έναρξη του προγράµµατος για την αρχική αξιολόγηση
των στάσεων των µαθητών προς τον παραδοσιακό χορό δόθηκε από την καθηγητή
Φυσικής Αγωγής ερωτηµατολόγιο στους µαθητές, το οποίο δόθηκε και µετά την
εφαρµογή του. Οι µαθητές ενηµερώθηκαν για το νόηµα της διαθεµατικότητας στη
Φυσική Αγωγή, το σκοπό και τους στόχους ενός διαθεµατικού προγράµµατος µε
κεντρικό άξονα τη διδασκαλία των Ελληνικών παραδοσιακών χορών.

Επιλογή θέµατος και υποθεµάτων- διατύπωση τίτλου.
Ο καθηγητής και οι µαθητές προτείνουν διάφορα υποθέµατα µε τα οποία επιθυµούν να
διερευνήσουν και µετά από διάλογο επιλέχθηκε ο τίτλος : «Χορεύω. Χορεύεις;
Χορεύουµε; » και το θέµα: «Από το χοροστάσι του Μίνωα στο χοροστάσι του
σήµερα. Οι χοροί καλά κρατούν». Μια διαθεµατική προσέγγιση των παραδοσιακών
χορών, που συνδέει τα χορευτικά γεγονότα µε τη ζωή των ανθρώπων από το παρελθόν
µέχρι σήµερα µέσα από την ιστορία, τα ήθη, τα έθιµα, τα τραγούδια και τις παραδόσεις του
λαού µας.
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Υποθέµατα :
1. Η ιστορία του Ελληνικού χορού από τους αρχαίους χρόνους έως σήµερα
2. Η λαογραφία του παραδοσιακού Χορού
3. Παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθµοί του τόπου µας
4. Παραδοσιακά, δηµοτικά τραγούδια του τόπου µας
5. Τα παραδοσιακά µουσικά όργανα του τόπου µας
6. Ήθη, έθιµα και παραδόσεις του τόπου µας
7. Η παραδοσιακή φορεσιά του τόπου µας

Σκοπός
Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν πολύπλευροι για την ολόπλευρη και ισόρροπη
ανάπτυξη του ψυχοκινητικού, συναισθηµατικού και γνωστικού τοµέα των µαθητών και
η καλλιέργεια θετικών στάσεων προς τους παραδοσιακούς χορούς και τις χορευτικές
δραστηριότητες ως φυσική δραστηριότητα που συµβάλλει στη «δια βίου άσκηση» και
την ενίσχυση της ψυχοσωµατικής υγείας.

Ανάλυση επί µέρους στόχων:
1) Ψυχοκινητικοί
Επιδιώκουµε οι µαθητές:
•

Να καλλιεργήσουν τη ρυθµική ικανότητα, το ρυθµικό συντονισµό και τη χορευτική
τους δεξιότητα.

•

Να µάθουν τις δοσµένες από τους παλιούς κινητικές νόρµες, αλλά και να γίνουν
δηµιουργικοί ερµηνευτές των παραδοσιακών χορών επινοώντας αυτοσχεδιασµούς ως
πρωτοχορευτές.

•

Να καλλιεργήσουν τρόπους ψυχοκινητικής έκφρασης µε οδηγούς τη µουσική, το
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τραγούδι και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.
•

Να ασκηθούν σωµατικά µε ευχάριστες εναλλαγές ρυθµού, να αναπτύξουν τις
φυσικές τους ικανότητες και να ενισχύσουν την υγεία τους.

•

να ψυχαγωγηθούν και να προάγουν την ψυχοσωµατική τους υγεία.

2) Συναισθηµατικοί- Κοινωνικοί
•

Να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία µε τους συµµαθητές και τους
καθηγητές τους.

•

Να αναπτύξουν την οµαδικότητα, τη φιλία, την αλληλεγγύη και το σεβασµό µεταξύ
τους.

•

Να µάθουν να συµµετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες µουσικής, χορού,
τραγουδιού και σε κοινωνικές εκδηλώσεις µε θέµατα παράδοσης και λαϊκής τέχνης.

•

Να βιώσουν και να καλλιεργήσουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και
επικοινωνίας µέσω του χορού, του τραγουδιού και της µουσικής..

•

Να συνδέσουν βιωµατικά τους χορούς µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους και
να ανακαλύψουν τις καλλιτεχνικές τους κλίσεις.

3) Πνευµατικοί, Γνωστικοί
•

Να γνωρίσουν την ποικιλία των µουσικών και κινητικών ρυθµών (συρτού,
καλαµατιανού,

χασάπικου,

χασαποσέρβικου)

µέσω

της

κινητικής

τους

πολυµορφίας, της µουσικής πολυχρωµίας και της ποικιλίας µελωδιών και
τραγουδιών σε όλη την Ελλάδα. Να µάθουν τις παραλλαγές των χορών από τόπο σε
τόπο και να διαµορφώσουν το δικό τους χορευτικό ύφος.
•

Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη ενότητα του χορού, του τραγουδιού και της
µουσικής, διαχρονικά και να γνωρίσουν σφαιρικά το λαϊκό µας πολιτισµό δηλ. µέσω
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του χορού να µάθουν και για άλλα σχετικά µε το χορό πολιτιστικά θέµατα (δηµοτικό
τραγούδι, µουσική, ιστορία, ήθη, έθιµα, φορεσιά, µουσικά όργανα του τόπου µας)
•

Να κατανοήσουν την συνέχεια της µουσικοχορευτικής µας παράδοσης από τους
αρχαίους χρόνους µέχρι και σήµερα και γίνει κατανοητός ο ρόλος του ανθρώπου ως
ενεργού προσώπου στη διαµόρφωση της µουσικοχορευτικής παράδοσης και
συνολικά του λαϊκού µας πολιτισµού.

•

Να γνωρίσουν τις αξίες του λαϊκού µας πολιτισµού (απλότητα, µέτρο, αρµονία,
ευπρέπεια, γνησιότητα) και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη απέναντι στα
σύγχρονα ρεύµατα χορού µε άξονα την αισθητική του παραδοσιακού χορού.

•

Να συνδέσουν τα στοιχεία που συνθέτουν το χορό µε γνωστικά αντικείµενα του
αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου.

4) Στάσεις
•

Να συµµετέχουν συνειδητά σε χορευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου
και να υιοθετήσουν αξίες για τη διαµόρφωση προσωπικής άποψης στην ψυχαγωγία
τους που θα τους οδηγήσουν σε µελλοντική ενασχόληση µε τους χορούς.

•

Να βιώσουν και άλλες συλλογικές µορφές έκφρασης του λαϊκού πολιτισµού µέσω
του παραδοσιακού χορού, όπως το δηµοτικό τραγούδι, τη δηµοτική µουσική, τη
λαϊκή τέχνη

•

Να βιώσουν τις πνευµατικές και αισθητικές αξίες του λαϊκού µας πολιτισµού µέσα
από τους παραδοσιακούς µας χορούς και να διαµορφώσουν αισθητικά κινητικά
κριτήρια.

•

Να βιώσουν την ευεργετική επίδραση της µουσικής του χορού και του τραγουδιού
στην ανάδειξη και καλλιέργεια του προσωπικού τους ρυθµού στο σώµα, το πνεύµα
και την ψυχή.
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•

Να βιώσουν τον παραδοσιακό χορό ως κινητική δραστηριότητα που έχει σχέση µε
την καθηµερινή ζωή και τον πολιτισµό των ανθρώπων και να εντάξουν αβίαστα το
χορό στη ζωή τους.

•

Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι µέσο µη λεκτικής επικοινωνίας,
αλληλεπίδρασης και επαφής, που µπορεί να σπάσει τον κλοιό της αποµόνωσης του
σύγχρονου τρόπου ζωής και να συµβάλλει στη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

5) ∆εξιότητες ζωής
•

Να

αναπτύξουν

αλληλεπίδρασης,

ικανότητες,

όπως

διαπροσωπικών

επικοινωνίας,

σχέσεων,

φιλίας,

συνεργασίας,
αξιοποίησης

κοινωνικής
γνώσεων,

διαµόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων
•

Να µάθουν να επιλύουν προβλήµατα και να παίρνουν αποφάσεις (κοινωνικές
δεξιότητες). Να αναπτύξουν υπευθυνότητα και συνέπεια στον προγραµµατισµό.

•

Να συνδέσουν τη σχολική ζωή µε τα ενδιαφέροντα τους και τις πραγµατικές
καταστάσεις της καθηµερινής ζωής και να µάθουν να αλληλεπιδρούν µε το
περιβάλλον τους.

•

Να αναπτύξουν ικανότητα χρήσης πολλαπλών πηγών και εργαλείων πληροφόρησης
(ΗΥκαιΤΕ), κριτική ικανότητα σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών.
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Ευαισθητοποίηση των µαθητών
Ευαισθητοποίηση των µαθητών µε έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό υλικό,
όπως:
1. Προβολή βιντεοταινίας µε θέµα: Μαθητικοί καλλιτεχνικοί Αγώνες Παραδοσιακών
Χορών.
2. Προβολή βιντεοταινίας µε τις καλλιτεχνικές τελετές έναρξης και λήξης των
Ολυµπιακών Αγώνων .
3. Προβολή DVD µε παραστάσεις του Λυκείου των Ελληνίδων µε λαïκά δρώµενα και
παραδοσιακούς χορούς.
4. Παρουσίαση λαογραφικού υλικού(παραδοσιακή φορεσιά, µουσικά όργανα).

2η φάση:
Προγραµµατισµός ενοτήτων - Χωρισµός σε υποοµάδες

Έγινε συζήτηση για τη διερεύνηση επιµέρους υποθεµάτων που θα µπορούσαν οι µαθητές
να επεξεργαστούν και στη συνέχεια ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση ιδεών και
εντοπισµός των ενοτήτων µε τις οποίες θα ασχοληθούν οι οµάδες. Έγινε ο χωρισµός των
µαθητών σε οµάδες και υποοµάδες και η κάθε υποοµάδα αναλαµβάνει µία από τις
επιµέρους ενότητες. Ακολούθησε η οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε
σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων από βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο. προφορικές
αφηγήσεις γονέων, παππούδων κ.λ.π. όπως παρακάτω:

Ερευνητική οµάδα Ιστορίας
Υποθέµατα.
•

Η µουσική και ο χορός στην ελληνική µυθολογία
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•

Η µουσική και ο χορός στην εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα

•

Η µουσική και ο χορός στον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων

•

Ο Χορός στη ∆ηµόσια και θρησκευτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων

•

Ο µύθος του Θησέα. Γέρανος–Τσακώνικος. ∆ύο χοροί ένας µύθος

•

Ο χορός στα Ρωµαϊκά και τα Βυζαντινά χρόνια

•

Ο παραδοσιακός χορός και η εξέλιξη του µέχρι την Τουρκοκρατία και τα νεότερα
χρόνια.

Ερευνητική οµάδα λαογραφίας
Υποθέµατα-Υποοµάδες
•

Οι Ελληνικοί παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθµοί

•

Τα παραδοσιακά µουσικά όργανα της Ελλάδας

•

Η µουσικοχορευτική παράδοση του τόπου που κατάγοµαι

•

Η θεµατολογία του δηµοτικού τραγουδιού

•

Το δηµοτικό τραγούδι και ο ρόλος στην εκµάθηση του Ελληνικού χορού

•

∆ηµοτικά και λαϊκά τραγούδια του χορευτικού µας ρεπερτορίου

•

Το χορευτικό µας ρεπερτόριο ( Συρτός - Καλαµατιανός-ΧασάπικοςΧασαποσέρβικος)

•

Παροιµίες για το χορό και τη µουσική

•

Έθιµα (γαϊτανάκι) παραδόσεις, γιορτές και τραγούδια του τόπου µου

•

Το έθιµο του κλήδονα στην Κρήτη. Τραγούδια και χοροί του κλήδονα

•

Η ελληνική φορεσιά ανά τους αιώνες

•

Η παραδοσιακή φορεσιά της Αττικής

•

Το κόσµηµα στην ελληνική φορεσιά

•

Η παραδοσιακή διατροφή
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Η θεατρική οµάδα
Αναβίωση του εθίµου του Άη Γιάννη του κλήδονα,
Αναβίωση του εθίµου « γαïτανάκι»

Ανάλυση δραστηριοτήτων
Καλλιτεχνικές οµάδες
•

Οµάδα φωτογραφίας. Ορίζονται υπεύθυνοι φωτογραφίας, οι οποίοι αποτυπώνουν
µε το φωτογραφικό φακό κάθε δραστηριότητα του σχεδίου εργασίας.

•

Θεατρική οµάδα αναβίωσης του εθίµου του κλήδονα και του αποκριάτικου
εθίµου « γαïτανάκι». -

•

Οµάδα έκθεσης φωτογραφιών (χοροί, φορεσιές, όργανα και έθιµα του τόπου µας
(18ος-19ος αιών)

•

Οµάδα ζωγραφικής µε έµπνευση από την παράδοση και την ιστορία µας

•

Οµάδα χαρτοκοπτικής( κατασκευή- πλαστικοποίηση χορευτικών φιγούρων και
παραδοσιακών ενδυµασιών)

•

Οµάδα κατασκευή παραδοσιακής φορεσιάς Αττικής

•

Οµάδα συλλογής και έκθεσης αντικειµένων λαϊκής τέχνης.

•

Οµάδα διασκευής δηµοτικών και λαϊκών τραγουδιών
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∆ιαθεµατικές βιωµατικές δραστηριότητες
•

φύλλα εργασίας για το σπίτι µε έννοιες και θέµατα σχετικά και µε άλλα
µαθήµατα

•

δηµιουργικές δραστηριότητες (χειροτεχνία, ζωγραφική, διασκευές λαϊκών
τραγουδιών)

•

αναβίωση του εθίµου του κλήδονα στην Κρήτη - Τραγούδια και χοροί του
κλήδονα στην Κρήτη

•

το «γαϊτανάκι» - κάθε τάξη κατασκευάζει το δικό της

∆ιαθεµατικότητα µε άλλα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος
Θεµελιώδεις έννοιες: ρυθµός, παράδοση, λαïκός πολιτισµός, λαϊκή τέχνη, ήθη, έθιµα,
οµάδα, οµαδικότητα, συνεργασία, αλληλεπίδραση, επικοινωνία.

1.

Σύνδεση του χορού µε το µάθηµα της Μουσικής. Κατανόηση της έννοιας του
ρυθµού, της ρυθµικής αγωγής, των µουσικών µέτρων 2/4,7/8.

2. Σύνδεση του χορού ως στοιχείο πολιτισµού µε την Αρχαία Ιστορία. Συζήτηση µε
την καθηγήτρια της Ιστορίας στην τάξη για τη θέση του χορού στη ζωή των
αρχαίων Ελλήνων στις αντίστοιχες ενότητες του µαθήµατος.
3. Σύνδεση του Π .Χ. µε τα Νεοελληνικά κείµενα και τη Γλώσσα. Σηµασιολογική
ανάλυση των εννοιών: παράδοση, λαϊκός πολιτισµός, ήθη, έθιµα, δηµοτικό
τραγούδι.
4. Σύνδεση µε την πληροφορική. Αναζήτηση πληροφοριών στο internet, σύνθεση
εργασιών.
5. Σύνδεση µε τα Μαθηµατικά. Έννοια και ιδιότητες του κύκλου.
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6. Σύνδεση µε τα Καλλιτεχνικά. ∆ηµιουργική έκφραση των µαθητών µέσω της
ζωγραφικής και της χαρτοκοπτικής µε έµπνευση από τη λαϊκή παράδοση
7. Σύνδεση µε τη Φυσική Αγωγή. Ρυθµός, άσκηση και υγεία, Οµαδικότητα,
συνεργασία.

Μεθοδολογία
Έγινε χρήση πολυµεθοδολογίας τονίζοντας την αξία της αυτενεργού µάθησης.
Αναλύθηκε η οµαδοσυνεργατική και η δηµιουργική µέθοδος.

3η φάση:
∆ιεξαγωγή – Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Ανάλυση δραστηριοτήτων.
Στη φάση αυτή υλοποιήθηκαν οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες σύµφωνα µε
χρονοδιάγραµµα διάρκειας 6 µηνών. Αρχικά, ορίστηκαν υπεύθυνοι φωτογραφίας, οι
οποίοι αποτύπωναν µε το φωτογραφικό φακό κάθε δραστηριότητα του σχεδίου εργασίας.
Ορίζεται το χρονοδιάγραµµα και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει τις δραστηριότητες που θα
υλοποιήσει.

Νοέµβριος
• Επαφή µε το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου (διευθυντής, µαθητές, γονείς,
σύλλογος καθηγητών)
• Ορίστηκε το περιβάλλον στο οποίο θα διεξάγοντο οι δραστηριότητες (π.χ. στην
αίθουσα γυµναστικής, στην αυλή του σχολείου, στη σχολική βιβλιοθήκη, στο
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θεατράκι του σχολείου, στο µουσείο λαϊκής τέχνης και λαϊκών µουσικών οργάνων,
Λύκειο Ελληνίδων κ.ά
• Ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου
• Ενηµέρωση του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων
• Επαφή µε εκπροσώπους του ∆ήµου, του Λυκείου των Ελληνίδων, λαογραφικών
µουσείων

∆εκέµβριος
•

∆ηµιουργία οµάδων εικαστικής δηµιουργίας, µουσικής, θεάτρου, φωτογραφίας,
χαρτοκοπτικής

•

Ενηµέρωση, καθοδήγηση για τη χρήση της βιβλιογραφίας στη βιβλιοθήκη του
σχολείου µας, συγκέντρωση πληροφοριών. Χρήση και άλλων πηγών (εφηµερίδες,
περιοδικός τύπος, πολυµέσα)

•

Επίσκεψη

στο

Μουσείο

λαϊκής

τέχνης

του

Υ.Π.Ο.

