ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ (6 ΕΠΙΠΕΔΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ KΙΘΑΡΑΣ - 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ
Α) Εισαγωγή
Στο 1ο επίπεδο ο μαθητής εισάγεται στην έννοια της εκμάθησης του μουσικού οργάνου που διδάσκεται κατ’ επιλογή του. Επιδιώκεται:
Η ορθή τοποθέτηση του σώματος και των χεριών του στην κλασική κιθάρα, ώστε να αρχίσει σταδιακά να κατανοεί και να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές κίνησης και κρούσης
(νύξης των χορδών).
Η απόκτηση ευχέρειας στην εκτέλεση και ανάγνωση των φθόγγων της 1ης θέσης καθώς και των φθόγγων της 1ης χορδής έως το 12ο τάστο.
Να κάνει χρήση των εύκολων μειζόνων κλιμάκων σε 1 ή 2 οκτάβες, των αρπέζ των συγχορδιών που σχηματίζονται με βάση την τονική τους, καθώς και ασκήσεων του δεξιού
χεριού σε απλούς αρπισμούς.
Ο μαθητής καλείται να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο που αντιστοιχούν στο επίπεδό του και να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τους συνθέτες τους.
Να δημιουργήσει το πρώτο του ρεπερτόριο, αποτελούμενο από πέντε κομμάτια της επιλογής του από τη διδαχθείσα ύλη.
Να γνωρίζει τα μέρη της κιθάρας, την ονομασία τους και τη λειτουργία τους.
Να μπορεί να συνοδεύει μια μελωδία, ή ένα τραγούδι, κάνοντας χρήση απλών τυποποιημένων συγχορδιών (ακόρντων).
Να μπορεί να εκτελεί ρυθμική και απλή μελωδική εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista).

Β) Κύριο μέρος
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΟΧΩΝ

1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1.1.1 Στάση σώματος και τοποθέτηση
του οργάνου.

1.1.1 Καθοδήγηση του μαθητή για την ενδεδειγμένη τοποθέτηση της
κλασικής κιθάρας. Λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
σωματότυπου κάθε μαθητή.
Εφαρμογή της χρήσης του υποποδίου ή εναλλακτικών στηριγμάτων που
προσαρμόζονται στο όργανο.

1.1.2 Δεξί χέρι. Ευχέρεια στη χρήση
όλων των συνδυασμών των δαχτύλων

1.1.2 Ασκήσεις σε ανοικτές χορδές με απλά ρυθμικά σχήματα, σε
συνδυασμούς i-m, m-a και i-a σε όλες τις χορδές, με ζυγό ή μονό αριθμό

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.1.1 Τονίζεται η σημασία της ορθής
τοποθέτησης του σώματος.
Ο μαθητής καλείται:
- Να τοποθετήσει σωστά αρκετές φορές την
κιθάρα του, χωρίς τη βοήθεια του
καθηγητή του.
- Να ελέγχει, μετά το τέλος κάθε άσκησης,
κατά πόσο διατηρεί τη σωστή θέση.
1.1.2 έως 1.1.5
Έλεγχος των ασκήσεων με ή χωρίς

1

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
του δεξιού χεριού i-m-a.
1.1.3 Αριστερό χέρι.
Ευχέρεια στη χρήση όλων των
συνδυασμών των δαχτύλων του
αριστερού χεριού.

1.1.4 Ανάγνωση, αναγνώριση στην
ταστιέρα και εκτέλεση όλων των
φυσικών φθόγγων της 1ης θέσης.

1.1.5 Χρήση του αντίχειρα (p).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
φθόγγων, ώστε ο μαθητής να μπορεί να αλλάζει χορδή χωρίς να
χρησιμοποιεί το ίδιο δάχτυλο.
1.1.3 Ασκήσεις με αξίες τετάρτων, σε συνδυασμούς 11-2, 1-3, 1-4,
2-3, 2-44 και 33-4 σε όλες τις χορδές και σε ποικιλία θέσεων.

