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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ
A) Εισαγωγή:
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής αναμένεται να έχει εμπεδώσει και παγιώσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο 3ο επίπεδο και καλείται:
Να αναπτύξει περεταίρω την ανάγνωση και εκτέλεση των φθόγγων έως την 9η θέση, όπως και των φθόγγων της 1ης χορδής μέχρι το 19ο τάστο.
Να εκτελεί ελάσσονες μελωδικές κλίμακες σε 2 και 3 οκτάβες, και μείζονες με διαστήματα 3ης σε μία οκτάβα.
Να εκτελεί αρπισμούς, arpeggiato, rasgueado και τρέμολο, τριπλούς ανιόντες και κατιόντες δεμένους φθόγγους, καθώς και φυσικούς αρμονικούς φθόγγους στο 5ο και 9ο τάστο.
Να αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση μειζόνων και ελασσόνων ακόρντων και μειζόνων με 7η μικρή.
Να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο του επιπέδου.
Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορία του ρεπερτορίου της κλασικής κιθάρας των εποχών του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού, έτσι ώστε να αποκομίσει μια
ολοκληρωμένη γνώση και άποψη για τις στιλιστικές διαφορές των εποχών της Ευρωπαϊκής μουσικής.
Να αποκτήσει άνεση στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση έργων ήπιας δυσκολίας του 2ου επιπέδου, όπως και στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης μονοφωνικών μελωδιών
στην 5η θέση, με απλές αλλοιώσεις και διάρκειες.

B) Κύριο μέρος
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Απαιτείται:
Άριστη γνώση των τεχνικών του
3ου επιπέδου.

Κατά την αρχή της σχολικής χρονιάς επισημαίνεται η ανάγκη επανάληψης,
διατήρησης και μελέτης όλων των βασικών ασκήσεων τεχνικής του
προηγούμενου επιπέδου, όπως κλίμακες, ασκήσεις με δεμένους φθόγγους,
αρπισμοί, έως ότου αντικατασταθούν με νέες ανάλογης τεχνικής δυσκολίας.
Γίνεται σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων του 3ου επιπέδου με
παραδείγματα ασκήσεων τεχνικής, σπουδές και έργα ρεπερτορίου.

4.1.1 Αναγνώριση και ευχερής
ανάγνωση όλων των φθόγγων της
9ης θέσης.

4.1.1 Διδασκαλία και χρήση καταλλήλων κλιμάκων που αποσκοπούν στην
αφομοίωση και απομνημόνευση των νέων φθόγγων, όπως είναι για την 9η
θέση οι Λα και Ρε μείζονες και οι ελάσσονες πεντατονικές Ντο# και Φα#. Οι
παραπάνω κλίμακες εφαρμόζονται χωρίς αλλαγή θέσης. Παραδείγματα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θερινή μελέτη. Περιγράφεται στην
εισαγωγή του προγράμματος σπουδών
κλασικής κιθάρας (βλ. 2.4.α).
4.1. Ο μαθητής στις ασκήσεις τεχνικής
αξιολογείται με γνώμονα:
- Την από μνήμης εκτέλεση.
- Την ποιότητα του παραγόμενου ήχου.
- Την ταχύτητα εκτέλεσης.
- Τη μεθοδική εργασία και την
ενσωμάτωσή της στην
καθημερινή μελέτη.
4.1.1 και 4.1.2 Αξιολογείται η ευχέρεια
του μαθητή να αναγνωρίζει και να
κατονομάζει με ταχύτητα τους φθόγγους
στις επιλεγμένες θέσεις.
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Λα μείζων
μείζων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης:
- Ταυτόχρονη προφορά των φθόγγων για
την αποτελεσματικότερη εκμάθησή τους.
- Ικανότητα
Ικανότητ να προεκτείνει μέσα στην
κλίμακα ένα δοσμένο μοτίβο
μοτίβ απλής
μελωδικής αλυσίδας.
Παράδειγμα Ρε μείζων:

Ντο# ελάσσων πεντατονική:

4.1.2 Αναγνώριση και ανάγνωση
των φθόγγων της 1ης χορδής
μέχρι το 19ο τάστο.

