ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως χορός ορίζεται η μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται
στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος
επικοινωνίας μέσω του σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα.
Από την απαρχή του κόσμου και ως τις μέρες μας, ο χορός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
μέσα με το οποίο ο άνθρωπος ψυχαγωγείται στο έπακρον. Είναι μία από τις ανώτερες μορφές τέχνης η
οποία με κάθε τρόπο δίνει ευχαρίστηση σε όλους μας. Σχετίζεται λοιπόν άμεσα με την ψυχολογική
μας κατάσταση και ανάλογα με την διάθεση μας επιλέγουμε το είδος που θα χορέψουμε. Για τον λόγο
αυτό έχουν δημιουργηθεί πολλά διαφορετικά είδη που εξυπηρετούν ανάλογα την διάθεση του
καθενός.
Με λίγα λόγια, επιλέξαμε τη φετινή ερευνητική εργασία με θέμα τον χορό και μάθαμε πολλά,
για την ιστορική του εξέλιξη, τις θετικές επιδράσεις του στην ψυχική και σωματική υγεία του
ανθρώπου και για τα διαφορετικά είδη χορού που υπάρχουν. Περάσαμε πολύ ευχάριστα ερευνώντας ο
καθένας διαφορετικές πτυχές του θέματος, μαθαίνοντας όμως παράλληλα πράγματα που ίσως δεν
γνωρίζαμε και που οπωσδήποτε μπορεί να μας φανούν χρήσιμα!
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της παρούσας εργασίας μας με θέμα τον χορό. Αυτή η εμπειρία
μας προσέφερε έναν καταιγισμό γνώσεων και εμπειριών, καθώς διερευνήσαμε την ιστορία του χορού,
τα διάφορα είδη του και καταφέραμε να κατανοήσουμε την αξία του.
Στα πλαίσια αυτής της Ερευνητικής Εργασίας, όλα τα μέλη είχαμε την ευκαιρία να
συνεργαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Κατά την δημιουργία της εργασίας μας, εκτός από τις
επιπλέον γνώσεις για το χορό, πήραμε γνώσεις για το ομαδικό πνεύμα και την αλληλοβοήθεια! Σε
αυτό βέβαια μας βοήθησε και η καθηγήτρια μας, η κυρία Χριστοπούλου που ήταν πάντα μαζί μας και
μας καθοδηγούσε με τις συμβουλές και τις δημιουργικές ιδέες της, ώστε να φτάσουμε στο τέλος της
εργασίας μας!
Είμαστε όλοι μας χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που ολοκληρώσαμε την δουλειά μας.
Καταλαβαίνουμε ότι παρά την έκταση της εργασίας μας, το θέμα δεν ήταν δυνατό να καλυφτεί
εντελώς, αφού υπάρχουν πάρα πολλά είδη χορών και ιστορικά στοιχεία.

Γι αυτό το λόγο, θα μας ήταν ευχάριστο να μάθουμε ότι η δουλειά μας ενέπνευσε περαιτέρω
έρευνα και μελέτη από άλλους μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους διαβάσατε τη δουλειά
μας και «χορέψατε» μαζί μας ως την τελευταία αυτή σελίδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τ ε χ ν ή μ α τ α Ο μ ά δ ω ν
Β Ι ΒΟΜΑΔΑΣ
Λ Ι Ο Γ “VERSACIANS”:
ΡΑΦΙΑ
ΤΕΧΝΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΡΕΣΙΑΣ:
Π Ε Ρ– ΙΖΩΓΡΑΦΙΑ
Λ Η Ψ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ
Η
(Η χορευτική φορεσιά έχει δημιουργηθεί ως κολάζ με κομμάτια από δίσκους CD)
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”:
ΒΙΝΤΕΟ (το αρχείο συνοδεύει την εργασία):
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “PRO DANCERS”:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (το αρχείο Powerpoint συνοδεύει την εργασία):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Φωτογραφίες από Επιμέρους Δράσεις μας
ΕΡΓΟ E-TWINNING: «LET’S START DANCES!!!»
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάτρα του συνεργαζόμενου
7ου Γυμνασίου Κορυδαλλού, Αττικής
(12-13 Μαΐου 2019)

Άγιος Ανδρέας
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Achaia Clauss

Κάστρο
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