Europe's No.1 Music Exam Board
Rockschool jest najlepsza radą egzaminyzacyjną muzyki rozrywkowej w Europie. Wierzymy, że każdy
zasługuje na uznanie za realizację swojej pasji. Nasze kwalifikacje obejmują podstawowe instrumenty
zespołów rockowych oraz wiele innych kierunków, w tym kompozycje muzyczne, technologię
muzyczna, umięjetności wykonawcze, cyfrowa synteza oraz umiejętności biznesowe.
Postanowiliśmy udostępnid egzaminy muzyczne jako rzecz praktyczną, elastyczną i satysfakcjonującą.
Dzięki naszym bogatym zasobom muzycznym, akademickim oraz branżowemu doświadczeniu,
możesz byd pewny, że kwalifikacje rockschool są profesjonalne, strukturowane i interesujące
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Początki
Pedagog muzyczny Norton York wraz z Simonem Pittem założyli rockschool w 1991 r. Zdali sobie
sprawę, że muzycy wykonujący muzykę rockową nie mają możliwości zdobycia takiej samej jakości
kwalifikacji i kształcenia, jak muzycy grający muzykę klasyczną i uznali, że trzeba to zmienid.
W 1993 r. rockschool uruchomił pierwsze zintegrowane stopniowane egzaminy muzyki rozrywkowej
dla elektrycznej gitary, basu i perkusji. Od tego czasu, program oraz sylabusy objęły także pianino,
wokale, wykształcenie wyższe, kwalifikacje zawodowe oraz klawiarturystykę zespołową.
Akredytacje
rockschool zostało akredytowane w Anglii, Walii oraz Połnocnej Irlandi przez QCA (Qualifications and
Curriculum Authority) w 2002 r. Wszystkie kwalifikacje rockschool są w ramach kwalifikacji i
akredytacji (QCF) od połowy 2010 r., co oznacza, że kandydaci mogą mied pewnośd co do otrzymania
uznanych akredytacji.
Egzaminy Stopniowe z poziomów 6, 7 i 8 w każdym sylabusie są objęte punktacją UCAS.
Kwalifikacje
Nasze kwalifikacje obejmują cały zakres instrumentów oraz umiejętności - wszystko z celem, by
pomóc kandydatowi jak najrozleglej spełniad się muzycznie. Od stopniowanych egzaminów
muzycznych do wyższego wykształcenia, rockschool ciągle wprowadza nowe praktyczne kwalifikacje,
aby wspierad współczesnych muzyków. Więcej Szczegółów dotyczących kwalifikacji znaleźd można na
stronie rockschool pod hasłem "kwalifikacje".
Publikacje

Podręczniki stopniowe są przełomowe w zakresie wsparcia oraz informacji których dostarczają
kandydatom oraz nauczycielom. Z każdym nowym sylabusem rockschool reaguje na zmiany w branży
muzycznej oraz pedagogicznej poprzez wprowadzenie dodatkowych zasobów, a przede wszystkim
nowych, świetnych utworów.
Każdy podręcznik stopniowy, poprzez wszytkie instrumenty, zawiera wszystko, czego potrzebuje
kandydat, aby brad udział w egzaminie stopniowym albo wykonawstwa:


Profesjonalne nagranie (pełne miksy i akompaniament)



Pięciolinia, (plus TAB dla Gitary i Basu)



Materiały wspierające



Techniczne wymagnia na egzaminie



Wskazówki i porady

Aby rozszerzad zakres naszych podręczników stopniowanych, proponujemy także Podręcznik
Instrumentalisty na każdy instrument. Każdy podręcznik zawiera przykłady nieudostępnionych
utworów, na które uczniowie trafiają podczas egzaminów, przykładowe pytania dotyczące ogólnej
wiedzy muzycznej oraz wskazówki i porady dotyczące egzaminu. Podręczniki Instrumentalisty
stanowią istotne narzędzie dla nauczycieli, zawierają poziomy 1 - 8 z każdego instrumentu oraz
poziomu debiutanckiego do poziomu 5 dla Klawiaturystyki Zespołowej.
Niesamowicie popularna seria Hot Rock dla perkusji obejmuje takich artystów jak Oasis, Metallica,
Muse oraz AC/DC. Każda książka posiada wersję egzaminacyjną ścieżek, pełną transkrypcję oraz
profesjonalne nagranie. Doskonałe dla każdego kandydata, który chce zagrad dowolny utwór na
egzaminie.
Wszystkie publikacje można zamówid poprzez Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu.
rockschool Europa
Egzaminy muzyczne stopniowane rockschool oraz dyplomy są zarządzone w Europie przez rockschool
oraz centra przedstawicieli rockschool.
Kursy rockschool są prowadzone i egzaminowane w poniższych krajach:


Cypr



Niemcy



Grecja



Włochy



Polska



Portugalia



Irlandia



Hiszpania

rockschool Międzynarodowe
Poza Europąegzaminami stopniowanymi rockschool zarządza Trinity Guildhall. Aby dowiedzied się,
kto jest przedstawicielem Trinity w waszym kraju, proszę o kontakt pod numer +44 (0) 20 8843 8220.
Od 2012 r. rockschool będzie zarządzał międzynarodowymi egzaminami.

Obecnie kursy stopniowane rockschool są przeprowadzane i egzaminowane w następujących
miejscach:


Australia



Zjedonczone Emity Arabskie



Hong Kong



Indie



Indonezja



Malezja



Meksyk



Nowa Zelandia



Singapur



Południowa Afryka



Tajlandia