και

παρουσίαση

χριστουγεννιάτικων παραδόσεων και εθίµων(Α1)
•

Επίσκεψη στο Μουσείο λαïκών µουσικών οργάνων του Ανωγειανάκη στην Πλάκα
και γνωριµία µε τα λαϊκά µουσικά όργανα του τόπου µας (Α2)
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Ιανουάριος
•

Συγκέντρωση υλικού και επεξεργασία πληροφοριών για τα επιµέρους θέµατα από
βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, τύπο, πολυµέσα και ταξινόµηση

•

Η οµάδα ιστορίας αναζήτησε µύθους που συνδέονται µε τη γέννηση του χορού
(Μύθος των Κουρητών, µύθος του Θησέα, το χοροστάσι του Μίνωα)

•

Στην οµάδα λαογραφίας η υποοµάδα µουσικής- τραγουδιού συγκέντρωσε γνωστά
δηµοτικά τραγούδια και µελωδίες από όλη την Ελλάδα µε συρτά-Καλαµατιανά (2/4,
7/8). Οι µαθητές µαθαίνουν να τραγουδούν και να χορεύουν

•

Η υποοµάδα εθίµων συγκέντρωσε λαογραφικά στοιχεία για διάφορα ήθη, έθιµα και
παραδόσεις του λαού µας (, χοροί και µαντινάδες του κλήδονα)

•

Η υποοµάδα παραδοσιακής φορεσιάς συγκέντρωσε πληροφορίες για την
παραδοσιακή ενδυµασία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας

•

Συλλογή παροιµιών που αναφέρονται στο χορό και το τραγούδι, φωτογραφικού
υλικού µε παραδοσιακές φορεσιές, αντικείµενα λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά
µουσικά όργανα

•

Ζωγραφική-χαρτοκοπτική-πλαστικοποίηση φιγούρων µε παραδοσιακές στολές.
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Φεβρουάριος-Μάρτιος
Βιωµατικές προσεγγίσεις
•

Μελέτη του εθίµου και των τραγουδιών και των κρητικών χορών του κλήδονα

•

Προετοιµασία αναβίωσης του εθίµου του κλήδονα

•

Οι µαθητές αναβιώνουν το γαϊτανάκι και χορεύουν τις απόκριες

•

Επίσκεψη στο ιστορικό µουσείο λαϊκής φορεσιάς του Λυκείου των Ελληνίδων
(Α3) (η παραδοσιακή φορεσιά µέσα από τα έργα των ελλήνων ζωγράφων
Θεόφιλου και Τσαρούχη)

•

Επίσκεψη στο µουσείο λαïκής τέχνης (Α4) (παρουσίαση αποκριάτικων εθίµωνκατασκευή µάσκας).

•

Σύνθεση εργασιών και επεξεργασία δεδοµένων

•

Συγκέντρωση και αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού των οµάδων

•

Συλλογή τραγουδιών του χορευτικού µας ρεπερτορίου(δηµοτικά, λαϊκά µε συρτάκαλαµατιανά και χασαποσέρβικα- χασάπικα).

•

∆ιασκευές λαïκών τραγουδιών µε στίχους των µαθητών

•

Αξιολόγηση του υλικού και προετοιµασία για παρουσίαση στην τάξη.

•

∆ηµιουργία εντύπου προγράµµατος. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στη
σχολική γιορτή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
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4η φάση:
Σύνθεση τελικού έργου - Παραγωγή εντύπου - Συλλογική προετοιµασία του τελικού
χορευτικού γεγονότος- Παρουσίαση του προγράµµατος.

Απρίλιος
Έγινε η µελέτη, η ανάλυση και η σύνθεση των οµαδικών εργασιών εξαγωγή
συµπερασµάτων, έκδοση εντύπου. Οργάνωση παρουσίασης του προγράµµατος.

•

Προετοιµασία των οµάδων για την τελική παρουσίαση των χορών εντός και
εκτός

σχολικού

προγράµµατος.

(ποικιλίες

χασαποσέρβικου

συρτού-

καλαµατιανού- χορογραφία χασάπικου)
•

Προετοιµασία του θεατρικού του κλήδονα και κρητικών χορών.

•

Κατασκευή παραδοσιακής στολής ( νυφική στολή Μεσογείων Αττικής)

•

Παρουσίαση των εργασιών των µαθητών στην τάξη

•

Η επιτροπή εθελοντισµού προετοιµάζει το πρόγραµµα της τελικής εκδήλωσης

•

Προετοιµασία της τελικής εκδήλωσης

•

∆ηµιουργία της πρόσκλησης της τελικής πολιτιστικής εκδήλωσης .

•

Έπαινος συµµετοχής των µαθητών στο πρόγραµµα.

•

Συγκέντρωση υλικού οµάδων. Αξιολόγηση και ταξινόµηση, σελιδοποίηση,
σύνθεση των εργασιών. Οργάνωση τελικού εντύπου.

•

Προετοιµασία των οµάδων για την παρουσίαση της εργασίας στη µαθητική
κοινότητα.
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Μάιος
Παρουσίαση του προγράµµατος. Οργάνωση σχολικού πανηγυριού (µαθητές, γονείς,
καθηγητές). Παρουσίαση παραδοσιακών χορών -τραγουδιών, εθίµου του κλήδονα
και κρητικών χορών, έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, χαρτοκοπτικής και ειδών
λαϊκής τέχνης
•

Συµµετοχή στο καλλιτεχνικό φεστιβάλ του δήµου Αγίας Παρασκευής και
παρουσίαση του εθίµου του κλήδονα και κρητικών χορών

•

∆ηµιουργία µόνιµης παραδοσιακής γωνιάς µε έκθεση της παραδοσιακής
φορεσιάς Αττικής (νυφιάτικη Μεσογείων) και φωτογραφικού υλικού. Έκθεση
ειδών λαϊκής τέχνης µε τη συνεργασία των γονέων των µαθητών.

•

∆ηµιουργία λευκώµατος µε φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες των
οµάδων και τις µαθητικές χορευτικές εκδηλώσεις της χρονιάς. Μαθητές µε
ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ταλέντο αναλαµβάνουν το αισθητικό µέρος του
λευκώµατος.

•

∆ηµιουργία εντύπου, το οποίο περιλαµβάνει τις µαθητικές εργασίες και τις
δράσεις των οµάδων . Πολλαπλασιασµός και διανοµή του στους µαθητές.

•

Απονοµή αναµνηστικών διπλωµάτων. Επιβράβευση των µαθητών για την
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα.

5η φάση: Αξιολόγηση Προγράµµατος

Μάιος
•

Συµπλήρωση τελικού ερωτηµατολογίου αξιολόγησης των στάσεων των µαθητών.

•

Ποιοτική αξιολόγηση του προγράµµατος µε διάλογο µεταξύ των µαθητών.
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•

Ενδοοµαδική αξιολόγηση από τους µαθητές και την εκπαιδευτικό σε σχέση µε
τους στόχους του προγράµµατος.

•

Τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος από τον εκπαιδευτικό

•

Αποστολή δελτίου τύπου στον τοπικό τύπο.

•

Αρχειοθέτηση όλου του προγράµµατος στη βιβλιοθήκη του σχολείου για
µελλοντική χρήση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΡΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ (1ο 2ο 3ο ΜΑΘΗΜΑ)
ΣΤΟΧΟΙ
Ψυχοκινητικός Σωµατικός τοµέας
Επιδιώκεται οι µαθητές:
Να γνωρίσουν τα βασικά βήµατα και
παραλλαγές των βηµάτων του
συρτού-καλαµατιανού, κατά τόπους
να καλλιεργήσουν το ρυθµό τους και
να συγχρονιστούν µε τη µουσική και
την οµάδα.
Συναισθηµατικός τοµέας -στάσεις
Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη
συνεργασίας και οµαδικού πνεύµατος. Ηθικοί στόχοι: Ανάπτυξη
αυτοπειθαρχίας, εναρµόνιση
συµπεριφοράς στους κανόνες της
οµάδας, διαπροσωπικές σχέσεις
Αισθητικοί στόχοι: συγκίνηση,
ψυχαγωγία, δηµιουργικότητα
Συνειδητή αντίληψη του ρυθµού και
των λειτουργιών του χορού
(ψυχαγωγία, έκφραση επικοινωνία)
Γνωστικός τοµέας
Κατανόηση της ενότητας χορού,
µουσικής λόγου (ποικιλία δηµοτικών
τραγουδιών, µελωδιών, µουσικών
οργάνων, στοιχείων της ιστορικής και
λαϊκής παράδοσης του τόπου. Να
µάθουν να συγκρίνουν τα στοιχεία
που αναδύονται µέσα από τη
διερεύνηση των χορών από την
αρχαιότητα έως σήµερα. Κατανόηση
των βασικών εννοιών του χορού δοµή
κίνησης,
παράδοση,
χορευτικές
εκδηλώσεις, συνειδητή αντίληψη
ρυθµού, λειτουργιών του χορού µέσω
των χορευτικών εκδηλώσεων και
σηµασίας των παραδ. χορών στη ζωή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆/ ΛΙΑΣ
Άµεση µέθοδος
Οι µαθητές ακολουθούν τα βήµατα
του δασκάλου.
Μερική ή αναλυτική µέθοδος
∆ιδάσκεται αρχικά η πρώτη ενότητα
βηµάτων (1ο-7ο βήµα), στη συνέχεια
η ενότητα των πέντε τελευταίων
βηµάτων (7ο-12οβήµα).
Ακολουθεί η σύνδεση των βηµάτων
των δύο ενοτήτων.
Αµοιβαία ή έµµεση µέθοδος
Ανά ζεύγη οι µαθητές µαθαίνουν.
∆εξιά βρίσκεται ο πιο
προχωρηµένος.
Ο ένας µαθητής δίνει
ανατροφοδότηση στον άλλο.
Μέθοδος της καθοδηγούµενης
ανακάλυψης.
Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας
(µέθοδος project)
Μέσω του καθοδηγούµενου
διαλόγου οι µαθητές ανακαλύπτουν
αυτενεργά γνώσεις και πληροφορίες
σχετικά µε τους χορούς, τα
τραγούδια και τη µουσική.. Επίσης
µέσω της καθοδήγησης του
δασκάλου αυξάνεται η παρακίνηση
για ενεργό δράση για καλλιτεχνική
έκφραση αναλαµβάνοντας εργασίες
που ενεργοποιούν τα ενδιαφέροντα
και τις κλίσεις τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ερευνητική οµάδα Ιστορίας
Βάσει του ανθρωπολογικού
Ιστορική ανασκόπηση. Οι µαθητές
µοντέλου ο χορός εξετάζεται ολιστικά
(έµφαση στην ανάλυση της µορφής της εθελοντικά ανάλογα µε τα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα , ερευνούν και
κίνησης αλλά και της λειτουργίας και
του περιβάλλοντος του χορού, σύνδεση συγκεντρώνουν πληροφορίες από το
διαδίκτυο και τη βιβλιοθήκη του
µε την κοινωνία και τις καθηµερινές
στάσεις, πράξεις και συµπεριφορές των σχολείου µας για το χορό, τη µουσική
και το τραγούδι στην ιστορία του
ανθρώπων)
ελληνικού πολιτισµού από τα αρχαία
Θεµελιώδεις έννοιες
χρόνια µέχρι και σήµερα.
1. Κίνηση, παράδοση, χορευτικές
FΦύλλα εργασίας 1,2.3,4,5,6,7,
εκδηλώσεις (χώρος, χρόνος)
Σύνδεση µε το κεφάλαιο
2. Αλληλεπίδραση, συνεργασία,
«Μινωικός πολιτισµός στο µάθηµα
επικοινωνία, οµαδικότητα
της Ιστορίας. Αναζήτηση των
3. Πολιτισµός, Παράδοση (λαϊκός
αρχαίων ελληνικών µύθων των
πολιτισµός, δηµοτικό τραγούδι,
σχετικών µε τη γέννηση του χορού
µουσική, ήθη, έθιµα, κ.α.)
ο µύθος της γέννησης του ∆ία και ο
Μορφές αλληλεπίδρασης και
χορός των Κουρητών, ο χορός του
συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων
Θησέα).Οι µαθητές δηµιουργούν
Οριζόντια διασύνδεση
(ζωγραφική, δηµιουργία στίχων).
µε άλλα µαθήµατα του Α.Π.
Ερευνητική οµάδα
Σύνδεση µε το µάθηµα της Ιστορίας
λαογραφίας. Χορός(µινωικό ειδώλιο Φαιστού –
Μουσική- Τραγούδι- Ήθη
Παλαικάστρου), χορευτικό σχήµα,
και έθιµα. Οι µαθητές
λαβή χορευτών σύγκριση µε χορούς
αναζητούν ατοµικά ή
σήµερα.
οµαδικά και συλλέγουν
Συζήτηση µε την καθηγήτρια της στοιχεία για τα παραπάνω
µουσικής για την έννοια του ρυθµού θέµατα βάσει
και του µέτρου 2/4 και 7/8 των συρτών ενδιαφερόντων από το
χορών
internet και από τη
Σύνδεση µε τα Νεοελληνικά Κείµενα
βιβλιοθήκη του σχολείου
(δηµοτικό τραγούδι, νεοελληνικά ήθη
µας (βιβλία, περιοδικά,
και έθιµα).
διάφορα έντυπα,
Κάθετη διασύνδεση µε τη Φ.Α.
συνεντεύξεις )
Κίνηση -΄ Σωµατική άσκηση και υγεία, ∆ίνονται οδηγίες από τον
κανόνες αθληµάτων, συναγωνισµός /
καθηγητή σχετικά µε τις
ανταγωνισµός συγκρίσεις, οµοιότητες
πηγές και τη συλλογή –
διαφορές µε αθλοπαιδιές,
καταγραφή πληροφοριών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κριτήρια απόδοσης-ερµηνείας,
έκφρασης και ποιότητας του χορού
Εκτέλεση βηµάτων, λαβή, θέσεις,
σχήµα, σε σχέση µε τις αρχές της
κίνησης και της αισθητικής
1) περιεχόµενο αξιολόγησης
-γνώση και κατανόηση χορού
- αντιληπτικές,
-τεχνικές,
-εκφραστικές,
-διανοητικές και
- αντανακλαστικές δεξιότητες
2) διαδικασία αξιολόγησης
α) ικανότητα έκφρασης
προσωπικών ιδεών µε κίνηση και
αυτοσχεδιασµό
β) ικανότητα ερµηνείας-απόδοσης
ενός χορού
γ) ικανότητα αναγνώρισης,
περιγραφής και ανάλυσης του
ευρύτερου πλαισίου ένταξης του
χορού.
3) Συγχρονισµός µε τη ρυθµική
αγωγή, βελτίωση ρυθµού.
α)Οµαδικός συγχρονισµός
β)Βελτίωση συνεργασίας και
οµαδικού πνεύµατος
γ)Καλλιέργεια συναισθηµάτων
χαράς και απόλαυσης του χορού
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ΜΑΘΗΜΑ 1ο
Εισαγωγικό µέρος (10): Οργάνωση project- ∆ιδασκαλία Καλαµατιανού
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα. Ενηµέρωση των µαθητών για το διαθεµατικό πρόγραµµα των παραδοσιακών χορών και την οργάνωση του
project (σκοπός, στόχοι. δραστηριότητες, διάρκεια προγράµµατος, παρουσίαση). Σύντοµη ενηµέρωση από τον Κ.Φ.Α. για τη διαθεµατική
προσέγγιση (έννοιες, γνώσεις, εµπειρίες, δεξιότητες) και τη σύνδεση εννοιών και θεµάτων του παραδοσιακού χορού µε άλλα µαθήµατα. Θέτει το
ερώτηµα «Πότε, που και γιατί χορεύουν οι άνθρωποι σήµερα».
2ο βήµα: Γίνεται σύνδεση του προγράµµατος µε τη λειτουργία χορευτικού εργαστηρίου µετά το σχολικό πρόγραµµα για µεγαλύτερη ενασχόληση
µε τους χορούς, καλλιέργεια της χορευτικής δεξιότητας και της φυσικής κατάστασης. Ζητείται από τους µαθητές να δουν και να εκτιµήσουν τις
έννοιες, «χορός, παράδοση, χορευτικές εκδηλώσεις» Εκτίµηση από τον Κ.Φ.Α. των γνώσεων και των προηγούµενων εµπειριών των µαθητών.
3Ο βήµα: ∆ιατύπωση του τίτλου και του θέµατος του προγράµµατος. Οι µαθητές καταλήγουν µε άξονα τις απόψεις τους στον τίτλο που θα ήθελαν
να δώσουν στο πρόγραµµα και διατυπώνουν το θέµα που εµπερικλείει θέµατα που οι ίδιοι ανέδειξαν µέσα από τον «καταιγισµό ιδεών». Στο
επόµενο µάθηµα θα έχουν σκεφτεί ποιο θέµα θα ήθελαν ατοµικά ή οµαδικά να αναλάβουν για διερεύνηση από πηγές.
4ο βήµα: Αναφορά στο χορευτικό ρεπερτόριο του προγράµµατος (Καλαµατιανός-Συρτός, Χασαποσέρβικος, Χασάπικος αργός ή Συρτάκι).
Εισαγωγή στον Καλαµατιανό - συρτό της στεριανής Ελλάδας (ονοµασία, µορφή, πολυµορφία σε σχέση µε τη µουσική και το τραγούδι, τον τόπο
και την περίσταση, µουσικό µέτρο 2/4 και 7/8 και σύνολο (12) βηµάτων της µουσικοχορευτικής φράσης. Αναφορά στη ρυθµική αγωγή του
κινητικού µοτίβου του συρτού (αργά, γρήγορα - γρήγορα) (α-γ,γ) ως βάση για πολλούς άλλους ελληνικούς χορούς, όπως ο µπάλος. Ακρόαση
µιας µελωδίας και τραγουδιού 30΄΄
Κύριο µέρος (30΄) Κινητική µάθηση του Καλαµατιανού
1ηάσκηση: 2΄ Εισαγωγή στο ρυθµό µε ηχηρά κτυπήµατα στις παλάµες µε τη ρυθµική αγωγή (αργά, γρήγορα-γρήγορα,),ή (µεγάλο, µικρό-µικρό)
το ίδιο µε κτυπήµατα στους µηρούς
2η άσκηση: 2΄ Κτύπηµα µε το ένα και µε τα δύο πέλµατα σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή (α-γ,γ)
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3η άσκηση: 3΄∆ιδάσκεται η πρώτη ενότητα βηµάτων (1ο-6ο βήµα) µετρώντας σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή (α-γ,γ). Ατοµική πρακτική
εξάσκηση των µαθητών παρατηρώντας το δάσκαλο και µετρώντας σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή (α-γ,γ )
4η άσκηση: 5΄Στη συνέχεια διδάσκεται η ενότητα των πέντε τελευταίων βηµάτων µε το σταύρωµα δεξιά και αριστερά (7ο-12ο βήµα).
5η άσκηση: Σύνθεση βηµάτων. Ατοµική πρακτική εξάσκηση των µαθητών 5΄ παρατηρώντας το δάσκαλο σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή (α-γ,γ.)
6η άσκηση: 2΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή V, ο προχωρηµένος προηγείται δεξιά, φωναχτά τη ρυθµική αγωγή.
7η άσκηση: 6΄ Επανάληψη της άσκησης ακούγοντας γνωστή µελωδία και τραγούδι του καλαµατιανού. Προτείνουν οι µαθητές τις µελωδίες που
γνωρίζουν. Επιλέγονται µελωδίες όπως : Μαντήλι καλαµατιανό, Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι, Τη θάλασσα τη γαλανή.
8η άσκηση: 10΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών στον κύκλο σε ολόκληρη τη µουσικοχορευτική φράση ακούγοντας ποικιλία γνωστών
µελωδιών µε λαβή χεριών. Ο Κ.Φ.Α. δίνει συνεχή ανατροφοδότηση στους µαθητές καθώς εξασκούνται.
Τελικό µέρος ( 5΄)
Ο Κ.Φ.Α. τονίζει την αξία της οµαδικής συµµετοχής και της συλλογικής έκφρασης, µέσω του παραδοσιακού χορού, του τραγουδιού και τη
µουσικής. Αναφορά στη έκφραση µέσω του χορού ως γλώσσα του σώµατος (µη λεκτική µορφή επικοινωνίας) και πως συµβάλλει στη δηµιουργία
σχέσεων µεταξύ των µελών της οµάδας. Εξηγεί πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία µε τη συµβολική και συγχρονισµένη χρήση των κινήσεων του
σώµατος µέσα από µία συνεχή διαδικασία ανταλλαγής µηνυµάτων. Τονίζει πόσο σηµαντική είναι η απελευθέρωση και η καλλιέργεια του ρυθµού
και των συµβολικών κινήσεων τους σώµατος αλλά και του συγχρονισµού όλης της οµάδας για την προσωπική ευχαρίστηση και ικανοποίηση των
µελών της. ∆ίδονται φύλλα εργασίας (1,2,3) ως ερεθίσµατα για ενεργό αναζήτηση πληροφοριών σχετικών µε το χορό που οδηγούν στην
κατάκτηση νέας γνώσης και συσχετισµούς µε προϋπάρχουσες εµπειρίες για οικοδόµηση κριτικής σκέψης. Ερεθίσµατα δίνονται από τη
µυθολογία (σύνδεση µε το µύθο της γέννησης και της ανατροφής του ∆ία στην Κρήτη) για δηµιουργικές δραστηριότητες (ανακάλυψη ευρύτερων
καλλιτεχνικών κλίσεων). Φύλο εργασίας (1) σύνδεση µε το µάθηµα της Ιστορίας για να απαντηθεί µετά από συζήτηση µε τον φιλόλογο της
τάξης. Προετοιµάζουµε τους µαθητές ώστε στο επόµενο µάθηµα να έχουν χωριστεί σε τρεις οµάδες (ιστορίας, λαογραφίας και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας) µε βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη οµαδικού project. Χορήγηση
υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων εκείνων που επιθυµούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα παραδ/κών χορών µετά το σχολικό πρόγραµµα.
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ΜΑΘΗΜΑ 2ο
Εισαγωγικό µέρος(5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα: Οργάνωση των οµάδων του project- Καλαµατιανός –συρτός.
Σύντοµη αναφορά στη πολυµορφία των καλαµατιανών-συρτών χορών και την πολυχρωµία των µελωδιών και των τραγουδιών που συνοδεύουν
τους χορούς σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Θέτουµε το ερώτηµα: «Που µπορεί να οφείλεται αυτή η πολυµορφία του συρτού χορού και των
µελωδιών του και ποιοι παράγοντες συντελούν σε αυτό». Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν συρτούς χορούς ή τραγούδια από τους τόπους
καταγωγής των γονιών τους που µπορεί να γνωρίζουν και περιστάσεις που χόρεψαν ή παρακολούθησαν άλλους να χορεύουν.
2ο βήµα: Συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε τις έννοιες:: «χορός, παράδοση, χορευτικές εκδηλώσεις»
3Ο βήµα: ∆ήλωση συµµετοχής στις τρεις οµάδες ιστορίας, λαογραφίας και καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Οι µαθητές επιλέγουν βάσει προσωπικών
ενδιαφερόντων και κλίσεων (χορός- τραγούδι-µουσική). ∆ίνουν οι ίδιοι όνοµα στην κάθε οµάδα.
4ο βήµα: Αναφορά στο συρτό χορό. Αναφορά στο νησιώτικο συρτό (µορφή, πολυµορφία σε σχέση µε τη µουσική και το τραγούδι, τον τόπο και
την περίσταση, µουσικό µέτρο 2/4 και 7/8 και σύνολο (12) βηµάτων της µουσικοχορευτικής φράσης.
Είναι ίδιος µε τον καλαµατιανό; Που µοιάζουν: Που διαφέρουν; Με τη µέθοδο της καθοδηγούµενης ανακάλυψης οι µαθητές, αναδεικνύουν την
επίδραση του γεωφυσικού χώρου, τη ιδιοσυγκρασίας των κατοίκων, της τοπικής ιστορίας, των µουσικών οργάνων και της µουσικής στη
διαµόρφωση του χορού. Ακρόαση µιας µελωδίας και τραγουδιού 30΄΄