Σημείωση: (βλ. 22ο επίπεδο, 2.1.1):
4.1.2 Για την εξοικείωση ως το 19ο τάστο και την πληρέστερη εκμάθηση των
φθόγγων
φθόγγων, προτείνονται κλίμακες σε μία οκτάβα στην 1η χορδή, όπως οι Λα
μείζων και η σι ελάσσων μελωδική.
Παράδειγμα: Σι ελάσσων μελωδική
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.1.3 Ελάσσονες μελωδικές
κλίμακες σε 2 και 3 οκτάβες και
μείζονες με τρίτες σε μια οκτάβα.
Συγχορδίες της τονικής και της
.
δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης σε
όλες τις κλίμακες.

4.1.3.1 Διδασκαλία ελασσόνων μελωδικών κλιμάκων σε 2 και 3 οκτάβες.
Προτεινόμενες εκδόσεις:
- Α. Segovia, Diatonic Major and Minor scales.
- A. Carlevaro, Cuaderno n. 1, Escalas diatonicas.
- Royal College of Music, Scales and Arpeggios for Guitar (3th edition 2013).
- Trinity College of Music, Guitar Scales and Arpeggios.
Άλλες εκδόσεις κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.
Υπόδειξη τρόπων και τεχνικών μελέτης των κλιμάκων από τον εκπαιδευτικό
όπως:
- Χρησιμοποίηση συνδυασμών δακτύλων του δεξιού χεριού ( i-m, m-a, i-a , pi).
- Χρήση ρυθμικών μοτίβων κατά τη μελέτη.
Παράδειγμα:

4.1.3.1 και 4.1.3.2 Για την αξιολόγηση της
μελέτης των κλιμάκων και αρπέζ δίνεται
έμφαση:
- Στην επιμέλεια μελέτης με
διαφορετικούς συνδυασμούς δακτύλων
του δεξιού, i-m, m-a, i-a, p-i.
- Στην ανάγκη χρήσης του μετρονόμου ως
εργαλείου αυτοαξιολόγησης,
προτεινόμενη ένδειξη μετρονόμου για το
μέσο μαθητή 80 -100 bpm / 2
ες
- Οι κλίμακες με 3 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την
εμπέδωση τεχνικών του δεξιού χεριού,
όπως το τρέμολο (4.1.4.5).
Παράδειγμα:

- Χρήση του μετρονόμου με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα, ανάλογα με τις
δυνατότητες του μαθητή.
4.1.3.2 Διδασκαλία κλιμάκων με τρίτες.
η
Πχ. Σολ και Λα μείζων στην 3η και 2η χορδή και Ντο και Ρε μείζων στην 2 και
1η χορδή. Παράδειγμα για τη Σολ μείζονα:

4.1.3.3 Διδασκαλία της ονομασίας και εκτέλεση των ακόρντων της τονικής και
της δεσπόζουσας μεθ' εβδόμης όλων των διδαχθεισών κλιμάκων, με χρήση
ολόκληρου μπαρέ (βλ. 4.1.5.5).

4.1.4 Τεχνική και ευκινησία του
δεξιού χεριού.

4.1.3.3 Έλεγχος της δεξιότητας ως προς:
- Την καθαρότητα των φθόγγων.
- Την ικανότητα της γρήγορης εύρεσης και
εκτέλεσης του ακόρντου.

4.1.4 Διδασκαλία αρπισμών, arpeggiato, rasgueado και
τρέμολο.
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4.1.4.1 Αρπισμοί με διάφορους
συνδυασμούς δακτύλων.

4.1.4.2 Χρήση των ακόρντων στη
συνοδεία.

4.1.4.3 Arpeggiato.

4.1.4.4 Rasgueado.

4.1.4.5 Τρέμολο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
4.1.4.1 Προτεινόμενες ασκήσεις για τους αρπισμoύς:
- M. Giuliani, Studio per la chitarra, ασκ. 18 έως 24.
- A. Carlevaro, Cuaderno n. 2, ασκ. 13 έως 24
ή αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας επιλογής του διδάσκοντος.
Προτεινόμενες σπουδές για τους αρπισμoύς:
- D. Aguado, Nuevo Metodo para Guitarra, Estudios, αρ. 8.
- F. Sor, Op.35, αρ.17 (Segovia αρ.6).
- J. Sagreras, τχ. 3, αρ.1.
- L. Brouwer, Estudios sencillos αρ. 6
ή παρόμοιας δυσκολίας επιλογής του εκπαιδευτικού.
4.1.4.2 Χρήση των ακόρντων σε διαδοχές συγχορδιών π.χ. Ι – II m – V7 - I , με
ποικίλες φόρμουλες αρπισμών.
Παράδειγμα:

