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1. Συνοπτική  περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)  
 

O κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ της ειδικότητας «Εφαρµογών Χορού (Κλασικό)» έχει πιστοποιήσει τις 
γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό:   
 

o Να γνωρίζει σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο τις αρχές του κλασικού και του σύγχρονου 
χορού. 

o Να έχει κατακτήσει τη βασική τεχνική του κλασικού και σύγχρονου χορού για να µπορεί να 
ανταποκριθεί στον όλο και υψηλότερο ανταγωνισµό και τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. 

o Να συνειδητοποιεί τις αδυναµίες του και να ανακαλύπτει τεχνικές βελτίωσής του. 
o Να είναι σε θέση να αναζητήσει και να χρησιµοποιήσει στοιχεία ανατοµίας, θεωρίας µουσικής, 

ιστορίας χορού και λοιπών θεωρητικών µαθηµάτων. 
o Να µπορεί να αποδεσµευτεί από στερεότυπα κινήσεων και να εµπιστεύεται τη φυσική κίνηση ως 

συνεχή ροή ενέργειας στο χώρο. 
o Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία διαφόρων ειδών χορού, όπως: Λατινοαµερικάνικων, ευρωπαϊκών, 

χαρακτηριστικών ιστορικών χορών. 
 
Ως προς την εξειδίκευση στον κλασικό χορό: 
 

 Να έχει εµβαθύνει τις γνώσεις του κυρίως σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά τα δύο συστήµατα κλασικού 
χορού: Royal Academy of Dance  και Vaganova. 

 Να γνωρίζει τα κύρια έργα του κλασσικού ρεπερτορίου και να είναι σε θέση να εκτελέσει κάποια 
αποσπάσµατα έργων. 

 
Σκοπός των αποφοίτων της ειδικότητας «Εφαρµογών Χορού (Κλασικό)» είναι η δυνατότητα εισόδου, 

µέσω της πρακτικής τους άσκησης, στο χώρο εργασίας ως πρωτόπειροι αλλά ικανοί επαγγελµατίες χορευτές. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 O κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Εφαρµογών Χορού (Κλασικό)» έχει αποκτήσει τις 
παρακάτω γενικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις: 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
Α.1. ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Α.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Α.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Α.4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ 
Α.5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 
Α.6. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
 
2. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
Β.1. ΚΛΑΣΙΚΟ 
Β.2. ΣΎΓΧΡΟΝΟ 
Β.3. JAZZ 
Β.4. REPERTOIRE 
Β.5. CHARACTER 
Β.6. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
γ.1. Κλασικός χορός 
γ.2. Repertoire 
γ.3. Pas de deux 
γ.4. Ballroom 
γ.5. Character 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Εφαρµογών Χορού (Κλασικό) πρέπει να 
ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής 
κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη 
διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. 
Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης 
(Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε 
τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις 
οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού 
Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, 
Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 
Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την 
επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις 
εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης 
των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα 
συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν 
πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των 
Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα 
κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος 
του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις 
θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης 
στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα 
(µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 
Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των 
υποψηφίων. 
 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών 

κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. 
 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους 

στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα 
στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

 
Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως 

είκοσι (20). 
 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο 
(2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως 
επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) 
ακέραιο βαθµό. 
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Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο 
στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι 
µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η 
Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται 
αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εφαρµογών Χορού (Κλασικό) εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
 

1. Γενικές γνώσεις στα παρακάτω θεµατικά πεδία: 
α.1. Θεωρία µουσικής 
α.2. Ιστορία µουσικής 
α.3. Μορφολογία 
α.4. Ιστορία χορού 
α.5. Ιστορία τέχνης 
α.6. Ανατοµία 
 
2. Εξειδικευµένες γνώσεις στα παρακάτω θεµατικά πεδία: 
Γενικά: 
β.1. Κλασικός χορός 
β.2. Σύγχρονος χορός 
β.3. Jazz 
β.4. Repertoire 
β.5. Character 
β.6. Χορογραφία – αυτοσχεδιασµός 
 
Ειδικά: 
γ.1. Κλασικός χορός 
γ.2. Repertoire 
γ.3. Pas de deux 
γ.4. Ballroom 
γ.5. Character 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εφαρµογών Χορού (Κλασικό), εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ: 
Α.1. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Α.2. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 
Α.3. JAZZ 
Α.4. REPERTOIRE 
Α.5. CHARACTER 
Α.6. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ: 
Β.1. ΚΛΑΣΙΚΌΣ ΧΟΡΌΣ 
Β.2. REPERTOIRE 
Β.3. PAS DE DEUX 
Β.4. BALLROOM 
Β.5. CHARACTER 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α1 
 

1. Ορισµός της Μουσικής (µε τι ασχολείται η Μουσική;). ∆ιαφοροποίηση ήχου – θορύβου. 
2. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες οργάνων; Αναφέρατε τρία όργανα από κάθε κατηγορία. 
3. Τι ονοµάζουµε φθογγόσηµα ή νότες; Ποιες είναι οι αξίες των φθογγοσήµων; 
4. Ορισµός του πενταγράµµου. Πώς διαχωρίζεται; 
5. Ποια είναι τα ονόµατα των φθογγοσήµων και πού γράφονται; 
6. Πόσα και ποια είδη κλειδιών υπάρχουν; Πώς χρησιµοποιούνται πάνω στο πεντάγραµµο; 
7. Τι ονοµάζουµε παύση; Πόσων ειδών παύσεις έχουµε και ποιες; 
8. Τι ονοµάζεται µέτρο; Τι ονοµάζεται απλό και τι σύνθετο µέτρο; Ποιο θεωρείται το πιο απλό 

