
 

Πρότυπη Σχολή Χοροφ τησ Κ.Ε.Δ.ΚΑ του Δήμου Καλαμαριάσ 
Στόχοσ  
Η Πξόηππε Σρνιή Χνξνύ ηεο Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο είλαη θαξπόο πνιύρξνλεο 

πξνζπάζεηαο. Οη ζηόρνη ηεο βαζίδνληαη ζε δπν άμνλεο:  

Σηε δεκηνπξγία ελόο θέληξνπ ρνξνύ ζπλύπαξμεο ξεπκάηωλ θαη ηερληθώλ όπνπ ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά, 

κέζα από κηα νινθιεξωκέλε δνκή θαιιηηερληθώλ καζεκάηωλ θαη εξγαζηεξίωλ, λα εμειηρζνύλ θαιιηηερληθά θαη λα 

ηα πξνεηνηκάδεη ζε «ελ δπλάκεη» θαιιηηέρλεο ή ζε ελεκεξωκέλν θαιιηηερληθό θνηλό όπνπ ζπλεηδεηά ζπκκεηέρεη ζηε 

θαιιηηερληθή δξάζε. Σε απηόλ ηνλ άμνλα επίζεο, ε δεκηνπξγία θπηωξίωλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε καζεηέο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζε αλώηαηεο ζπνπδέο ρνξνύ λα εθπαηδεύνληαη θαζεκεξηλά ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν.  

Ο δεύηεξνο άμνλαο βαζίδεηαη ζηε θνηλωληθή ππόζηαζε ηωλ ηερλώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ρνξνύ. Βαζηθό ζηνηρείν κέζα 

από απηή ηε θαηεύζπλζε είλαη ε ηθαλόηεηα πνπ έρνπλ νη ηέρλεο θαη ηδηαίηεξα ν ρνξόο λα αλαπηύζζεη ηελ κε ιεθηηθή 

επηθνηλωλία θαηά ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε απηόλ. Η ζπλεξγαζία ηεο Πξόηππεο Σρνιήο Χνξνύ κε θνξείο ηεο 

Κ.Δ.Γ.ΚΑ όπωο ΑΜΔΑ, παηδηθνί ζηαζκνί, ωδείν, ζέαηξα θιπ, κέζω εξγαζηεξίωλ θαη θύθινπο καζεκάηωλ, ζηνρεύεη 

ζηελ «βηωκαηηθή εθπαίδεπζε» ηεο αληηιεπηηθήο θαη επηθνηλωληαθήο δπλαηόηεηαο ηωλ ζπκκεηερόληωλ, ζε νιηζηηθή 

δηάζηαζε. Μηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε δηακνξθώλεη πνιίηεο 

πνιπεπίπεδα επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε πξνζωπηθό θαη θνηλωληθό επίπεδν.  

 

Εκπαιδευτικό ζτοσ  
 Οι εγγραφζσ ξεκινοφν τθν 1θ Σεπτεμβρίου και το εκπαιδευτικό ζτοσ αρχίηει ςτισ 21 Σεπτεμβρίου και λιγει 

ςτισ 27 Ιουνίου.  

 Η ςχολι ακολουκεί τισ αργίεσ των ςχολείων τθσ πόλθσ.  

 Η ςχολι πραγματοποιεί παραςτάςεισ χοροφ κάκε χρόνο.  

 

Τμήματα  
Στθ ςχολι λειτουργοφν τμιματα αγοριϊν και κοριτςιϊν, κακϊσ και τμιματα ενθλίκων. Τα τμιματα χωρίηονται ςε 
εραςιτεχνικά, όπου είναι ελεφκερα για όςα παιδιά επικυμοφν να κάνουν μακιματα χοροφ ανεξαρτιτωσ επιπζδου 
και τεχνικισ και ςε φυτϊρια για τα παιδιά που κζλουν να αςχολθκοφν με το χορό επαγγελματικά και ςτοχεφουν ςε 
ανϊτατεσ ςπουδζσ χοροφ.  
 

