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Δήλωση προς τους αιτούντες: 

Όλα τα μαθήματα για δασκάλους, καθώς και τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος 
όπως το συγκεκριμένο, έχουν μια εγγενή αξία: ενδεχομένως αποτελούν μέρος ενός 
χαρτοφυλακίου Accreditation of Prior Experiential Learning (Διαπίστευσης Προηγούμενης 
Βιωματικής Μάθησης) (APEL), το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαλλαγή από 
μελλοντική μάθηση τυπικών προγραμμάτων σπουδών. Με το βλέμμα στο μέλλον, η RAD 
πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιο Continuing Professional Development (Συνεχούς 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης) (CPD) τον Ιούλιο του 2013. Από την 1η Ιουλίου 2013, όλες 
οι δραστηριότητες CPD της RAD θα έχουν μια συνδεδεμένη αξία – διατυπωμένη είτε 
σε «διδακτικές μονάδες» (σύμφωνα με την πιο τυπική μάθηση) είτε σε «ώρες» (σύμφωνα με 
την πιο πρακτική / βιωματική μάθηση). Εν τω μεταξύ, τα τρέχοντα μαθήματα δεν 
έχουν «εξαργυρώσιμες» διδακτικές μονάδες ή ώρες σε σχέση με τις μελλοντικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις CPD. 
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Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

Εξαιρουμένων τυχόν λαθών και παραλείψεων 

Σωστό κατά την ημερομηνία της έκδοσης 

 

Οι ονομασίες ROYAL ACADEMY OF DANCE, RAD, RAD PRE-PRIMARY IN DANCE και 
RAD PRIMARY IN DANCE είναι σήματα κατατεθέντα ® της Royal Academy of Dance. 
Οι ονομασίες RAD INTERMEDIATE FOUNDATION, RAD INTERMEDIATE, 
RAD CLASS AWARD, RAD SOLO PERFORMANCE AWARD και CBTS είναι μη 
κατατεθέντα εμπορικά σήματα ™ της Royal Academy of Dance. Απαγορεύεται αυστηρά η 
χρήση ή η κατάχρηση του εμπορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής της 
έκδοσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Royal Academy of Dance. 

© Royal Academy of Dance 
2 

http://www.rad.org.uk/


Οδηγίες Μαθήματος για Δασκάλους Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 
 

1.  Στόχοι μαθήματος ......................................................................................... 4 

2.  Περιεχόμενο μαθήματος ............................................................................... 4 

3.  Επισκόπηση εκπαιδευτικού προγράμματος ................................................. 5 

4.  Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος ........................................................... 6 

5.  Μαθησιακά αποτελέσματα ............................................................................ 7 

6.  Μορφές αξιολόγησης .................................................................................... 8 

7.  Πόροι .......................................................................................................... 10 

 

© Royal Academy of Dance 
3 



Οδηγίες Μαθήματος για Δασκάλους Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

1. Στόχοι μαθήματος 
 
Τα μαθήματα επιπέδων Grade 1–3 έχουν σχεδιαστεί ώστε: 

• Να παρέχουν μια επισκόπηση των τριών νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 
παρουσιαστούν τον Ιανουάριο του 2012 και να εφοδιάζουν τους δασκάλους με μια 
ασφαλή βάση από την οποία μπορούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

• Να απεικονίσουν τις απαιτούμενες κινήσεις όπως σχολιάζονται στο βιβλίο  
«The Foundations of Classical Ballet Technique» 

 

• Να αποσαφηνίσουν τη διαδικασία, τη μουσική και την ανάπτυξη του λεξιλογίου και 
της χορογραφίας που υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

• Να παρέχουν μια ευκαιρία στους δασκάλους προκειμένου να κατανοήσουν το 
Βαθμολογικό Σχήμα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην προετοιμασία των 
σπουδαστών για αξιολόγηση: Εξετάσεις, Class Awards (Βραβεία Τάξης) και 
Solo Performance Awards (Βραβεία Σόλο Εκτέλεσης). 