1.1.4.1 Ασκήσεις εκμάθησης των φθόγγων της 1ηςθέσης των τριών πρώτων
χορδών..
Ενδεικτικές ασκήσεις: J. Sagreras, τχ. 1,ασκ. 18, 21, καθώς και ασκήσεις πάνω
στο μιξολύδιο τρόπο:

Ασκήσεις διδασκαλίας και εκμάθησης των φθόγγων των υπολοίπων χορδών
(4η, 5η και 6η ), με την παραπάνω μεθοδολογία.
Ενδεικτικές ασκήσεις: J. Sagreras τχ.1, ασκήσεις 7, 8.
Άλλες ασκήσεις επιλογής του διδάσκοντα από καταξιωμένες ελληνικές ή και
διεθνείς
θνείς μεθόδους διδασκαλίας.
1.1.5.1 Ασκήσεις εκτέλεσης απλής μελωδίας με συνοδεία ανοικτών μπάσων,
χωρίς ταυτόχρονη κρούση του αντίχειρα ((p).
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- J. Sagreras
Sagreras, τχ. 1, άσκ. 42.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης),
ασκήσεις 9, 16 και 30 (D. Aguado).
1.1.5.2 Μελωδικές ασκήσεις στις μπάσες χορδές με τον αντίχειρα (p) μόνο.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- E. Pujol
Pujol, τχ. 2, άσκηση 7
- A. Carlevaro
Carlevaro, Microestudios vol 1, άσκ. n.1.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ
(προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης). άσκ.
20 (Το τρένο).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
μετρονόμο και σταδιακή αύξηση της
ταχύτητας.
ταχύτητας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαλαρότητα
των κινήσεων και στην καθαρότητα της
άρθρωσης.
Ο μαθητής αξιολογείται με γνώμονα:
- Τη σωστή τοποθέτηση του σώματος, του
οργάνου, των χεριών και της ορθής νύξης.
- Την καθαρότητα των παραγόμενων
φθόγγων.
φθόγγων
- Την ταχύτητα με την οποία αναγνωρίζει,
εκτελεί και ονοματίζει τους φθόγγους που
έμαθε.
Σημείωση: Σχετικά με τον τρόπο κρούσης
των χορδών, tirando και apoyando, o
καθηγητής σύμφωνα με την προσωπική του
διδακτική πρακτική και εμπειρία, διδάσκει
και κατευθύνει προς το τρόπο κρούσης που
θεωρεί επωφελέστερο για τον μαθητή.
Συνιστάται η γνώση και εξοικείωση και με
τους δύο τρόπους κρούσης.
κρούσης
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1.1.6 Εκτέλεση αρμονικών
διαστημάτων. Τεχνική συγχορδιών.

1.1.7 Εκτέλεση απλών αρπισμών.

1.1.8 Κλίμακες, αρπέζ, και συγχορδίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Άλλες ασκήσεις επιλογής του διδάσκοντα.
1.1.6 Ταυτόχρονη κρούση δύο φθόγγων σε γειτονικές χορδές με συνδυασμό
δαχτύλων i-m και m-a. Διδασκαλία ασκήσεων για εκτέλεση με την προσθήκη
αντίχειρα (p-im, p-ma). Ενδεικτικές ασκήσεις:
- E. Pujol, τχ. 2, άσκ. 20.
- J. Sagreras, τχ. 1, άσκ. 41.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ- έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ.
12.
Δίφωνες ασκήσεις με συνοδεία ανοικτών μπάσων, με ταυτόχρονη κρούση
δύο χορδών (p-i, p-m, p-a ). Ενδεικτικές ασκήσεις:
-E. Pujol, τχ. 2, ασκ. 70-76.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης),
άσκηση 21.
Συγχορδίες τριών φθόγγων με pim, pma, pia και συγχορδίες τεσσάρων
φθόγγων με pima. Ενδεικτικές ασκήσεις:
- J. Sagreras, τχ. 1, ασκ. 45, 47, 51.
- E. Pujol, τχ. 2, άσκ. 26
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ.
23δ.
Σημείωση: Τα διάφορα είδη συγχορδιών διδάσκονται σταδιακά σε ακολουθία
μαθημάτων.
1.1.7 Διδασκαλία και μελέτη ασκήσεων με συνδυασμένη χρήση όλων των
δαχτύλων.
Προτεινόμενοι συνδυασμοί: p-i-m-a-m-i, p-i-m-a-i-m, p-i-m-i-a-i-m-i κ.ά.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- J. Sagreras, τχ. 1, ασκ. 46, 48 και 53.
- M. Giuliani, op 100, άσκ. 1.
1.1.8.1 Εξοικείωση με τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες: Nτο, Σολ μείζονα
και λα, μι ελάσσονα (μελωδική- αρμονική) σε μία οκτάβα.
1.1.8.2 Αρπέζ στη συγχορδία της τονικής των κλιμάκων Nτο, Σολ μείζονα και
λα, μι ελάσσονα.
Παράδειγμα αρπέζ Ντο Μείζων:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1.6 Για την αξιολόγηση της κίνησης
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χαλαρή και
προς την παλάμη κίνηση των δαχτύλων,
που θα αποτελέσει τη βάση για το κτίσιμο
του καλού ήχου.

