ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Ενημερωτικό έντυπο μαθητού

2016-2017

Τα παρακάτω προκύπτουν σαν εφαρμογή σχετικών σκοπών του Θεάτρου που είναι:
- Η καταγραφή και τεκμηρίωση των συμπεριλαμβανομένων χορών, της μουσικής, της φορεσιάς, και των σχετικών
δρώμενων με επιστημονική μεθοδολογία.
- Η διάδοση μέσω της διδασκαλίας και της σκηνικής παρουσίας των χορών ως στοιχείων της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΟΥΝΕΣΚΟ.
- Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επαγγελματικού επιπέδου προς τους άλλους φορείς (χορευτικούς, πολιτιστικούς,
εκπαιδευτικούς κ.α) με την διατήρηση αρχείων, τη λειτουργία γραμματείας ως κέντρου πληροφοριών, της στελέχωσης
με ειδικευμένα στελέχη για την τεκμηρίωση του Ελληνικού Χορού.
Εγγραφή
1. Όλοι οι μαθητές στο μάθημα ελληνικού χορού, ξεκινούν από το Α έτος, ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει
μαθήματα αλλού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης, μπορεί κάποιος να γραφτεί σε τμήμα
συντήρησης, οπότε δεν δικαιούται βεβαίωσης.
2. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε περίπου 30 συναντήσεις ανά εκπαιδευτικό έτος.
3. Το κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει τρεις (3) χρονικές περιόδους-ενότητες, για εκπαιδευτικούς λόγους.
4. Δεν επιτρέπεται για εκπαιδευτικούς και άλλους λόγους αλλαγή τμήματος στη διάρκεια της ενότητας.
5. Η Σχολή μπορεί να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
6. Ο μαθητής με την εγγραφή του αποδέχεται όλες τις διαδικασίες της Σχολής.
Οικονομικά
Λόγω της φύσης του σωματείου (κοινωφελές) και λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης συνεχίζεται η
κοινωνική πολιτική με την διατήρηση των μειωμένων ποσών εγγραφής και διδάκτρων. Για το εκπαιδευτικό έτος
2016-2017 ισχύουν τα εξής :
1. Για όλους τους μαθητές η εγγραφή είναι 10 € στο κάθε εκπαιδευτικό έτος για κάθε μάθημα.
2. Η συμμετοχή για ενήλικες είναι 85 € στη κάθε ενότητα.
3. Η συμμετοχή για παιδιά – εφήβους είναι 50 € στη κάθε ενότητα.
4. Η συμμετοχή για τα οικονομικά ενήμερα μέλη του CID είναι 80 € στη κάθε ενότητα.
5. Η παράλληλη παρακολούθηση, για ενήλικες, προηγούμενου ή ίδιου έτους, είναι 70 € στο επιπλέον τμήμα στη
κάθε ενότητα.
6. Η συμμετοχή για τον επιπλέον ενήλικα μαθητή από την ίδια οικογένεια είναι 70 € στη κάθε ενότητα.
7. Η συμμετοχή για τον επιπλέον ανήλικο μαθητή από την ίδια οικογένεια είναι 45 € στη κάθε ενότητα.
8. Η συμμετοχή σε ειδικά μαθήματα και σεμινάρια διαμορφώνεται ανάλογα. Για τους μαθητές μας ισχύουν ειδικές
εκπτώσεις.
9. Γίνονται επίσης εκπτώσεις για κοινωνικές ομάδες όπως: (Άποροι, Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Φοιτητές) κατόπιν
αιτήσεως και με την προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού.
10. Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται : 1η Οκτωβρίου, 15 Δεκεμβρίου, 1η Μαρτίου.
11. Δεν επιτρέπεται (για λόγους τάξης και φορολογικούς) η είσοδος σε μαθητές που δεν έχουν διεκπεραιώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.
12. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Παρακολούθηση
1. Μετά το πρώτο μάθημα (δοκιμαστικό μόνο για το Α έτος), δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση σε όσους δεν
έχουν διεκπεραιώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Ο κάθε μαθητής γίνεται δεκτός στο μάθημα μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας.
3. Ο μαθητής κατά την άφιξή του στο μάθημα υπογράφει στο παρουσιολόγιο της ημέρας και της διδακτικής ώρας
που παρακολουθεί.
4. Κανένας δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί Τμήμα στο οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος.
5. Τα μαθήματα ξεκινούν τη 1η Οκτωβρίου και λήγουν τον Μάιο, στην ημερομηνία διεξαγωγής της μαθητικής
παράστασης, για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 στις 20 & 21/05/2017.
Συστήνεται στους μαθητές να παρακολουθούν ανελλιπώς και τα δωρεάν μαθήματα που παρέχονται στους μήνες
Σεπτέμβριο και Ιούνιο.