 

2. Περιεχόμενο μαθήματος 
 
Το μάθημα διαρκεί τρεις ημέρες και κάθε ημέρα διαρκεί επτά ώρες (περιλαμβάνεται 1 ώρα 
διαλλείματος). 
Η RAD αναγνωρίζει ότι ορισμένοι δάσκαλοι ίσως διδάσκουν μόνο σε ένα Grade, αλλά επειδή 
ορισμένες από τις έννοιες ισχύουν εξίσου σε όλα τα Grades και το περιεχόμενο των 
Grades 1–3 αυξάνεται προοδευτικά, το μάθημα δεν προσφέρεται για μια ημέρα ανά Grade. 
 

Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, το μάθημα θα καλύψει τα εξής: 

• Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 

• Μαθησιακά αποτελέσματα και κριτήρια αξιολόγησης 
 

• Χορογραφικό περιεχόμενο επιπέδων Grades 1–3 
 

• Οδηγίες για τον τρόπο ανάπτυξης της τεχνικής, της καλλιτεχνίας, της μουσικότητας 
και της δημιουργικότητας των μαθητών σε σχέση με το περιεχόμενο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

• Διδακτικές μέθοδοι 
 

• Συμβουλές για την προετοιμασία και τις διαδικασίες των Εξετάσεων Grades 1–3, 
Class Awards και Solo Performance Awards 

© Royal Academy of Dance 
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3. Επισκόπηση εκπαιδευτικού προγράμματος 
 
Όπως με το υπάρχον πρόγραμμα, το νέο έργο δεν είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά 
ένα περιεκτικό πρόγραμμα εξετάσεων, δηλαδή μια σταδιακή σειρά αξιολογήσεων. Η 
υποκείμενη φιλοσοφία αυτών των επιπέδων είναι να διευρυνθούν με βάση τα θεμέλια που 
έχουν καλλιεργηθεί στα επίπεδα Pre-Primary in Dance (Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 
χορού για παιδιά ηλικίας από 5 ετών) και Primary in Dance (Πρόγραμμα χορού για παιδιά 
ηλικίας από 6 ετών), παρέχοντας στους σπουδαστές και τους δασκάλους ένα διαδοχικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προάγει μια αναπτυξιακά κατάλληλη και ορθή τεχνική 
για το μπαλέτο. 
Όπως συμβαίνει με το Pre-Primary in Dance και το Primary in Dance, τα επίπεδα  
Grades 1–3 προάγουν την «αίσθηση πριν από τη μορφή» και συμβάλλουν στη δημιουργία 
ενός ανοικτού, δυναμικού και εμψυχωτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η εστίαση στρέφεται 
στον προσδιορισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων που διέπουν την ασφαλή τεχνική, ενώ 
συνεχίζεται να καλλιεργείται η επίγνωση των μαθητών για την καλλιτεχνία και τις δυναμικές. 
Μουσικά εμπνευσμένες ασκήσεις και χοροί παρακινούν τους μαθητές να αποκτήσουν καλή 
κατανόηση του μπαλέτου και του κάρακτερ και προάγουν την απόλαυση στην κίνηση, την 
αίσθηση του χορού και την ποιότητα απόδοσης. Η μουσική για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα είναι μια υπέροχη συλλογή από μουσικούς χορούς τριών αιώνων, καθώς και 
ηχογραφήσεις που έγιναν αποκλειστικά για τη RAD από την Orchestra of English National 
Ballet (Ορχήστρα του Εθνικού Αγγλικού Μπαλέτου) υπό τη διεύθυνση του Gavin Sutherland. 
 

