ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΑΟΥΤΟ – 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

4.1 Θέματα Τεχνικής

4.1.1.
Δεξιοτεχνία
δαχτύλων/άρθρωση
/συγχρονισμός
4.1.2 Εξέλιξη του
Ήχου
4.1.3 Τεχνικές
Αναπνοής

ΣΤΟΧΟΙ
4.1.1-3 & 4. 2
Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο 4ο επίπεδο ο μαθητής αρχίζει να εισάγεται στη διδασκαλία των
κλιμάκων με πιο ενδελεχή τρόπο. Αρχίζουν να εισάγονται τρόποι και
γλωσσικές τεχνικές καθώς και διαφραγματική στήριξη στην μελέτη των
κλιμάκων.
1 .Να αναπτύξει τεχνικά ευχέρεια
Ενδεικτικό ρεπερτόριο:
μέσα από την μελέτη κλιμάκων και
4.1.1 και 4.1.3 Μέθοδοι / Ανάπτυξη τεχνικής
αρπισμών.
Για τη διδασκαλία των κλιμάκων, των αρπισμών και των μουσικών στολιδιών
2. Να αναπτύξει σωστή άρθρωση
- Marcel Moyse - Gammes et Arpeges , A. Leduc
και καθαρότητα ήχου σε διπλό και
Θεωρείται από πολλούς το «Ευαγγέλιο» στη διδασκαλία κλιμάκων. Το βιβλίο
τριπλό στακάτο.
αυτό είναι εξαιρετικό και λύνει πολλές τεχνικές δυσκολίες που
3. Να συνεχίσει να μελετάει
παρουσιάζονται, έχει όμως και το δικό του χαρακτήρα στο οποίο ο μαθητής
σπουδές (etudes) του επιπέδου του. χρειάζεται το χρόνο του προκειμένου να βρει ροή ακόμα και στην πρώτη
4. Να ξεχωρίζει και να εκτελεί όλα
άσκηση.
τα στολίδια πάνω στο μουσικό
- ABRSM - Scales And Arpeggios For Flute Grades 1-8, Boosey & Haukes
κείμενο.
- Taffanel & Gaubert - Methode Complete de Flute Volume 1,2 – Leduc,1958
5. Να βιώσει και να κατανοήσει την
- Altes - Celebre Methode Complete de flute ,Vol. 1,2 Leduc, 2010
έννοια του vibrato και να μάθει να
- E. Wagner – Foundation for flute playing Vol. 1,2, Fisher, 1918
το χρησιμοποιεί εκούσια και
- Trevor Wye - Practice books for the Flute , Novello 1999 Breathing and
συνειδητά.
Scales
- M. Moyse -School of Articulation, A. Leduc
Ο μαθητής μέχρι το τέλος του
- Andre Maquarre -Daily exercises for Flute, G. Schirmer
τέταρτου επιπέδου επιδιώκεται:
4.1.2 Διδασκαλία του ήχου
1. Να μάθει και να εξασκηθεί σε
- Philippe Bernold -La Technique d’ Embouchure
όλες τις μείζονες, σε δύο οκτάβες.
- M. Moyse - De La Sonorite, A. Leduc
2. Να μάθει τη σύνδεση μειζόνων
- Trevor Wye - Practice books for the Flute , Novello 1999, Intonation and
και ελασσόνων κλιμάκων και να
Vibrato
μπορεί να τις εκτελέσει σε όλες τις
μορφές, φυσική-αρμονική-μελωδική 4.1.3 Ασκήσεις (Etudes)
έτσι ώστε η σύνδεση με τις μείζονες - E. Koehler - 15 Easy studies,op33 IMC 1957