Κύριο µέρος (35΄) Κινητική µάθηση Συρτού
5΄: Επανάληψη των ασκήσεων του προηγουµένου µαθήµατος σε ζεύγη (αµοιβαία διδασκαλία) για υπενθύµιση και εµπέδωση του ρυθµικού
κινητικού προτύπου (α-γ,γ).
10΄: Ο καθηγητής δείχνει τις παραλλαγές βηµάτων του συρτού µετά το 7ο βήµα. Σταύρωµα µπρος δεξιά (7-8,9) και σταύρωµα πίσω αριστερά µε
το δεξί πόδι πίσω από το αριστερό (10-11,12). ∆ίνουµε έµφαση στη στροφή του σώµατος προς το κέντρο του κύκλου στο 7ο βήµα. Πρακτική
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εξάσκηση στην παραλλαγή ανά ζεύγη (αµοιβαία διδασκαλία). ∆ηµιουργία τριών µονίµων οµάδων, οι οποίες εργάζονται παράλληλα µέσα στην
αίθουσα (επιλογή θεµατικής και ονοµασίας από τους µαθητές π.χ. ιστορίας, λαογραφίας, καλλιτεχνικής δηµιουργίας).
10΄: Οι µαθητές χορεύουν κυκλικά ανά 6-7 άτοµα σε 3 οµάδες (οµαδοσυνεργατική διδασκαλία) µε µουσική και τραγούδι (επιλογή γνωστής
µελωδίας). Προηγείται της οµάδας ο πιο προχωρηµένος µαθητής. Προοδευτικά περνάνε όσοι µαθητές/τριες επιθυµούν από την πρώτη θέση µετά
από πρόταση των συµµαθητών τους ή του καθηγητή.
5΄: Επαναλήψεις του χορού µε διαφορετικές µελωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η µία οµάδα παρακολουθεί την άλλη και εκφράζουν
τις παρατηρήσεις τους για τον τρόπο που δούλεψαν (αµοιβαία εξωτερική ανατροφοδότηση). Κάνουµε ενδιάµεσα ερωτήσεις σχετικά µε την
αισθητική των κινήσεων και τα µουσικά όργανα που ακούγονται.
5΄: Επανάληψη του χορού σε ενιαίο κύκλο µε το άκουσµα ποικίλων µελωδιών από την στεργιανή και νησιωτική Ελλάδα, στις οποίες κάνουµε
αναφορά.

Τελικό µέρος (5΄)
Ο Κ.Φ.Α. κάνει αναφορά στο δηµοτικό τραγούδι και τα µουσικά όργανα µε αφορµή την µουσική ακρόαση των µελωδιών που ακούστηκαν
από διάφορα µέρη της Ελλάδας. Τονίζει ότι τα δηµοτικά µας τραγούδια είναι ένα σηµαντικό πνευµατικό δηµιούργηµα γιατί γεννήθηκαν µέσα
από την ίδια την κοινωνική, πολιτική και εθνική µας ζωή. Σύνδεση µε τα Νεοελληνικά Κείµενα. Τονίζει ακόµη πως όλα µπορούν να γίνουν
τραγούδι από τον Έλληνα µε στίχο, µελωδία και ρυθµό για να εκφράσει τα συναισθήµατα του, αλλά και πόσο σηµαντικό είναι να αποκτήσουµε
συναισθηµατική σχέση µε την µουσική, το τραγούδι και το χορό και να µπορούµε τελικά να εκφραστούµε και να επικοινωνήσουµε συµβολικά
µέσα από αυτά. Τονίζεται πως µαθαίνοντας τους στίχους νιώθουν το περιεχόµενο του τραγουδιού και τότε εκφράζεται το συναίσθηµα και
αποκτούν νόηµα οι κινήσεις στο χορό δηλαδή πρέπει να κατανοήσουν οι µαθητές πως η κίνηση γίνεται χορός όταν εκφρασθεί µε συναίσθηµα.
Ο Κ.Φ.Α. αναφέρει στους µαθητές µε ποιους τρόπους το σχολείο και η οικογένεια µπορούν να δώσουν ευκαιρίες στα παιδιά να
ασχοληθούν περισσότερο µε τους παραδοσιακούς χορούς να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να συγκινηθούν µέσα από τη συµµετοχή τους σε
ποικιλία εκδηλώσεων και να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργικής έκφρασης. Τονίζει τη δυνατότητα που τους δίνει το πρόγραµµα να αξιοποιήσουν
τον ελεύθερο χρόνο τους για παραπέρα διδασκαλία και ανάπτυξη της χορευτικής δεξιότητας. Επίσης µπορεί να τα προετοιµάσει για να
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συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες. ∆ίνεται η ιδέα για µια τελική µουσικοχορευτική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς από
όλους τους µαθητές της Α΄ τάξης στην οποία θα χορέψουν όσοι επιθυµούν και κάθε ένας θα συµµετέχει µε ένα ρόλο. όπως. Οι οµάδες
αναλαµβάνουν δράση σχετικά µε την ανάδειξη εθίµων εντός και εκτός σχολικού προγράµµατος.
Ο Κ.Α. προτείνει στους µαθητές τη συµµετοχή τους σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις µε την αφορµή της Αποκριάς ή της
Τσικνοπέµπτης, της εθνικής γιορτής στις 25 Μαρτίου, µε χορούς και αναβίωση εθίµων όπως το «Γαϊτανάκι» και το έθιµο του Άη Γιάννη του
κλήδονα στο τέλος της χρονιάς. ∆ηλώσεις συµµετοχής των µαθητών στις διάφορες οµάδες και τους διάφορους ρόλους. Κάθε τµήµα αναλαµβάνει
να κατασκευάσει το δικό του γαϊτανάκι. Συντονισµός οµάδων εργασίας του project. ∆ίδονται τα φύλλα εργασίας (4,5) για ενεργό αναζήτηση
τραγουδιών, µελωδιών και χορευτικών περιστάσεων και γεγονότων µε άξονα τον τόπο καταγωγής της οικογένειας τους. Οι πρόσθετες
δραστηριότητες τους επιτρέπουν να σκεφτούν και να δράσουν πάνω σε νέες έννοιες και θέµατα, Η επιλογή δραστηριοτήτων γίνεται αβίαστα από
τους µαθητές µε άξονα τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
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ΜΑΘΗΜΑ 3Ο
Εισαγωγικό µέρος (5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα: Καλαµατιανός - συρτός, λεπτοµέρειες κινητικής έκφρασης, προσωπική ερµηνεία
Σύντοµη αναφορά στο χορό ως µορφή τέχνης, καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας και στις αισθητικές αξίες του παραδοσιακού χορού
Ο Κ.Φ.Α. θέτει το ερώτηµα: «Μπορείτε να βρείτε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι στις µεγαλουπόλεις
σήµερα; Πως µπορεί να βοηθήσει ο χορός τους νέους στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος;».
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «της καθοδηγούµενης ανακάλυψης» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση των ιδεών
σύµφωνα µε τις τρεις κατηγορίες εννοιών: «χορός, παράδοση, χορευτικές εκδηλώσεις» για να οργανώνουν τη δοµή των γνώσεων που
προκύπτουν από τη συζήτηση που γίνεται.
3ο βήµα: Αναφορά στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του προγράµµατος και παρακίνηση των µαθητών από τον καθηγητή για συµµετοχή µε
συγκεκριµένους ρόλους. (χορός- τραγούδι-µουσική, εθιµικό δρώµενο µε ρόλους). Οι µαθητές επιλέγουν ρόλους βάσει προσωπικών
ενδιαφερόντων
4ο βήµα: Ο Κ.Φ.Α. τονίζει ότι ο παραδοσιακός χορός ως τέχνη, επιτρέπει στον άνθρωπο να δώσει υπόσταση στις ιδέες, τις έννοιες και τα
συναισθήµατα του µέσα από συµβολικές εκφραστικές φόρµες κίνησης και να επικοινωνήσει µε άλλους ανθρώπους απελευθερώνοντας τη
δηµιουργικότητα του. Ο χορός αποτελεί µια καλλιτεχνική δηµιουργία που συνδέεται άµεσα µε το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία, την ιστορία
κάθε τόπου, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί την ανάγκη του ατόµου για ψυχαγωγία, επικοινωνία διακόπτοντας τη µονοτονία της
καθηµερινότητας. Κάνουµε αναφορά στην αισθητική των ελληνικών χορών και των αξιών που προβάλλουν. Αναφορά στα µουσικοκινητικά
µοτίβα που είναι δοσµένα από γενιά σε γενιά (νόρµες) και τα ακολουθούµε δίνοντας τους ζωή στο σήµερα µε ξεχωριστό ύφος µε τη δική µας
ενεργητική παρέµβαση. Αναφερόµαστε στην αυτονοµία του πρωτοχορευτή που µπορεί να πρωτοτυπήσει και να αυτοσχεδιάσει κινητικά µέσα
στο ρυθµικό µοτίβο.
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Κύριο µέρος (35΄) Κινητική µάθηση-ανατροφοδότηση
10΄: Επανάληψη των ασκήσεων του προηγουµένου µαθήµατος µε διαφορετικές µελωδίες σε 3 υποοµάδες των 6-7 ατόµων µε πρωτοχορευτές που
υποδεικνύει η κάθε οµάδα µαζί µε τον καθηγητή για υπενθύµιση και εµπέδωση του ρυθµικού µοτίβου. ∆ίνουµε έµφαση στην ποικιλία των
ακουσµάτων µε δηµοφιλή µουσικά ακούσµατα για να είναι ελκυστικά και να µπορέσουν να κινητοποιήσουν το συναίσθηµα των µαθητών.
Παρακίνηση των µαθητών για την επιλογή ιδιαίτερης προσωπικής προτίµησης σε µια συγκεκριµένη µελωδία και τραγούδι από εκείνα που θα
ακούσουν ως το τέλος του µαθήµατος.
10΄: Επαναλήψεις του χορού ανά οµάδες των 6 ατόµων µε αντιπροσωπευτικές µελωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Προηγείται της
κάθε οµάδας ο πιο προχωρηµένος µαθητής. Προοδευτικά περνάνε όλοι οι µαθητές από την πρώτη θέση.
15΄: Η µία οµάδα παρακολουθεί την άλλη και εκφράζουν τις παρατηρήσεις τους για την ανάπτυξη αισθητικού κριτηρίου των χορευτικών
κινήσεων (αµοιβαία ανατροφοδότηση, ανατροφοδότηση από τον καθηγητή). Κάθε οµάδα αναδεικνύει τον πρωτοχορευτή της µε κριτήριο τη
σταθερότητα στο ρυθµό και την αισθητική των χορευτικών κινήσεων. Αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης της αισθητικής του χορού από τον
καθηγητή καθώς χορεύουν οι µαθητές. Επανάληψη του χορού σε ενιαίο κύκλο.
Τελικό µέρος (5΄) Ο Κ.Φ.Α. επιλέγει τα συρτά: «µήλο µου κόκκινο», «τη θάλασσα τη γαλανή» «θαλασσάκι µου» και προτείνει στους µαθητές
να επιλέξουν ποιο θέλουν να τραγουδήσουν. Τους δίνει σε φωτοτυπία τους στίχους του τραγουδιού που επέλεξαν και το τραγουδούν όλοι µαζί.
Τονίζει στους µαθητές ότι νιώθοντας µέσα µας το νόηµα των στίχων του τραγουδιού µπορούµε να ερµηνεύσουµε το τραγούδι και το χορό πιο
αληθινά µε πραγµατικά συναισθήµατα, όπως χαρά, ενθουσιασµό κ.α. Επιµένουµε στην ανάγκη να εκφραστούµε κινητικά µε τραγούδια που τα
νιώθουµε και µας αρέσουν και τη επιλογή ατοµικής προτίµησης. Τονίζει ιδιαίτερα τη σηµαντικότητα του πρωτοχορευτή στην οµάδα ως αρχηγού
που οδηγεί, που κατευθύνει µε σταθερό ρυθµό, που εµψυχώνει και εµψυχώνεται από την οµάδα καθώς και τη δηµιουργικότητα που µπορεί να
αναδείξει µέσω του χορευτικού αυτοσχεδιασµού. Γίνεται κάθετη σύνδεση µε τις αθλοπαιδιές στη Φ.Α. και σύγκριση του τρόπου λειτουργίας των
οµάδων, αναφορά στους κανόνες συµπεριφοράς των µελών της χορευτικής οµάδας µε τους κανονισµούς των αθλητικών οµάδων. Συντονισµός
οµάδων εργασίας του project. ∆ίνεται ανατροφοδότηση στις οµάδες ιστορίας και λαογραφίας και τις διάφορες εργασίες των µαθητών ∆ίδονται τα
φύλλα εργασίας (6,7) Ορίζεται µετά από συνεννόηση µε τους µαθητές µια ηµέρα την εβδοµάδα για ένα επιπλέον δίωρο για όσους µπορούν να
συµµετέχουν στους παραδοσιακούς χορούς εκτός σχολικού προγράµµατος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ (ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟΥ) (Μάθηµα 4,5,6)
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ
∆Ι∆/ΛΙΑΣ