© Royal Academy of Dance 
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4. Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος 
 
Οι στόχοι των τίτλων σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος Graded είναι οι εξής: 

• Να προαχθεί η μελέτη του μπαλέτου και των σχετικών κλάδων χορού ως ψυχαγωγική 
ή/και επαγγελματική δραστηριότητα 

 

• Να παρασχεθεί ένα μέσο μέτρησης της απόκτησης τεχνικών, μουσικών και 
δεξιοτήτων ερμηνείας στο μπαλέτο και στους σχετικούς κλάδους χορού 

 

• Να προαχθεί και να ενθαρρυνθεί η απόλαυση της κίνησης ως μορφή σωματικής 
εξάσκησης 

 

• Να δοθεί μια ευκαιρία σε όλα τα παιδιά και στους εφήβους να βιώσουν το χορό 
συνοδεία ζωντανής ή ηχογραφημένης μουσικής 

 

• Να ενθαρρυνθεί η προσωπική αυτοπεποίθηση και η ομαδική επίγνωση μέσω της 
εμπειρίας του χορού σόλο, με παρτενέρ και σε μικρές ομάδες 

 

• Να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας γενικής εκτίμησης για τη μουσική μέσω του χορού 
σε διάφορα μουσικά στιλ και ρυθμικά μοτίβα 

 

• Να παρακινηθούν οι σπουδαστές παρέχοντας μια σειρά σαφώς προσδιορισμένων 
στόχων οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να αντανακλούν τις αρχές της 
ασφαλούς πρακτικής χορού 

 

• Να παρέχει στους δασκάλους ένα μέσον μέτρησης της ατομικής προόδου των 
σπουδαστών τους. 

 

Ένα πρόγραμμα μελέτης βασισμένο στα συγκεκριμένα προσόντα προορίζεται να παράσχει 
στους σπουδαστές τα εξής: 

• Αυξανόμενη ικανότητα να επιδεικνύουν πρακτική γνώση των κλάδων χορού στο 
μπαλέτο και το κάρακτερ 

 

• Ένα προοδευτικό μέτρο επίδοσης έναντι συγκεκριμένων κριτηρίων 
 

• Αυξανόμενη αυτοπεποίθηση μέσω της μάθησης, της απομνημόνευσης και της 
εκτέλεσης προκαθορισμένων ακολουθιών κίνησης, μελετών και χορών 

 

• Επίγνωση και κατανόηση της συνεργασίας με τους άλλους 
 

• Εκτίμηση, μέσω πρακτικής εμπειρίας, διαφορετικών κλάδων χορού με τη μουσική 
που τους συνοδεύουν. 
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5. Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Ένας υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων μελέτης βάσει των 
επιπέδων Grades 1–3 θα είναι σε θέση: 

Τεχνική 
• Να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση της θεμελιώδους και σχετικής τεχνικής που 

απαιτείται στο Επίπεδο 1 
 

• Να επιδεικνύει συντονισμό, έλεγχο και ακρίβεια σε μια σειρά ακολουθιών 
 

• Να εκτελεί ασκήσεις με επίγνωση της γραμμής 
 

• Να εκτελεί ασκήσεις με χωροταξική επίγνωση του σώματος στις κινήσεις στο χώρο 
και στις περιστροφές 

 

• Να επιδεικνύει επίγνωση των κατάλληλων δυναμικών αξιών στην εκτέλεση του 
λεξιλογίου 

Μουσική 
• Να εκτελεί με σωστό και ακριβή χρονισμό και να ανταποκρίνεται σωστά στη μουσική 

Απόδοση 
• Να εκτελεί τις ασκήσεις με έκφραση και επικοινωνία. 
 
 
Στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται για την ικανότητά τους να: 

• Εκτελούν μια σειρά από προετοιμασμένες ασκήσεις μπαλέτου οι οποίες απαιτούν 
ασφαλή στάση, σωστή τοποθέτηση βάρους, συντονισμό ολόκληρου του σώματος, 
έλεγχο, γραμμή, χωροταξική επίγνωση και δυναμικές αξίες 

 

• Χορεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης συγχρονισμένα με τη μουσική και να 
επιδεικνύουν ανταπόκριση στη μουσική 

 

• Χορεύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, με έκφραση και επικοινωνία 
 

• Εκτελούν δύο χορούς οι οποίοι απαιτούν από τον υποψήφιο να επιδείξει όλες τις 
παραπάνω πτυχές της Τεχνικής, της Μουσικής και της Απόδοσης. 