µέτρο; 
9. Τι σηµαίνει ισχυρό και τι ασθενές µέρος του µέτρου; 
10. Τι ονοµάζεται συγκοπή και τι αντιχρονισµός; 
11. Πόσα και ποια είδη αλλοιώσεων υπάρχουν; Τι ονοµάζεται ρυθµική αγωγή; 
12. Τι σηµαίνουν οι µουσικοί όροι: Adagio, Allegro, Moderato, Vivo; 
13. Τι ονοµάζεται χρωµατισµός; Τι σηµαίνει: p-piano, mf-mezzo forte, f-forte; 
14. Τι σηµαίνει legato, stacatto,  cresc-crescendo, dim-diminuendo; 
15. Τι ονοµάζεται σκάλα ή κλίµακα; Ποια είναι η φυσική σκάλα; Πότε λέγεται ανιούσα και πότε 

κατιούσα; 
16. Τι ονοµάζεται βαθµίδα; Ποια βαθµίδα ονοµάζεται τονική, ποια δεσπόζουσα και ποια 

προσαγωγέας; 
17. Τι ονοµάζεται τόνος και τι ηµιτόνιο; Ποια είναι τα φυσικά ηµιτόνια; 
18. Τι ονοµάζεται διάστηµα; Αναφέρετε ένα διάστηµα δευτέρας και ένα πέµπτης. 
19. Τι ονοµάζεται µέτρο τριών τετάρτων; Ποιο µέρος είναι το ισχυρό; Πώς µετριέται; Περιγράψτε τις 

κινήσεις του χεριού. 
20. Τι ονοµάζεται ελλιπές µέτρο; Τι ονοµάζεται στιγµή διαρκείας (ή παρεστιγµένο;) 
21. Πόσων ειδών σκάλες έχουµε και ποιες (καθώς και µε αλλοιώσεις); 
22. Αναφέρετε µε τη σειρά τις µείζονες σκάλες µε διέσεις, καθώς και τον οπλισµό της κάθε σκάλας. 
23. Τι ονοµάζεται συγχορδία; Πώς σχηµατίζεται; 
 

ΟΜΑ∆Α Α2 
 

1. Η γέννηση και εξέλιξη της µουσικής (συνοπτικά). Σε πόσες και ποιες χρονικές περιόδους 
διαιρείται η ιστορία της Μουσικής; 

2. Τι γνωρίζετε για τη µουσική στην Αρχαία Ελλάδα; (ιστορική διαδροµή, πηγές, χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα). 

3. Πόσες και ποιες κύριες κατηγορίες οργάνων υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα; Τι γνωρίζετε για τη 
λύρα και µε ποιο τρόπο εξελίχθηκε; 
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4. Πως χαρακτηρίζεται η Αρχαία Ελληνική Μουσική και σε πόσους και ποιους τρόπους βασιζόταν; 
5. Τι γνωρίζετε για τη Βυζαντινή µουσική; (ιστορικός προσδιορισµός, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 

σπουδαιότεροι υµνογράφοι). 
6. Τι γνωρίζετε για το Γρηγοριανό µέλος και το δηµιουργό του; Πού και πώς χρησιµοποιήθηκε; 
7. Πού, πώς και πότε γεννιέται η Πολυφωνική µουσική; Ποιοι οι κυριότεροι συνθέτες της εποχής; 
8. Ποιοι θεωρούνται οι δύο κορυφαίοι µουσουργοί του µπαρόκ; Σύντοµη αναφορά στη ζωή και το 

έργο τους. 
9. Τι ονοµάζεται «κλασσική µουσική», (τι σηµαίνει ως όρος και µε ποια έννοια έχει 

χρησιµοποιηθεί); Αναφέρατε 3 κορυφαίους  κλασικούς συνθέτες. 
10. Ποια τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εποχής του ροµαντισµού (1820-1900); 

Αναφέρατε πέντε εκπροσώπους της ροµαντικής περιόδου. 
11. Τι γνωρίζετε για τον Fréderic Chopin και το έργο του; Για ποιο ροµαντικό µπαλέτο έχει συνθέσει 

τη µουσική; 
12. Σύγχρονη µουσική: χρονολογικός προσδιορισµός, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, κύριοι 

εκπρόσωποι. 
13. Λίγα λόγια για τον Εµπρεσιονισµό (impressionisme) του Claude Debussy και του Maurice 

Ravel. Αναφέρετε από ένα έργο τους, που έχει χορογραφηθεί για µπαλέτο. 
14. Τι γνωρίζετε για την εθνική ρωσική σχολή; Αναφερθείτε στον P. I. Tchaikovsky και τα έργα του 

για µπαλέτο. 
15. Τι ονοµάζεται νεοκλασικισµός; Αναφερθείτε στον S. Prokofiev και σ΄ ένα έργο του για µπαλέτο. 
16. Ποιος θεωρείται ιδρυτής της Εθνικής Ελληνικής Μουσικής Σχολής; Γράψτε λίγα λόγια για τη ζωή 

και το έργο του. Ποια η κύρια πηγή έµπνευσης των έργων του; 
17. Τι γνωρίζετε για τους: ∆ηµήτρη Μητρόπουλο και Ιάνη Ξενάκη. Αναφερθείτε στη σηµασία των 

έργων τους. 
18. Ποιες οι ρίζες του Ελληνικού ∆ηµοτικού Τραγουδιού, πότε άνθισε και ποια τα χαρακτηριστικά 

του γνωρίσµατα; 
19. Αναφέρετε τα ονόµατα 5 ελληνικών χορών και το ρυθµικό µέτρο τους. 
20. Τι γνωρίζετε για τη µουσική Jazz; Ποιες οι ρίζες της, ποιες οι επιρροές και η εξέλιξή της; 
 

ΟΜΑ∆Α Α3 
 

1. Τι ονοµάζεται µορφολογία; Ορισµός της. Τι µελετά και µε τι ασχολείται; 
2. Τι είναι ρυθµός; Τι είναι µελωδία; 
3. Τι ονοµάζεται µοτίβο, τι µουσική φράση ή λόγος, τι µουσική περίοδος ή πρόταση; Ποια η µεταξύ 

τους σχέση; 
4. Τι γνωρίζετε για το µουσικό θέµα; Πόσα και ποια είδη θεµάτων γνωρίζετε; 
5. Ποια και πόσα µουσικά συστήµατα υπάρχουν; 
6. Τι γνωρίζετε για την αντίστιξη (contra punto); Ποια είδη αντίστιξης γνωρίζετε; 
7. Τι σηµαίνει Κανόνας (Canon); Τι γνωρίζετε για τον Κανόνα και τη Μίµηση; 
8. Τι είναι Φούγκα (Fuga); Ποια µέρη της Φούγκας γνωρίζετε; Ποιος µεγάλος συνθέτης έγραψε 