Ψυχοκινητικός -Σωµατικός
τοµέας
Επιδιώκεται οι µαθητές:
Να εξασκηθούν στη ρυθµική
αγωγή των 6 βηµάτων του χορού
ξεκινώντας µε αργούς ρυθµούς,
στη λαβή των χεριών από τους
ώµους µε αντίστοιχες µελωδίες
και τραγούδια και να
συγχρονιστούν µε την οµάδα.
Παραλλαγές βηµάτων κατά
τόπους

Άµεση µέθοδος
Χορεύουν βλέποντας το δάσκαλο.
Αµοιβαία ή έµµεση µέθοδος
Χορεύουν ανά οµάδες των 2 ατόµων και
προοδευτικά των 5 ατόµων. ∆εξιά
βρίσκεται ο πιο προχωρηµένος. Ο ένας
µαθητής δίνει ανατροφοδότηση στον
άλλο. Προοδευτικά όλοι οι µαθητές
περνούν από τη θέση του πρωτοχορευτή.
Ολική µέθοδος
∆ιδάσκεται συνολικά η ενότητα των έξι
βηµάτων του χορού.
Μέθοδος της καθοδηγούµενης
ανακάλυψης
Μέσω του καθοδηγούµενου διαλόγου οι
µαθητές συµµετέχουν ενεργά στην
ανακάλυψη της γνώσης και κάθε
πληροφορίας σχετικής µε τους χορούς.
Μέσω της παρακίνησης του δασκάλου,
ενεργοποιούνται όλοι οι µαθητές µε βάση
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους,
βελτιώνεται η αυτορρύθµιση της ενεργού
δράσης και η αναζήτηση παραπέρα
πληροφοριών για το χορό ,τη µουσική
και το τραγούδι που συνοδεύει το χορό..
Μέθοδος της αποκλίνουσας
παραγωγικότητας, δηµιουργική
Αυτόνοµη επιλογή παράλληλων
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
Αυτοσχεδιασµός πρωτοχορευτή,
παραγωγή κίνησης µε προσωπικό ύφος,
∆ηµιουργικές εργασίες ζωγραφικής
χαρτοκοπτικής και διασκευής στίχων
δηµοφιλών λαϊκών τραγουδιών
Μέθοδος της πρωτοβουλίας από το
µαθητή

Συναισθηµατικός, αισθητικός
τοµέας.
Να αναπτύξουν πνεύµα
συνεργασίας, φιλίας,
οµαδικότητας και επικοινωνίας
µεταξύ τους. Να ακούν και να
νιώθουν τη µουσική, να
δηµιουργήσουν συναισθηµατική
σχέση µε το τραγούδι µε
προσωπικές προτιµήσεις και να
διασκεδάζουν
Γνωστικός τοµέας
Να µυηθούν στο τραγούδι, το
ρυθµό, στη µελωδία και την
κίνηση του χορού σε τοπικό
επίπεδο. Να ξεχωρίζουν το
ηχόχρωµα διαφόρων µουσικών
οργάνων και να κατανοήσουν τη
θεµατική των τραγουδιών και πως
συνδέεται µε τη ζωή των
ανθρώπων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο. Να γνωρίσουν στοιχεία
της ιστορίας και της παράδοσης
του τόπου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θεµελιώδεις έννοιες
( Που,, πότε και γιατί χορεύουν οι
άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι)
Χορευτικές εκδηλώσεις, Οµάδα,
οµαδικότητα, ρόλοι, σχέσεις µελών
Μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας,
διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική
συναναστροφή, φιλία Αισθητικές αξίες
του παραδοσιακού χορού, Σύγκριση µε
τον σύγχρονο χορό
Οριζόντια διασύνδεση µε άλλα
µαθήµατα του Α.Π.
Σύνδεση µε το µάθηµα της Ιστορίας, της
Μουσικής και τα Νεοελληνικά
κείµενα (Μινωικός πολιτισµός, Αρχαία
Σπάρτη, Αρχαία Αθήνα).
Συζήτηση µε την καθηγήτρια της
Μουσικής για το µουσικό µέτρο 2/4,
παραδοσιακή µουσική, µουσικά όργανα.
Αναζήτηση τραγουδιών και µελωδιών
του χορού.
Σύνδεση µε την Πληροφορική
πληροφορίες από το internet και σύνθεση
εργασιών
Νεοελληνική γλώσσα: Έννοιες δηµοτικό
τραγούδι, Λαïκή παράδοση, Λαϊκή τέχνη,
Έθιµα
Κάθετη διασύνδεση µε Φ. Α.
Χορός και άσκηση, βελτίωση φυσικής
κατάστασης, ψυχική και σωµατική
ευεξία-υγεία

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ε Ερευνητική οµάδα Ιστορίας
Ιστορική ανασκόπηση. Οι µαθητές
εθελοντικά ανάλογα µε τo προσωπικό τους
ενδιαφέρον, ερευνούν και συγκεντρώνουν
πληροφορίες από το διαδίκτυο και τη
βιβλιοθήκη του σχολείου µας για το
χασαποσέρβικο, το ρεµπέτικο, το σµυρναίικο
και το λαïκό τραγούδι .
Φύλλα εργασίας 8, 9, 10,
∆ηµιουργικές δραστηριότητες των
µαθητών µε θέµα το τραγούδι και τη
µουσική και την παραδοσιακή φορεσιά
που συνοδεύουν το Χασαποσέρβικο στη
ζωγραφική, χαρτοκοπτική, διασκευή
στίχων λαϊκών τραγουδιών )
Ερευνητική οµάδα λαογραφίας
Χορός-Μουσική- Τραγούδι- Ήθηέθιµα
Οι µαθητές αναζητούν ατοµικά ή οµαδικά
πληροφορίες και στοιχεία για την
ολοκλήρωση των εργασιών τους
Επισκέψεις σε λαογραφικά µουσεία
Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα µε βιωµατικές
δραστηριότητες των µουσείων
-Επίσκεψη στο µουσείο λαϊκής τέχνης
(Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις,
τραγούδια έθιµα)
- Επίσκεψη στο µουσείο λαϊκής
µουσικών οργάνων (Γνωριµία µε τα
λαϊκά όργανα
- Επίσκεψη στο µουσείο λαϊκής φορεσιάς
του Λυκείου Ελληνίδων
-Επίσκεψη στο µουσείο λαϊκής τέχνης
(Αποκριάτικα έθιµα και τραγούδια,
κατασκευή µάσκας)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κριτήρια ερµηνείας,
έκφρασης και
ποιότητας του χορού
Εκτέλεση βηµάτων,
λαβή, θέσεις, σχήµα, σε
αρχές κίνησης και
αισθητικής
1) Περιεχόµενο
αξιολόγησης
-γνώση του χορού
- αντιληπτικές, τεχνικές,
εκφραστικές,
διανοητικές και
αντανακλαστικές
δεξιότητες
2) ∆ιαδικασία
αξιολόγησης
α) ικανότητα έκφρασης
προσωπικών ιδεών µε
κίνηση και
αυτοσχεδιασµό
β) ικανότητα ερµηνείαςαπόδοσης ενός χορού
γ) ικανότητα
αναγνώρισης,
περιγραφής και
ανάλυσης του ευρύτερου
πλαισίου ένταξης του
χορού.
3) Συγχρονισµός µε τη
ρυθµική αγωγή
(β.β.π.α.π.α)
Οµαδικός συγχρονισµός
-Βελτίωση ρυθµού.
συνεργασίας,
οµαδικότητας
-Αίσθηση χαράς και
απόλαυσης του χορού.
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ΜΑΘΗΜΑ 4Ο
Εισαγωγικό µέρος (5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα: Χασαποσέρβικος –Χορευτικές εκδηλώσεις
Σύντοµη αναφορά στη µεγάλη πολυχρωµία των µελωδιών και τραγουδιών στο δηλωτικό και λαϊκό ρεπερτόριο του Χασαποσέρβικου. Ο Κ.Φ.Α.
Θέτει το ερώτηµα: «Έχετε χορέψει ποτέ Χασαποσέρβικο; πότε, που και γιατί χορέψατε» συνδέοντας τη χορό µε πολλές ευχάριστες οικογενειακές
και σχολικές στιγµές της ζωής. Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν τραγούδια που γνωρίζουν και περιστάσεις που έχουν χορέψει.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση των ιδεών σύµφωνα µε
τις τρεις κατηγορίες εννοιών: «χορός, παράδοση, χορευτικές εκδηλώσεις» για να οργανώνουν τη δοµή των γνώσεων που προκύπτουν από τη
συζήτηση που γίνεται.
3Ο βήµα: Αναφορά στο Χασαποσέρβικο.
Ο Χασαποσέρβικος ή γρήγορος Χασάπικος σήµερα είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους χορούς στην Ελλάδα για µικρούς και µεγάλους,
γυναίκες και άντρες σε κάθε χορευτικό γεγονός. Έχει µεταβαλλόµενη ρυθµική αγωγή και χορεύεται µε µελωδίες του δηµοτικού και λαϊκού
ρεπερτορίου. Τονίζουµε την έντονη ψυχαγωγική διάσταση του χορού, αλλά και την έντονη σωµατική άσκηση που προκαλεί.
4ο βήµα: Αναφορά στη ρυθµική αγωγή (Βήµα, βήµα, πάτηµα άρση, πάτηµα άρση) τονίζοντας την ισόχρονη διάρκεια των κινήσεων των 6
βηµάτων της µουσικοχορευτικής φράσης του χορού και στο µουσικό µέτρο 2/4.

Κύριο µέρος (35΄) Κινητική µάθηση
1η άσκηση: Εισαγωγή στο ρυθµική αγωγή µε ηχηρά κτυπήµατα στις παλάµες 2΄ (β, β, π, α, π, α)
2η άσκηση: Ηχηρά κτυπήµατα µε τα πέλµατα σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή επιτόπου 2΄ (β, β, π, α, π, α)
3η άσκηση: Βηµατισµός µε 6 βήµατα δεξιά. Ξεκίνηµα µε το δεξί πόδι βήµα, βήµα , πάτηµα στο 3, άρση στο 4, πάτηµα αριστερά στο 5 και άρση
6. Ατοµική πρακτική εξάσκηση των µαθητών (5΄) χωρίς λαβή, παρατηρώντας και ακολουθώντας το δάσκαλο λέγοντας ηχηρά τη ρυθµική αγωγή,
Βήµα-Βήµα-Πάτηµα-Άρση-Πάτηµα –Άρση
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4η άσκηση: Στη συνέχεια επαναλαµβάνουν την άσκηση ανά ζεύγη οι µαθητές µε λαβή Τ. Εξάσκηση των µαθητών 6΄ παρατηρώντας το
δάσκαλο µε τη ρυθµική αγωγή (β, β, π, α, π, α)
5η άσκηση: Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή Τ µε τον προχωρηµένο να προηγείται δεξιά µε τη ρυθµική αγωγή (5΄)
6η άσκηση: Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε τον προχωρηµένο να προηγείται δεξιά ακούγοντας

οικεία αργή µελωδία και

τραγούδι του χορού 5΄.
7η άσκηση: Πρακτική εξάσκηση των µαθητών σε 3 οµάδες των 5 ατόµων µε γνωστή µελωδία και λαβή των χεριών 5΄.
8η άσκηση: (5΄) Πρακτική εξάσκηση των µαθητών σε ενιαίο κύκλο µε το άκουσµα µιας µελωδίας και λαβή των χεριών. Επιλέγονται µελωδίες
όπως :«Έχε γεια Παναγιά» ή «Απόψε στις ακρογιαλιές». Ο Κ.Φ.Α δίνει ανατροφοδότηση στους µαθητές
Παρατηρήσεις: Αναφέρουµε διάφορες γνωστές µελωδίες του χορού ανά περιοχή. Προτείνουν και οι µαθητές τις µελωδίες που γνωρίζουν.

Τελικό µέρος( 5 ΄) Ο Κ.Φ.Α τονίζει την αξία της οµαδικής συµµετοχής στο Χασαποσέρβικο λόγω της συντροφικότητας και φιλίας που
καλλιεργείται µέσω της λαβής των χεριών και της ευχάριστης ατµόσφαιρας που δηµιουργείται.. Εξηγεί πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ
των µελών της οµάδας µέσω της δυναµικής των κινήσεων και της ανταλλαγής ευχάριστων συναισθηµάτων. Τονίζει πόσο σηµαντική είναι η
καλλιέργεια του ρυθµικής ικανότητας για να την επιτυχία του µουσικοκινητικού συγχρονισµού όλων των µελών της οµάδας και πως προσπαθεί
η οµάδα για να το πετύχει. ∆ίνεται στους µαθητές το φύλλο εργασίας (8). Οι οµάδες ιστορίας λαογραφίας και καλλιτεχνικής δηµιουργίας
συνεχίζουν την ενεργό αναζήτηση πληροφοριών, τη διερεύνησης διαφόρων θεµάτων και να εκφράζονται δηµιουργικά. Συντονισµός οµάδων
εργασίας του project. Κάθε τάξη οργανώνεται για να κατασκευάσει το «γαϊτανάκι» ώστε να είναι έτοιµο τη Τσικνοπέµπτη.
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ΜΑΘΗΜΑ 5ο
Εισαγωγικό µέρος(5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα: Χασαποσέρβικος, Παραλλαγές βηµάτων
Ο Κ.Φ.Α. Θέτει το ερώτηµα: Που µπορεί να οφείλεται η ονοµασία του χορού «Χασαποσέρβικος». Μέσα από το σύντοµο διάλογο που κάνουµε
µε τους µαθητές, αναδεικνύεται η επίδραση των γειτονικών περιοχών στη διαµόρφωση του χορού. Ο Κ.Φ.Α αναφέρει την εκδοχή που αναφέρει
ότι το Χασάπικο µε µέτρια ταχύτητα ονοµάζεται Χασαποσέρβικο, ίσως γιατί η µελωδία µπορεί να έχει Σερβική προέλευση και διατηρεί ένα
άλλο χαρακτηριστικό της µουσικής του Σερβικού τύπου, τον τονισµό στην άρση παρά στην θέση. Το µελωδικό µοτίβο έχει οκτώ χρόνους άρα
παλιά τα βήµατα πρέπει να ήταν οκτώ. Ο λαός άθελα του παραµέρισε τα δύο τελευταία βήµατα (το 7Ο και το 8ο ). Γίνεται αναφορά στις
αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων και των λαών στη διαµόρφωση του πολιτισµού.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών». Αναφερόµαστε στις έννοιες «πολιτισµός», «λαϊκός πολιτισµός» «διαπολιτισµικότητα» και
«παγκοσµιοποίηση» «ταυτότητα» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση ιδεών.
3Ο βήµα: Αναφορά σε παραλλαγές των βηµάτων του στο Χασαποσέρβικου που τον κάνουν περισσότερο θεαµατικό και ελκυστικό.