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης:
Ο μαθητής στο τέλος του 4ου
επιπέδου θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να
γνωρίζει όλες τις μείζονες κλίμακες,
σε δύο οκτάβες, τέσσερις ελάσσονες
σκάλες με διέσεις (am, em, bm, f#m)
και τέσσερις με υφέσεις(dm, gm, dm,
fm). Η διδασκαλία των ελασσόνων
κλιμάκων πρέπει να συμπεριλαμβάνει
και τις τρεις μορφές, φυσικήαρμονική- μελωδική. Επίσης, μαζί θα
πρέπει να εκτελεί τους αρπισμούς της
κάθε κλίμακας καθώς και τρίτες σε
δύο οκτάβες. Στις ελάσσονες κλίμακες
οι τρίτες θα εκτελούνται μόνο για την
αρμονική μορφή.
Οι σκάλες θα πρέπει να εκτελούνται
με τρόπους κτυπήματος της γλώσσας
(slured-ενωμένα και staccato)
χωριστά, ανά δυάδες, τετράδες και
οκτάδες και συνδυασμό τους.
Ο μετρονόμος εισάγεται στη μελέτη
τους μέχρι 120 bmp. Από το βιβλίο
Gammes et Arpeges του Marcel
Moyse το ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει
να θεωρείται η διδασκαλία
τουλάχιστον πέντε κλιμάκων με το
χρονόμετρο να προσεγγίζει 132 bpm.
Θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί με
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4.2 Θέματα
Ρεπερτορίου

ΣΤΟΧΟΙ
να είναι ομαλότερη και ευκολότερη.
3. Να μπορεί να εκτελέσει τους
αρπισμούς της κάθε κλίμακας
καθώς και τρίτες σε δύο οκτάβες.
Στις ελάσσονες κλίμακες οι τρίτες θα
εκτελούνται μόνο για την αρμονική
μορφή.
4. Οι σκάλες θα πρέπει να
εκτελούνται με τρόπους
κτυπήματος της γλώσσας (sluredενωμένα και staccato-χωριστά), ανά
δυάδες, τετράδες και οκτάδες και
συνδυασμό τους.
5. Να αρχίσει να μελετάει
συστηματικά και καθημερινά σκάλες
έχοντας ως βάση το Games et
Arpeges του Μ. Moyse
6. Να δώσει έμφαση στo να
χρησιμοποιεί διπλό και τριπλό
στακάτο.
7. Να μάθει όλα τα βασικά στολίδια
που χρησιμοποιούμε σε ένα
μουσικό κείμενο.
4.2
Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται:
1. Να αντιληφθεί τη συνέχεια στην
ιστορική διαδρομή του οργάνου.
2. Να παράγει τον απαιτούμενο ήχο
ζεστό και ζωντανό μέσα από την
χρησιμοποίηση του vibrato.
3. Να κάνει χρήση όλων των

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- G. Gariboldi, 15 etudes moderns elegantes et progressive
Για κάποιον μαθητή με περισσότερες ελλείψεις και κενά με τις τελευταίες
ασκήσεις να μπορούν να εκτελεστούν στο επίπεδο αυτό.
- J. Andersen. - 18 Piccoli Studi, op. 41, Berben
Για κάποιον πιο προχωρημένο μαθητή.
- J. Dermersseman - 50 Etudes Melodiques, op. 4.
- Berbiguer -18 studies,

καθαρότητα χρησιμοποιώντας διπλό
και τριπλό στακάτο. Ο μαθητής
πρέπει να εξισορροπήσει τη σχέση
άρθρωσης γλώσσας. Πρέπει επίσης
να υπάρχει στοχευμένη προοδευτική
ενδυνάμωση της άρθρωσης και των
δυσκολιών της στη χαμηλή και υψηλή
περιοχή.
Επιθυμητό για το 4ο επίπεδο είναι η
χρήση εκφραστικών μέσων (piano,
mezzo piano, Forte). Θα πρέπει να
υπάρχει διαφραγματική στήριξη
εναλλαγές στις δυναμικές του
παιξίματος παράγοντας ένα
στρογγυλό και βελούδινο ήχο.