σηµαντικά έργα για Φούγκα; 
9. Τι γνωρίζετε για τα Μανδριγάλια (Madrigal); Αναφέρατε ένα συνθέτη µανδριγαλίων. 
10. Τι γνωρίζετε για την πολυφωνική και τι για τη µονοφωνική µουσική; 
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11. Τι είναι χορωδία; Από πόσες και ποιες φωνές αποτελείται; 
12. Από πού προήλθε η Όπερα (Μελόδραµα) ως είδος; Πόσα και ποια είδη της γνωρίζετε; 
13. Τι γνωρίζετε για τη Σουίτα; Ποια η καταγωγή της, τα χαρακτηριστικά και τα µέρη της; 
14. Ποιοι είναι οι χοροί της Σουίτας κατά τις αρχές του 17ου αιώνα και τι γνωρίζετε γι΄ αυτούς; 
15. Ποιους χορούς του 19ου αιώνα γνωρίζετε; 
16. Τι γνωρίζετε για την Pavane, το Rondo, την Bourrée και ποια τα ρυθµικά µέτρα τους; 
17. Τι γνωρίζετε για τη συµφωνία ως είδος; Αναφέρατε δύο γνωστούς συνθέτες και τα έργα τους. 
18. Τι γνωρίζετε για τη σονάτα; Ποια η καταγωγή, τα χαρακτηριστικά και η εξέλιξή της κατά τον 18ο 

αιώνα; 
19. Τι γνωρίζετε για το κοντσέρτο; Αναφέρατε συνθέτες και έργα τους. 

ΟΜΑ∆Α Α4 
 

1. Ποια η ετυµολογία της λέξης «χορός»; Ποια η Μούσα του χορού στην αρχαία Ελλάδα; 
2. Αναφερθείτε µε συντοµία στο χορό στην Αρχαία Μινωική Κρήτη. 
3. Τι γνωρίζετε για τον Πυρίχιο χορό; 
4. Τι γνωρίζετε για το χορό στην Μυκηναϊκή και προκλασική Ελλάδα; Ποια είδη χορών ανθίζουν; 
5. Τι γνωρίζετε για τις παραστάσεις µε χορούς ζώων στην αρχαία Ελλάδα; Τι απεικονίζουν; 
6. Απαρχές του αρχαίου δράµατος και η σχέση του µε το χορό. 
7. Από ποιες πηγές αντλούµε στοιχεία για το χορό στην αρχαία Ελλάδα; 
8. Τι γνωρίζετε για τους αυλικούς χορούς; Αναφέρατε τουλάχιστον είδη. 
9. Αναφερθείτε µε συντοµία στη ζωή και το έργο του χορευτή Νιζίνσκυ. 
10. Αναφερθείτε µε συντοµία στη µεγάλη  ιέρεια του χορού Ισιδώρα Ντάνκαν. 
11. Τι γνωρίζετε για τον Λουδοβίκο Ι∆΄, τον ονοµαζόµενο βασιλιά-χορευτή; (Le roi soleil). 
12. Αναφερθείτε µε συντοµία στη ζωή και το έργο του Νοβέρ. 
13. Αναφερθείτε µε συντοµία στη ζωή και το έργο της Άννα Παύλοβα. 
14. Ροµαντικό µπαλέτο: Αναφέρατε γνωστά έργα και 3-5 σηµαντικές χορεύτριες της ροµαντικής 

περιόδου. Τι γνωρίζετε για την εµφάνιση των πουέντ (point shoes); 
15. Αναφέρατε 2 µεγάλα σοβιετικά µπαλέτα (οµάδες χορού) και 5 διάσηµους χορευτές ή χορεύτριες. 
16. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο της Ελληνίδας Κούλας Πράτσικα; 
17. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο της Ελληνίδας  Ραλλούς Μάνου; 
18. Τι γνωρίζετε για τον εξπρεσιονισµό στο χορό στη Γερµανία του 19ου αιώνα; Ποιοι οι κύριοι 

εκπρόσωποί του; 
19. Αναφερθείτε µε συντοµία στον Εµίλ Ζακ Νταλκρόζ και το έργο του. 
20. Αναφερθείτε µε συντοµία στον Ρούντολφ Φον Λάµπαν και στη σηµειογραφία Labanotation 

(κινησιογραφία). 
21. Αναφερθείτε µε συντοµία στη Μαίρη Βίγκµαν και στον Κουρτ Γιοός. 
22. Τι γνωρίζετε για τα χορευτικά ρεύµατα και ποιοι οι κύριοι εκπρόσωποί τους στη Γερµανία του 

20ου αιώνα; 
23. Η προσφορά της Μαρί Ραµπέρ στο κλασικό µπαλέτο (σχολή και µπαλέτα Ραµπέρ). 
24. Αναφέρατε τους κυριότερους Άγγλους χορογράφους του 19ου και 20ου αιώνα και µερικά έργα 

τους.  
25. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο του Κέννεθ Μακ Μίλλαν; 
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26. Η προσφορά της Agripina Vaganova στο κλασικό µπαλέτο.Τι γνωρίζετε για το σύστηµα 
Vaganova; 

27. Κυριότεροι Γάλλοι χορογράφοι του κλασσικού µπαλέτου του 19ου και 20ου αιώνα. Μερικά έργα 
τους.  

