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Οδηγίες μαθήματος για δασκάλους 
Advanced Foundation (Άνδρες και γυναίκες) 

 
 
1. ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα Advanced Foundation έχει τους ακόλουθους στόχους: 
 

 Να παράσχει μια επισκόπηση του νέου προγράμματος σπουδών που 

παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και να προσφέρει στους 

δασκάλους ασφαλείς βάσεις, ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν και να 

αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών. 

 

 

 Να απεικονίσει τις απαιτούμενες κινήσεις όπως επισημαίνονται στα 

βιβλία The Foundations of Classical Ballet Technique (Βασικές γνώσεις 

της τεχνικής του κλασικού μπαλέτου) και The Progressions of Classical 

Ballet Technique (Ανάπτυξη της τεχνικής του κλασικού μπαλέτου). 

 

 

 Να αποσαφηνίσει τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και την εξέλιξη της 

χορογραφίας και του κινησιολογίου που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα σπουδών. 

 

 

 Να προσφέρει μια ευκαιρία στους δασκάλους να κατανοήσουν τα 

κριτήρια βαθμολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής τους κατά την 

προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις. 

 

 

 Να επιτρέψει στους δασκάλους να εκτελέσουν τις κατάλληλες κινήσεις 

για να αναπτύξουν την απαιτούμενη τεχνική, τις εκτελεστικές ικανότητες 

και τη μουσικότητα για τις παραλλαγές. 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ευκαιρίες για μια νέα 

πορεία εξέλιξης στον τομέα της χορευτικής διδασκαλίας.  

 

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον 

οποίο διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών και το ρόλο που παίζει ο δάσκαλος 

χορού στην ανατροφή και την ανάπτυξη σκεπτόμενων, έξυπνων χορευτών. Οι 

δάσκαλοι δεν θα πρέπει μόνο να γνωρίζουν το περιεχόμενο (ΤΙ), αλλά και να 

έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία (ΠΩΣ), έχοντας δώσει επίσης 

έμφαση στην ανάπτυξη της μουσικότητας και των εκτελεστικών ικανοτήτων. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Κάθε μάθημα διεξάγεται σε δύο ημέρες, επί έξι ώρες κάθε ημέρα (συνολική 
διάρκεια μαθήματος δώδεκα ώρες).  
 
Το μάθημα διακρίνεται σε τέσσερα μέρη: 
 

 
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 
Εισαγωγή στο μάθημα: συνοπτική περιγραφή του διήμερου 
μαθήματος 
 

 
5 λεπτά 

 
Επισκόπηση    
 

 Δεοντολογία   
 

 Στόχοι   
 

 Εκπαιδευτικοί σκοποί 
 

 Μεθοδολογικοί σκοποί  
 

 Κριτήρια αξιολόγησης 
 

 Πληροφορίες για τη μουσική 
 

 Μορφή εξέτασης 
 

 Βασικές πηγές 
 

 
15 λεπτά 

 
Πρακτική συζήτηση: Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Άνδρες και γυναίκες  
 
Περιεχόμενο -   
 

 Μπάρα 
 

 
8 λεπτά 
 
 
 
 
 
72 λεπτά 
 

 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 

 

 
15 λεπτά 
 

 

 Port de Bras 
 

 Εξάσκηση στο κέντρο και pirouettes (πιρουέτες) 
 

 Pirouette enchaînement 

 
25 λεπτά 
 
20 λεπτά 
 
20 λεπτά 
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΦΑΓΗΤΟ) 
 

60 λεπτά 
 

 

 Variation 1 Γυναίκες 
 

 Adage 
 

 

70 λεπτά 
 
20 λεπτά 
 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
 

 

15 λεπτά 
 

 Allegro 1  
 

 Variation 1 Άνδρες 

 

10 λεπτά 
 
65 λεπτά 
 

 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

 

 Allegro 2  
 

 Allegro 3 
 

 Allegro 4 
 

 Ελεύθερο enchaînement 
 

 

20 λεπτά 
 
20 λεπτά 
 
20 λεπτά 
 
40 λεπτά 
 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
 

 