Κύριο µέρος (35΄)
5΄ Επανάληψη των ασκήσεων του προηγουµένου µαθήµατος σε ζεύγη, για υπενθύµιση και εµπέδωση του ρυθµικού κινητικού προτύπου
(β,β, π, α, π ,α,)
Ο καθηγητής δείχνει παραλλαγές βηµάτων του Χασαποσέρβικου: 5΄ (βήµα, σταύρωµα πίσω, πάτηµα άρση, πάτηµα άρση), 5΄ (βήµα, βήµα,
πάτηµα σούστα δεξιά, πάτηµα, σούστα αριστερά).
5΄ Οι µαθητές κάνουν πρακτική άσκηση ατοµικά και µετά ανά ζεύγη µε λαβή από τους ώµους και εξασκούνται στις παραπάνω παραλλαγές .
5΄ Πρακτική άσκηση Οι µαθητές χορεύουν κυκλικά ανά 6-7 άτοµα σε 3 οµάδες µε το άκουσµα γνωστής µελωδίας. Προηγείται της οµάδας ο πιο
προχωρηµένος µαθητής. Προοδευτικά περνάνε όλοι οι µαθητές από την πρώτη θέση.
5΄ Επαναλήψεις του χορού µε διαφορετικές µελωδίες του δηµοτικού και λαϊκού ρεπερτορίου.
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10΄ Στο τέλος η µία οµάδα παρακολουθεί την άλλη και εκφράζουν διάφορες παρατηρήσεις για τον τρόπο που δούλεψαν (αµοιβαία
ανατροφοδότηση). Κάνουµε ενδιάµεσα ερωτήσεις σχετικά µε τα µουσικά όργανα που ακούγονται στις µελωδίες και αν τα αναγνωρίζουν.

Τελικό µέρος (5΄)
Αναφορά στα παραδοσιακά µουσικά όργανα που συµµετέχουν σε κάθε µελωδία ανάλογα µε τον τόπο που χορεύεται και στη θεµατική των
τραγουδιών. Τονίζουµε πόσο σηµαντικό είναι να αποκτήσουν συναισθηµατική σχέση µε το τραγούδι και το χορό και χορεύοντας να
γνωρίζουν τους στίχους. Συζητούµε πως το σχολείο και η οικογένεια µπορεί να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά να χορέψουν, να νιώσουν τη χαρά
της δηµιουργικής έκφρασης, να τραγουδήσουν και να ψυχαγωγηθούν. Συζητάµε πόσο σηµαντικό είναι να συµµετέχουν στις χορευτικές
εκδηλώσεις του σχολείου σε εθνικές γιορτές και χοροεσπερίδες και τι κερδίζουν µέσα από τη συµµετοχή τους. ∆ίδεται το φύλλο εργασίας (9).
Συντονισµός οµάδων εργασίας του project. Ρωτάµε ποιοι θα επιθυµούσαν να λάβουν µέρος την αναβίωση του εθίµου του Άη Γιάννη του
κλήδονα αλλά και στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Αρχίζει η συγκρότηση οµάδων µε ανάλογα ενδιαφέροντα. Συντονισµός οµάδων
εργασίας του project.
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ΜΑΘΗΜΑ 6
Εισαγωγικό µέρος(5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα: Ενεργητικές µορφές διασκέδασης - Παραλλαγές Χασαποσέρβικου
Ο Κ.Φ.Α. Θέτει το ερώτηµα: Πως διασκεδάζουν σήµερα οι άνθρωποι στις µεγαλουπόλεις όπως η Αθήνας Που µπορεί να οφείλεται ο τρόπος
διασκέδασης τους;». Μέσα από το σύντοµο διάλογο που κάνουµε µε τους µαθητές, αναδεικνύεται η επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας και
των Μ.Μ.Ε. στον τρόπο ζωής και διασκέδασης και της συνέπειες του. Γίνεται αναφορά στις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων και στη
διαµόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων ζώντας σε µια εποχή παθητικής κατανάλωσης διαφόρων µορφών διασκέδασης και στην ανάγκη να
συµµετέχει ενεργητικά ο ίδιος ο άνθρωπος στη διασκέδαση του και πόσο η ενεργητική διασκέδαση επιδρά στη ψυχοσωµατική του υγεία.
Αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους το σχολείο µπορεί να συµβάλει σε αυτό. Πως µπορεί η τάξη µέσα από το πρόγραµµα να δηµιουργήσει
ευκαιρίες για ενεργητική διασκέδαση.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση των ιδεών για οργάνωση
χορευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοποίηση των µαθητών προς αυτή την κατεύθυνση.
3Ο βήµα: Πως ο Χασαποσέρβικος βοηθά την οµαδικότητα-συλλογικότητα (αλέγκρος, εξωστρεφής και εύθυµος χορός, ενθουσιάζει και
παρασύρει την οµάδα), τη συνεργασία και τη φιλία (η λαβή από τους ώµους δείχνει την επαφή και τη στήριξη), αλλά και τη φυσική κατάσταση
(ο γρήγορος ρυθµός ανεβάζει τους σφυγµούς της καρδιάς και κινητοποιεί τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού σε αυξοµειούµενους
ρυθµούς που επιδρούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υγείας, µορφή αερόβιας άσκησης το µάθηµα των παραδοσιακών χορών)

Κύριο µέρος (35΄)
5΄ Επανάληψη του χορού σε απλή µορφή και µε τις παραλλαγές βηµάτων
10΄ Ο καθηγητής δείχνει παραλλαγές βηµάτων του Χασαποσέρβικου: 1) Σταύρωµα δεξιά (1,2) αριστερό πόδι πίσω από το δεξί,
2) σουτάροντας δεξιά (3,4,4) µε το αριστερό πάνω από το δεξί και σουτάροντας αριστερά (5,6,6) αριστερά δεξί πάνω από αριστερό
(βήµα, σταύρωµα, βήµα, σούστα, βήµα, σούστα).
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5΄ Οι µαθητές χορεύουν ανά ζεύγη µε λαβή από τους ώµους και εξασκούνται στις παραπάνω παραλλαγές επαναλαµβάνοντας τη φράση (βήµα,
σταύρωµα, βήµα, σούστα, βήµα, σούστα).
5΄ Οι µαθητές χορεύουν κυκλικά ανά 6-7 άτοµα σε 3 οµάδες µε το άκουσµα γνωστής µελωδίας. Προηγείται της οµάδας ο πιο προχωρηµένος
µαθητής. Προοδευτικά περνάνε όλοι οι µαθητές από την πρώτη θέση. Επαναλήψεις του χορού µε διαφορετικές µελωδίες από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας
5΄Η µία οµάδα παρακολουθεί την άλλη και εκφράζουν διάφορες παρατηρήσεις για τον τρόπο που δούλεψαν (αµοιβαία ανατροφοδότηση).
Κάνουµε ενδιάµεσα ερωτήσεις σχετικά µε τα µουσικά όργανα που ακούγονται στις µελωδίες και αν τα αναγνωρίζουν.
5΄ Επανάληψη του χορού όλοι οι µαθητές σε ενιαίο κύκλο.
Ο Κ.Φ.Α. τονίζει πως η οµάδα απέκτησε δυναµική η οποία επιτεύχθηκε µέσα από την προσπάθεια όλων να συγχρονιστούν οµαδικά µε τη
µουσική και να εκφράσουν τη χαρά τους. Τα µέλη εκφράζονται πως νιώθουν µετά την αξιολόγηση των οµάδων τους.

Τελικό µέρος (5΄) Συζητάµε πόσο σηµαντικό είναι να συµµετέχουν στις χορευτικές εκδηλώσεις του σχολείου µε την ευκαιρία των
θρησκευτικών γιορτών, των εθνικών γιορτών και µαθητικών χοροεσπερίδων και τι κερδίζουν µέσα από τη συµµετοχή τους. ∆ηµιουργία οµάδων
µε άξονα τα µαθητικά ενδιαφέροντα για παρουσίαση χορών στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου και θεατρικού δρώµενου µε θέµα την
αναβίωση του εθίµου του Άη Γιάννη του κλήδονα στην Κρήτη και κρητικούς χορούς στην τελική εκδήλωση. ∆ίνεται το φύλλο εργασίας (10).
«Γίνοµαι λαογράφος». Συντονισµός οµάδων εργασίας του project.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΧΑΣΑΠΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥ Μάθηµα 7,8,9
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆AΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ψυχοκινητικός-Σωµατικός τοµέας
Επιδιώκεται οι µαθητές:
Να εξασκηθούν στα βασικά βήµατα
και σε παραλλαγές βηµάτων
(φιγούρες) του Χασάπικου και
χορεύοντας να συγχρονιστούν µε
τη µουσική και µε την οµάδα.
Συναισθηµατικός τοµέας
Ανάπτυξη συνεργασίας, οµαδικού
πνεύµατος, συνεργασίας και
επικοινωνίας. Μουσική ακρόαση,
συγκίνηση, ψυχαγωγία. Ανάπτυξη
αλληλεγγύης, κοινωνικότητας και
δηµιουργικότητας
Γνωστικός τοµέας
Να γνωρίσουν τα λαïκά και
ρεµπέτικα τραγούδια, τη µουσική, τα
µουσικά όργανα και να
κατανοήσουν τη θεµατική των
λαïκών τραγουδιών και πως
συνδέεται µε τη ζωή των ανθρώπων.
Να γνωρίσουν στοιχεία της ιστορίας
και της λαϊκής παράδοσης του
τόπου καταγωγής τους

Άµεση µέθοδος
Οι µαθητές ακολουθούν τα βήµατα
του δασκάλου.
Αµοιβαία ή έµµεση µέθοδος
Ανά 2 άτοµα επανάληψη των
βηµάτων του χορού. Ο ένας
µαθητής δίνει ανατροφοδότηση στον
άλλο.
Μερική ή αναλυτική µέθοδος
∆ιδάσκεται αναλυτικά η ενότητα
των 8 βασικών βηµάτων του χορού.
Ολική µέθοδος
∆ιδάσκεται όλος ο χορός
Μέθοδος της καθοδηγούµενης
ανακάλυψης
Μέσω του καθοδηγούµενου
διαλόγου οι µαθητές συµµετέχουν
ενεργά στην ανακάλυψη της γνώσης
και κάθε πληροφορίας σχετικής µε
το Χασάπικο. Σύνδεση του χορού
µε τη ζωή των ανθρώπων.

Θεµελιώδεις έννοιες των διαφόρων
επιστηµών.
Οργάνωση, δοµή χορογραφίας Που,
πότε και γιατί χορεύουν οι άνθρωποι
Χασάπικο. Τι εκφράζει
Έννοιες αλληλεπίδρασης,
συνεργασίας και συλλογικότητας
των ανθρώπων στη σύγχρονη
κοινωνία.
Οριζόντια διασύνδεση µε άλλα
γνωστικά αντικείµενα του
αναλυτικού προγράµµατος:
Σύνδεση µε το µάθηµα της
Νεοελληνικής γλώσσας: Έννοια των
λέξεων Λαϊκή παράδοση, Λαϊκή
τέχνη, Έθιµα, εθιµική ζωή των
Ελλήνων.
Σύνδεση µε το µάθηµα της
Μουσικής: ρεµπέτικο και λαïκό
τραγούδι και µουσικά όργανα.
Σύνδεση µε τα Νεοελληνικά κείµενα
Η προσφυγική ζωή στην Ελλάδα.

Ερευνητική οµάδα Ιστορίας
Ιστορική ανασκόπηση. Οι µαθητές
εθελοντικά ανάλογα µε τo προσωπικό
τους ενδιαφέρον, ερευνούν και
συγκεντρώνουν πληροφορίες από το
διαδίκτυο και τη βιβλιοθήκη του
σχολείου µας για το Χασάπικο στο
ρεµπέτικο, σµυρναίικο λαïκό τραγούδι.
Αναζήτηση
γνωστών
λαϊκών
τραγουδιών από το διαδίκτυο ή από
δισκοθήκες, καταγραφή στίχων.
Φύλλα εργασίας 11, 12, 13, 14, 15
∆ηµιουργικές δραστηριότητες των
µαθητών (ζωγραφική,
Χαρτοκοπτική, δηµιουργία στίχων).

Κριτήρια ερµηνείας, έκφρασης και
ποιότητας του χορού
Εκτέλεση βηµάτων, λαβή, θέσεις,
σχήµα, σε σχέση µε τις αρχές της
κίνησης και της αισθητικής
1) περιεχόµενο αξιολόγησης
α)γνώση και κατανόηση χορού
β) αντιληπτικές, τεχνικές, εκφραστικές,
διανοητικές και αντανακλαστικές
δεξιότητες
2) τη διαδικασία
α) ικανότητα έκφρασης προσωπικών
ιδεών µε κίνηση και αυτοσχεδιασµό
β) ερµηνεία-απόδοση χορού
3) ικανότητα αναγνώρισης, του
ευρύτερου πλαισίου ένταξης του χορού.

∆ηµιουργική µέθοδος
Οι µαθητές παρακινούνται να
εκφράσουν τη δηµιουργικότητα τους
στο χορό.

Κάθετη διασύνδεση µε Φ. Α.
Χορός, οµαδική άσκηση,
συνεργασία και ψυχαγωγία.

Ερευνητική οµάδα λαογραφίας.
(Χορός-Μουσική- Τραγούδι- Ήθη
και έθιµα .Οι µαθητές αναζητούν
ατοµικά ή οµαδικά πληροφορίες και
συλλέγουν στοιχεία για τα παραπάνω
θέµατα από το internet και από τη
βιβλιοθήκη του σχολείου µας
(βιβλία, περιοδικά, διάφορα έντυπα)
επιλέγοντας θέµατα που τους
ενδιαφέρουν, σχετικά µε την
περιοχή που συναντάµε το
Χασαποσέρβικο και τις µορφές
αλληλεπίδρασης των ανθρώπων σε
κάθε είδους σχέσεις και ανταλλαγές.

Συγχρονισµός µε τη ρυθµική αγωγή
Ανάπτυξη ρυθµικής ικανότητας
Βελτίωση οµαδικού συγχρονισµού
Συγχρονισµός ανά ζεύγη µε τη µουσική
και το τραγούδι
Βελτίωση συνεργασίας, φιλίας και
οµαδικού πνεύµατος
Καλλιέργεια συναισθηµάτων χαράς και
απόλαυσης του χορού.
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ΜΑΘΗΜΑ 7ο
Εισαγωγικό µέρος (5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στις έννοιες και το θέµα: Χασάπικος αργός- Καλλιτεχνικές κλίσεις –ενδιαφέροντα και Χορός
Ο Κ.Φ.Α. Θέτει το ερώτηµα: Πως µπορούµε να ενεργοποιηθούµε καλλιτεχνικά; Υπάρχουν τρόποι και ποιοι;». Μέσα από το σύντοµο διάλογο που
κάνουµε µε τους µαθητές, αναδεικνύεται η δυνατότητα αξιοποίησης των κλίσεων των µαθητών στο χορό, τη µουσική, το τραγούδι και τη
ζωγραφική µε αφορµή κάποια έργα από προηγούµενα φύλλα εργασίας και δόθηκαν ερεθίσµατα για δηµιουργία αφίσας µε θέµα το δέντρο της
παράδοσης.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση των ιδεών για οργάνωση
χορευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοποίηση των µαθητών. Οι µαθητές που µπορούν και θέλουν αναλαµβάνουν παράλληλα µε τους χορούς
την καλλιτεχνική επιµέλεια α) της αφίσας για να είναι και το εξώφυλλο του εντύπου που θα δηµιουργηθεί µετά τη σύνθεση των εργασιών όλων
των µαθητών, β) του προγράµµατος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράµµατος και γ) διπλώµατος συµµετοχής.
3Ο βήµα: Ο Κ.Φ.Α. αναφέρει στοιχειώδη εθνογραφικά στοιχεία του αργού Χασάπικου χορού και στη συνέχεια προχωρά στη διδασκαλία του
βασικού χορευτικού µοτίβου της χορογραφίας. Ο Χασάπικος είναι από τους δηµοφιλέστερους λαϊκούς µας χορούς και είναι γνωστός σαν
Συρτάκι, (γνωστό διεθνώς από την κινηµατογραφική επιτυχία «Αλέξης Ζορµπάς». Σύµφωνα µε την παράδοση κατάγεται από το Βυζάντιο και
πήρε το όνοµά του από τους χασάπηδες της Κωνσταντινούπολης. Eνώ αρχικά χορευόταν µόνο από δύο άντρες, (ο πρωτοχορευτής δεξιά) σήµερα
χορεύεται και από γυναίκες. Αποτελεί ένα λαϊκό αστικό χορό που είναι µια κοινωνική έκφραση της φυσιογνωµίας της ρεµπέτικης κοινωνίας και
εκφράζει την αντρική φιλία και αλληλεγγύη. Στη Μ. Ασία άρχισε να χορεύεται στα διάφορα λιµάνια και τις πόλεις µε τη µεγάλη διάδοση του
µπουζουκιού και του µπαγλαµά (γι’ αυτό συναντάται και ως ναυτικός χορός), χορογραφήθηκε και εξελίχθηκε σε κάτι τελείως διαφορετικό από
την αρχική του προέλευση. Σύµφωνα µε τη µουσική φράση τα βήµατα του χορού συνήθως είναι 8 τα οποία εκτελούνται µε ποικιλία παραλλαγών.
Έχει µουσικό µέτρο 2/4 .

