ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Στη σημερινή εποχή, όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την υψηλή παιδαγωγική, και όχι μόνο, αξία του
χορού. Μέσα από την εκμάθηση του χορού η ψυχική και πνευματική ευεξία συνδυάζεται με σωματική
δύναμη και υγεία. Η διδασκαλία του χορού αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, ούτως ώστε τα οφέλη του να μη μετατραπούν σε κινδύνους υγείας!
Θεωρούμε ευθύνη μας να σας ενημερώσουμε ότι καρτισμένοι παιδαγωγοί-εκπαιδευτές, εφοδιασμένοι
με τις κατάλληλες γνώσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων και των τεχνικών του μπαλέτου είναι
μόνο οι Διπλωματούχοι Καθηγητές Χορού, οι οποίοι τυχαίνουν αναγνώρισης από το Υπουργείο
Πολιτισμού (άρθρο 26, παρ.8, Ν.2819/2000). Μόνο αυτοί μπορούν με ασφάλεια να μυήσουν τα
παιδιά στον κόσμο της τέχνης του χορού. Να τα γαλουχήσουν με την κλασσική και επιλεγμένη
μοντέρνα μουσική, ώστε να τα βοηθήσουν να ισορροπήσουν το πνεύμα τους και συγχρόνως να
εκτονώσουν τη σωματική τους ενέργεια, μέσα από την πειθαρχημένη και μεθοδική αναζήτηση της
τελειότητας στην εκτέλεση μίας χορευτικής κίνησης. Αλλά όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιούνται
μέσα από σωστή καθοδήγηση υπό το βλέμμα ενός διπλωματούχου καθηγητή, προς αποφυγή
πρόκλησης σωματικών βλαβών. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το ευαίσθητο της μικρής
ηλικίας των μαθητών ενέχει τον κίνδυνο οποιαδήποτε (μικρο)κάκωση να μη γίνει άμεσα αντιληπτή,
παρά μόνο στην ενήλικη ζωή τους, μετά τα 25-30 έτη.
Για το λόγο αυτό, οφείλουμε να επιστήσουμε την ΠΡΟΣΟΧΗ στους γονείς, ώστε να μην πρασυρθούν
από τα διάφορα «σεμιναριακά χαρτιά», που αλόγιστα κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά, χωρίς
όμως να παρέχουν κανένα δικαίωμα στους κατόχους τους αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση μικρών
παιδιών στο χορό. Ο νόμος του Κράτους είναι σαφής. Επίσης, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο
Πολιτισμού είναι τα πτυχία από Σχολές Χορού του εξωτερικού, μόνο σα φέρουν τον τίτλο
“DIPLOME” («ΔΙΠΛΩΜΑ») και όχι “CERTIFICATE” («ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»). Ο έλεγχος της
ύπαρξης αναγνωρισμένου διπλώματος χορού, τόσου του ιδιοκτήτη της σχολής χορού, όσο και των
καθηγητών που διδάσκουν σε αυτή, πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα κάθε γονέα!