1.1.7 Στην αξιολόγηση των αρπισμών και
των συγχορδιών δίνεται έμφαση
περισσότερο στην ποιότητα της ορθής
εκτέλεσης παρά στην ταχύτητα.

1.1.8 Στην αξιολόγηση της εκτέλεσης των
κλιμάκων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η σταθερότητα και η ευχέρεια εκτέλεσης,
καθώς και η καθημερινή μελέτη. Η χρήση
μετρονόμου στις κλίμακες θεωρείται
απαραίτητη.
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1.1.9 Σπουδές και ασκήσεις.

1.2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.2.1 Ρεπερτόριο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1.1.8.3 Μείζονες κλίμακες στην πρώτη θέση. Κλίμακες Nτο, Σολ, Ρε, Λα, Μι,
Φα και Σιb μείζονες σε 2 οκτάβες στην πρώτη θέση με κατάληξη στην 1η
χορδή στην θέση που κορυφώνεται η κάθε κλίμακα.
1.1.8.4 Χρωματική κλίμακα στην πρώτη θέση και χρωματική κλίμακα έως το
ο
12 τάστο της 1ης χορδής.
1.1.8.5 Διδασκαλία και εκμάθηση των ακόρντων C, G, D, A, E, Am, Em, Dm και
εφαρμογή τους σε απλά τραγούδια.
1.1.9 Διδασκαλία και μελέτη σπουδών και ασκήσεων από καταξιωμένες
μεθόδους διδασκαλίας ή συλλογές σπουδών. Οι σπουδές θα πρέπει να
συνδυάζουν και να ολοκληρώνουν τους τεχνικούς στόχους του 1ου επιπέδου.
Σπουδές ενδεικτικής δυσκολίας:
- E. Pujol, τχ. 1, ασκ. 25, 30, 32, 56.
- J. Sagreras, τχ. 1, ασκ. 54, 56, 59, 61, 62, 65, 67
ή άλλες παρόμοιας δυσκολίας
1.2.1 Διδασκαλία και εκτέλεση κομματιών που περιέχουν συνδυαστικά τους
στόχους της αισθητικής και της τεχνικής του επιπέδου.
Ενδεικτικά έργα για το επίπεδο:
Αναγέννηση:
- Anonymous, Greensleeves.
- Α. Le Roy, Almande “La mon amy la” (1ere Libre de tablature de guiterre)
- L. Milan, Pavana a Pisador (Libro de Mùsica de vihuela)
- Anonymous, What if a day, or a month, or a year.
Μπαρόκ:
- J. P. Krieger, Minuetto.
- J.A. Logy, Capriccio en la mineur
- J. de Saint Luc, Bourrée.
Κλασική και ρομαντική:
- J. Meissonnier, Affetuoso (ή Vals).
ου
20 αιώνα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1.9 Ο μαθητής προς το τέλος του
επιπέδου θα πρέπει να έχει κατακτήσει την
τεχνική σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί
να εκτελεί τις σπουδές που αναγράφονται
ή άλλες παρόμοιας δυσκολίας.

1.2.1 Προτεινόμενη διαχείριση
ρεπερτορίου. Περιγράφεται στην εισαγωγή
του προγράμματος σπουδών κλασικής
κιθάρας (βλ. 2.4.γ).
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1.2.2 Εισαγωγή στην ερμηνευτική
αισθητική μέσα από την εκτέλεση
διασκευασμένων γνωστών μελωδιών.

1.3 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ,
ΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1.3.1 Γνώση των βασικών μερών της
κιθάρας και της λειτουργίας αυτών.

1.3.2 Εισαγωγή στις ιστορικές
περιόδους της μουσικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
- Δ. Φάμπας, 9 Ρομαντικά Πρελούδια, Prelude n. 7.
- J. Ferrer, Ejercicio n. 9.
1.2.2.1 Διδασκαλία, εκτέλεση και ακρόαση μουσικών έργων διασκευασμένων
για κιθάρα, σε μονοφωνική ή απλή πολυφωνική επεξεργασία και σε
αντιστοιχία με τις τεχνικές δυνατότητες του επιπέδου.
1.2.2.2 Γνωριμία με τη «μουσική του κόσμου» (world music) μέσω μελωδιών
από διαφορετικές μουσικές γωνιές του πλανήτη, με μαθητοκεντρική
αντίληψη. Συνιστάται η επιλογή κομματιών που μπορούν να εκτελεστούν
στην τάξη σε duetto.
Ενδεικτικά κομμάτια από την ελληνική, ευρωπαϊκή, λατινοαμερικάνικη και
αφρικανική μουσική παράδοση, όπως Κερκυραϊκός, Ο Μενούσης, Σεικίλου
Σκόλιον , Tourdion (Γαλλία), Kumbaya (Αφρική), La Llorona (Μεξικό).