4.2 Ρεπερτόριο
- ABRSM - Baroque Flute Pieces, Book ΙV και V, ABRSM Συμβουλεύει το
μαθητή στην άρθρωση και τις αναπνοές, αρκετές φορές στο ρυθμό και στα
στολίδια και παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες για το συνθέτη.
Ενδεικτικό περιεχόμενο: Sarabande from Suite No. 3 in E minor [La Barre],
Capriccio in G, TWV 41:G5 [Telemann], Vivace from Sonata in G minor, TWV
41:G5 [Telemann], Adagio and Vivace from Sonata in E minor, Op. 1 No. 6
[Leclair], Andante from Sonata in B flat, Op. 2 No. 3 [Locatelli], Vivace and

4.2.1 Ο μαθητής αξιολογείται διά της
ακροάσεως στα μαθήματα καθ’ όλη
τη διάρκεια του σχολικού έτους για
την πρόοδό του και το βαθμό
επίτευξης των στόχων του μαθήματος
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο,
αλλά και διαγνωστικά για διαπίστωση
του επιπέδου στο οποίο ανήκει.
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4.3 Μουσική
Σύμπραξη

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

εκφραστικών και τεχνικών
δυνατοτήτων που έχει αποκτήσει.

Largo poco andante from Sonata in E minor, Op. 3 No. 3 [Michel Blavet],
[Allegro assai] from Sonata in E minor, Op. 5 No. 5 [Hasse], Sonata in E, BWV
1035: 1st and 2nd movts, Adagio ma non tanto and Allegro [J. S. Bach].
- Flute Music Collection (Baroque Period), HenleMichel Blavet: Sonata g
minor op. 2,4 - Giovanni Chinzer: Sonata G major op. 5,6 - Johann Philipp
Eisel: Divertimento d minor - Jacques Loeillet: Sonata e minor op. 5,1 Johann Christoph Pepusch: Sonata F major - Daniel Purcell: Sonata F major Johan Helmich Roman: Sonata b minor - Thomas Roseingrave: Sonata G
major - Giuseppe Sammartini: Sonata a minor op. 2,6 - Johann Christian
Schickhard: Sonata a minor op. 17,3
- G.PH. Telemann - Four Sonatas, Barenreiter 1963Μια σονάτα θα ήταν πολύ
καλό για τη γενικότερη μόρφωση του μαθητή. Το ρεπερτόριο του επιπέδου
αυτού θα πρέπει να συμπεριλάβει και κάποιο εύκολο κοντσέρτο, όπως τα
παρακάτω. Αν η επίδοσή του είναι μεγαλύτερη του μέσου όρου μπορεί να
αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας.
- Vivaldi - Flute Concerto in D major, RV 428
Ένα καλό βοήθημα για την μελέτη της τρίλιας.
- Pergolesi - Concerto in G Major, IMC
- Boccerini L. - Concerto in D Major, Southern Music Company
- Gluck Ch. W. - Concerto in G Major, Kalmus

4.3.1 Ο μαθητής να συνυπάρξει
μουσικά και να ηγηθεί μικρών
μουσικών κλασσικών σχημάτων με
ολοκληρωμένα έργα, ντουέτα ή
ντουέτο με Basso continuo, τρίο
φλάουτων, τρίο ξύλινων πνευστών
και κουαρτέτο ξύλινων με η χωρίς
κόρνο.

4.3 Μουσική Σύμπραξη
- Pleyel - Three Duets op. 68, International
- Telemann G.Ph. - Six Sonatas for Two Flutes, op. 2, International
- Kuhlau, Fr.- 3 Flute Trios, Op.13
Ο καθηγητής να συμβουλέψει το μαθητή πάνω στα μουσικά κείμενα των
μουσικών συνόλων του σχολείου ώστε να ωφεληθεί στο μέρος της
εκτέλεσης.