6. Η διάρκεια κάθε μαθήματος για το Α, Β και Γ έτος είναι 90 λεπτά. Συμπεριλαμβάνονται 10 λεπτά διάλειμμα. Για
τα εφηβικά, τα παιδικά καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, η διάρκεια διαμορφώνεται ανάλογα στα 60 λεπτά.
7. Ο μαθητής παρακαλείται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και συμβουλές της Γραμματείας και του
δασκάλου για αρμονικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία.
8. Σε περίπτωση όπου ο μαθητής διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της Σχολής, η διεύθυνση διατηρεί το
δικαίωμα να διακόψει την φοίτησή του και να του επιστρέψει το υπόλοιπο των διδάκτρων.
9. Οι ανακοινώσεις που αναρτώνται στο πίνακα της Σχολής είναι σχετικές με θέματα που αφορούν τον μαθητή,
τη Σχολή και το Θέατρο γενικότερα. Είναι σκόπιμο και πολύ χρήσιμο ο μαθητής να τις συμβουλεύεται για τη
προσωπική του ενημέρωση.
10. Σε περίπτωση μακράς απουσίας, ο μαθητής ενημερώνει έγκαιρα τη Γραμματεία.
11. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των συνοδών στην αίθουσα.
Εκπαίδευση - Αξιολόγηση
1. Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στο μάθημα χορού. Προαιρετικό αλλά εξαιρετικά βοηθητικό μέρος της
αποτελούν :
- Οι "Διαλέξεις της Πέμπτης" και τα "Σεμινάρια της Κυριακής"
- Τα βιβλία, οι δίσκοι και τα DVD
- Η παρακολούθηση παραστάσεων του Θεάτρου
- Οι χορευτικές βραδιές, τα συνέδρια, τα ταξίδια κ.ά.
2. Το Θέατρο σαν μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID-UNESCO (cid-portal.org) συμμετέχει στα υπό την
αιγίδα του CID διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και συνιστά στους μαθητές της Σχολής να γίνουν μέλη.
3. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές αξιολογούνται διαρκώς, συνολικά αλλά και στο πέρας
κάθε ενότητας από το διδακτικό προσωπικό και την Διεύθυνση της Σχολής. Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται
επιπλέον υπόψη ο αριθμός παρουσιών και η παράσταση.
4. Οι μαθητές έχουν έκπτωση στις εκδόσεις μας (βιβλία, δίσκοι, DVD, σεμινάρια, παραστάσεις, κλπ.) και
παίρνουν προσκλήσεις για τις παραστάσεις. Οι εκδόσεις αποτελούν διδακτικό βοήθημα ώστε να δημιουργήσει ο
μαθητής τη δική του βιβλιοθήκη και οπτικοακουστικό αρχείο.
Παράσταση μαθητών
1. Στο τέλος της τρίτης ενότητας κάθε εκπαιδευτικού έτους όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στην ειδική
παράσταση, με φορεσιές από τη συλλογή του Θεάτρου και με ζωντανή μουσική, εφόσον το επιτρέπει η
αξιολόγησή τους.
2. Η παράσταση των μαθητών είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για τα τρία έτη, είναι δε
υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης.
3. Το κόστος (20€) για τη κάθε συμμετοχή στην παράσταση των μαθητών δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
4. Η δήλωση συμμετοχής του μαθητή στην παράσταση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 10/04/2017.
Βεβαίωση
Ο μαθητής μπορεί να ζητήσει χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης του 3ετούς κύκλου, έχοντας εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του και πληρώντας τις εξής προϋποθέσεις :
1. Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας.
2. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και στα τρία εκπαιδευτικά έτη (Α, Β, Γ ). Έχει δηλαδή παρακολουθήσει
τουλάχιστο 9 διαφορετικές ενότητες των τριών εκπαιδευτικών ετών.
3. Διάρκεια παρακολούθησης και στα τρία εκπαιδευτικά έτη (Α, Β, Γ) τουλάχιστο 3 ημερολογιακά – εκπαιδευτικά
έτη.
4. Θετική αξιολόγηση σε κάθε ένα εκπαιδευτικό έτος.
5. Συμμετοχή στη παράσταση μαθητών του κάθε εκπαιδευτικού έτους.
6. Θα πρέπει να παρακολουθεί το τρέχον εκπαιδευτικό έτος, στο τέλος του οποίου αιτείται χορήγηση βεβαίωσης.
Γενικά
1. Οι μαθητές της Σχολής μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία το ενημερωτικό υλικό.
2. Η επιλογή χορευτών για το συγκρότημα του Θεάτρου γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας από:
α) τη Σχολή του Θεάτρου β) τις συνεργαζόμενες με το Θέατρο σχολές γ) άλλες σχολές ή συγκροτήματα.
3. Η πρόσβαση από την βόρεια είσοδο (Λουμπαρδιάρη) είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών
παραστάσεων.
4. Για επιπλέον διευκρινήσεις οι μαθητές παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής.
Ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά !
Αθήνα 20-09-2016

