Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2020-2021

Η ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση
Από σήμερα 24 Αυγούστου αρχίζουν οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τα
υγειονομικά πρωτόκολλα (απολύμανση χώρου – εξοπλισμού κλπ) ενώ θα ακολουθήσει τις
οδηγίες του ΥΠΠΟΑ για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα που
ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά σας και να περάσετε δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες σας,
στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 είναι, το Δημοτικό
Ωδείο Βέροιας, η Σχολή Χορού, το τμήμα Λαογραφίας και τμήματα Εικαστικών.
Στελεχώνονται από πτυχιούχους και διπλωματούχους καθηγητές με εμπειρία στην
παιδαγωγική.
Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των τμημάτων τους
αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια σ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (Αναγνωρισμένο από το κράτος) και παράλληλα τμήματα
που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών
Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών.
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών.
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι,
Τούμπα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, Μπουζούκι, Παραδοσιακό Κλαρίνο,
Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Αρμόνιο, Ντραμς, ).
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Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα Θεωρητικά.
Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων στα τμήματα Μουσικολογίας.
Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες 5-12
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων
Μοντέρνα Χορωδία για παιδιά από 10 ετών
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύνολο
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.
Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά είναι ο Μπαγλαμάς και ο
Τζουράς.

ΧΟΡΟΣ (Αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού)
τμήμα μπαλέτου για ηλικίες από 4 ετών

Προπαρασκευαστικό

Μπαλέτο για παιδιά 8 έως 12 ετών
Σύγχρονος Χορός για παιδιά 13 ετών αλλά και τμήματα ενηλίκων
Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊκών και Λαϊκών Ελληνικών Χορών για παιδιά από 8 ετών αλλά και
τμήματα ενηλίκων.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ενηλίκων.

Τμήματα Παραδοσιακών χορών από 5 ετών, τμήματα εφήβων και

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφήβων,
ενηλίκων και προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα)
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Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα από 10 ετών και ενηλίκων)
Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων για παιδιά από 10 ετών,
τμήμα εφήβων- ενηλίκων.
Τμήμα Φωτογραφίας

Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος) και
τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 23310 78100. Μέρες και ώρες
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 προς το παρόν. Κάθε τροποποίηση
προγράμματος θα ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Ενημερωθείτε και για τις εκπτώσεις
20% που ισχύουν στην περίπτωση εφ΄ άπαξ πληρωμής των διδάκτρων, από 5% έως 10%
στην περίπτωση που μαθητές θα παρακολουθήσουν δύο ή και περισσότερα τμήματα και
οικογένειες που δύο ή περισσότερα μέλη της θα παρακολουθήσουν μαθήματα της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, και άλλες εκπτώσεις.
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