564

Κύριο µέρος (35΄
)1η άσκηση: 2΄ Εισαγωγή στο βασικό ρυθµικό µοτίβο ηχηρό κτύπηµα στις παλάµες και το πέλµα µε ρυθµική αγωγή που µετριέται σε 2 8άρια
Βήµα, κτύπηµα, πάτηµα, άρση, πάτηµα, άρση, πάτηµα, άρση,
βήµα, βήµα, βήµα, σταύρωµα, πάτηµα, σταύρωµα, πάτηµα, σταύρωµα
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2η άσκηση: 5΄Πρακτική εξάσκηση των µαθητών στο βασικό χορευτικό µοτίβο (8 πρώτα βήµατα) παρατηρώντας και λέγοντας µαζί µε το
δάσκαλο τη φράση (Βήµα, κτύπηµα, πάτηµα, άρση, πάτηµα, άρση, πάτηµα, άρση) µε εναλλαγή των στηρίξεων των ποδιών και σταθερό tempo
κίνησης
3η άσκηση: 5΄ Πρακτική εξάσκηση του χορευτικού µοτίβου σε ζεύγη και µε µουσική.
4η άσκηση: 5΄ Εισαγωγή στη δεύτερη ενότητα βασικών βηµάτων του χορευτικού µοτίβου. Πρακτική εξάσκηση των µαθητών παρατηρώντας και
λέγοντας µαζί µε το δάσκαλο τη φράση (βήµα, βήµα, βήµα ,σταύρωµα, πάτηµα, σταύρωµα, πάτηµα, σταύρωµα)
5η άσκηση: 10΄Σύνδεση των δύο ενοτήτων. Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή Τ µε τον προχωρηµένο δεξιά λέγοντας όλοι
µαζί τις πιο πάνω φράσεις σε σταθερό «τέµπο».
6η άσκηση: 8΄Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε τον προχωρηµένο δεξιά ακούγοντας γνωστή µελωδία και τραγούδι. Επιλέγεται η
µελωδία και το τραγούδι «Φραγκοσυριανή» του Μ. Βαµβακάρη
Τελικό µέρος (5΄) Ο καθηγητής τονίζει την αξία της φιλίας στην εφηβεία συνδέοντας τη µε το Χασάπικο χορό και πόσο σηµαντικό είναι να
µάθουν να τον χορεύουν µε το φίλο/η τους. Επίσης παροτρύνει τους µαθητές να µάθουν τη χορογραφία του χορού για να χορέψουν ανά ζεύγη µε
το φίλο /η τους στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Ενθαρρύνει τους µαθητές για συµµετοχή σε χορευτικές εκδηλώσεις εντός και εκτός
σχολείου τονίζοντας τη µεγάλη αξία της συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις του σχολείου για την ανάπτυξη συνεργασίας και
οµαδικότητας. Τονίζει την αξία της κοινής προσπάθειας για να πετύχουν προκλητικούς στόχους και την ικανοποίηση που θα αντλήσουν από τη
συµµετοχή τους. Συζητά µε τους µαθητές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνει το σχολείο για συµµετοχή στις σχολικές γιορτές και άλλες
πολιτιστικές –καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Γίνεται αναφορά στον εορτασµό της εθνικής επετείου και µε ποιο τραγούδι µπορούν να συµµετέχουν
για να χορέψουν τη χορογραφία. Προτείνεται το τραγούδι «Νάτανε το 21» του Γ. Νταλάρα. Επίσης οργανώνονται οι πρόβες για το θεατρικό
δρώµενο «του κλήδονα» ∆ίνονται τα φύλλα εργασίας (11,12). Συντονισµός οµάδων εργασίας του project
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ΜΑΘΗΜΑ 8ο
Εισαγωγικό µέρος(5΄):
1ο βήµα: Προσανατολισµός στις έννοιες και το θέµα: Χορογραφία Χασάπικου - Χορευτικές δραστηριότητες
Ο Κ.Φ.Α. Θέτει το ερώτηµα: «Πως δηµιουργείται µια χορογραφία; Τι χρειάζεται να χρησιµοποιήσει ο άνθρωπος;». Μέσα από το σύντοµο διάλογο
που κάνουµε µε τους µαθητές, αναδεικνύεται η δυνατότητα της δηµιουργικότητας των µαθητών στο χορό, τη µουσική, το στίχο, τραγούδι και τη
ζωγραφική.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών» και καταγραφή στον πίνακα των απόψεων των µαθητών. Ταξινόµηση των ιδεών για οργάνωση
δραστηριοτήτων των µαθητών. Οι µαθητές που µπορούν και θέλουν αναλαµβάνουν παράλληλα µε τους χορούς την δηµιουργία α) στίχων σε
παράφραση της «Φραγκοσυριανής», β) δηµιουργία µικρής λαϊκής κοµπανίας µε όργανα (µπουζούκι, κιθάρα) και γ) χορευτικές πόζες
ζωγραφισµένες και κοµµένες µε ψαλίδι, πλαστικοποίηση.
3Ο βήµα: Ο Κ.Φ.Α. αναφέρει στοιχεία της χορογραφίας σύµφωνα µε το τραγούδι «Νάτανε το 21». ∆ίνει σε φωτοτυπία γραµµένη τη χορογραφία
και ορίζει πρόβες σε χρόνο εντός και εκτός σχολείου.
4Ο βήµα: Ο Κ.Φ.Α. τονίζει πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή σε µια δραστηριότητα όταν οι µαθητές επιλέγουν να ασχοληθούν µε αυτήν τις
ελεύθερες ώρες και επιδιώκουν να την ασκήσουν ενεργητικά, επειδή πιστεύουν στην αξία της αλλά και γιατί έτσι αποκτούν προσωπικές εµπειρίες
στο πλαίσιο σχολικών εκδηλώσεων. Έτσι υιοθετούν αξίες και διαµορφώνουν κοινωνική συνείδηση και ταυτότητα αλλά και βελτιώνουν τις
διαπροσωπικές σχέσεις και καλλιεργούν καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Αναφέρεται στην έννοια της συλλογικότητας µέσω του οµαδικού
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και πως οι µαθητές µαθαίνουν να συντονίζονται µε την οµάδα για ένα καλλιτεχνικό
αποτέλεσµα, και να συνεργάζονται.
Αναφορά στη χορογραφία του Χασάπικου και στην παραλλαγή βηµάτων «σταυρωτά βήµατα», στην ακρίβεια των βηµατισµών και την ανάπτυξη
χορευτικής δεξιότητας µε συνεχείς επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση. Τονίζει ξανά την ανάγκη να δηµιουργήσουν χορευτικό ζευγάρι και να
πιαστούν από τους ώµους µε εκείνους που έχουν το ίδιο ύψος για να µπορέσουν να χορέψουν σύµφωνα µε τη µουσική φράση. Ο πιο
προχωρηµένος πιάνεται από αριστερά. Τα βήµατα του χορού µετριούνται σε οκτάρια βηµάτων και πρέπει να γίνονται µε απόλυτο συγχρονισµό.
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Οι αισθητικές αξίες του Χασάπικου είναι η επιδεξιότητα, η ακρίβεια των βηµατισµών, η αλληλοστήριξη, η οµαδικότητα και η εξωστρέφεια.
Χορεύεται από δύο-τρεις ισοϋψείς χορευτές και έχει βήµατα που πρέπει να γίνονται µε απόλυτο συγχρονισµό.

Κύριο µέρος (35΄)
5΄Επανάληψη των βασικών βηµάτων σε δύο οκτάρια (το βασικό κινητικό µοτίβο, που διδάχτηκαν στο προηγούµενο µάθηµα).
1η άσκηση: 5΄Εισαγωγή στην παραλλαγή βηµάτων (φιγούρα) «σταυρωτά βήµατα µπρος» 3Χ3,2Χ2,1Χ1) σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή η
οποία χαρακτηρίζεται από πολλά διπλά βήµατα που καλύπτουν ένα χρόνο µουσικής και µετριέται σε οκτάρια όπως παρακάτω:
µπρος Βήµα, κτύπηµα, πάτηµα, άρση, (α) βήµα-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα
1

2

3

4

5

6

7

(α)=αριστερά

(δ)= δεξιά

8

βήµα-σταύρωµα, (δ)άρση –σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα
1

2

3

4

5

6

7

8

βήµα-σταύρωµα,(α)άρση-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα
1

2

3

4

5

6

7

8

(δ)άρση-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα, βήµα-σταύρωµα,(α)άρση-σταύρωµα
1

2

3

4

5

6

7

8

(δ) άρση-σταύρωµα ,στροφή-βαθύ κάθισµα, στροφή- βαθύ κάθισµα, στροφή-επαναφορά
1

2

3

4

5

6

7

8

2η άσκηση: 10΄ Ατοµική εξάσκηση των µαθητών παρατηρώντας το δάσκαλο και λέγοντας ηχηρά τη ρυθµική αγωγή.
3η άσκηση: 5΄ Σύνδεση των δύο ενοτήτων. Πρακτική εξάσκηση των µαθητών µε τον προχωρηµένο δεξιά µε γνωστή µελωδία και τραγούδι.
4η άσκηση: 5΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή Τ µε τον προχωρηµένο δεξιά. Επιλέγονται µελωδίες µε αργό ρυθµό όπως
τη «Φραγκοσυριανή»
5η άσκηση: 5΄ Οι µισοί παρακολουθούν τους άλλους µισούς και εκφράζουν παρατηρήσεις (αµοιβαία ανατροφοδότηση) µε κριτήρια τη
σταθερότητα στο ρυθµό, την ακρίβεια των χορευτικών κινήσεων, το συγχρονισµό µε τη µουσική, την ισορροπία και τη σωστή λαβή.
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Τελικό µέρος (5΄)
Ο καθηγητής δίνει ανατροφοδότηση στους µαθητές για την ακριβή εκτέλεση του χορού τονίζοντας ότι βελτίωση έρχεται µέσα από την επίµονη
προσπάθεια και εξάσκηση. Η απαιτούµενη ρυθµική ικανότητα ενυπάρχει σε κάθε µαθητή σε ικανοποιητικό βαθµό. Απλά χρειάζεται πρακτική
εξάσκηση των οργανωµένων κινήσεων και επίµονη προσπάθεια για την βελτίωση της χορευτικής δεξιότητας και του οµαδικού συγχρονισµού.
Αναφέρουµε ότι ο Χασάπικος είναι ο χορός που κερδίζει τις εντυπώσεις όλων, αν η οµάδα των χορευτών χορέψει µε συγχρονισµό και
επιδεξιότητα. Επίσης ενηµερώνουµε ότι θα χορέψουν ανά ζεύγη όλοι όσοι µάθουν καλά το Χασάπικο στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου
(χορογραφία το τραγούδι «Νάτανε το 21»). ∆ίνεται το φύλλο εργασίας (13, 14).
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ΜΑΘΗΜΑ 9ο
Εισαγωγικό µέρος (5΄)
1ο βήµα: Προσανατολισµός στις έννοιες και το θέµα: Ολοκλήρωση Χορογραφίας Χασάπικου - Χορευτικές δραστηριότητες
Ο Κ.Φ.Α. επιµένει στην ολοκλήρωση της χορογραφίας. Οργάνωση της οµάδας του τµήµατος. Ζεύγη χορευτών θέσεις στο χώρο.
2ο βήµα: Χρήση της µεθόδου «καταιγισµός ιδεών» Σχεδιασµός και οργάνωση της τελικής εκδήλωσης. Ρόλοι για συµµετοχή όλων των µαθητών,
ανάληψη ευθυνών.
3Ο βήµα: Ανατροφοδότηση των οµάδων, αξιολόγηση της πορείας των δραστηριοτήτων. Ο Κ.Φ.Α. τονίζει πόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή
όλων για την επιτυχία της εκδήλωσης
4ο βήµα: Αναφορά στη χορογραφία του Χασάπικου και στην παραλλαγή βηµάτων «σταυρωτά βήµατα», στην ακρίβεια των βηµατισµών και την
ανάπτυξη χορευτικής δεξιότητας µε συνεχείς επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση. Θέτει το ερώτηµα: «όταν χορεύουν κάποιοι χασάπικο τι είναι
εκείνο που εντυπωσιάζει τους θεατές;». Τονίζει ξανά την ανάγκη να δηµιουργήσουν χορευτικό ζευγάρι και να πιαστούν από τους ώµους µε
εκείνους που έχουν το ίδιο ύψος για να µπορέσουν να χορέψουν. Ο πιο προχωρηµένος πιάνεται από αριστερά. Τα βήµατα του χορού µετριούνται
σε οκτάρια βηµάτων και πρέπει να γίνονται µε απόλυτο συγχρονισµό. Αναφορά στις αισθητικές αξίες του Χασάπικου (επιδεξιότητα, ακρίβεια
των βηµατισµών, αλληλοστήριξη, οµαδικότητα, εξωστρέφεια, κέφι). Αναφορά στην παράδοση των σχολικών γιορτών στις εθνικές επετείους και
στη δυνατότητα συµµετοχής των µαθητών σε αυτές µε Ελληνικούς χορούς.

Κύριο µέρος (35΄)
1η άσκηση: 10΄Εισαγωγή στην παραλλαγή βηµάτων (φιγούρα) «σταυρωτά βήµατα µπρος-πίσω ή «κύµατα» σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή
που µετριέται σε οκτάρια όπως παρακάτω:
Βήµα, κτύπηµα, πάτηµα, άρση, (α) βήµα-σταύρωµα,(µ) βήµα-σταύρωµα(π)
1

2

3

4

5

6

7

(µ)=µπροστά

(π)= πίσω

8

άρση –σταύρωµα (µ), βήµα-σταύρωµα(π), βήµα-σταύρωµα(µ) κύκλος κλείσιµο (µε δεξί)
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1

2

3

4

5

6

7

8

2η άσκηση: 5΄ Ατοµική εξάσκηση των µαθητών παρατηρώντας το δάσκαλο των πρώτων οκτώ βηµάτων και ακολουθεί η δεύτερη οκτάδα
βηµάτων
3η άσκηση: 5΄ Προχωρητικά σύνθεση των βηµάτων. Ατοµική πρακτική εξάσκηση των µαθητών παρατηρώντας το δάσκαλο µε φωνητική
µετρική σύµφωνα µε τη ρυθµική αγωγή.
4η άσκηση: 5΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή Τ µε τον προχωρηµένο να προηγείται δεξιά µε φωνητική µετρική σύµφωνα
µε τη ρυθµική αγωγή.
5η άσκηση: 5΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε τον προχωρηµένο να προηγείται δεξιά ακούγοντας γνωστή µελωδία και
τραγούδι. Επιλέγονται µελωδίες όπως : «Σήκω χόρεψε συρτάκι», «Κάτω στο Πειραιά στο µουράγιο» «Μάτια βουρκωµένα».
6η άσκηση: 5΄ Πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά οµάδες των 2 ατόµων σε ολόκληρη τη µουσικοχορευτική φράση µε λαβή Τ. Η µία οµάδα
παρακολουθεί την άλλη και εκφράζει τις παρατηρήσεις της για την αισθητική του χορού (αµοιβαία ανατροφοδότηση) µε κριτήρια τη
σταθερότητα στο ρυθµό, την ακρίβεια των χορευτικών κινήσεων το συγχρονισµό µε τη ρυθµική αγωγή, την ισορροπία και τη σωστή λαβή.