15 λεπτά 
 

 

 Variation 2 Άνδρες 
 

65 λεπτά 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΦΑΓΗΤΟ) 
 

60 λεπτά 
 

 

 Variation 2 Γυναίκες 
 

 Allegro 5 και 6 Άνδρες 
 

 

70 λεπτά 
 
25 λεπτά 
 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
 

 

15 λεπτά 
 

 

 Pointe 
 

 Révérence 
 

 

50 λεπτά 
 
5 λεπτά 

 
Πληροφορίες για την εξέταση, ανακεφαλαίωση, σύνοψη και 
ερωτήσεις 
 

 
15 λεπτά 
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3. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 
 

 
Βασική αναγνωστική ύλη για δασκάλους: 
 

 Set Exercises and Variations – Advanced Foundation (Καθορισμένες 

ασκήσεις και παραλλαγές - Advanced Foundation)  

 Specification για Advanced Foundation, Advanced 1 και Advanced 2 
(Προδιαγραφές για Advanced Foundation, Advanced 1 και Advanced 2) 

 

 Examinations Information, Rules and Regulations (Πληροφορίες 

εξετάσεων, κανόνες και κανονισμοί) 

 (Σημαντική σημείωση: Αναφορικά με τις Προδιαγραφές και τις Πληροφορίες εξετάσεων, 
τους κανόνες και τους κανονισμούς, διατίθενται οι εκδόσεις για (α) την Αγγλία, Ουαλία 
και Βόρεια Ιρλανδία και (β) τη Σκωτία. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η έκδοση για Αγγλία/ Ουαλία/ Βόρεια Ιρλανδία.) 

 The Foundations of Classical Ballet Technique (Βασικές γνώσεις της 

τεχνικής του κλασικού μπαλέτου) 

 Progressions of Classical Ballet Technique (Ανάπτυξη της τεχνικής του 
κλασικού μπαλέτου) 

 
 

Βασική ύλη παρακολούθησης για δασκάλους: 
 

 Advanced Foundation DVD 
 
 
Βασική ύλη ακρόασης για δασκάλους: 
 

 Advanced Foundation CD 
  
 
 

4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 

Όπως ισχύει και με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, το νέο έργο δεν είναι ένα 

απλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά η πλήρης διδακτέα ύλη για τις εξετάσεις, 

δηλ. μια κλιμακωτή σειρά αξιολογήσεων. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα 

σπουδών είναι ο καρπός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα 

πρέπει να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι, με βάση τις 

οδηγίες που δίνονται στο παρόν μάθημα.  

 

 

Η βασική φιλοσοφία σε αυτό το επίπεδο είναι να διευρυνθεί η 

συστηματοποιημένη γνώση και κατανόηση της τεχνικής του μπαλέτου, η οποία 
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καλλιεργήθηκε στα προγράμματα σπουδών Foundation και Intermediate. Το 

πρόγραμμα σπουδών θα προκαλέσει και θα εμπνεύσει τους σπουδαστές σε 

τεχνικό, καλλιτεχνικό, μουσικό και δημιουργικό επίπεδο και θα τους βοηθήσει 

να γίνουν «σκεπτόμενοι χορευτές». Οι σπουδαστές που παρακολουθούν μια 

σειρά μαθημάτων βασισμένων στο παρόν πρόγραμμα σπουδών θα 

αναπτύξουν, πέρα από ισχυρές βάσεις στον τομέα της τεχνικής, και μια 

ευρύτερη αίσθηση της θεατρικότητας, της δυναμικής των κινήσεων και της 

ερμηνείας της μουσικής. 

 

 

Η μουσική, όπως πάντα, έχει κρίσιμη σημασία για την ταυτότητα του παρόντος 

προγράμματος σπουδών. Ορισμένες φορές, η δημιουργική ομάδα αφέθηκε 

στο χαρακτήρα συγκεκριμένων μουσικών κομματιών ο οποίος ενέπνευσε μια 

ιδιαίτερη χορογραφία. Άλλες φορές, η μουσική επιλέχτηκε ειδικά για να 

αντανακλά τη δυναμική και την έκφραση που απαιτείται από την κίνηση. 

