GOLDEN STEPS
DANCE STUDIOS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ HIP HOP ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 1¨
ΣΤΟΧΟΣ:
Εκμάθηση της τεχνικής Hip Hop από την γέννησή της μέχρι και σήμερα και
εκμάθηση της τεχνικής για διδασκαλία.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
__ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
__ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Εκμάθηση της ιστορίας Hip Hop, χρησιμοποιώντας εικόνες και video, από την
γέννησή της μέχρι και σήμερα, μελετώντας τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και τα
στυλ που ανέπτυξε:
OLD SCHOOL: Breaking, Popping, Locking
NEW SCHOOL: Μελέτη της παλιάς σχολής εκσυγχρονισμένη στα σημερινά
δεδομένα (1990) η οποία περιλαμβάνει το New Style και την House, ένα μιξ από
διάφορες πειθαρχίες και ρυθμούς.
Πρώτη μουσική προσέγγιση στους διάφορους ρυθμούς που περιλαμβάνουν τα
διάφορα στυλ:
Popping: ηλεκτρονική
Locking: Funk 1970
New Style: R&B και Hip Hop music
House: music house
Γνώση του σώματος, ανάπτυξη της χορογραφικής και οπτικής μνήμης, εκμάθηση
της τεχνικής των διάφορων στυλ Old School και του συντονισμού του σώματος με
την σκέψη.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
Εκμάθηση της τεχνικής και τα πρώτα χορογραφικά κομμάτια σε στυλ New Style με
χορογραφική προθέρμανση.
Έναρξη εκμάθησης του New Style, της λεπτομέρειας στην χορογραφία με
επαλήθευση και δοκιμές στο τέλος με στόχο:
- μουσικότητα
- λεπτομέρεια και στυλ
- σκηνική παρουσία
Επανάληψη του Locking και Popping με προσωπική δημιουργία εκ μέρους των
μαθητών μιας μικρής χορογραφίας βασισμένη σε όλα όσα διδάχτηκαν.
Καλή γνώση της τεχνικής Old School, λεπτομέρεια και στυλ στην χορογραφία. Οι
μαθητές θα μάθουν να ξεχωρίζουν αυτόματα τα διάφορα στυλ της Hip Hop και από
την μουσική αλλά και από την τεχνική.
Επίσης θα αναπτύξουν την ικανότητα γρήγορης εκμάθησης μιας χορογραφίας εκ
μέσου μιας λεπτομερής και συνεχής εβδομαδιαίας προπόνησης.
Εξετάσεις στο πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης για μελλοντικούς καθηγητές Hip
Hop: Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
Οι μαθητές θα μάθουν να κάνουν δικιά τους μια χορογραφία, να μπορούν να την
διδάξουν και να εκφραστούν μέσα από αυτήν. Θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει την
γλώσσα του σώματος της Hip Hop.
Freestyle προσωπικό και μοναδικό.
Θα μάθουν να ετοιμάζουν ένα υποθετικό μάθημα αναλόγως με το είδος του στυλ
που επιλέχθηκε χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια
της χρονιάς.
Εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ: Ιστορία της Hip Hop
ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Προσομοίωση ενός μαθήματος Hip Hop

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι μαθητές θα βαθμολογηθούν κατά την διάρκεια των μαθημάτων: πἀνω στο
ερευνητικό κομμάτι που θα τους δωθεί να μελετήσουν για την Hip Hop και
πρακτικές εξετάσεις πάνω σε χορογραφίες Hip Hop.

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ρουχισμός κατάλληλος και ανάλογος με το στυλ: παπούτσια γυμναστικής, ΦΑΡΔΥ
παντελόνι γυμναστικής ή jeans και μια ΦΑΡΔΙΑ μπλούζα άνετη ή φούτερ.
Αξεσουάρ βασισμένα στο προσωπικό γούστο. πχ Καπέλο, ζώνη, ρολόι, κολιέ…
Πρόσβαση στο Internet για το ερευνητικό κομμάτι των μαθημάτων
Υλικό Video και Link Internet που θα τους δωθεί
Μελέτη από αποσπάσματα της Ιστορίας της Hip Hop που θα τους δωθεί.

