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Σύζηεκα  RAD 
 

                Βαζηιηθή Αθαδεκία Κιαζηθνύ Μπαιέηνπ ηεο Αγγιίαο 
 

 

Η Βαζηιηθή Αθαδεκία Χνξνύ ηδξύζεθε ην 1920.  

Πξόθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθό κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό, πνπ ζθνπό έρεη ηε δηάδνζε 

ηνπ θιαζηθνύ κπαιέηνπ. Με ηε κέζνδν ηεο Αθαδεκίαο εθπαηδεύνληαη δάζθαινη θαη 

καζεηέο ζε πεξηζζόηεξεο από 70 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Η Βαζηιηθή Αθαδεκία Χνξνύ εθπξνζσπείηαη ζηελ Διιάδα από ην Βξεηαληθό 

Σπκβνύιην ην νπνίν έρεη ζηελ επζύλε ηνπ ηηο δηνξγαλώζεηο ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Οη Αλαγλωξηζκέλεο από ην Κξάηνο Σρνιέο Χνξνύ ππάγνληαη ζην Υπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ.  

 

Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο 

 
Η κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ θιαζηθνύ κπαιέηνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 3 

εηώλ θαη άλσ. 

Η κέζνδνο απηή δνκείηαη σο εμήο : 

 

 3 πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο: pre school, pre primary & primary 

 5 θαλνληθέο ηάμεηο: grades 1, 2, 3, 4, 5 

 Αθνινπζνύλ ηα αλώηεξα grades 6, 7 θαη 8 πνπ απεπζύλνληαη ζε καζήηξηεο πνπ 

επηζπκνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, αιιά είηε νη ζσκαηηθέο ηνπο 

δπλαηόηεηεο δελ θαιύπηνπλ ην δεηνύκελν επίπεδν ησλ vocational graded ηάμεσλ, 

είηε δελ κπνξνύλ λα αθηεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ζπνπδήο. 

 Οη αλώηεξεο (vocational grades) ηάμεηο: Intermediate foundation, Intermediate,  

Advanced 1 θαη Advanced 2 απεπζύλνληαη ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο θπζηθέο 

δπλαηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα αθηεξώζνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν. 

 Η ηειηθή εμέηαζε είλαη ην Solo Seal Award, ε νπνία απεπζύλεηαη ζε 

ηαιαληνύρνπο καζεηέο κε εμαηξεηηθέο ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο, εθθξαζηηθόηεηα θαη 

κνπζηθόηεηα. Η δηδαζθόκελε πιε όισλ ησλ ηάμεσλ είλαη απνιύησο 

ζπγθεθξηκέλε. Οη εξαζηηερληθέο ηάμεηο (grades) πεξηιακβάλνπλ κειέηε θιαζηθνύ 

κπαιέηνπ, ειεύζεξεο θίλεζεο θαη ρνξώλ character, ελώ νη ηάμεηο vocational 

graded επηθεληξώλνληαη εηδηθά ζην θιαζηθό κπαιέην.  

 



Η θνίηεζε ζηηο ελ ιόγω Σρνιέο Χνξνύ είλαη δεθάκελε. 

 

 Οη καζεηέο  ζπκκεηέρνπλ  ζηηο εμεηάζεηο κόλν κε ηελ έγθξηζε θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο δαζθάιαο ηνπο. 

 Σηελ Διιάδα έρνπκε 3 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο: 

Α) Τνλ Ννέκβξην, ηνλ Μάξηην – Απξίιην θαη ηνλ Μάην – Ινύλην γηα ηα grades 

Β ) Τνλ Γεθέκβξην θαη ηνλ Μάξηην γα ηα vocational graded 

 

 Τα εμέηαζηξα αλαθνηλώλνληαη από ηελ R.A.D. θάζε Ιαλνπάξην θαη ηζρύνπλ γηα 

έλα εκεξνινγηαθό έηνο.  