4.1.4.3 Διδασκαλία arpeggiato.
Εκτέλεση ακόρντων με arpeggiato, όπως στο παράδειγμα:

4.1.4.4 Διδασκαλία rasgueado.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- S. Tennant, Pumping Nylon, κεφ. «Daily Warm up Routine», rasgueado, ασκ. 1
και 2.
- Εκτέλεση τυποποιημένων ακόρντων με τεχνική rasgueado.
4.1.4.5 Διδάσκονται ασκήσεις και σπουδές για τρέμολο.
Χρήση συνδυασμού δάχτυλων: p-i-m-a, p-a-m-i, p-i-m-a-m-i, για την
εξισορρόπηση των δακτύλων του δεξιού χεριού ώστε ο μαθητής να είναι σε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4.1.4.1 Δίνεται έμφαση στον σταθερό
ρυθμό, τους σωστούς τονισμούς και την
ταχύτητα της εκτέλεσης.

4.1.4.2 Αξιολόγηση με πρακτική
εφαρμογή των αρπισμών σε συνοδεία:
- Απλών τραγουδιών.
- Του τρέχοντος μαθήματος σολφέζ.

4.1.4.3 Ελέγχεται η ομοιογενής ένταση και
ρυθμός των παραγόμενων φθόγγων.

4.1.4.4 Ελέγχεται η ταχύτητα της κρούσης
(attack) και η ομοιογενής ένταση και
ρυθμός των παραγόμενων φθόγγων.

4.1.4.5 Στην τεχνική τρέμολο
αξιολογούνται: Η ομοιογενής ένταση, η
ακρίβεια στο ρυθμό και η χαλαρότητα του
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4.1.5 Τεχνική και ευκινησία του
αριστερού χεριού.

4.1.5.1 Τριπλοί ανιόντες,
κατιόντες και μικτοί δεμένοι
φθόγγοι.

4.1.5.2 Διπλή appoggiatura.

4.1.5.3 Glissando.
4.1.5.4 Φυσικές αρμονικές στην
9η (4η ) και 5η θέση.
4.1.5.5 Συγχορδίες μεθ’ εβδόμης
μικρής, με χρήση ολόκληρου
μπαρέ.

4.1.6 Σπουδές.
Εκτέλεση σπουδών μικτής
τεχνικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
θέση να ελέγχει το ρυθμό και την ένταση του ήχου. Σταδιακή αύξηση της
ταχύτητας με χρήση μετρονόμου.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- S. Tennant, Pumping nylon, κεφ. «Daily Warm up Routine», Tremolo, ασκ. 5
έως 11.
Προτεινόμενες σπουδές:
- J. Sagreras, τχ. 3, αρ. 4.
4.1.5 Επιδιώκεται ο μαθητής να προεκτείνει την τεχνική του αριστερού χεριού
με εκτέλεση τριπλών ανιόντων και κατιόντων δεμένων φθόγγων και μικτών
η
δεμένων φθόγγων, διπλή appoggiatura, glissando, φυσικές αρμονικές στη 9
και 5η θέση και συγχορδίες μεθ’ εβδόμης με χρήση ολόκληρου μπαρέ.
4.1.5.1 Τριπλοί ανιόντες και κατιόντες δεμένοι φθόγγοι.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- Ε. Pujol, τχ. 3, άσκ. 213.
- A. Carlevaro, Cuaderno, n. 4, ασκ. 10 και 21.
Μικτοί δεμένοι φθόγγοι:
- A. Carlevaro, Cuaderno n. 4, ασκ. 29 έως 32
ή παρόμοιες κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.
4.1.5.2 Προτεινόμενες ασκήσεις για διπλή appoggiatura:
ο
- E.Pujol, τχ. 3 , ασκ. 218 εώς 219
Προτεινόμενες σπουδές:
- D. Aguado, Nuevo Metodo para guitarra (Madrid 1843), Leccion 29.
ο
- J. Sagreras, τχ. 3 , αρ. 17
ή παρόμοιες κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.
4.1.5.3 Διδασκαλία της τεχνικής.
η
4.1.5.4 Προτεινόμενες ασκήσεις για τις φυσικές αρμονικές στη 9 και 5η θέση:
E. Pujol, τχ. 2, Leccione LIX, ασκ. 97b, και 97c.
η
4.1.5.5 Διδασκαλία των μειζόνων συγχορδιών με 7 μικρή και με μπαρέ.
Χρησιμοποιούνται ακόρντα και χρωματική μεταφορά τους. Διδάσκονται οι
βασικές φόρμες ακόρντων, όπως είναι τα G7, Gm7, C7, Cm7, στην 3η θέση.
Προτείνεται να εκτελούνται σε μορφή διαδοχικών δεσποζουσών μεθ' εβδόμης
όπως:
B7-E7 (7η θέση), A7-D7 (5η θέση), G7-C7 (3η θέση), F#7-B7 (2η θέση)
4.1.6 Μελέτη και εκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και ευκινησίας των δύο
χεριών (περιγράφεται στην εισαγωγή του προγράμματος σπουδών κλασικής
κιθάρας, βλ. 2.3.β)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
δεξιού χεριού.
Εφιστάται η προσοχή του μαθητή στον
έλεγχο του αντίχειρα ώστε να μην
υπερισχύει, ως προς την ένταση, των
άλλων δακτύλων.