1.3.1.1 Γνωριμία με τα μέρη της κιθάρας και των βασικών λειτουργιών τους.
Επιπρόσθετα, μπορούν να αξιοποιηθούν κατασκευαστικά σχέδια με σκοπό
την απεικόνιση και κατανόηση του εσωτερικού του ηχείου.
Συστήνεται η εκπαιδευτική εκδρομή σε οργανοποιείο.
1.3.1.2 Γνωριμία με άλλα ήδη κιθάρας, όπως είναι η ακουστική, η
δωδεκάχορδη, η ηλεκτρική.
1.3.1.3 Διακόσμηση της αίθουσας με εικόνες, φωτογραφίες, αφίσες κ.ά. που
μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική του μαθήματος και συμμετοχή των
μαθητών στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό τους.
1.3.2. Εισαγωγή στις εποχές της μουσικής και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά
τους. Γνωριμία με τους συνθέτες, των οποίων ασκήσεις και κομμάτια εκτελεί
ο μαθητής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.2.2 Ηχογράφηση κομματιού από το
μαθητή και σχολιασμός-αξιολόγηση από
τον ίδιο σε συνεργασία με τον καθηγητή
του. Η αξιολόγηση θα εξετάζει στοιχεία της
εκτέλεσης όπως:
- η καθαρή άρθρωση,
- ο ήχος που παράγεται με την κρούση της
χορδής από το νύχι
- η ισορροπία μεταξύ των δύο φωνών,
όπου αυτές υπάρχουν.
1.3 Ο μαθητής αξιολογείται:
- Για τις γνώσεις του πάνω στην
ονοματολογία και τη λειτουργία των μερών
της κιθάρας.
- Για την προθυμία του να αποκτήσει
πρόσθετες γνώσεις για το όργανο επιλογής.

1.3.2 Ο μαθητής οφείλει να γνωρίζει την
ονομασία και την χρονική οριοθέτηση των
μουσικών ιστορικών περιόδων.
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1.4 ΕΚ
ΠΡΩΤΗΣ
ΟΨΕΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
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1.4 Ρυθμική εκ πρώτης όψεως
ανάγνωση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1.4.1 Ρυθμική prima vista σε μία χορδή με ποικιλία διαρκειών που
ο
διδάχθηκαν στο 1 επίπεδο.

1.4.2 Ρυθμική prima vista με συνδυασμό ανοικτών χορδών, για την
κατανόηση της έννοιας της διφωνίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.4.1, 1.4.2 Έλεγχος του στόχου ανάγνωσης
κατά τη διάρκεια του
τ μαθήματος.
1.4.3 Τεστ με άγνωστη μελωδία, όπως στο
παράδειγμα.
Συνιστώνται ασκήσεις χωρίς δακτυλοθεσία
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο
μαθητής
μαθη
έχει εμπεδώσει την ονομασία των
φθόγγων και τη θέση τους στην ταστιέρα.