 
Προοδεύοντας σε αυτά τα προσόντα του Επιπέδου 1, οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν 
ένα αυξανόμενο λεξιλόγιο βημάτων και μια αυξανόμενη επίγνωση και κατοχή της τεχνικής 
του χορού. Οι υποψήφιοι αναμένεται να επιδείξουν γνώση του λεξιλογίου όπως ορίζεται από 
το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η κατανόηση της τεχνικής αντανακλάται 
στην ικανότητα συντονισμού κινήσεων για τη δημιουργία συνδυασμών βημάτων με σωστή 
ποιότητα κίνησης (δηλαδή ακρίβεια και έλεγχο), εντός του εύρους σωματικής ικανότητας των 
υποψηφίων. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν αυξανόμενη αυτοπεποίθηση κατά την εκτέλεση. 
Πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τη μουσική και να επιδεικνύουν αναπτυγμένη 
ευαισθησία στο μουσικό περιεχόμενο και στιλ. Οι εκτελέσεις των υποψηφίων πρέπει να 
μεταδίδουν αναπτυγμένη χωροταξική επίγνωση, ικανότητα συνεργασίας με άλλους και 
ανταπόκριση στο κοινό. 
 

© Royal Academy of Dance 
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6. Μορφές αξιολόγησης 
 
Μορφή εξέτασης 
 
Περιεχόμενο Grade 1 Μορφή (με 4 υποψήφιους) 
Τεχνική 1 
Warm up (Προθέρμανση) 
Legs and arms (Πόδια και χέρια) 

Όλοι μαζί 
Δύο τη φορά 

Τεχνική 2 
Port de bras 
Demi-pliés 
Transfer of weight (Μεταφορά βάρους) 
Walks (Βηματισμοί)  

Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 
Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά συνεχόμενα 

Τεχνική 3 
Sautés 
Petits jetés και spring points 
Galops 

Όλοι μαζί 
Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά ή όλοι μαζί δύο φορές 

Τεχνική 4 
Springs (Αναπηδήσεις) 
Step hop (βήμα αναπήδησης) και parallel assemblé 

Δύο τη φορά 
Ένας τη φορά συνεχόμενα 

Dance (Χορός): Α ή Β Ένας τη φορά 
Character Dance (Χορός Κάρακτερ): C ή D Ένας τη φορά 
Révérence Όλοι μαζί 

 
 
Περιεχόμενο Grade 2 Μορφή (με 4 υποψήφιους) 
Τεχνική 1 
Pliés 
Battements tendus 
Προετοιμασία για grands battements 

Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 

Τεχνική 2 
Port de bras 
Fondus 
Transfer of weight (Μεταφορά βάρους) 
Adage  

Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά συνεχόμενα 
Δύο τη φορά ή όλοι μαζί δύο φορές 
Δύο τη φορά  

Τεχνική 3 
Sautés και soubresauts 
Echappés sautés και petits jetés 
Galops (Γκαλόπ) 

Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά ή όλοι μαζί δύο φορές 

Τεχνική 4 
Turns (Περιστροφές) και parallel assemblés 
Grand allegro 

Ένας τη φορά συνεχόμενα 
Δύο τη φορά συνεχόμενα 

Dance (Χορός): Α ή Β Ένας τη φορά 
Character Dance (Χορός Κάρακτερ): C ή D Ένας τη φορά 
Révérence Όλοι μαζί 
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Περιεχόμενο Grade 3 Μορφή (με 4 υποψήφιους) 
Τεχνική 1 
Pliés 
Battements tendus και battements glissés 
Battements fondus και développés devant 
Grands battements A – devant Ή  
Grands battements B – second και derrière 

Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 
Όλοι μαζί 
 

Τεχνική 2 
Port de bras 
Ronds de jambe à terre 
Transfer of weight (Μεταφορά βάρους) 
Adage  