Υπάρχει μια σαφής προοδευτική πορεία στο περιεχόμενο των Enchaînements 

και Variations από το Intermediate στο Advanced Foundation. Στην ενότητα 

Allegro περιλαμβάνεται μια ελεύθερη ακολουθία Enchaînements. 

 

 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών για το 

μπαλέτο το οποίο να προκαλεί και να εμπνέει τους σπουδαστές σε τεχνικό, 

καλλιτεχνικό, μουσικό και δημιουργικό επίπεδο, με ασκήσεις και παραλλαγές 

που θα ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη σωματική ευεξία και, 

παράλληλα, θα διευρύνουν την αίσθηση της θεατρικότητας, της δυναμικής των 

κινήσεων και της ερμηνείας της μουσικής. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα 

πρέπει να διατηρεί όλα τα στοιχεία του παραδοσιακού μπαλέτου, αλλά και να 

περιλαμβάνει κινήσεις μπαλέτου εναρμονισμένες με τα ευμετάβλητα στυλ του 

σήμερα.  

 

 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 
Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών για επαγγελματικές βαθμίδες 

(Vocational Graded Syllabus) είναι: 
 

 Να παράσχει ένα μέσο μέτρησης, προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
κεκτημένες τεχνικές, μουσικές και εκτελεστικές δεξιότητες στο μπαλέτο. 

 

 Να παράσχει στους υποψηφίους γερές βάσεις κατά την προετοιμασία 
για μια περαιτέρω εκπαίδευση και/ ή σταδιοδρομία στο χορό ή σε τομείς 
σχετικούς με το χορό. 
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 Να παράσχει ένα μέτρο προοδευτικής αξιολόγησης, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η επιτυχημένη απόδοση στο μπαλέτο με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια. 

 

 Να παράσχει στους υποψηφίους μια σειρά σαφώς καθορισμένων 
στόχων, οι οποίοι αντανακλούν τις αρχές της ασφαλούς πρακτικής 
χορού. 

 

 Να προσφέρει στους υποψηφίους την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνώς 
αναγνωρισμένους τίτλους υψηλού επιπέδου στο χώρο του μπαλέτου. 

 
 
Μια σειρά μαθημάτων βασισμένη σε αυτά τα προσόντα έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τους σπουδαστές να μπορέσουν να επιδείξουν με συνεχώς 
μεγαλύτερη ικανότητα τις εμπεριστατωμένες γνώσεις και τις πρακτικές τους 
δεξιότητες στο μπαλέτο. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Τα αποτελέσματα διδασκαλίας περιγράφουν τι θα πρέπει να γνωρίζει, να 

κατανοεί ή να μπορεί να κάνει ένας σπουδαστής στο τέλος της διδακτικής 

διαδικασίας, σε σχέση με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την απόδοση.   

 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζουν το επίπεδο που αναμένεται να πληροί 

ένας σπουδαστής, προκειμένου να αποδείξει ότι επιτεύχθηκαν τα 

αποτελέσματα διδασκαλίας. 

 

Αποτελέσματα διδασκαλίας 

Ο σπουδαστής θα πράττει τα 
ακόλουθα: 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Ο σπουδαστής μπορεί να πράττει τα 
ακόλουθα: 

 Επιδεικνύει καθ' όλη την 
παρουσίαση ότι γνωρίζει και 
κατανοεί σε βάθος και 
εμπεριστατωμένα τη βασική και 
κατάλληλη τεχνική μπαλέτου, 
καθώς και το σχετικό 
κινησιολόγιο, και ότι εφαρμόζει 
στην πράξη αυτές τις γνώσεις. 

 Επιδεικνύει ότι γνωρίζει σε βάθος, 
εμπεριστατωμένα και λεπτομερώς τη 
μηχανική και το σκοπό του απαιτούμενου 
κινησιολογίου και εφαρμόζει στην πράξη 
αυτές τις γνώσεις. 

 Ανταποκρίνεται στις κατευθύνεις που του 
δίνονται και τις ερμηνεύει με ωριμότητα 
και προσοχή. 