4.2.2 Τριμηνιαία αξιολόγηση:
Ο μαθητής ενώπιον των υπολοίπων
μελών της τάξης παρουσιάζει μια
κλίμακα, εκτελεί μέρος μιας σπουδής
και παρουσιάζει ένα κομμάτι από
διδαχθέντα αναφέροντας στοιχεία για
τον συνθέτη και το ιστορικό πλαίσιο.
Επίσης εκτελεί ένα μικρό απόσπασμα
PrimaVista.
4.2.3 Τελική ετήσια αξιολόγηση
(εξετάσεις):
Η αξιολόγηση γίνεται πάνω στην
εκτέλεση μιας κλίμακας από τις
διδαγμένες σε δύο οκτάβες μαζί με το
αρπέζ και τις τρίτες. Εκτέλεση staccato
και legato ανα τετράδες σε ρυθμό όχι
μικρότερου του τέταρτο =100 bmp. Ο
μαθητής εκτελεί μιας άσκησης από
αυτές που έχει διδαχθεί και ένα
κομμάτι (τουλάχιστον δυο μέρη, αργό
– γρήγορο) με συνοδεία πιάνου η
άλλου οργάνου που να περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά του επιπέδου.
Στη γενική εικόνα του μαθητή
λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή του
σε συναυλίες συμπράττοντας μουσικά
με άλλα σύνολα.
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4.4
Συμπληρωματικές /
υποστηρικτικές
γνώσεις και
δεξιότητες

ΣΤΟΧΟΙ
4.3.2 Σύμπραξη με μικρά και
μεγαλύτερα μουσικά σύνολα,
ορχήστρα, μπάντα, και άλλα
ιδιόμορφα και μη μουσικά σχήματα.
Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται:
4.4.1 Να παίξει ένα εύκολο μουσικό
κομμάτι prima vista
χρησιμοποιώντας καλή άρθρωση,
μέτρια διαστήματα και βασικούς
ηχητικούς χρωματισμούς.

4.4.2 Να είναι ικανός μέσα από μια
απλή ηχογράφηση του εαυτού του
να διορθώσει βασικές αδυναμίες
και λάθη.
4.4.3 Να μπορεί μέσα από μια
κριτική ματιά σε μεγαλύτερο
επίπεδο να βελτιώσει τα δικά του
χαρακτηριστικά παιξίματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.4.1 Prima Vista
Ο μαθητής θα πρέπει να εξασκηθεί στο να παίζει δυσκολότερα κομμάτια εκ
πρώτης όψεως. Τα κομμάτια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι
τουλάχιστον δύο επιπέδων κάτω από το επίπεδο του μαθητή. Υπάρχουν
έτοιμα τεστ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό, όπως:
- Paul Harris - Improve your sight reading, Faber Music
- ABRSM - Specimen Sight-Reading Tests for Flute, Grades 1-5, ABRSM
Ο καθηγητής πρέπει να εξηγήσει τα σημεία που πρέπει να προσέξει ο
μαθητής, όπως οπλισμό, τυχαία σημεία αλλοίωσης, μεγάλα διαστήματα,
ρυθμικά σχήματα και στολίδια.
4.4.2 Ηχογράφηση
Καλό θα ήταν ο μαθητής σε τέσσερα έως έξι μαθήματα να ηχογραφήσει τον
εαυτό του με ένα απλό μέσο ηχογράφησης και να αξιολογήσει ο ίδιος την
προσπάθειά του και να ανακαλύψει τις αδυναμίες του και μέσα από την
προσπάθεια αυτή να βελτιωθεί.
4.4.3 Κριτική έργων
Καλό θα ήταν ο μαθητής μαζί με τον καθηγητή να οργανώσουν κάποιες
πολιτιστικές εξόδους για την παρακολούθηση συναυλιών με φλάουτο, και τη
συζήτηση και το σχολιασμό τους στην τάξη μετά από αυτές. Ο μαθητής θα
έχει την ευκαιρία να συζητήσει προβλήματα και μεθόδους λύσεων που
προκύπτουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Την ευκαιρία αυτή μπορεί να τη
ζήσει ο μαθητής και μέσα από ηχογραφημένες συναυλίες που υπάρχουν στο
διαδίκτυο και είναι ελεύθερες στην παρακολούθηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.4 Εκτελεί ένα μικρό απόσπασμα
Prima Vista.

