Πρότυπη Σχολή Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ του Δήμου Καλαμαριάς
Στόχος
Η Πρότυπη Σχολή Χορού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς είναι
καρπός πολύχρονης προσπάθειας. Οι στόχοι της βασίζονται σε δυο άξονες:
Στη δημιουργία ενός κέντρου χορού συνύπαρξης ρευμάτων και τεχνικών όπου θα δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά, μέσα από μια ολοκληρωμένη δομή καλλιτεχνικών μαθημάτων και
εργαστηρίων, να εξελιχθούν καλλιτεχνικά και να τα προετοιμάζει σε «εν δυνάμει»
καλλιτέχνες ή σε ενημερωμένο καλλιτεχνικό κοινό όπου συνειδητά συμμετέχει στη
καλλιτεχνική δράση. Σε αυτόν τον άξονα επίσης, η δημιουργία φυτωρίων δίνει την
δυνατότητα σε μαθητές που στοχεύουν σε ανώτατες σπουδές χορού να εκπαιδεύονται
καθημερινά σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στη κοινωνική υπόσταση των τεχνών και ιδιαίτερα του χορού.
Βασικό στοιχείο μέσα από αυτή τη κατεύθυνση είναι η ικανότητα που έχουν οι τέχνες και
ιδιαίτερα ο χορός να αναπτύσσει την μη λεκτική επικοινωνία κατά την ενασχόληση του με
αυτόν. Η συνεργασία της Πρότυπης Σχολής Χορού με φορείς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ όπως ΑΜΕΑ,
παιδικοί σταθμοί, ωδείο, θέατρα κλπ, μέσω εργαστηρίων και κύκλους μαθημάτων, στοχεύει
στην «βιωματική εκπαίδευση» της αντιληπτικής και επικοινωνιακής δυνατότητας των
συμμετεχόντων, σε ολιστική διάσταση. Μια σημαντική διαδικασία που σε συνάρτηση με την
σχολική εκπαίδευση διαμορφώνει πολίτες πολυεπίπεδα ευαισθητοποιημένους σε προσωπικό
και κοινωνικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικό έτος




Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου και το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει στις 21
Σεπτεμβρίου και λήγει στις 27 Ιουνίου.
Η σχολή ακολουθεί τις αργίες των σχολείων της πόλης.
Η σχολή πραγματοποιεί παραστάσεις χορού κάθε χρόνο.

Τμήματα
Στη σχολή λειτουργούν τμήματα αγοριών και κοριτσιών, καθώς και τμήματα ενηλίκων. Τα
τμήματα χωρίζονται σε ερασιτεχνικά, όπου είναι ελεύθερα για όσα παιδιά επιθυμούν να
κάνουν μαθήματα χορού ανεξαρτήτως επιπέδου και τεχνικής και σε φυτώρια για τα παιδιά
που θέλουν να ασχοληθούν με το χορό επαγγελματικά και στοχεύουν σε ανώτατες σπουδές
χορού.

Ερασιτεχνικά τμήματα
Δημιουργικός χορός-μουσικοκινητική
3,5-5 ετών
Το μάθημα αυτό εστιάζει στις βασικές αρχές του χορού μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο.
Μαθαίνουν το σώμα τους, στοιχεία του χώρου και του χρόνου και τις σχέσεις και την
αλληλεπίδραση με τους άλλους.

Κλασικός χορός
6- 18 ετών
Στο μάθημα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές αρχές του μπαλέτου και το βηματολόγιο
ως την βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη της τεχνικής με έμφαση στην σωστή στάση του
σώματος, την μυϊκή συναρμογή, την ευλυγισία, την αρμονία της κίνησης με την μουσική,
την χορευτικότητα, την εναρμόνιση πνεύματος και σώματος.
Σύγχρονος χορός
8-15 ετών
Το μάθημα αυτό βασίζεται σε διάφορες τεχνικές του σύγχρονου χορού (release, Limon,
Cunningham κ.α) με στόχο την εκφραστικότητα, την απελευθέρωση και το ‘λύσιμο’ του
σώματος, την επεξεργασία της δυναμικής και ποιότητας της κίνησης. Η χρήση του
αυτοσχεδιασμού επίσης στα μαθήματα βοηθάει στην ανακάλυψη προσωπικής
καλλιτεχνίας.
Τζαζ-μιούζικαλ
8-15
Το μάθημα αυτό εμπεριέχει ένα θεατρικό χαρακτήρα καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να
συνδυάζουν την κίνηση με την μουσική και τον λόγο. Είναι ένα αρκετά ενεργητικό μάθημα
με ρυθμούς από όλο τον κόσμο.