 Εκτελεί μια σειρά σύνθετων 
κινητικών ακολουθιών 
επιδεικνύοντας ισχυρή και 
ασφαλή τεχνική δεξιότητα στο 
μπαλέτο. 

 Επιδεικνύει την τεχνική του δεξιότητα με 
αυτοπεποίθηση δείχνοντας σωματική 
επίγνωση, δύναμη και σφρίγος. 

 Επιδεικνύει πειθαρχημένη, ώριμη και 
προσεκτική προσέγγιση μέσω μιας 
πληθώρας ανώτερων τεχνικών 
δεξιοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται 
η επίγνωση του χώρου, ο έλεγχος  
και ο συντονισμός. 

 Εκτελεί μια σειρά σύνθετων 
κινητικών ακολουθιών 
δείχνοντας ότι κατανοεί τη 
μουσικότητα του μπαλέτου. 

 Επιδεικνύει ότι κατανοεί σε βάθος, με 
ασφάλεια και εμπεριστατωμένα ένα πιο 
σύνθετο εύρος ρυθμικών ήχων, τόνων και 
συγχρονισμών. 

 Επιδεικνύει ότι κατανοεί σε βάθος, με 
ασφάλεια και εμπεριστατωμένα πώς 
ερμηνεύεται η μουσική σε πιο σύνθετες 
ακολουθίες, συμπεριλαμβανομένων 
στοιχείων όπως το φραζάρισμα, η 
δυναμική και η ατμόσφαιρα. 

 Επιδεικνύει και αξιοποιεί μια 
πληθώρα εκτελεστικών 
ικανοτήτων στο μπαλέτο με 
σιγουριά. 

 Επιδεικνύει ότι μπορεί να επικοινωνήσει 
με το κοινό με ωριμότητα και με τον 
κατάλληλο τρόπο. 

 Επιδεικνύει ότι συναισθάνεται σαφώς τις 
λεπτές αποχρώσεις σε μια παρουσίαση, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
έκφραση, η επικοινωνία, η προβολή. 
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Σε αυτό το επίπεδο, ζητείται από τους υποψηφίους να επιδείξουν τη γνώση 

του κινησιολογίου όπως ορίζεται από το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών. Η κατανόηση της τεχνικής αντανακλάται στην ικανότητα 

συντονισμού των κινήσεων, προκειμένου να παράγονται συνδυασμοί βημάτων 

με υψηλή ποιότητα στην κίνηση, σύμφωνα με τη σωματική ικανότητα των 

υποψηφίων. 

 

Οι υποψήφιοι επιδεικνύουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά 

με το κοινό. Μπορούν να ερμηνεύουν τη μουσική και να επιδείξουν ευαισθησία 

στο μουσικό περιεχόμενο και το στυλ των κινήσεων.   
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7. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
  

Τεχνική 
 

Οι επεξηγήσεις των αξιολογούμενων στοιχείων σε επίπεδο τεχνικής δίνονται 
παρακάτω: 
 

 

Μουσική 

 

Οι επεξηγήσεις των αξιολογούμενων στοιχείων σε επίπεδο μουσικής δίνονται 
παρακάτω: 
 

Συγχρονισμός  Τα βήματα που εκτελούνται σε συγχρονισμό με τη 
μουσική, δηλ. με το σωστό ρυθμό.   

Ανταπόκριση στη 
μουσική 

Η ικανότητα ανταπόκρισης στο φραζάρισμα (μουσικές 
παύσεις), στη δυναμική (ένταση και μουσικά 
αποκορυφώματα), στην ατμόσφαιρα (το στυλ και η 
διάθεση που μεταδίδει η μουσική) και στους διάφορους 
τόνους, καθώς και στη «φόρμα» διαφόρων μέτρων και 
χορευτικών ρυθμών.  