4.1.5.1 έως 4.1.5.4 Για τους ανιόντες,
κατιόντες, μικτούς δεμένους φθόγγους
και appoggiatura αξιολογούνται:
- Η καθαρότητα και ισορροπία της
έντασης των φθόγγων.
- Η ακρίβεια στη ρυθμική εκτέλεση των
δεμένων φθόγγων.

4.1.5.5 Αξιολογείται η καθαρότητα των
φθόγγων με μπαρέ. Ενδείκνυται η χορδή
προς χορδή εκτέλεση για τον έλεγχο της
καθαρότητας των φθόγγων του μπαρέ.
4.1.6 Για τις σπουδές ο μαθητής
αξιολογείται για:
- Τη σωστή εφαρμογή των προηγούμενων
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Προτεινόμενες σπουδές μικτής τεχνικής:
- M.Giuliani, Etudes pour la chitarre, op. 100, αρ. 13.
- Ε. Pujol, τχ. 3, αρ. 14.
- L. Brouwer, Estudios sencillos, αρ. 11.
- A. Carlevaro, Microestudios, αρ.6
ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.

4.2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

4.2 Εκτέλεση έργων από το
ρεπερτόριο της κιθάρας
διαφόρων εποχών και
τεχνοτροπιών.

4.2.2 Ο μαθητής επιδιώκεται:
- Να διευρύνει τη γνώση του σε
όλο και περισσότερους όρους
ερμηνείας.
- Να αποκτήσει τις βασικές
γνώσεις και ικανότητες
προκειμένου να ερμηνεύει

4.2.1 Προτεινόμενα ενδεικτικά έργα για το επίπεδο.
Αναγέννηση:
- L. Milan, Pavana, αρ. 4.
- R. Johnson, Almain.
Μπαρόκ:
- G. Sanz, Rujero y Paradetas.
- J.S. Bach, Prelude (B.W.V. 999), Bourée (B.W.V. 996), Gavotte 1 και 2, (B.W.V.
1012).
Κλασική & Ρομαντική:
- M. Giuliani, Allegretto, op. 51, αρ. 15.
- F. Sor, Op.11, Minuett αρ.5.
- L. Mozzani, Feste Lariane.
- F. Tárrega, Tango, Valse σε Ρε μείζονα.
ου
20 αιώνα:
- J. Pernambuco, Sons de Carrilhões (Chôro).
- J. Cardoso, Milonga.
- Κ. Τζωρτζινάκης, Του βουνού, Της Θάλασσας (4 Δημοτικές εικόνες).
- A. Lauro, La Gatica (Two Venezuelan Waltzes).
- N. Koshkin, Le Pelerin (Suite Six Cordes), Without Landscape, (24 easy pieces).
Επιλογές από ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις συλλογών έργων και
διασκευών για κιθάρα, ανάλογης δυσκολίας.
4.2.2 Διδασκαλία και εφαρμογή:
- Των όρων δυναμικής, όπως pp, ff, sfz.
- Των απλών αλλαγών στη ρυθμική εξέλιξη ενός έργου, όπως allargando,
rubato, poco a poco. Επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ της ρυθμικής αγωγής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
τεχνικών.
- Την τήρηση της ρυθμικής αγωγής και της
ένδειξης του μετρονόμου (όπου
σημειώνεται).
Σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης
θεωρείται ο αριθμός των σπουδών που ο
μαθητής ερμήνευσε με επάρκεια κατά τη
σχολική χρονιά. Απαραίτητες για την
εμπέδωση του επιπέδου θεωρούνται 5
σπουδές. Η ελάχιστη επίδοση σπουδών
αναγράφεται στο τέλος μετά τον πίνακα
(βλ. Γ1).
4.2.1 και 4.2.2
Αξιολογείται ο αριθμός και η ποιότητα της
εκτέλεσης των έργων που μελέτησε ο
μαθητής.
Η μελέτη και εκτέλεση 5 έργων κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς θεωρείται
ικανοποιητική.
Προτεινόμενη διαχείριση ρεπερτορίου.
Περιγράφεται στην εισαγωγή του
προγράμματος σπουδών κλασικής
κιθάρας (βλ. 2.4.γ).
Αξιολογείται η επιμέλεια στα αντικείμενα
που αναφέρονται (βλ. αξιολόγηση 3.2.3)
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στιλιστικά.
- Να βελτιώνει όλο και
περισσότερο την ποιότητα του
ήχου του.
- Να κατακτά την προσωπική του
ερμηνεία και ποιότητα ήχου.