Φυτώρια
Τα φυτώρια δημιουργήθηκαν για να δώσουν την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια να
εκπαιδευτούν πιο εντατικά στο χορό ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για περαιτέρω
σπουδές στο χορό. Η διαφοροποίηση με τα ερασιτεχνικά τμήματα έγκειται στις ώρες
(καθημερινά μαθήματα) και στην τεχνική δυσκολία. Γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια από
9 ετών και άνω που έχουν την φυσική δυνατότητα όπως, σωματική διάπλαση, μυϊκός τόνος,
μουσικότητα, κ.α. Σημαντικό ρόλο παίζει η έφεση και η προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
Η εισαγωγή σε κάποιο από τα τμήματα αυτά γίνεται κατόπιν εξετάσεων από επιτροπή που
ορίζει η διεύθυνση.
Κλασικός χορός
Αυτό το μάθημα είναι σχεδιασμένο για τα παιδιά του φυτωρίου όπου κατέχουν δυνατή
τεχνική και βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο. Το ενδιαφέρον σε αυτό το μάθημα είναι
ότι προσεγγίζονται τα παιδιά διαφορετικά, σαν επαγγελματίες χορευτές, καθώς ο στόχος
τους είναι να συνεχίσουν σε σπουδές χορού. Επίσης η συχνότητα των μαθημάτων είναι
αυξημένη καθώς οι απαιτήσεις αυξάνουν.

Σύγχρονος χορός
Διαφορετική προσέγγιση έχει και το μάθημα αυτό καθώς το επίπεδο των φυτωρίων είναι
αρκετά υψηλό. Έτσι το μάθημα είναι πιο απαιτητικό στην τεχνική του και η συχνότητα
αυξημένη. Παράλληλα με την τεχνική, έρχεται να προστεθεί και ο αυτοσχεδιασμός όπου τα
παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν περισσότερο την κίνηση, να επεξεργάζονται τα στοιχεία του
χορού (σώμα, χρόνος, χώρος, σχέσεις) σε ένα άλλο επίπεδο και να δουλεύουν ολιστικά.
Μέσα από αυτό εντάσσονται και στις βασικές αρχές της χορογραφίας και της σύνθεσης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φυτωρίων εκτός της υποχρεωτικής ύλης περιλαμβάνει και
έκτακτους κύκλους μαθημάτων, όπως σεμινάρια, εργαστήρια, κλπ.

Τμήματα Ενήλικων
Στη σχολή λειτουργούν τμήματα ενηλίκων για όσους, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου,
επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη του χορού και να γυμναστούν. Δίνουμε την
ευκαιρία στους λάτρεις του χορού να ανακαλύψουν μια νέα σχέση με το σώμα τους, να
εκφραστούν και να αποφορτιστούν!
Pilates
Το Pilates είναι μια ολιστική μέθοδος γύμνασης που δίνει έμφαση στην ορθοσωμία, στην
μυϊκή συναρμογή και ενδυνάμωση. Απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φυσικής
κατάστασης, ηλικίας, φύλλου, καθώς προσαρμόζονται οι ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες
του καθενός. Έτσι το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν και άτομα με διάφορες
μυοσκελετικές ή άλλες παθήσεις καθότι η δασκάλα του τμήματος αυτού κατέχει και πτυχίο
φυσιοθεραπεύτριας.
Κλασικό ενηλίκων
Το τμήμα αυτό είναι για όλους όσους απλά αγαπάνε την τέχνη του μπαλέτου!
Χρησιμοποιείται το βασικό ασκησιολόγιο του μπαλέτου ως μέσο για γύμναση του σώματος.
Έτσι ο στόχος είναι να γυμναστούμε μέσο του κλασικού χορού, να αποκτήσουμε καλύτερη
στάση στο σώμα μας και να αποκτήσουμε χορευτικότητα.
Σύγχρονος χορός
Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι βασικές αρχές του σύγχρονου χορού μέσα από διάφορες
τεχνικές, με έμφαση κυρίως στην έκφραση, στην χορευτικότητα και στην προσωπική
καλλιτεχνία του καθενός. Είναι ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με το σώμα
τους πιο δημιουργικά και ολιστικά.
Λάτιν-Ζούμπα
Στο μάθημα αυτό οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με διάφορους χορούς λάτιν
δίνοντας τους την ευκαιρία να βιώσουν διαφορετικές κουλτούρες και τεχνικές. Σαν
ζέσταμα, για ενεργοποίηση του σώματος, διδάσκεται η ζούμπα, ένας γρήγορος και αρκετά
ενεργητικός χορός.

Δράσεις
Σημαντική δραστηριότητα της σχολής είναι ο θεσμός: «Παιδική και Νεανική Χορευτική
Έκφραση», ένας θεσμός που υιοθετήθηκε το 1999 από το Δήμο Καλαμαριάς και από τότε
μέχρι σήμερα, σε διαρκή άνοδο και εξέλιξη οργανώνεται από την Πρότυπη Σχολή Χορού σε
συνεργασία με τους φίλους του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας».
Η Σχολή έχει πλουτίσει το βιογραφικό της με βραβεία και επαίνους που έχει κερδίσει σε
εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς χορού, ενώ μαθητές μας έχουν κερδίσει υποτροφίες σε
σχολές χορού του εξωτερικού.
Κάθε χρόνο η σχολή συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και θεσμούς της πόλης όπως
Παγκόσμια Ημέρα Χορού, Παραθίναλος, κ.α.
Από το 2005 η Πρότυπη Σχολή Χορού είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού
της UNESCO.