28. Σύγχρονα ρεύµατα και εκπρόσωποί τους στην Αµερική του 20ου αιώνα. 
29. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο του Μπαλανσίν; 
30. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο της Μάρθα Γκράχαµ; 
31. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο του Μωρίς Μπεζάρ; 
32. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο του Χοσέ Λιµόν; 
 

ΟΜΑ∆Α Α5 
 

1. Τι µελετά η Ιστορία της Τέχνης; Τι εννοούµε λέγοντας «τέχνη»; 
2. Τι ονοµάζεται Προϊστορική περίοδος; Σε ποιες και πόσες επιµέρους περιόδους διαιρείται; 
3. Ποιοι υπήρξαν οι τρεις πρώτοι µεγάλοι πολιτισµοί; Τι γνωρίζετε γι΄ αυτούς; Συνοπτική αναφορά. 
4. Να ορίσετε τις χρονικές περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης (έως το 146 π.Χ.). 
5. Τι γνωρίζετε για τους Κούρους και τις Κόρες; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; 
6. Πώς απεικονίζεται η ανθρώπινη µορφή από τους Αιγύπτιους ζωγράφους; 
7. Ποια είναι η σχέση των Ιερογλυφικών µε τη ζωγραφική; 
8. Επιλέξτε ένα γνωστό Κυκλαδικό ειδώλιο και περιγράψτε το. 
9. Η ανθρώπινη µορφή, η φύση και ο χώρος τη Μινωική Τέχνη. Ποιες οι οµοιότητες και οι 

διαφορές σε σχέση µε την Αιγυπτιακή Τέχνη; 
10. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές του Ιωνικού ρυθµού από το ∆ωρικό ρυθµό; 
11. Ο Ηνίοχος. Περιγράψτε τη σκηνή που παριστάνεται µε βάση τα τµήµατα αγαλµάτων που 

εκτίθενται στο µουσείο των ∆ελφών. Εξετάσετε την κίνηση και τα χαρακτηριστικά του. 
12. Τι γνωρίζετε για την Ακρόπολη των Αθηνών: Παρθενών, Ερεχθείον, Προπύλαια, Ναός Αθηνάς 

(«απτέρου») Νίκης; 
13. Σχολιάστε την Αρχιτεκτονική των Αρχαίων Θεάτρων. 
14. Παλαιοχριστιανική Τέχνη: Τι γνωρίζετε για τις κατακόµβες και ποια ήταν τα αγαπηµένα θέµατα 

απεικόνισης των πρώτων χριστιανών; 
15. Τι γνωρίζετε για τη βυζαντινή τέχνη; Πού και πότε αναπτύχθηκε; Αναφέρετε τις τρεις κύριες 

χρονικές περιόδους της Βυζαντινής Τέχνης. 
16. Αναφερθείτε περιληπτικά προσδιορίζοντας τα παρακάτω: Αγιογραφίες – εικόνες, ψηφιδωτά – 

µωσαϊκά, εικονογραφήσεις – χρωµατογραφίες. 
17. Αναφερθείτε µε συντοµία στο ζωγράφο Τζοττο (Giotto di Bondone) και το έργο του. 
18. Τι σηµαίνει ο όρος «Αναγέννηση» γενικότερα; Ποια χρονική περίοδος ορίζεται ως Αναγέννηση 

στην Ιστορία της Τέχνης; Τι γνωρίζετε για την Ιταλική Αναγέννηση; 
19. Κύριοι ζωγράφοι της Ιταλικής Αναγέννησης του Quattrocento. Ποιους γνωρίζετε; Αναφερθείτε 

περιληπτικά σε έναν από αυτούς. 
20. Τι γνωρίζετε για τoν Leonardo da Vinci (1453-1519) και το έργο του; 
21. Τι γνωρίζετε για τον Μιχαήλ Άγγελο (1475-1564) και το έργο του; 
22. Τι γνωρίζετε για τον Ραφαήλ (1483-1520) και το έργο του; 
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23. Τι γνωρίζετε για τη ζωγραφική του El Greco (∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος, 1541-1614) και ποια η 
εξελικτική πορεία του έργου του; 

24. Τι σηµαίνει µανιερισµός; Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του; 
25. Τι σηµαίνει µπαρόκ; Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του; 
26. Αναφερθείτε στη Γαλλική τέχνη του 17ου – 18ου αιώνα (αρχιτεκτονική, ζωγραφική). 
27. Τι γνωρίζετε για τον εµπρεσιονισµό; Αναφέρετε τους κύριους εκπροσώπους του. 
28. Η τέχνη του Σεζάν. Αναφερθείτε στο ζωγραφικό του έργο. 
29. Αναφερθείτε συνοπτικά στο έργο του V. Van Gogh (Βενσάν Βάν Γκόγκ 1853-1890). 
30. Τι γνωρίζετε για τον Τουλούζ Λωτρέκ (1864-1901); Ποια η σχέση των έργων του µε τις µουσικές 

σκηνές του Παρισιού και µε τα Καµπαρέ; 
31. Αναφερθείτε µε συντοµία στη µοντέρνα τέχνη. Χρονολογική τοποθέτηση, κύρια ρεύµατα και 

τάσεις.  
 

ΟΜΑ∆Α Α6 
 

1. Ορισµός των νόθων και των γνήσιων σπονδύλων. 
2. Σε τι χρησιµεύει ο σκελετός του ανθρώπου και από πόσα οστά αποτελείται; 
3. Ποια είναι τα κοινά γνωρίσµατα των σπονδύλων; Πόσοι συνολικά είναι οι σπόνδυλοι; Σε πόσες 

και ποιες µοίρες τους χωρίζουµε; 
4. Τι γνωρίζετε για την αυχενική µοίρα; Περιγράψτε έναν αυχενικό σπόνδυλο. 
5. Τι γνωρίζετε για τη θωρακική µοίρα; Περιγράψτε ένα θωρακικό σπόνδυλο. 
6. Τι γνωρίζετε για την οσφυϊκή µοίρα; Περιγράψτε έναν οσφυϊκό σπόνδυλο. 
7. Τι είναι ο Άτλας, ο άξων ( ή επιστροφεύς) και ο προέχων σπόνδυλος; Σε ποια µοίρα τους 

συναντάµε και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 
8. Τι κινητικότητα παρουσιάζει η κάθε σπονδυλική µοίρα ξεχωριστά ως προς την κάµψη – έκταση 