Ερασιτεχνικά τμήματα  
Δημιουργικόσ χορόσ-μουςικοκινητική  
3,5-5 ετϊν  
Το μάκθμα αυτό εςτιάηει ςτισ βαςικζσ αρχζσ του χοροφ μζςα από ζνα παιγνιϊδθ τρόπο. Μακαίνουν το ςϊμα τουσ, 
ςτοιχεία του χϊρου και του χρόνου και τισ ςχζςεισ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ.  
Κλαςικόσ χορόσ  
6- 18 ετϊν  
Στο μάκθμα αυτό τα παιδιά μακαίνουν τισ βαςικζσ αρχζσ του μπαλζτου και το βθματολόγιο ωσ τθν βελτίωςθ και 
περαιτζρω εξζλιξθ τθσ τεχνικισ με ζμφαςθ ςτθν ςωςτι ςτάςθ του ςϊματοσ, τθν μυϊκι ςυναρμογι, τθν ευλυγιςία, 
τθν αρμονία τθσ κίνθςθσ με τθν μουςικι, τθν χορευτικότθτα, τθν εναρμόνιςθ πνεφματοσ και ςϊματοσ.  
Σφγχρονοσ χορόσ  
8-15 ετϊν  
Το μάκθμα αυτό βαςίηεται ςε διάφορεσ τεχνικζσ του ςφγχρονου χοροφ (release, Limon, Cunningham κ.α) με ςτόχο 
τθν εκφραςτικότθτα, τθν απελευκζρωςθ και το ‘λφςιμο’ του ςϊματοσ, τθν επεξεργαςία τθσ δυναμικισ και 
ποιότθτασ τθσ κίνθςθσ. Η χριςθ του αυτοςχεδιαςμοφ επίςθσ ςτα μακιματα βοθκάει ςτθν ανακάλυψθ προςωπικισ 
καλλιτεχνίασ.  
 

Φυτώρια  
Τα φυτϊρια δθμιουργικθκαν για να δϊςουν τθν ευκαιρία ςε αγόρια και κορίτςια να εκπαιδευτοφν πιο εντατικά 
ςτο χορό ϊςτε να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για περαιτζρω ςπουδζσ ςτο χορό. Η διαφοροποίθςθ με τα 
εραςιτεχνικά τμιματα ζγκειται ςτισ ϊρεσ (κακθμερινά μακιματα) και ςτθν τεχνικι δυςκολία. Γίνονται δεκτά αγόρια 
και κορίτςια από 9 ετϊν και άνω που ζχουν τθν φυςικι δυνατότθτα όπωσ, ςωματικι διάπλαςθ, μυϊκόσ τόνοσ, 
μουςικότθτα, κ.α. Σθμαντικό ρόλο παίηει θ ζφεςθ και θ προςωπικότθτα του κάκε παιδιοφ.  
Η ειςαγωγι ςε κάποιο από τα τμιματα αυτά γίνεται κατόπιν εξετάςεων από επιτροπι που ορίηει θ διεφκυνςθ.  
 



Κλαςικόσ χορόσ  
Αυτό το μάκθμα είναι ςχεδιαςμζνο για τα παιδιά του φυτωρίου όπου κατζχουν δυνατι τεχνικι και βρίςκονται ςε 
προχωρθμζνο επίπεδο. Το ενδιαφζρον ςε αυτό το μάκθμα είναι ότι προςεγγίηονται τα παιδιά διαφορετικά, ςαν 
επαγγελματίεσ χορευτζσ, κακϊσ ο ςτόχοσ τουσ είναι να ςυνεχίςουν ςε ςπουδζσ χοροφ. Επίςθσ θ ςυχνότθτα των 
μακθμάτων είναι αυξθμζνθ κακϊσ οι απαιτιςεισ αυξάνουν.  
Σφγχρονοσ χορόσ  
Διαφορετικι προςζγγιςθ ζχει και το μάκθμα αυτό κακϊσ το επίπεδο των φυτωρίων είναι αρκετά υψθλό. Ζτςι το 
μάκθμα είναι πιο απαιτθτικό ςτθν τεχνικι του και θ ςυχνότθτα αυξθμζνθ. Παράλλθλα με τθν τεχνικι, ζρχεται να 
προςτεκεί και ο αυτοςχεδιαςμόσ όπου τα παιδιά μακαίνουν να αναλφουν περιςςότερο τθν κίνθςθ, να 
επεξεργάηονται τα ςτοιχεία του χοροφ (ςϊμα, χρόνοσ, χϊροσ, ςχζςεισ) ςε ζνα άλλο επίπεδο και να δουλεφουν 
ολιςτικά. Μζςα από αυτό εντάςςονται και ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χορογραφίασ και τθσ ςφνκεςθσ.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φυτωρίων εκτόσ τησ υποχρεωτικήσ φλησ περιλαμβάνει και ζκτακτουσ κφκλουσ 
μαθημάτων, όπωσ ςεμινάρια, εργαςτήρια, κλπ.  
 