      Οη καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο νθείινπλ λα πξνθαηαβάινπλ ηα 

      εμέηαζηξα εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ πνπ νξίδεη ην Βξεηαληθό Σπκβνύιην. 

 

Οη αξγίεο  γηα ηηο ελ ιόγω Σρνιέο Χνξνύ είλαη όπωο νξίδεη ην θξάηνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε.  

Σε εηδηθέο  πεξηπηώζεηο ε Γηεύζπλζε ηεο Σρνιήο ζα εηδνπνηεί γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. 

 

 Οη εμεηάζεηο ζηηο κηθξέο ηάμεηο (grades) είλαη πξναηξεηηθέο γηα ηελ κεηάβαζε 

ζηελ επόκελε ηάμε θαη  ελαπόθεηληαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηεο Γηεύζπλζεο 

ηεο Σρνιήο.  

Σηηο κεγάιεο ηάμεηο (vocational graded) είλαη ππνρξεσηηθέο. 

 

Η θαηαβνιή ηωλ δηδάθηξωλ γίλεηαη όπωο νξίδεη ν νηθνλνκηθόο θαλνληζκόο ηεο 

Σρνιήο. 

Οη ελ ιόγω Σρνιέο Χνξνύ ππνρξενύληαη ζηελ έθδνζε αζεωξήηωλ απνδείμεωλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083 2003).  

 

 Η R.A.D. έρεη ζπγθεθξηκέλε εκθάληζε καζεηώλ γηα ηηο εμεηάζεηο. 

Μαζεηέο κε έληνλα ζσκαηηθά ε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα σθεινύληαη εμαηξεηηθά 

από ηε κειέηε ηνπ θιαζηθνύ ρνξνύ θαη πιένλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθέο 

εμεηάζεηο. 

Παξνπζηάζεηο ηάμεσλ (presentation classes) απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο όισλ 

ησλ grades. 

Οη εμεηάζεηο γίλνληαη από εηδηθά εθπαηδεπκέλεο εμεηάζηξηεο:  

Α) Σηε ζρνιή ησλ ππνςεθίσλ όηαλ εμεηάδνληαη ηα grades. 

Β) Σην εμεηαζηηθό θέληξν πνπ νξίδεη ην Βξεηαληθό Σπκβνύιην, όηαλ εμεηάδνληαη 

vocational graded. 

 

Οη  ελ ιόγσ Σρνιέο Χνξνύ νξγαλώλνπλ αλνηρηά καζήκαηα (open classes) θαη 

παξαζηάζεηο. 

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε απηέο  είλαη πξναηξεηηθή, όκσο νη γνλείο νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ όηη είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ρνξνύ σο παξαζηαηηθή 

ηέρλε. 

Σην κάζεκα ηνπ ρνξνύ νη καζήηξηεο πξέπεη λα θνξνύλ:  

 Παπνπηζάθηα δεξκάηηλα κπαιέηνπ, ρξώκαηνο ζνκόλ κε εληαία ζόια, κε ξακκέλν 

ιαζηηράθη ζνκόλ ή θνξδέιεο ζνκόλ. 

 Σνκόλ ε ιεπθά θαιηζάθηα γηα ηηο πην κηθξέο ηάμεηο ή θαιηζόλ ζνκόλ γηα ηηο 

κεγαιύηεξεο. 

 Κνξκάθη ζην ρξώκα θαη ζην ζρέδην πνπ νξίδεη ε Αθαδεκία γηα ηηο εμεηάζεηο. 



 Τα καιιηά πηαζκέλα ζε θόηζν, ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ. 

 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο δελ επηηξέπνληαη θνζκήκαηα θαη ξνιόγηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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Ιλιάδα Πενηαβαηδή  ballet art 

Σχολή Κλαζικού Μπαλέηου & Σύγχρονου Χορού 

 
Γπηγοπίου Αυξεντίου 166, Άνω Ιλίσια 

Τ.Κ. 15772 
Τηλ. & Fax: 210 7717 466 

E-mail: iliada_p@otenet.gr & info@iliadadance.gr 
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