– στροφή; 
9. Τι γνωρίζετε για το ιερό οστό; Περιγραφή και χρησιµότητα του. Με ποια οστά συνδέεται; 
10. Τι γνωρίζετε για την ιεροποίηση και οσφυοποίηση του Ο5  ; 
11. Από τι αποτελείται ο σκελετός του θώρακα; Ποια η χρησιµότητά του; 
12. Πόσες και ποιες είναι οι διάµετροι του θώρακα. Τι αλλαγές υφίστανται κατά την εισπνοή; 
13. Τι είναι σκολίωση και ποια τα είδη της; Πως υποψιαζόµαστε ότι ένα άτοµο έχει σκολίωση; Πως 

ξεχωρίζουµε εάν µια σκολίωση είναι οργανική ή λειτουργική; 
14. Τι γνωρίζετε για το µεσοσπονδύλιο δίσκο, όσον αφορά την κατασκευή και τη χρησιµότητά του; 
15. Τι σχήµα έχει η σπονδυλική στήλη του ανθρώπου; Πώς επιτυγχάνεται η όρθια στάση; Πάνω σε 

ποια βάση στηρίζεται; Πως ονοµάζονται τα προσθιοπίσθια κυρτώµατα; Σε τι χρησιµεύουν; 
16. Περιγραφή του στέρνου. 
17. Λειτουργίες του κυττάρου: Πόσες είναι; Να περιγραφούν οι δύο. 
18. Ποια κύτταρα αναπαράγονται και ποια όχι; Πόσοι τρόποι διαιρέσεως του κυττάρου υπάρχουν; 
19. Τι είναι ιστός; Πόσα είδη ιστών υπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα; Ποια λειτουργία επιτελεί ο κάθε 

ιστός; 
20. Τι είναι κύτταρο; Μέγεθος και σχήµα κυττάρου. Από τι εξαρτάται η διαφορά ως προς το µέγεθος 

και το σχήµα τους; Ποιο είναι το µεγαλύτερο κύτταρο του σώµατος; 
21. Τι είναι ο µηνίσκος; Πόσοι και ποιοι µηνίσκοι υπάρχουν; Ποια είναι η χρησιµότητά τους; 
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22. Ποιες είναι οι οµάδες συνδέσµων του γόνατος; Αναφέρατε ονοµαστικά τους συνδέσµους της 
κάθε οµάδας. 

23. Ποιοι είναι οι σύνδεσµοι του ισχίου; Ποιες κινήσεις πραγµατοποιεί το ισχίο; 
24. Τι γνωρίζετε για τις παιδικές καµάρες των πελµάτων; 
25. Τι γνωρίζετε για το µηριαίο οστό; Σε πόσα και ποια µέρη χωρίζεται; 
26. Ποια τα µέρη του µυός και ποια η λειτουργία τους; 
27. Τι ονοµάζουµε τένοντες; Ποια είδη έχουµε; 
28. Αναφέρατε ονοµαστικά τους ετερόχθονες µύες της ράχης. 
29. Αναφέρατε ονοµαστικά τους µύες της κοιλιάς. 
30. Αναφέρατε ονοµαστικά 4 µύες του µηρού (πρόσθιους, οπίσθιους και έσω. 
31. Τι είναι το διάφραγµα και ποια η λειτουργία του; 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 23 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 

ΟΜΑ∆Α Β1 
 

1. Ορισµός του plié. Περιγράψτε ένα demi και ένα full (grand) plié στην 1st position.  
2. Ποια η χρησιµότητα του demi-plié; 
3. Ποια τα συνήθη λάθη των αρχαρίων κατά την εκτέλεση ενός plié; 
4. Ορισµός του battement tendu. Ποια η χρησιµότητά του; 
5. Ποια η διαφορά µεταξύ ενός batt. tendu και ενός batt. jeté; 
6. Περιγράψτε ένα batt. jeté. Ποια η διαφορά του µε το batt. glisse; 
7. Ποιες είναι οι βασικές στάσεις των ποδιών (positions) του κλασικού µπαλέτου; Να τις 

περιγράψετε. 
8. Ποια είναι η διαφορά ενός grand plié µεταξύ της 1st και 2nd position; 
9. Ορισµός του rond de jambe a terre. Περιγράψτε ένα rond de jambe a terre en dehors.  
10. Ποια  η διαφορά µεταξύ ενός rond de jambe a terre en dehors & en dedans. Περιγράψτε ένα en 

dedans. 
11. Πόσα και ποια είδη retire & retire passé γνωρίζετε; 
12. Ορισµός του batt. fondu. Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της κίνησης; 
13. Περιγράψτε ένα batt. fondu en l’ air  στις  45o derrière. 
14. Πόσα και ποια είδη rond de jambe en l’ air γνωρίζετε; Περιγράψτε ένα. 
15. Πόσα και ποια είδη batt. frappe γνωρίζετε; Ορισµός του batt. frappe. 
16. Ορισµός του petit battement sur le cou de pied. Περιγράψτε ένα battement sur le coup de pied, 

µε το accent devant. 
17. Περιγράψτε ένα grand battement devant from 5th position. 
18. Πόσα και ποια είδη grand battement γνωρίζετε; Ορισµός του grand battement. 
19. Τι σηµαίνουν οι λέξεις developpe  και enveloppe; 
20. Περιγράψτε ένα developpe a la seconde. 
21. Πώς εκτελείται ένα grand battement en cloche; Τι σηµαίνει η λέξη cloche; 
22. Ποια η διαφορά µεταξύ ενός demi και ενός grand rond de jambe en l’ air; 
23. Περιγράψτε ένα grand rond de jambe en dedans. 
24. Τι σηµαίνει fouette; Περιγράψτε ένα fouette µε pivots a terre κατά το RAD syllabus. 
25. Τι σηµαίνει rotation; Περιγράψτε ένα rotation a terre µε pivots κατά το RAD syllabus. 
26. Τι σηµαίνει arabesque; Πόσα και ποια είδη απαντώνται στο RAD syllabus; 
27. Πόσα και ποια είδη arabesque έχουµε στο σύστηµα Vaganova; 
28. Ποια η διαφορά µεταξύ ενός rise και ενός relevé σύµφωνα µε το RAD syllabus; 
29. Πόσα και ποια είναι τα στάδια του rise από 1st position έως το full points; 
30. Τι σηµαίνει temps lie; Περιγράψτε ένα temps lie a terre en avant en croise. 
31. Τι σηµαίνει echappe; Περιγράψτε ένα echappe releve to 2nd από 5th position, en face. 
32. Πόσα και πoια είδη relevé en demi pointes γνωρίζετε; 
33. Από πού προήλθε ο όρος «pas de bourrée»; Αναφέρατε 2 είδη pas de bourrée χωρίς αλλαγή 