Τελικό µέρος (5΄)
∆ίνουµε ανατροφοδότηση στους µαθητές για την ακριβή εκτέλεση των βασικών βηµάτων και των παραλλαγών τους(σταυρωτά βήµατα και
κύµατα) και επαινούµε τους µαθητές για την προσπάθεια τους. Ρωτάµε ποιοι θα επιθυµούσαν να λάβουν µέρος στη σχολική γιορτή της 25ης
Μαρτίου στη χορογραφία του Χασάπικου «Νάτανε το 21». Συντονισµός οµάδων εργασίας του project .∆ίνεται το φύλλο εργασίας 15
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΡΤΟΥ- ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΓΟΥ ΧΑΣΑΠΙΚΟΥ Μάθηµα 10,11
ΣΤΟΧΟΙ

Σωµατικός τοµέας (Ψυχοκινητικός)
Επιδιώκεται οι µαθητές:
εξασκηθούν και να αισθανθούν
αυτονοµία χορεύοντας τα βασικά
βήµατα όλων των χορών που
διδάχθηκαν. Να µπαίνουν στο ρυθµό
των χορών µε άνεση και να τον
διατηρούν χορεύοντας
Επισηµαίνονται στοιχεία ποιότητας των
κινήσεων και γίνονται διορθώσεις σε
λεπτοµέρειες της κινητικής φόρµας των
χορών.
Συναισθηµατικός τοµέας
Χορεύοντας να χαίρονται και να
διασκεδάζουν νιώθοντας επαφή και
φιλία µε τους συµµαθητές τους
Γνωστικός τοµέας
Να γνωρίσουν και να ξεχωρίζουν τις
µελωδίες ,τα τραγούδια και τους χορούς
που διδάχθηκαν και να αυτενεργούν
χορεύοντας. Να αναγνωρίζουν τα
στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του
τόπου καταγωγής τους

ΜΕΘΟ∆ΟΙ
∆Ι∆AΣΚΑΛΙΑΣ
Ολική µέθοδος
Οι µαθητές χορεύουν .συνολικά την
ενότητα των βηµάτων του κάθε χορού
µε πολλές επαναλήψεις
Μέθοδος αποκλίνουσας
παραγωγικότητας (∆ηµιουργική)
Οι µαθητές δοκιµάζουν παραλλαγές
κινήσεων και διαµορφώνουν το
προσωπικό εκφραστικό ύφος
(χορευτικό στιλ).∆οκιµάζουν και
αναδεικνύονται πρωτοχορευτές µε την
ενίσχυση του καθηγητή και της
οµάδας. Ενισχύονται όλοι να
αυτονοµηθούν µε το χορό τους και να
χορεύουν µε αυτοπεποίθηση.
Ενισχύονται οι πιο προχωρηµένοι να
ασκηθούν ως πρωτοχορευτές.

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θεµελιώδεις έννοιες των διαφόρων
επιστηµών.
Που, πότε και γιατί χορεύουν οι άνθρωποι.
Μορφές αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και
συλλογικότητας των ανθρώπων όταν
διασκεδάζουν σε διάφορες περιστάσεις και
χώρους σήµερα .
Οριζόντια διασύνδεση µε άλλα γνωστικά
αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος:
Σύνδεση µε το µάθηµα της Νεοελληνικής
γλώσσας:
Έννοιες παράδοση, πολιτισµός,
διαπολιτισµικότητα , παγκοσµιοποίηση
Σύνδεση µε το µάθηµα της Μουσικής:
ρεµπέτικο, λαïκό τραγούδι και µουσικά όργανα.
Σύνδεση µε το µάθηµα της Πληροφορικής:
ολοκλήρωση των εργασιών στον υπολογιστή,
Αναζήτηση τραγουδιών µουσικής και εικόνων.
Κάθετη διασύνδεση µε τη Φυσική Αγωγή.
Χορός οµαδική άσκηση, χορογραφία, ευεξία,
ψυχαγωγία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήρια ερµηνείας, έκφρασης
και ποιότητας του χορού
Εκτέλεση βηµάτων, λαβή, θέσεις,
σχήµα, σε σχέση µε τις αρχές της
κίνησης και της αισθητικής
1) Περιεχόµενο αξιολόγησης
α)γνώση και κατανόηση χορού
β) αντιληπτικές, τεχνικές,
εκφραστικές, διανοητικές και
αντανακλαστικές δεξιότητες
2) ∆ιαδικασία
α) ικανότητα έκφρασης προσωπικών
ιδεών µε κίνηση και αυτοσχεδιασµό
β) ερµηνεία-απόδοση χορού
3) ικανότητα αναγνώρισης, του
ευρύτερου πλαισίου ένταξης του
χορού.
Ανάπτυξη χορευτικής δεξιότητας
Βελτίωση συνεργασίας, φιλίας και
οµαδικού πνεύµατος Καλλιέργεια
συναισθηµάτων χαράς και
απόλαυσης του χορού.
Οι µαθητές αξιολογούν και
αξιολογούνται µε βάση τα
παραπάνω κριτήρια τα οποία
οργανώνει ο καθηγητής σε ειδικό
φύλλο και το δίνει στους µαθητές
για να βοηθηθούν στη διαµόρφωση
αισθητικού κριτηρίου

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ερευνητικές οµάδες Ιστορίας
λαογραφίας
Παράδοση εργασιών σε ηλεκτρονική
ή έντυπη µορφή .
Παρουσίαση στην τάξη µε λίγα
λόγια από κάθε οµάδα ή µαθητή
Συγκέντρωση όλων των
δηµιουργικών εργασιών των
µαθητών. Σύνθεση του παραχθέντος
υλικού του project .Σελιδοποίηση
και δηµιουργία έντυπου τόµου για το
αρχείο του σχολείου. Οργάνωση
υλικού για έκθεση ζωγραφικής,
Χαρτοκοπτικής και ειδών λαϊκής
τέχνης.
Οι οµάδες δραστηριοποιούνται µε
συντονίστρια την καθηγήτρια για
την προετοιµασία και την οργάνωση
των προγραµµατισµένων
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
και την παρουσίαση του
προγράµµατος
. Φύλλα εργασίας 16, 17

∆ηµιουργικές δραστηριότητες
των µαθητών (ζωγραφική,
Χαρτοκοπτική, δηµιουργία
στίχων, χορογραφία).
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ΜΑΘΗΜΑ 10ο
Εισαγωγικό µέρος(5΄)
Ανακεφαλαίωση των χορών που διδάχθηκαν. Ο Κ.Φ.Α ρωτά τους µαθητές σε ποιο χορό δυσκολεύονται περισσότερο και αρχίζουν εξάσκηση
αφού ενισχυθούν εκεί που δυσκολεύονται. Θέτει ερωτήσεις όπως: « Σε τι µας βοηθούν οι λαβές των χορών; Όταν ένας συµµαθητής µας που
χορεύει δίπλα µας λύσει τα χέρια του από τους ώµους µας τι νιώθουµε; Πως γίνεται το δέσιµο της οµάδας;». Με τη µέθοδο «καταιγισµού ιδεών»
διατυπώνονται οι απόψεις των µαθητών. Τονίζεται η σηµασία της ενότητας του κύκλου στους κυκλικούς χορούς και σταθερής λαβής από τους
ώµους στο Χασαποσέρβικο και στο Χασάπικο για στήριξη, ισορροπία, ενότητα και συγχρονισµό.
Κύριο µέρος (35΄)
Επαναλήψεις του αργού Χασάπικου πέντε µε δέκα φορές µε πρακτική εξάσκηση των µαθητών ανά ζεύγη µε λαβή Τ µε τον προχωρηµένο να
προηγείται δεξιά ακούγοντας γνωστή µελωδία και τραγούδι. Επιλέγονται µελωδίες όπως : «Φραγκοσυριανή», « Σήκω χόρεψε συρτάκι», «Κάτω
στο Πειραιά στο µουράγιο» «Μάτια βουρκωµένα» κ.α. .Επαναλαµβάνεται ο χορός σε οµάδες των τριών ατόµων και σε οµάδες των 10 ατόµων σε
ολόκληρη τη χορογραφία µε τα βασικά βήµατα και τις φιγούρες. Οι οµάδες χορεύουν εναλλάξ. Η µία οµάδα παρακολουθεί την άλλη και
εκφράζει τις παρατηρήσεις της για την αισθητική του χορού µε κριτήρια τη σταθερότητα του ρυθµού, την ακρίβεια των χορευτικών κινήσεων,
την ισορροπία, τη σωστή λαβή και το συγχρονισµό µε τη µουσική (αµοιβαία ανατροφοδότηση).
Επαναλήψεις του χασαποσέρβικου (5-10 φορές) σε ηµικυκλική διάταξη µε λαβή από τους ώµους σε οµάδες των 10 ατόµων. Επαναλαµβάνεται
ο χορός σε δύο οµάδες των 10 ατόµων, δίνοντας κίνητρα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες οι µαθητές και να χορέψουν ως πρωτοχορευτές
αυτοσχεδιάζοντας. Γίνεται ανατροφοδότηση τονίζοντας τη δηµιουργικότητα που έχει κάθε πρωτοχορευτής και πόσο ελεύθερος είναι να
αυτοσχεδιάσει απελευθερώνοντας τις χορευτικές τους δεξιότητες.
Επαναλήψεις του συρτού- καλαµατιανού(5-10 φορές) σε ηµικυκλική διάταξη και οµάδες των 10 ατόµων µε λαβή από τις παλάµες. Αµοιβαία
ανατροφοδότηση των οµάδων µε κριτήρια το συγχρονισµό µε το ρυθµικό πρότυπο, µε την οµάδα και τη µουσική, την ισορροπία και την
ευχαρίστηση που νιώθουν οι µαθητές χορεύοντας.
Τελικό µέρος(5΄)
Ο καθηγητής δίνει ανατροφοδότηση στους µαθητές για την ακριβή εκτέλεση των βασικών βηµάτων και των παραλλαγών των διδαγµένων χορών
και επαινεί τους µαθητές για την προσπάθεια και τη βελτίωση τους. ∆ίνεται το φύλλο εργασίας 16. Συντονισµός οµάδων εργασίας του project
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ΜΑΘΗΜΑ 11Ο
Εισαγωγικό µέρος (5΄)
Ανακεφαλαίωση των χορών που διδάχθηκαν. Ο Κ.Φ.Α. θέτει την ερώτηση: Πότε λέµε ότι είναι κάποιος καλός χορευτής; Ποια είναι τα κριτήρια
µας; Πως µπορούµε να γίνουµε καλοί χορευτές;» Στη συνέχεια δίνουµε φύλλα κριτηρίων αξιολόγησης της µάθησης των µαθητών στους
διδαγµένους χορούς και αφού το µελετήσουν οργανώνονται σε δύο οµάδες. Η µία οµάδα χορεύει και η άλλη αξιολογεί βάσει του φύλλου
αξιολόγησης µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις στα σηµεία που δίνονται στο φύλλο κριτηρίων. Ανάδειξη πρωτοχορευτών εθελοντικά και µε
παρότρυνση των συµµαθητών και του καθηγητή.

Κύριο µέρος (35)
Επανάληψη του Χασάπικου (10 φορές) Οι µαθητές χορεύουν ανά ζεύγη ολόκληρη τη χορογραφία µε τα βασικά βήµατα και τις φιγούρες (µε τον
προχωρηµένο να προηγείται δεξιά, λαβή χεριών σε σχήµα Τ, ακούγοντας γνωστή µελωδία και τραγούδι. Επιλέγονται µελωδίες όπως : «Σήκω
χόρεψε συρτάκι», «Κάτω στον Πειραιά στο µουράγιο», «Μάτια βουρκωµένα», «η Φραγκοσυριανή».
Επαναλήψεις του χασαποσέρβικου (5-10 φορές) σε δύο οµάδες των δέκα ατόµων σε ηµικυκλική διάταξη µε λαβή από τους ώµους.
Επαναλαµβάνεται ο χορός δίνοντας κίνητρα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες οι µαθητές και να χορέψουν ως πρωτοχορευτές αυτοσχεδιάζοντας.
Γίνεται ανατροφοδότηση τονίζοντας τη δηµιουργικότητα που έχει κάθε πρωτοχορευτής και πόσο ελεύθερος είναι να αυτοσχεδιάσει.
Επαναλήψεις του συρτού- καλαµατιανού (5-10 φορές) σε ηµικυκλική διάταξη και οµάδες των 10 ατόµων µε λαβή από τις παλάµες.
Στο τέλος οι µαθητές χορεύουν και αξιολογούν η µια οµάδα την άλλη, ανά οµάδες των 10-12 ατόµων, βάσει των φύλλων κριτηρίων, που τους
έχει δοθεί µε κριτήρια τη σταθερότητα στο ρυθµό, την ακρίβεια των χορευτικών κινήσεων, την ισορροπία, τη σωστή λαβή, το συγχρονισµό µε το
ρυθµικό πρότυπο, την οµάδα και τη µουσική, την ευχαρίστηση που νιώθουν χορεύοντας.
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Τελικό µέρος (5΄)

Ο Κ.Φ.Α. δίνει ανατροφοδότηση στους µαθητές για τη βελτίωση της χορευτικής δεξιότητας και επαινεί τους µαθητές για την προσπάθεια και τη
αποτέλεσµα της. Τονίζει ότι τα µαθήµατα της Φυσικής Αγωγής ολοκληρώθηκαν αλλά η προσπάθεια για την εκµάθηση τους συνεχίζεται τις ώρες
εκτός σχολικού προγράµµατος. Επίσης συζητούν για την οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς και το
πρόγραµµα των χορών που θα παρουσιαστεί µε τη συµµετοχή των µαθητών αναλαµβάνοντας ποικιλία ρόλων ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους.
Οργάνωση οµάδων για την παρουσίαση της τελικής πολιτιστικής εκδήλωσης που θα περιλαµβάνει την αναβίωση του εθίµου του κλήδονα και
κρητικούς χορούς από τη θεατρική οµάδα, και όλους τους χορούς του προγράµµατος. Παράλληλα θα οργανωθεί έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης,
ζωγραφικής, χαρτοκοπτικής και παραδοσιακής φορεσιάς (νυφική φορεσιά Αττικής).Ορισµός οργανωτικής επιτροπής. Συντονισµός οµάδων
εργασίας του project.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Φύλλο εργασίας 1

Ταξιδεύοντας στις απαρχές της ιστορίας του Μινωικού πολιτισµού στο χοροστάσι
του παλατιού του Βασιλιά Μίνωα

Ανδρικός κλειστός
κύκλιος χορός.
(Πήλινο σύµπλεγµα
από το θολωτό τάφο
του Καµηλάρη στην
Κρήτη, 17001580π.Χ. Ηράκλειο,
Αρχαιολογικό
Μουσείο).

Γυναικείος ανοιχτός
κύκλιος χορός.
(πήλινο σύµπλεγµα
από το Παλαίκαστρο
Κρήτης,14201380π.Χ. Ηράκλειο,
Αρχαιολογικό
Μουσείο).

(Σχ. 1)

(Σχ. 2)

Βλέπετε δύο µινωικά µνηµεία πηλοπλαστικής, το ένα από τον τάφο του Καµηλαρίου
κοντά στη Φαιστό (σχ. 1) και το άλλο από την πόλη Παλαίκαστρου Σητείας (σχ. 2). Το σχ.
1 παριστάνει ειδώλια που χορεύουν, άνδρες µε ενωµένα τα χέρια έναν κυκλικό χορό µέσα
σε κυκλικό χοροστάσι, σαν ένα αλώνι, διακοσµηµένο µε διπλά κέρατα. Το σχ. 2
παριστάνει γυναίκες που χορεύουν σε ηµικύκλιο και στη µέση η µουσικός παίζει την
πολύχορδη µινωική λύρα.
1. Γράψε τις σκέψεις που σου γεννιούνται βλέποντας τις δύο αυτές εικόνες.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Συζητείστε µε την καθηγήτρια της Ιστορίας στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου για τη
θέση του χορού στη ζωή των Μινωïτών και την αξία του ως πολιτιστικό στοιχείο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Γνωρίζεις κάποιους παραδοσιακούς χορούς που χορεύονται ακόµα και σήµερα κυκλικά
µε πιάσιµο από τους ώµους; Τι συµβολίζουν µέχρι και σήµερα οι κυκλικοί χοροί;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Φύλλο εργασίας 2

Μια φανταστική επίσκεψη στο παλάτι της Κνωσού

Με όχηµα τη φαντασία σου ταξιδεύεις στο παλάτι του Μίνωα, στην Κνωσό, στο µέγαρο
της βασίλισσας. Είσαι προσκεκληµένος/η της συνοµήλικης σου βασιλοπούλας Αριάδνης
σε µια όµορφη γιορταστική τελετή … κι οι χοροί καλά κρατούν………Ζωντάνεψε εικόνες
….ζωγραφίζοντας µουσικούς να παίζουν λύρα και αυλό…… τραγουδιστές να τραγουδούν
……… γυναίκες και άντρες, κορίτσια και αγόρια να χορεύουν…….
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Φύλλο εργασίας 3
Ταξιδεύοντας στον κόσµο του µύθου …

Ο χορός των Κουρητών ή Πυρίχειος
O πυρίχειος (κατά τον Πλάτωνα ο αρχαιότερος χορός της Κρήτης), συνδέονταν µε το µύθο
της γέννησης και της ανατροφής του ∆ία στην Κρήτη (στο ∆ικταίο, και το Ιδαίο άντρο)
αντίστοιχα. Είναι χορός πηδηχτός, έντονος που χορεύεται µέχρι και σήµερα. Είχε µαγικό
και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Οι Κουρήτες παρασυρµένοι από το θόρυβο των όπλων
στρέφονταν ρυθµικά γύρω από τον εαυτό τους και τραγουδούσαν χωρίς σταµατηµό για να
µην ξεχνάνε τα βήµατα τους. Σήµερα έχει ηρωικό χαρακτήρα καθώς αποτελεί το χορό των
εκλεκτών χορευτών της Κρήτης που διαθέτουν ξεχωριστή δεξιοτεχνία και αντοχή.
Φανταστείτε τους Κουρήτες χορεύοντας να τραγουδούν τους παρακάτω στίχους:
Χτυπάµε τις ασπίδες µας, χτυπάµε τα σπαθιά µας,
Φωνάζουµε, προσέχουµε πολύ τα βήµατά µας.
Χορεύουµε, τα πόδια µας πάνω στη γη πατάµε
κι ο ∆ίας δεν ακούγεται όσο χοροπηδάµε.
Συνέχισε γράφοντας κι εσύ ένα δικό σου στίχο σχετικό µε το µύθο των Κουρητών.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
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Φύλλο εργασίας 4
Ζωντανεύοντας το µύθο του Θησέα …

Ο Θησέας µε τους συντρόφους του χορεύουν το γέρανο. (Αττικός µελανόµορφος ελικωτός
κρατήρας, γνωστός ως «αγγείο Francois», 570-565π.Χ. Φλωρεντία, Museo Archelogico
Etrusco)

Μήπως γνωρίζετε κάποιον άλλον ελληνικό παραδοσιακό χορό που παραπέµπει στο χορό
του Θησέα; Βρέστε σχετικές πληροφορίες από το internet ή από σχετική βιβλιογραφία.
Συζητήστε στην τάξη πως ένας παραδοσιακός χορός συνδέεται µε την ιστορία ενός τόπου.
Αναφερθείτε και σε σχετικά παραδείγµατα που γνωρίζετε
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Πως φαντάζεστε το Θησέα να εκφράζει την αγάπη του στην αγαπηµένη του Αριάδνη,
τραγουδώντας και χορεύοντας; Εµπνευστείτε από το µύθο αυτό και εκφραστείτε µε
µαντινάδες
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Φύλλο εργασίας 5
Μουσική - Χορός- Τραγούδι:
Μια αδιάσπαστη ενότητα, ένα τρίπτυχο αυθεντικής έκφρασης των συναισθηµάτων και των
αντιλήψεων του λαού µας.

