
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
 
  Για δεύτερη χρονιά, το σχολείο μας πραγματοποιεί συνεργασία με τη 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Φέτος, έχουμε κάνει αίτηση για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα «Dancing to Connect», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους 

που πραγματοποιείται στα σχολεία με στόχο να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, 

την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την επικοινωνία των μαθητών 

μέσα από την τέχνη του χορού. Το πρόγραμμα Dancing to Connect 

δημιουργήθηκε από την ομάδα Battery Dance Company της Νέας Υόρκης  και 

έχει φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.  

  Το 2013 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά στην 

Αθήνα, από τη Στέγη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και 

τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. 

Χάρη στη σύμπραξη της Battery Dance Company με μια ομάδα Ελλήνων 

χορευτών, πέντε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν νέους κώδικες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από το χορό, 

δημιουργώντας τις δικές τους χορογραφίες. Φέτος, εκτός από πέντε νέα 

σχολεία από την Αθήνα, θα συμμετάσχουν και πέντε σχολεία από την Πάτρα, τα 

οποία θα επιλεγούν σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.  

  Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στους χώρους των σχολείων επί 

δέκα ημέρες, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης και προετοιμασίας θα είναι 

30 ώρες. Στο τέλος του προγράμματος  θα πραγματοποιηθεί παράσταση των 5 

σχολείων της Πάτρας και θα ακολουθήσει παράσταση όλων των σχολείων μαζί 

στην Αθήνα, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Στην παράσταση αυτή 220 

μαθητές από τα 10  σχολεία (Αθήνας και Πάτρας), καθώς και κάποιοι από τα 

σχολεία που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα το 2013, θα παρουσιάσουν τις 

χορογραφίες που προετοίμασαν στο πλαίσιο του προγράμματος Dancing to 

Connect. Μαζί τους θα παρουσιάσει χορογραφία και η ομάδα των Ελλήνων 

χορευτών-δασκάλων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την ομάδα Chapter 

Two που απαρτίζεται από τους χορευτές Νικολέτα Καρμίρη, Κάντυ Καρρά, 

Άρη Παπαδόπουλο, Αντώνη Στρούζα και Ηλία Χατζηγεωργίου, καθώς και 

από άλλους χορευτές. 

  Η ομάδα μας έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής και περιμένει την έγκρισή 

της την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013. Η συμμετοχή του σχολείου θα είναι 

δωρεάν.  