Τμήματα Ενήλικων  
Στθ ςχολι λειτουργοφν τμιματα ενθλίκων για όςουσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και επιπζδου, επικυμοφν να 
αςχολθκοφν με τθν τζχνθ του χοροφ και να γυμναςτοφν. Δίνουμε τθν ευκαιρία ςτουσ λάτρεισ του χοροφ να 
ανακαλφψουν μια νζα ςχζςθ με το ςϊμα τουσ, να εκφραςτοφν και να αποφορτιςτοφν!  
Κλαςικό ενηλίκων  
Το τμιμα αυτό είναι για όλουσ όςουσ απλά αγαπάνε τθν τζχνθ του μπαλζτου! Χρθςιμοποιείται το βαςικό 
αςκθςιολόγιο του μπαλζτου ωσ μζςο για γφμναςθ του ςϊματοσ. Ζτςι ο ςτόχοσ είναι να γυμναςτοφμε μζςο του 
κλαςικοφ χοροφ, να αποκτιςουμε καλφτερθ ςτάςθ ςτο ςϊμα μασ και να αποκτιςουμε χορευτικότθτα.  
Σφγχρονοσ χορόσ  
Στο μάκθμα αυτό διδάςκονται οι βαςικζσ αρχζσ του ςφγχρονου χοροφ μζςα από διάφορεσ τεχνικζσ, με ζμφαςθ 
κυρίωσ ςτθν ζκφραςθ, ςτθν χορευτικότθτα και ςτθν προςωπικι καλλιτεχνία του κακενόσ. Είναι ανοιχτό για όλουσ 
όςουσ κζλουν να αςχολθκοφν με το ςϊμα τουσ πιο δθμιουργικά και ολιςτικά.  
 

Δράςεισ  
Σθμαντικι δραςτθριότθτα τθσ ςχολισ είναι ο κεςμόσ: «Παιδικι και Νεανικι Χορευτικι Ζκφραςθ», ζνασ κεςμόσ που 
υιοκετικθκε το 1999 από το Διμο Καλαμαριάσ και από τότε μζχρι ςιμερα, ςε διαρκι άνοδο και εξζλιξθ 
οργανϊνεται από τθν Πρότυπθ Σχολι Χοροφ ςε ςυνεργαςία με τουσ φίλουσ του Ιδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ ςτο 
πλαίςιο των εκδθλϊςεων «Μζρεσ Ζκφραςθσ και Δθμιουργίασ».  
Η Σχολι ζχει πλουτίςει το βιογραφικό τθσ με βραβεία και επαίνουσ που ζχει κερδίςει ςε εκνικοφσ και διεκνείσ 
διαγωνιςμοφσ χοροφ, ενϊ μακθτζσ μασ ζχουν κερδίςει υποτροφίεσ ςε ςχολζσ χοροφ του εξωτερικοφ.  
Κάκε χρόνο θ ςχολι ςυμμετζχει ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ και κεςμοφσ τθσ πόλθσ όπωσ Παγκόςμια Ημζρα Χοροφ, 
Παρακίναλοσ, κ.α.  
Από το 2005 θ Πρότυπθ Σχολι Χοροφ είναι μζλοσ του Διεκνοφσ Συμβουλίου Χοροφ τθσ UNESCO. 