ποδιού. 
34. Αναφέρατε και περιγράψτε δύο pas de bourrée µε αλλαγή ποδιού. 
35. Τι σηµαίνει croisé και τι effacé; Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό τους; 
36. Περιγράψτε ένα croisé derrière µε degagé (position χεριών και ποδιών). 
37. Περιγράψτε ένα effacé devant µε degagé (position χεριών και ποδιών). 
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38. Τι σηµαίνει port de bras; Ποια η χρησιµότητά του για την τελειοποίηση της τεχνικής ενός 
χορευτή; 

39. Περιγράψτε την 1st ή 2nd position των χεριών. 
40. Περιγράψτε µια κάµψη πίσω από 1st position, µε 2 χέρια στη µπάρα (facing barre). 
41. Τι σηµαίνει ecarté; Περιγράψτε ένα ecarte devant (position ποδιών και χεριών). 
42. Τι σηµαίνει chassé; Πόσα και ποια είδη υπάρχουν στο RAD syllabus; 
43. Περιγράψτε ένα chasse en avant σύµφωνα µε το RAD syllabus. 
44. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας en dehors και µιας en dedans pirouette; 
45. Ποιος ο ρόλος του κεφαλιού και πώς χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση µιας στροφής; 
46. Περιγράψτε µια pirouette en dehors from 4th position en face. 
47. Περιγράψτε µια pirouette en dedans from 4th position en face. 
48. Πόσα και ποια είδη στροφών γνωρίζετε, τα οποία εκτελούνται από γωνία; 
49. Τι σηµαίνει petit allegro; Ποια είναι η χρησιµότητά του; 
50. Περιγράψτε ένα sauté στην 1st  και ένα sauté στην 2nd position. 
51. Τι σηµαίνει changement; Περιγράψτε ένα changement from 5th position en face µε το δεξί πόδι 

µπροστά. 
52. Τι ονοµάζουµε soubresaut; Περιγράψτε το (µε δεξί πόδι µπροστά). 
53. Τι σηµαίνει echappe to 2nd  – fermé; Περιγράψτε το en face µε δεξί πόδι µπροστά with change 

(µε αλλαγή). 
54. Περιγράψτε ένα echappe ferme en croix µε δεξί πόδι µπροστά. Ποιες θέσεις των ποδιών 

χρησιµοποιούνται; 
55. Τι σηµαίνει sissonne ordinaire (simple); Πόσα είδη sissonne ordinaire γνωρίζετε; 
56. Περιγράψτε ένα assemblé soutenu en tournant en dedans en face µε το δεξί πόδι, στο κέντρο. 
57. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας sissonne fermé  και µιας sissonne ouverte; 
58. Τι σηµαίνει glissade; Σε ποια κατηγορία allegro χρησιµοποιείται; (petit – medium – grand). 
59. Περιγράψτε µια glissade de côté devant en face  ξεκινώντας µε δεξί πόδι µπροστά. 
60. Πόσες κατηγορίες allegro έχουµε; Αναφέρατε 3 βήµατα για κάθε κατηγορία. 
61. Τι σηµαίνει assemblé στο allegro; Πόσα είδη assemplé υπάρχουν; 
62. Περιγράψτε ένα assemblé over µε δεξί πόδι πίσω. 
63. Τι σηµαίνει jeté ordinaire; Πόσα είδη jeté ordinaire γνωρίζετε; 
64. Περιγράψτε ένα jeté ordinaire derrière µε δεξί πόδι πίσω. 
65. Τι σηµαίνει temps levé; Περιγράψτε ένα pose temps-levé στην 1η arabesque. 
66. Τι σηµαίνει pas de chat; Περιγράψτε ένα pas de chat en face µε δεξί πόδι πίσω. 
67. Τι σηµαίνει balancé; Σε τι ρυθµικό µέτρο χρησιµοποιείται; Περιγράψτε ένα balancé de côté. 
68. Τι σηµαίνει batterie; Σε ποιο σηµείο του µαθήµατος εκτελούνται οι batteries; Αναφέρατε 3 είδη 

batteries. 
69. Περιγράψτε ένα changement battu από 5th position en face µε το δεξί πόδι µπροστά. 
70. Περιγράψτε ένα entrechat-quatre en face µε το δεξί πόδι µπροστά. 
71. Περιγράψτε ένα entrechat-trois derrière en face µε το δεξί πόδι µπροστά. 
72. Τι σηµαίνει brisé; Πόσων ειδών brisé  υπάρχουν από δύο πόδια σε δύο; 
73. Τι ονοµάζουµε point work; Ποιες οι προϋποθέσεις (τεχνικές και σωµατικές) για να εισάγουµε σε 

ένα µάθηµα pointes; 

ΟΜΑ∆Α Β2 
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1. Τεχνική Μάρθα Γκράχαµ. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της στοιχεία; 
2. Τεχνική Χοσέ Λιµόν. Ποια τα βασικά στοιχεία του (χαρακτηριστικά του); 
3. Ελεύθερη κίνηση της σχολής Ισιδώρας Ντάνκαν. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της; 
4. Τι είναι το contraction; Πόσα είδη contraction γνωρίζετε και ποια; 
5. Περιγράψτε ένα pelvis contraction καθιστοί στο πάτωµα, σταυροπόδι. 
6. Περιγράψτε ένα triplet. 
7. Τι ονοµάζουµε release; Ποια κίνηση προηγείται του release; 
8. Τι ονοµάζουµε drop; Περιγράψτε ένα drop του κορµού σε όρθια θέση µε ανοικτά πόδια 

παράλληλα. 
9. Συµπληρώστε τα αντίθετα των εννοιών: 

Ένταση - …….. 
Πτώση - ………. 
Σύσπαση (contraction) - ……….. 