 

Εκτέλεση 

 
Οι επεξηγήσεις των αξιολογούμενων στοιχείων σε επίπεδο εκτέλεσης δίνονται 
παρακάτω: 

Ασφαλής στάση Ασφαλής χρήση του κορμού (ανατρέξτε στη σελίδα 8 του 
The Foundations of Classical Ballet Technique) 

Σωστή τοποθέτηση 
βάρους 

Το βάρος του σώματος επικεντρώνεται στο ένα ή στα 
δύο πόδια ή μεταφέρεται με άνεση από το ένα στα δύο 
πόδια και από τα δύο πόδια στο ένα sur place ή με 
διαδοχικές αρμονικές κινήσεις. 

Συντονισμός 
ολόκληρου του 
σώματος 

Η αρμονική σχέση μεταξύ κορμού, άκρων, κεφαλιού και 
εστιασμένου βλέμματος κατά την κίνηση.   

Έλεγχος  Σταθερές και ισορροπημένες κινήσεις, οι οποίες 
επιτυγχάνονται μέσω της δύναμης και της σωστής 
χρήσης του turnout. 

Γραμμή Η επίδειξη μιας σειράς αρμονικών γραμμών μέσω 
ολόκληρου του σώματος.  

Επίγνωση του 
χώρου 

Αποτελεσματική χρήση του περιφερειακού χώρου και του 
χώρου όπου γίνεται η παρουσίαση, επίσης η ικανότητα 
μετακίνησης μέσα στο χώρο. 

Δυναμικές αξίες Η ικανότητα εκτέλεσης των κατάλληλων δυναμικών 
κινήσεων σε κάθε βήμα, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω 
της συντονισμένης χρήσης ποδιών, κάτω και πάνω 
άκρων.   
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Έκφραση Έκφραση που αντανακλάται στο πρόσωπο, το σώμα και 
τη δυναμική της κίνησης. 

Ερμηνεία Ο χορευτής κατανοεί το λόγο του χορού και 
ανταποκρίνεται με επιδεξιότητα, δηλ. το κίνητρο για την 
κίνηση. 

Επικοινωνία Απαιτούμενη επαφή με το κοινό. 

Προβολή Η ικανότητα προβολής της έκφρασης, των αισθημάτων 
και συναισθημάτων στο κοινό. 
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8.  ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 
Συζητήστε αυτές τις πληροφορίες με τους δασκάλους στην έναρξη, κατά τη 

διάρκεια ή στο τέλος του μαθήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

προετοιμαστούν για όλο το περιεχόμενο που αναφέρεται. 

 
Γυναίκες 

 
 
  

Περιεχόμενο Μορφή με τέσσερις υποψηφίους 

ΜΠΑΡΑ 

Pliés  

Battements tendus  

Battements glissés και battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus και ronds de jambe 
en l’air 

Battements frappés και petits 
battements serrés  

Adage 

Grands battements και grands 
battements en cloche 

 

 

 

 

 

Όλοι μαζί (όλες οι ασκήσεις) 

ΚΕΝΤΡΟ 

Port de bras 

Εξάσκηση στο κέντρο και pirouettes 
(πιρουέτες) 

Pirouette enchaînement 

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Ελεύθερο enchaînement 

Allegro 3 

Allegro 4 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥΕΝΤ 

Μπάρα: 

Rises 

Relevés και posés  

 

Κέντρο: 

 

Όλοι μαζί (όλες οι ασκήσεις) 

 

Echappés relevés και emboîtés 

Courus και posés 

Pirouettes (Πιρουέτες) 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

VARIATION 

Variation 1 ή 2 Σόλο 

RÉVÉRENCE 

Révérence Όλοι μαζί 
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Άνδρες 
 

 
 
  

Περιεχόμενο Μορφή με τέσσερις υποψηφίους 

ΜΠΑΡΑ 

Pliés  

Battements tendus  

Battements glissés και battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus και ronds de jambe 
en l’air 

Battements frappés και petits 
battements serrés 

Adage 

Grands battements και grands 
battements en cloche 

 

 

 

 

 

Όλοι μαζί (όλες οι ασκήσεις) 

ΚΕΝΤΡΟ 

Port de bras 

Εξάσκηση στο κέντρο και pirouettes 
(πιρουέτες) 

Pirouette enchaînement 

Adage 

 