1.4.3 Μελωδική prima vista σε ασκήσεις μονοφωνικές και μελωδίες τις
οποίες μπορεί να συνθέτει και ο καθηγητής, με φθόγγους και διάρκειες που
έχουν κατακτηθεί από τον μαθητή. Συνιστάται η χρήση μίας διάρκειας ανά
άσκηση.
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1.5.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ
1.5. Εμφάνιση του μαθητή σε
συναυλία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.5.1 Η εμφάνιση του μαθητή σε μία μαθητική συναυλία σε αυτό το επίπεδο,
αν και επιθυμητή, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στην εκτίμηση του
διδάσκοντα καθηγητή λαμβάνοντας υπόψη τα παιδαγωγικά αποτελέσματα
που θα είχε η έκθεση στο κοινό καθώς επίσης και:
- το επίπεδο της ύλης την οποία έχει καλύψει ο μαθητής,
- τη σταθερότητα της μελέτης του καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
- την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία του.
Η άρτια προετοιμασία του μαθητή και παράλληλα η προτροπή και η
ενθάρρυνσή του, θεωρούνται στοιχεία που θα καθορίσουν μια επιτυχημένη
πρώτη εμφάνιση.
1.5.2 Εισαγωγή στην έννοια της σκηνικής παρουσίας. Διδάσκονται οι βασικές
πρακτικές της επιτυχημένης σκηνικής παρουσίας, όπως είναι η σωστή μελέτη
και προετοιμασία, η προθέρμανση, ο έλεγχος του tempo, η ψυχολογική
προετοιμασία, η συγκέντρωση.
Διδάσκεται το τυπικό της εμφάνισης, όπως είναι η αρχική και τελική
υπόκλιση, η αρχή και το κλείσιμο (finale) του κομματιού.
Συνιστώμενες πρακτικές:
- Επιλογή ντουέτου για την πρώτη σκηνική παρουσία είτε με τη συμμετοχή
ενός μαθητή προχωρημένου και εμπειρότερου στις παραστάσεις είτε του
καθηγητή.
- Ακρόαση ενός τουλάχιστον recital κλασικής κιθάρας και σχολιασμός του
στην τάξη.
- Οργάνωση και διεξαγωγή συναυλίας των καθηγητών του σχολείου, με
δημιουργική ακρόαση εκ μέρους των μαθητών και σχολιασμό της συναυλίας
στην τάξη.
- Οργάνωση και διεξαγωγή recital κιθάρας στο χώρο του σχολείου, έπειτα
από πρόσκληση σε καταξιωμένο σολίστ. Συνιστάται να προηγηθεί του recital
μία συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του σολίστ, πάνω στο πρόγραμμα που
θα ερμηνεύσει και σε θέματα γενικότερου κιθαριστικού ενδιαφέροντος.
- Συζήτηση στην τάξη με αφορμή την τελευταία σκηνική παρουσία των
μαθητών.

1.5 Ο καθηγητής αξιολογεί την πρώτη
εμφάνιση του μαθητή, με διάθεση
ενθάρρυνσης και βελτίωσης της συνολικής
εικόνας του σε μελλοντική συναυλία.
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ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΟΧΩΝ

1.6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

1.6.1 Σύνθεση μελωδιών από τον
μαθητή, με φθόγγους της 1ης θέσης.

1.6.2 Συνοδεία τραγουδιών με απλό
ρυθμό και απλές αρμονικές αλλαγές.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές:
1.6.1 Άσκηση σύνθεσης μελωδίας. Ο καθηγητής προτείνει μια διδαχθείσα
ενδιαφέρουσα άσκηση, που ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει ως πρότυπο για
μία ανάλογη δική του σύνθεση. Ο καθηγητής διαβάζει και ακούει τη σύνθεση
του μαθητή από τον ίδιο, κάνει παρατηρήσεις ως προς τη μορφή και τη
σωστή καταγραφή της νέας μελωδίας, καθώς και για την ίδια την εκτέλεση. Ο
καθηγητής παίζει μαζί με τον μαθητή για την αρμονική ολοκλήρωση της νέας
σύνθεσης, αλλά και τη δημιουργική συνεργασία καθηγητή - μαθητή.
1.6.2 Επιλογή και εκτέλεση τραγουδιού με μαθητοκεντρικά κριτήρια.
Συνιστάται η επιλογή τραγουδιών από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο με
γνώμονα τη διαχρονικότητα, την απλή ρυθμική συνοδεία και τη χρήση
ακόρντων που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο και μπορεί να υποστηρίξει
τεχνικά ο μαθητής.

1.6 Ο στόχος είναι προαιρετικός. Συνεπώς
προτείνεται η ενθάρρυνση και θετική
αξιολόγηση του μαθητή για την επαφή του
με τη δημιουργικότητα.

Γ ) Αξιολόγηση
1. Ελάχιστες απαιτήσεις επιπέδου
Ο μαθητής κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να έχει κατακτήσει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές και δεξιότητες:
- Ασκήσεις τεχνικής. Διδαχθείσες κλίμακες, αρπέζ, συγχορδίες και τεχνικές του αριστερού χεριού.
- Ικανοποιητική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών στις σπουδές και το ρεπερτόριο.
- Μελέτη και εκτέλεση σε άρτιο επίπεδο τουλάχιστον 3 από τις σπουδές της ύλης του επιπέδου και τουλάχιστον 5 έργων του ρεπερτορίου.
- Να κατέχει τα βασικά στοιχεία της ιστορίας του οργάνου και τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τους συνθέτες των έργων που ερμηνεύει.
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