10. Σε ποιες στατικές θέσεις εκτελούνται οι ασκήσεις του σύγχρονου χορού; 
11. Με ποιους τρόπους κινούµαστε δυναµικά στο χώρο; 
12. Τι γνωρίζετε για το αναπήδηµα – πήδηµα στο σύγχρονο χορό; 
13. Ποιες τεχνικές δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ο χορευτής για να εκτελέσει αποτελεσµατικά ένα 

πήδηµα; 
14. Ποια είδη στροφών γνωρίζετε στο σύγχρονο χορό; Περιγράψτε ένα. 
15. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν ένα µάθηµα τεχνικής σύγχρονου χορού; 
16. Περιγράψτε µια άσκηση προθέρµανσης στο σύγχρονο χορό. 
17. Περιγράψτε ένα πέσιµο από όρθια θέση. 
18. Τι σηµαίνει µεταφορά βάρους; Περιγράψτε την στην πιο απλή της µορφή. 
19. Τι σηµαίνει σκίρτηµα; Περιγράψτε το. 
 

ΟΜΑ∆Α Β3 
 

1. Ποιες οι ρίζες της jazz µουσικής και ποια η εξέλιξη της σε σχέση µε το χορό; 
2. Αναφέρατε γεννήτορες των τεχνικών jazz και µε συντοµία τα διαφορετικά στυλ που 

αντιπροσωπεύουν. 
3. Ποια τα χαρακτηριστικά του χορού jazz; 
4. Από ποια άλλα είδη χορού αντλεί στοιχεία η τεχνική jazz; Ποια είναι αυτά τα στοιχεία; 
5. Ποιες οι διαφορές της τεχνικής jazz από το κλασικό µπαλέτο; 
6. Ποιες οι διαφορές της τεχνικής jazz από το σύγχρονο χορό; 
7. Περιγράψτε το σχέδιο µαθήµατος σε µια τάξη jazz. 
8. Αναφέρατε µερικούς ρυθµούς που χρησιµοποιούνται στο χορό jazz. 
9. Περιγράψτε ένα contraction στην τεχνική jazz. 
10. Τι σηµαίνει isolation; Ποια µέρη του σώµατος χρησιµοποιούνται; 
11. Ποια είδη head isolation έχουµε; 
12. Ποια είδη shoulder isolation έχουµε; 
13. Ποια είδη hips isolation έχουµε; 
14. Τι σηµαίνει warm-up και ποιος ο σκοπός του σε ένα µάθηµα jazz; 
15. Τι πρέπει να περιλαµβάνει ένα jazz warm up; 
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16. Περιγράψτε τη σωστή στάση του σώµατος σε µια 2nd position της jazz (correct posture). 
17. Γιατί είναι απαραίτητο το floor work (εκτέλεση ασκήσεων στο πάτωµα) σε ένα µάθηµα jazz; Σε τι 

βοηθάει; 
18. Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο του κυριότερου χορογράφου της jazz Alvin Aily; 
19. Τι γνωρίζετε για τη χρυσή εποχή της jazz (δεκαετία του ‘20); Ποια πόλη υπήρξε τότε η 

µητρόπολη της jazz; 
20. Ποια τα συνήθη µουσικά όργανα που χρησιµοποιούνται στην jazz µουσική; 
 

ΟΜΑ∆Α Β4 
 

1. “Gigelle” (Ζιζέλ): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο µιας variation 
του. 

2. “Swan Lake” (Λίµνη των κύκνων): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο 
µιας variation του. 

3. “Coppelie” (Κοπέλια): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο µιας 
variation του. 

4. “Nutcracker” (Καρυοθραύστης): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο 
µιας variation του. 

5. “Don Quichote” (∆ον Κιχώτης): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο 
µιας variation του. 

6. “La Fille mal gardée” (Κακοφυλαγµένη Κόρη): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς 
και τον τίτλο µιας variation του. 

 

ΟΜΑ∆Α Β5 
 

1. Ορισµός των character dances (danses de character). 
2. Αναφέρατε τα είδη των character dances σύµφωνα µε τις χώρες προέλευσής τους. 
3. Ποιες οι διαφορές στο στυλ µεταξύ ουγγαρέζικων και ρώσικων character dances; 
4. Ποια είδη µουσικής συναντάµε στα character dances και ποια time signature (µέτρα) έχουν; 
5. Αναφέρατε το character dances που περιέχονται στα έργα Coppelia και Swan Lake. 
 

ΟΜΑ∆Α Β6 
 

1. Τι ονοµάζουµε αυτοσχεδιασµό και ποια η σχέση του µε τη χορογραφία; 
2. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν ένα µάθηµα αυτοσχεδιασµού; 
3. Τι ονοµάζουµε µοτίβο και πως χρησιµοποιείται ως χορευτικό σχήµα στον αυτοσχεδιασµό; 
4. Ποιος ο ρόλος της έννοιας του χώρου και του χρόνου στον αυτοσχεδιασµό; 
5. Τι σηµαίνει καθοδηγηµένος αυτοσχεδιασµός και πως χρησιµοποιείται σε αρχάριους και σε 

µικρές ηλικίες; 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 23 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 

6. Αναφέρατε σύγχρονους χορογράφους που χρησιµοποιούν τον αυτοσχεδιασµό ως βάση για τις 
χορογραφίες τους. 