Allegro A 

Allegro 1 

Allegro 2 

Ελεύθερο enchaînement  

Allegro 3 

Allegro 4 

 

Allegro B 

Allegro 5 

Allegro 6 

 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

Σε ζεύγη 

 

 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

 

 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

VARIATION 

Variation 1 ή 2 Σόλο 

RÉVÉRENCE 

Révérence Όλοι μαζί 
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Άνδρες και γυναίκες 

 

 
 
  

Περιεχόμενο Μορφή με τέσσερις υποψηφίους 

ΜΠΑΡΑ 

Pliés  

Battements tendus  

Battements glissés και battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus και ronds de jambe 
en l’air 

Battements frappés και petits 
battements serrés 

Adage 

Grands battements και grands 
battements en cloche 

 

 

 

 

 

Όλοι μαζί (όλες οι ασκήσεις) 

ΚΕΝΤΡΟ 

Port de bras 

Εξάσκηση στο κέντρο και pirouettes 
(πιρουέτες) 

Pirouette enchaînement 

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Ελεύθερο enchaînement  

Allegro 3 

Allegro 4 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥΕΝΤ: Μπάρα (Γυναίκες) 

Rises 

Relevés και posés  

 

 

Όλοι μαζί (όλες οι ασκήσεις) 

 

ALLEGRO (Άνδρες) 

Allegro 5 

Allegro 6 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥΕΝΤ: Κέντρο (Γυναίκες) 

 

Echappés relevés και emboîtés 

Courus και posés 

Pirouettes (Πιρουέτες) 

 

Σε ζεύγη 

Σε ζεύγη 

Σόλο 

VARIATION 

Variation 1 ή 2 (άνδρες και γυναίκες) Σόλο (οι άνδρες παρουσιάζουν πρώτοι) 

RÉVÉRENCE (ΟΛΟΙ) 
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9. ΠΗΓΕΣ 
 

Παρακάτω αναφέρονται ενημερωτικά οι βασικές πηγές για μελέτη, 

αναπαραγωγή και ακρόαση προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα απαιτούμενα 

προσόντα, εφόσον κάποιος δάσκαλος επιθυμεί διευκρινήσεις.  

 

  
Έντυπα βιβλία για τις καθορισμένες ασκήσεις και παραλλαγές 

 

Όλες οι ασκήσεις και οι παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 

σημειογραφίας του Benesh και των οδηγιών για την ανάγνωση του Benesh, 

αναφέρονται λεπτομερώς στην έκδοση για κάθε επίπεδο.  

 

Έντυπο βιβλίο μουσικής 

 

Οι βαθμολογίες για όλες τις ασκήσεις και τις παραλλαγές παρέχονται στην 

έκδοση για κάθε επίπεδο μαζί με συμπληρωματική μουσική υπόκρουση για 

χρήση σε τμήμα.  

 

DVD 

 

Το περιεχόμενο των εξετάσεων είναι διαθέσιμο σε DVD. Οι δάσκαλοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι τα DVD έχουν ως σκοπό να παράσχουν οδηγίες 

αποκλειστικά για την εξέταση. Συνιστούμε στους δασκάλους να μην παρέχουν 

τμήματα όπου η εργασία βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της εξέτασης 

όπως απεικονίζεται στο DVD, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετηθεί 

μια «τυποποιημένη συνταγή» αντί για μια ανεξάρτητη, δημιουργική και 

προσανατολισμένη στο σπουδαστή προσέγγιση. 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έντυπο βιβλίο 

Κωδικός: 100ADF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Advanced 
Foundation: Set exercises and variations (Εξετάσεις 
επαγγελματικών βαθμίδων στο χορό: Advanced 
Foundation: Καθορισμένες ασκήσεις και παραλλαγές). 