Αναζήτησε παραδοσιακά τραγούδια σε ρυθµό συρτού-καλαµατιανού. Μπορείς να βρεις
το µουσικό τους µέτρο µε τη βοήθεια της καθηγήτριας της Μουσικής και να µάθεις να
τραγουδάς κάποιο τραγούδι της επιλογής σου.

Τίτλος Τραγουδιού

Μουσικό µέτρο

Παραδοσιακός Χορός

580

Φύλλο εργασίας 6
Σχολιάζοντας τους χορούς αναπτύσσουµε την κρίση µας

Σηµείωσε τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεφθήκαµε µέσα από τους χορούς και τα
τραγούδια µας. Ένωσε τις πρωτεύουσες των περιοχών αυτών και χάραξε µε χρώµατα τις
διαδροµές που κάναµε σ’ αυτό το όµορφο µουσικοχορευτικό µας ταξίδι µε αφετηρία την
Αθήνα.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Σε τι µοιάζουν και τι διαφέρουν τα συρτά-καλαµατιανά της στεργιανής Ελλάδας από
εκείνα της νησιωτικής Ελλάδας; Ποιοί παράγοντες, κατά τη γνώµη σας, επηρέασαν στη
διαµόρφωση των παραπάνω οµοιοτήτων και διαφορών; Γίνεται συζήτηση µέσα στην
τάξη…………………………………………………………………………………………..
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Φύλλο εργασίας 7
Γνωρίζω τους χορούς του τόπου µου

Η παραπάνω φωτογραφία µας δίνει πληροφορίες για την ενδυµασία, τον τόπο καταγωγής
και την ηλικία των χορευτών, αλλά και την περίσταση που χόρευαν. Μπορείτε να τα
βρείτε; Συσχετίστε τη µε το σήµερα και τις σύγχρονες περιστάσεις. Που
καταλήγετε;…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
.
Ποιο παραδοσιακό χορό του τόπου σου γνωρίζεις; Σου αρέσει να χορεύεις, σε ποια
περίσταση και γιατί;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Φύλλο εργασίας 8
Μουσική - Χορός- Τραγούδι:
Μια αδιάσπαστη ενότητα, ένα τρίπτυχο αυθεντικής έκφρασης των συναισθηµάτων
µας

Αναζήτησε παραδοσιακά τραγούδια σε ρυθµό γρήγορου και αργού Χασαποσέρβικου και
σηµείωσε τον τίτλο του τραγουδιού και το µουσικό µέτρο. ∆ιάλεξε ένα τραγούδι που
ξέρεις να τραγουδάς ή που θέλεις να µάθεις και βρες για το µουσικό µέτρο µε τη βοήθεια
της καθηγήτριας της Μουσικής. Έτσι θα µπορείς να χορεύεις, να τραγουδάς και να
χαίρεσαι πιο πολύ το χορό και το τραγούδι σου.

Τίτλος Τραγουδιού

Μουσικό µέτρο

Χασαποσέρβικος
(αργός ή γρήγορος )
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Φύλλο εργασίας 9

Γνωρίζω τη µουσική και τα τραγούδια του τόπου µου

Όταν η παράδοση εµπνέει……. οι νέοι δηµιουργούν ………..

Γράψε τους στίχους ενός αγαπηµένου σου λαϊκού τραγουδιού που χορεύεται σε ρυθµό
Χασαποσέρβικου. Άκουσε τη µελωδία του τραγουδιού και τραγούδησε τους στίχους του.
Στη συνέχεια προσπάθησε να παραφράσεις τους στίχους του τραγουδιού που διάλεξες, µε
δικούς σου στίχους που αναφέρονται στη καθηµερινή σου ζωή. Ο Έλληνας πάντα
τραγουδούσε και χόρευε την ίδια του τη ζωή. Προσπάθησε να εκφράσεις τις ανησυχίες και
τα προβλήµατα της ηλικίας σου. Παράδειγµα «ο πιο καλός ο µαθητής ήµουνα ‘γω τάξη
(του Γ. Ζαµπέτα)…………………………….
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Φύλλο Εργασίας 10
Γίνοµαι λαογράφος

Χρωµάτισε τη γεωγραφική περιοχή από την οποία κατάγονται οι γονείς σου (άρα και
εσύ) και γράψε το όνοµα του τόπου ή των τόπων καταγωγής σας. Συζήτησε µε πρόσωπα
της οικογενειακού σου περιβάλλοντος για τους χορούς και τα τραγούδια του τόπου
καταγωγής σας και µε ποια έθιµα ή πανηγύρια, θρύλους ή παραδόσεις του τόπου σας
σχετίζονται. Πως συνδέονται όλα τα παραπάνω µε την ιστορία του τόπου. Ψάξε σε
εγκυκλοπαίδειες και βρες στοιχεία για την ιστορία και την οικονοµία και τη λαογραφία
του τόπου.
Να περιγράψεις ένα έθιµο που σου έκανε εντύπωση, ένα χορό και ένα
παραδοσιακό τραγούδι του τόπου σου, που σου αρέσει. Σαν µικρός λαογράφος γράψε
ένα κείµενο για όλα τα παραπάνω .
Τρόπος παράδοσης της εργασίας: Γραµµένη στον υπολογιστή σε πρόγραµµα word,
µορφή γραµµατοσειράς «Τimes new Roman», αριθµός γραµµατοσειράς 12 και θα
συνοδεύεται µε τα στοιχεία σου, δηλ. ονοµατεπώνυµο ,τάξη, τµήµα.
Χρόνος παράδοσης της εργασίας: τέλη Φεβρουαρίου.
Η εργασία θα αποτελέσει µέρος ευρύτερης εργασίας της Α΄ τάξης στο πλαίσιο του
προγράµµατος διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών µε θέµα : Συλλογή από ήθη και
έθιµα του τόπου µας, που συνδέονται µε τη µουσικοχορευτική µας παράδοση.
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Φύλλο εργασίας 11
Προσέγγιση εννοιών που σχετίζονται µε τους παραδοσιακούς χορούς
Παρακάτω υπάρχουν λέξεις που τις ακούς συχνά και ίσως γνωρίζεις τη σηµασία τους.
Χωρίς να ρωτήσεις κάποιον άλλο, προσπάθησε να γράψεις τι νοµίζεις ότι σηµαίνουν οι
παρακάτω λέξεις. Όταν τελειώσεις διάβασε φωναχτά στην τάξη σου όσα έγραψες.
Παράδοση……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Πολιτισµός…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ΛαϊκόςΠολιτισµός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Λαϊκήτέχνη…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Έθιµα…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Παραδοσιακόςχορός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Φολκλορικόςχορός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
∆ιαπολιτισµικότητα…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Παγκοσµιοποίηση……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..-
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Φύλλο εργασίας 12
Θυµούµαι τα έθιµα του τόπου µου

Σκέψου κάποια έθιµα που έχεις ζήσει και θυµήσου πως ένιωσες συµµετέχοντας σε αυτά.
Ποια συναισθήµατα σου δηµιουργούνται όταν θυµάσαι αυτήν την εµπειρία; Xορέψατε
παραδοσιακούς χορούς; Ποιοι ήταν;

Έθιµα

Παραδοσιακοί χοροί

Συναισθήµατα
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Φύλλο εργασίας 13
Γνωρίζω τη παραδοσιακή φορεσιά του τόπου µου

Φαντάσου ότι είσαι λαογράφος και µελετάς µια παραδοσιακή φορεσιά. Τι είδους
πληροφορίες για την περιοχή στην οποία ανήκει η φορεσιά µπορείς να
αντλήσεις;……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Μπορείς να περιγράψεις την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου που ζούµε (της
Αττικής);……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Συζητήστε µε την καθηγήτρια της οικιακής οικονοµίας στο σχετικό µε την ενδυµασία
κεφάλαιο, ποιοι παράγοντες επηρέασαν διαχρονικά τη διαµόρφωση και εξέλιξη της
ελληνικής φορεσιάς…………………………………………………….

588

Φύλλο εργασίας 14
Γνωρίζω τη µουσική και τα τραγούδια του τόπου µου

Όταν η παράδοση εµπνέει……. οι νέοι δηµιουργούν ………..

Γράψε τους στίχους ενός αγαπηµένου σου λαϊκού τραγουδιού που χορεύεται σε ρυθµό
Χασάπικου. Άκουσε τη µελωδία του τραγουδιού και τραγούδησε τους στίχους του. Στη
συνέχεια προσπάθησε να παραφράσεις τους στίχους του τραγουδιού που διάλεξες, µε
δικούς σου στίχους που αναφέρονται στη καθηµερινή σου ζωή. ∆οκίµασε να κάνεις τη ζωή
σου τραγούδι ………………………………………
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Φύλλο εργασίας 15
Παράδοση - Λαϊκή τέχνη - Καλλιτεχνική δηµιουργία

Συγκέντρωσε λαογραφικό υλικό (φωτογραφίες µε παραδοσιακές φορεσιές ή µουσικά
όργανα ή αντικείµενα λαϊκής τέχνης, καθηµερινής χρήσης κ.ά.) από αποκόµµατα
εφηµερίδων, έντυπα, εκτυπώσεις διαδικτύου, έντυπο υλικό λαογραφικών µουσείων ή από
πολιτιστικές εκδηλώσεις που εσύ συµµετείχες. Το υλικό θα χρησιµοποιηθεί σε έκθεση
ειδών λαϊκής τέχνης, που θα οργανώσει η Α΄ Τάξη µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος
των Παραδοσιακών χορών.
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Φύλλο εργασίας 16
Συζητήστε µε τη φιλόλογο σας στο µάθηµα της Νεοελληνικής γλώσσας για τη σηµασία
των παρακάτω εννοιών. Μπορείτε να ανοίξετε κάποιο λεξικό να πάρετε επιπλέον
πληροφορίες για τη σηµασία τους. Η εργασία θα παρουσιαστεί στην τάξη.
Παράδοση……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Πολιτισµός…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
ΛαϊκόςΠολιτισµός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Λαϊκήτέχνη…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Έθιµα…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Παραδοσιακόςχορός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Φολκλορικόςχορός…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
∆ιαπολιτισµικότητα…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..-
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Φύλλο εργασίας 17
Χορός και σύγχρονη δηµιουργία
Χορός – Σύµβολα- Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση

∆οκιµάστε να δηµιουργήσετε τη δική σας χορογραφία. Βρείτε µουσικά κοµµάτια
παραδοσιακής και σύγχρονης µουσικής (mixing) και χορογραφήστε

κάνοντας χρήση

κινητικών µοτίβων από τους παραδοσιακούς χορούς που µάθατε. Η χορογραφία θα
παρουσιαστεί στην τάξη.
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(Πλάνο 3)
Φύλλο κριτηρίων αξιολόγησης µαθητών
στους παραδοσιακούς χορούς
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Συγχρονίζεται µε τη ρυθµική αγωγή, τη µουσική και Ν Α Ι

ΟΧΙ

1. Ε κτελεί σωστά τα βήµατα, έχει τη σωστή λαβή;

τα άλλα µέλη της χορευτικής οµάδας;
3. Συνεργάζεται µε τους άλλους χορευτές στο πλαίσιο Ν Α Ι

ΟΧΙ

της οµαδικότητας;
4. Προσπαθεί να βελτιώσει την κινητική του έκφραση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Μπορεί να αυτοσχεδιάσει;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

χορό Ν Α Ι

ΟΧΙ

7. Απολαµβάνει το χορό χορεύοντας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8 . Έχουν αισθητική οι κινήσεις του;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Ερµηνεύει

µε

το

σωστό

ύφος

το

αναγνωρίζοντας τον τόπο προέλευσης του;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Aγαπητέ γονέα,
Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού της Σχολής Επιστηµών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στο
πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, πραγµατοποιεί έρευνα µε σκοπό να µελετήσει τις
στάσεις, τις αντιλήψεις των µαθητών προς τους παραδοσιακούς χορούς. Για το σκοπό
αυτό το τρέχον σχολικό έτος θα υλοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
διδασκαλίας παραδοσιακών χορών µε τους µαθητές Α΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου στο
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Στόχοι του προγράµµατος είναι οι µαθητές να ψυχαγωγηθούν µέσω της
οργάνωσης χορευτικών δραστηριοτήτων και να καλλιεργήσουν αξίες όπως κοινωνική
υπευθυνότητα, συνεργασία, φιλία, οµαδικό πνεύµα, επικοινωνία και να αναπτύξουν
διαπροσωπικές σχέσεις και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα.
Οι µαθητές της Α΄ τάξης θα συµπληρώσουν ανώνυµα ερωτηµατολόγια στα
οποία θα διασφαλιστεί η ανωνυµία των ερωτηθέντων. Η διενέργεια της έρευνας
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και γίνεται µε την εποπτεία του Τµήµατος Οργάνωσης και
διαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου .
Αγία Παρασκευή 10 / 10 /2007
Υπογραφή ερευνητή

Υπογραφή ∆ιευθυντή
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1η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφ………………………………………………………………
Κηδεµόνας

του/της

µαθητή/τριας…………………………………………. ………

του Α.. τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής δηλώνω υπεύθυνα, ότι
συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος/η κόρη µου στην ως άνω έρευνα, που θα υλοποιηθεί
στην τάξη του στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.

Αγία Παρασκευή……/10/2007
Ο/Η ∆ηλ………..
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2η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφόµεν………………………………………………………………

Κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας………………………………………….

του Α2 τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής, δηλώνω υπεύθυνα, ότι
συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος / η κόρη µου στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2007 και ώρα 9.00 έως 12.30, στο
Μουσείο Λαϊκών Μουσικών Οργάνων (Φ. Ανωγειανάκη ∆ιογένους 1-3, Πλάκα)
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών,
που υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Α΄τάξη του 2ου Γυµνασίου Αγ.
Παρασκευής.
Αγία Παρασκευή

….. / 12/2007

Ο/Η ∆ηλ………..
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3η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφόµεν………………………………………………………………
Κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας………………………………………….
του Α1 τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής, δηλώνω υπεύθυνα, ότι
συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος / η κόρη µου στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2007 και ώρα 9.00 έως 12.30 στο
Μουσείο Λαϊκής τέχνης (Κηδαθηναίων… Πλάκα) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του
προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών του µαθήµατος της Φυσικής
Αγωγής.

Αγία Παρασκευή

….. / 12/2007

Ο/Η ∆ηλ………..
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4η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφ………………………………………………………………

Κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας………………………………………….

του Α3 τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής, δηλώνω υπεύθυνα, ότι
συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος / η κόρη µου στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 9.00 έως 12.30, στο
Μουσείο Λαϊκής τέχνης (Κηδαθηναίων Πλάκα) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του
προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών,

του µαθήµατος της Φυσικής

Αγωγής.
Αγία Παρασκευή

….. / 2/2008

ο/η ∆ηλ………..
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5η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφ………………………………………………………………

Κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας………………………………………….

του Α4 τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής, δηλώνω υπεύθυνα, ότι
συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος / η κόρη µου στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 9.00 έως 12.30, στο
Μουσείο Λαϊκών Φορεσιάς του Λυκείου Ελληνίδων (Σχολείου… Κολωνάκι) στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράµµατος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών, του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής.
Αγία Παρασκευή

….. / 2/2008

Ο/Η ∆ηλ………..
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6η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογραφόµεν……………………………………………………Κηδεµόνας
του/της µαθητή/τριας…………………………………………………….
του Α.. τµήµατος του 2ου Γυµνασίου Αγίας Παρασκευής
δηλώνω υπεύθυνα
ότι συµφωνώ να συµµετέχει ο γιος / η κόρη µου στις πρόβες των Κρητικών Χορών
και στο θεατρικό για την αναβίωση του εθίµου του Άη Γιάννη του Κλήδονα στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών. Οι
πρόβες θα πραγµατοποιηθούν στο Θεατράκι του σχολείου µας την Κυριακή
………………………. 5:00 -7:00 µ.µ.

Αγία Παρασκευή……/ 3 /2008

Ο/Η ∆ηλ………..
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