7. Τι πρέπει να διαθέτει ένας άξιος χορογράφος για να χορογραφήσει µία οµαδική σύνθεση; 
 

ΟΜΑ∆Α Γ1 
 

1. Τι σηµαίνει battement piqué (pointé); Περιγράψτε ένα batt. piqué devant. 
2. Ποια άλλα είδη rond, εκτός από το rond de jambe á terre γνωρίζετε; 
3. Περιγράψτε τη θέση του ποδιού στο petit retire (ή sur le coup de pied) devant. 
4. Ορισµός του petit battement serré (ή suivi). Περιγράψτε ένα petit battements serré devant. 
5. Περιγράψτε ένα enveloppe derrière από  ανοιχτή θέση. 
6. Τι σηµαίνει ballotté; Περιγράψτε ένα ballotté devant. Ποιο το κύριο χαρακτηριστικό του ballotté; 
7. Τι σηµαίνει pencheé; Περιγράψτε µια arabesque pencheé. Ποια η δυσκολία κατά την εκτέλεσή 

της; 
8. Τι σηµαίνει echappé; Περιγράψτε το echappé relevé en croix από  5th positon  µε δεξί πόδι 

µπροστά. 
9. Τι σηµαίνει coupé-fouette racourci; Περιγράψτε το. 
10. Περιγράψτε ένα emboîté relevé en tournant  από τη γωνία µε το δεξί πόδι µπροστά κατά το 

RAD system. 
11. Τι σηµαίνει detourné; Περιγράψτε ένα demi detourné µε το δεξί πόδι µπροστά. 
12. Περιγράψτε ένα effacé derrière µε degagé (posistion χεριών και ποδιών). 
13. Περιγράψτε ένα croisé devant µε  degagé (position χεριών και ποδιών). 
14. Πόσα είδη port de bras έχουµε κατά το σύστηµα Vaganova; Περιγράψτε το 1ο port de bras. 
15. Περιγράψτε την 3η port de bras κατά το σύστηµα Vaganova. 
16. Περιγράψτε την 4η position των χεριών κατά το RAD system. 

Περιγράψτε την 4η position των χεριών κατά το σύστηµα Vaganova. 
17. Πόσα και ποια είδη temps-lié υπάρχουν; 
18. Τι σηµαίνει η λέξη attitude; Περιγράψτε µία attitude derrière en croisé (position χεριών και 

ποδιών). 
19. Περιγράψτε µια attitude effacé derrière. Ποια η δυσκολία της; 
20. Περιγράψτε την arabasque allongée (ή αλλιώς romantique κατά το σύστηµα Vaganova). 
21. Περιγράψτε ένα ecarté derrière (position χεριών και ποδιών). 
22. Από ποιες position των ποδιών µπορεί να αρχίσει µια pirouette; Ποια είναι η συνηθέστερη θέση; 
23. Περιγράψτε τα chaînés turns (ή dedoulés). 
24. Σε ποια κατηγορία allegro ανήκει το sissonne ordinaire (petit – medium – grand); Περιγράψτε 

ένα sissonne ordinaire devant. 
25. Περιγράψτε ένα pas-de-bourrée dessous (under) en tournant from 5th position µε δεξί πόδι 

µπροστά. 
26. Περιγράψτε ένα pas-de-bourrée en avant (en effacé µε το αριστερό πόδι degagé derrière). 
27. Τι σηµαίνει temps-de-cuisse; Περιγράψτε ένα temps-de-cuisse dessus (over) en face µε το δεξί 

πόδι πίσω. 
28. Περιγράψτε µια sissonne ferme en avant en effacé µε το δεξί πόδι µπροστά. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 22 από 23 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 

29. Τι σηµαίνει grand jeté στο allegro; Περιγράψτε ένα grand jeté en avant with straight leg (en 
effacé). 

30. Τι σηµαίνει pas de basque; Περιγράψτε ένα pas de basque glisse en avant en face µε δεξί πόδι 
µπροστά. 

31. Τι σηµαίνει brisé volé; Περιγράψτε ένα brisé volé en avant. 
 

ΟΜΑ∆Α Γ2 
 

1. Sleeping Beauty (Ωραία Κοιµωµένη): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον 
τίτλο µιας variation του. 

2. Bayadère (Μπαγιαντέρα): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου και τον τίτλο µιας variation 
του. 

3. Les Sylphides (Συλφίδες): Αναφέρατε το θέµα, την πλοκή του έργου καθώς και τον τίτλο µιας 
variation του. 

4. Ποιες οι διαφορές στο στυλ του ροµαντικού ρεπερτορίου µε αυτό του 19ου αιώνα; 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ3 
 

1. Ορισµός του pas-de-deux. 
2. Αναφέρατε επιγραµµατικά τα 5 µέρη του κλασικού pas-de-deux. 
3. Πότε και που εµφανίζεται το pas de deux; Από ποιους δηµιουργήθηκε και ποιοι συντέλεσαν 

στην εξέλιξή του; 
4. Αναφέρατε 3 έργα κλασσικού ρεπερτορίου που να περιέχουν γνωστά pas de deux. Αναφέρατε 

2 διάσηµα ζευγάρια που τα έχουν χορέψει. 
5. Ποιες τεχνικές ικανότητες χρειάζεται να κατέχει µια χορεύτρια για να µπορεί να ανταποκριθεί σε 

ένα κλασικό pas de deux; 
6. Τρόποι κρατήµατος σε ένα κλασικό pas de deux. 
7. Ποιες τεχνικές ικανότητες χρειάζεται να κατέχει ένας χορευτής για να µπορεί να ανταποκριθεί σε 

ένα κλασικό pas de deux; 
 

ΟΜΑ∆Α Γ4 
 

1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι χοροί ballroom και ποια time signature (µέτρα) έχουν; 
2. Περιγράψτε µε συντοµία 3 χορευτικές στάσεις του ζευγαριού µε κριτήριο τον τρόπο κρατήµατος. 
3. Περιγράψτε τις 5 βασικές στάσεις ποδιών (θέσεις) στο Ballroom. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 23 από 23 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 

4. Περιγράψτε µε συντοµία το στυλ του tango και του fox trot. 
5. Τόπος προέλευσης του Waltz. Ποια πόλη έχει δώσει το όνοµά της σε ένα είδος Waltz; 

Αναφέρετε 2 γνωστούς µουσικούς που έχουν συνθέσει Waltz (Valses). 
 

ΟΜΑ∆Α Γ5 
 

1. Περιγράψτε µε συντοµία το κουστούµι των πολωνέζικων character dances. 
2. Περιγράψτε µε συντοµία το κουστούµι των ουγγαρέζικων character dances. 
3. Περιγράψτε 2 βήµατα των ρώσικων character dances. 
4. Περιγράψτε 2 βήµατα των πολωνέζικων character dances. 
5. Περιγράψτε 2 βήµατα των ουγγαρέζικων character dances. 
6. Περιγράψτε µε συντοµία το κουστούµι των ρώσικων character dances. 
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