Έντυπο βιβλίο 
μουσικής 

Κωδικός: 200ADF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Advanced 
Foundation: Music for Set exercises and variations 
(Εξετάσεις επαγγελματικών βαθμίδων στο χορό: Advanced 
Foundation: Μουσική για καθορισμένες ασκήσεις και 
παραλλαγές) 

CD  

Κωδικός: 300ADF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Advanced Foundation: Music for Set exercises and 
variations (Εξετάσεις επαγγελματικών βαθμίδων στο χορό: 
Advanced Foundation: Μουσική για καθορισμένες ασκήσεις 
και παραλλαγές)  

DVD  

Κωδικός: 330ADF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Advanced Foundation: Set exercises and variations 
(Εξετάσεις επαγγελματικών βαθμίδων στο χορό: Advanced 
Foundation: Καθορισμένες ασκήσεις και παραλλαγές. 
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CD 

 

Υπάρχει ένα CD σε κάθε επίπεδο μαζί με το περιεχόμενο της εξέτασης και 

συμπληρωματική μουσική υπόκρουση για χρήση σε τμήμα.  
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έντυπο βιβλίο 

Κωδικός: 100FCBT 

The Foundations of Classical Ballet Technique (Βασικές 
γνώσεις της τεχνικής του κλασικού μπαλέτου) 

 

Έντυπο βιβλίο 

Κωδικός: 100PCBT 

Progressions of Classical Ballet Technique (Ανάπτυξη της 
τεχνικής του κλασικού μπαλέτου) 

 
 

The Foundations of Classical Ballet Technique (Βασικές γνώσεις της 

τεχνικής του κλασικού μπαλέτου) 

 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές αναφορικά με την τεχνική του 

κλασικού μπαλέτου. Ορίζει ποια είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικές ποζισιόν 

και κινήσεις. 

 

Progressions of Classical Ballet Technique (Ανάπτυξη της τεχνικής του 

κλασικού μπαλέτου)  

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τέλειο σύντροφο και τη συνέχεια του the 

Foundations of Classical Ballet Technique. 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έλεγχος on-line Specification: Advanced Foundation, Advanced 1 και 
Advanced 2 (Προδιαγραφές για Advanced Foundation, 
Advanced 1 και Advanced 2) 

On-line 
Examination Information, Rules & Regulations 
(Πληροφορίες εξετάσεων, κανόνες και κανονισμοί) 

 
 

Προδιαγραφές 

 

Μπορείτε να λάβετε την τεκμηρίωση σχετικά με τις προδιαγραφές από την 

ιστοσελίδα της Ακαδημίας: www.rad.org.uk/examinations > specifications . 

 

Υπάρχει το βασικό έγγραφο Examinations Information, Rules & Regulations, 

καθώς και οι ξεχωριστές προδιαγραφές για τις εξετάσεις ανάλογα με το 

επίπεδο πιστοποίησης. 

 

Το Examinations Information, Rules & Regulations είναι το έγγραφο που θα 

πρέπει να μελετήσετε πρώτο-πρώτο, καθώς θα βρείτε σ' αυτό επίσημες 

πληροφορίες και οδηγίες για τα πάντα, από την εγγραφή και τη διαδικασία 

εισαγωγής ως τα αποτελέσματα και την πιστοποίηση, ενώ παράλληλα θα 

ενημερωθείτε για θέματα όπως ίσες ευκαιρίες, αθέμιτες πρακτικές, διαδικασία 

εξέτασης, απαιτήσεις για εξεταστικά κέντρα/ χώρους, στολές και πόρους, 

έξοδα, αποχωρήσεις και αποζημιώσεις και θα σας δοθούν και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες. 

 

http://www.rad.org.uk/
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Οι Προδιαγραφές περιγράφουν συνοπτικά το περιεχόμενο, τους στόχους και 

τους σκοπούς, τα αποτελέσματα διδασκαλίας και τα κριτήρια αξιολόγησης του 

προγράμματος σπουδών, καθώς και τις απαιτούμενες πηγές για κάθε εξέταση. 

 

Αναφορικά με τις Προδιαγραφές και τις Πληροφορίες εξετάσεων, τους κανόνες 

και τους κανονισμούς, διατίθενται οι εκδόσεις για (α) την Αγγλία, Ουαλία και 

Βόρεια Ιρλανδία και (β) τη Σκωτία. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται η έκδοση για Αγγλία/ Ουαλία/ Βόρεια Ιρλανδία. 

 


