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Atelier de la danse 
Θέματα χορού 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Για αγόρια και κορίτσια

1
ΜΠΟΡΩ ΤΩΡΑ.. 

Για όλες τις ηλικίες

2
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 

Τι πρέπει να προσέχω..
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Μουσικοκινητική αγωγή 
Αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας από 3-5 ετών. 

   Η μουσικοκινητική αγωγή επιτρέπει στα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, 
πνευματικά, κοινωνικά, ηθικά καθώς και αισθητικά. Τα οφέλη της 
παρατηρούνται στον συναισθηματικό τομέα, καθώς ο συνδυασμός μουσικής 
και κίνησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συναισθηματική κατάσταση 
των παιδιών και προάγει τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους. 
Συνεπώς η ορθή επιλογή σχολής χορού είναι σημαντικό καθώς οι πτυχιούχοι 
δάσκαλοι και καθηγητές έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδοψυχολογίας 
στην διάρκεια των σπουδών τους
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ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 
Ποτρέπουμε όλους εσάς , τους γονείς, το κοινό, τους εραστές της 
Τέχνης του χορού, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στην επιλογή 
σχολής χορού. 

Να ζητάτε ΠΑΝΤΑ να σας επιδεικνύεται η -από την Περιφέρεια- 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής που επιλέγετε, καθώς και 
το αναγνωρισμένο δίπλωμα του δασκάλου που θα αναλάβει την 
διδασκαλία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Αφορά τις ηλικίες από 12 ετών  

Είναι ένα μάθημα που περιλαμβάνει ασκήσεις 
εδάφους, ασκήσεις στο κέντρο του χώρου αλλά 
και από τη διαγώνιο. Σκοπός του μαθήματος 
είναι ο συνδυασμός σωματικής εγρήγορσης, 
τεχνικής και έκφρασης. Απευθύνεται σε αγόρια 
και κορίτσια που έχουν αποκτήσει κάποια 
εμπειρία στον χορό ώστε αξιοποιώντας τις 
γνώσεις τους να μπορούν να σπάσουν τις 
φόρμες, να αφήσουν ελεύθερη την 
φαντασία τους και να δημιουργήσουν μια 
χορευτική γλώσσα που πηγάζει από την 
ψυχή τους. 

Μπορώ μάθω τώρα ή 
είναι αργά 

Μπορεί μετά από κάποια ηλικία, το να 
επιδιώξεις να γίνεις επαγγελματίας 
χορεύτρια, να είναι λίγο όνειρο απατηλό, 
εκτός αν είσαι το μεγαλύτερο ταλέντο που 
έχει γεννηθεί, αλλά και πάλι αυτό δεν θα 
πρέπει να σε σταματήσει από το να 
προσπαθήσεις και τελικά να απόκτησις 
ένα πολύ καλό επίπεδο. Και γιατί όχι, να 
φτάσεις μέχρι στο σημείο να λάβεις  ένα 
από α προπαρασκευαστικά πτυχία που 
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