Δύο τη φορά 
Όλοι μαζί 
Δύο τη φορά ή όλοι μαζί δύο φορές 
Δύο τη φορά  

Τεχνική 3 
Sautés και changements 
Glissades, sissonnes και assemblés 
Posés και temps levés 

Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά 
Δύο τη φορά 

Τεχνική 4 
Turns (Περιστροφές) 
Grand allegro 

Ένας τη φορά συνεχόμενα 
Ένας τη φορά συνεχόμενα 

Dance (Χορός): Α, Β ή C Ένας τη φορά 
Character Dance (Χορός Κάρακτερ): D ή E Ένας τη φορά 

 
 
Μορφή του Class Award 
 
Το περιεχόμενο για τα Class Awards είναι το ίδιο με αυτό των εξετάσεων Graded (δείτε 
παραπάνω) με τη διαφορά ότι οι υποψήφιοι παρουσιάζουν ένα χορό αντί δύο.  
Τα Class Awards διεξάγονται από το δάσκαλο ή κάποιο βοηθό. 
 
Οι δάσκαλοι πρέπει να χωρίσουν τους υποψήφιους σε ομάδες κατάλληλες για το χώρο του 
στούντιο ώστε να επιτρέπουν στον Εξεταστή να βλέπει καλά τους υποψήφιους και να 
τηρήσουν τον προκαθορισμένο χρόνο. 
 
Ο Χορός πρέπει να αποδοθεί ανά δύο τη φορά και σε συνεχόμενες διαγώνιους κατά ζεύγη. 
 
 
Μορφή του Solo Performance Award 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες έως τεσσάρων ατόμων. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν τρεις χορούς, κάθε ένας εκ των οποίων σόλο. Δύο 
από αυτούς τους χορούς πρέπει να προέρχονται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του Graded Examination. Ο τρίτος χορός μπορεί να είναι είτε: 
 

(α) από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Graded ή 
(β) ελεύθερη επιλογή, σε οποιοδήποτε είδος ή στιλ χορού. 
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7. Πόροι 
 
Σημειώσεις στο Word / Σημειογραφία Benesh 
 
Κωδικός Περιγραφή 
100G123 Grades 1–3: Set Exercises and Dances (περιλαμβάνει πλήρεις σημειώσεις και 

σημειογραφία Benesh για όλο το περιεχόμενο των εξετάσεων) 
 
 
Μουσική 
 
Κωδικός Περιγραφή 
200G123 Grades 1–3: Παρτιτούρες: Set Exercises and Dances 
300G123 Grades 1–3: Σειρά από 3 CD, κάθε ένα από τα οποία περιέχει ορχηστρικές εκδόσεις 

(για εξετάσεις) και εκδόσεις με πιάνο (για πρόβα) της μουσικής 
 
 
DVD 
 
Κωδικός Περιγραφή 
330G123 Grades 1–3: Set Exercises and Dances 

 


	Όλα τα μαθήματα για δασκάλους, καθώς και τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος όπως το συγκεκριμένο, έχουν μια εγγενή αξία: ενδεχομένως αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου Accreditation of Prior Experiential Learning (Διαπίστευσης Προηγούμενης Βιωματικής Μάθησης) (APEL), το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαλλαγή από μελλοντική μάθηση τυπικών προγραμμάτων σπουδών. Με το βλέμμα στο μέλλον, η RAD πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιο Continuing Professional Development (Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης) (CPD) τον Ιούλιο του 2013. Από την 1η Ιουλίου 2013, όλες οι δραστηριότητες CPD της RAD θα έχουν μια συνδεδεμένη αξία – διατυπωμένη είτε σε «διδακτικές μονάδες» (σύμφωνα με την πιο τυπική μάθηση) είτε σε «ώρες» (σύμφωνα με την πιο πρακτική / βιωματική μάθηση). Εν τω μεταξύ, τα τρέχοντα μαθήματα δεν έχουν «εξαργυρώσιμες» διδακτικές μονάδες ή ώρες σε σχέση με τις μελλοντικές υποχρεωτικές απαιτήσεις CPD.
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