και των μουσικών όρων που αφορούν την ταχύτητα κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης.
- Των όρων ύφους της εκτέλεσης, όπως animato, cantabile, dolce, espressivo,
grazioso.
- Ενθαρρύνεται ο μαθητής να ενσωματώνει την προσωπική του άποψη
ερμηνείας.

4.3 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ,
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

4.3.1 Επιδιώκεται η απόκτηση
συνοπτικών γνώσεων της
ιστορίας του ρεπερτορίου και των
συνθετών του Κλασικισμού και
του Ρομαντισμού.
4.3.2 Αναγνώριση και ικανότητα
διάκρισης έργων του Κλασικισμού
και του Ρομαντισμού.

4.4 ΕΚ
ΠΡΩΤΗΣ
ΟΨΕΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ

4.4.1 Επιδιώκεται ο μαθητής να
αποκτήσει άνεση στην εκ πρώτης
όψεως ανάγνωση εύκολων έργων
του 2ου επιπέδου.

4.3.1 Διδάσκονται οι συνθέτες και τα έργα κατά την περίοδο του Κλασικισμού
και του Ρομαντισμού. Οι ιστορικές αναφορές διδάσκονται συνοπτικά, σε
χρονική αλληλουχία και ανά χώρα.
4.3.2 Διδάσκονται τα βασικά μουσικά χαρακτηριστικά των δύο μουσικών
εποχών, έτσι ώστε ο μαθητής να αρχίσει να διακρίνει κατά πόσο ένα έργο
ανήκει στην εποχή Κλασικισμού, του Ρομαντισμού ή των προηγούμενων
εποχών που διδάχθηκε.
Ο καθηγητής προτείνει:
- Ακρόαση χαρακτηριστικών έργων των περιόδων.
- Γνωριμία με την αισθητική κάθε μουσικού είδους, μέσω διασκευών γνωστών
κλασικών και παραδοσιακών έργων ή τραγουδιών, με μαθητοκεντρική
αντίληψη.
4.4.1 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση άγνωστων μουσικών κειμένων, ανάλογων
απαιτήσεων με τα εύκολα έργα που έπαιξε στο 2ο επίπεδο.
Παράδειγμα άσκησης prima vista:

4.4.2 Ανάγνωση εκ πρώτης
όψεως μονοφωνικών μελωδιών
στη 5η θέση με απλές
αλλοιώσεις.

4.4.2 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση απλών μονοφωνικών μελωδιών στην 5η
θέση, με τη βοήθεια κλιμάκων που λειτουργούν ως εργαλεία – οδηγοί, όπως
είναι οι κλίμακες Σιb και Φα μείζων. Ο καθηγητής συνθέτει μικρές ασκήσεις σε
μέτρο 2/4, 4/4 με χρονικές διάρκειες έως και δέκατα έκτα ή δίνει για εκτέλεση
στο μαθητή ασκήσεις από σχετικά βιβλία.
Παράδειγμα ενδεικτικής δυσκολίας prima vista για τo επίπεδο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.3.1 Ο μαθητής αξιολογείται:
- Με ερωτήσεις σε θέματα ιστορίας του
οργάνου.
- Για την προθυμία του να ερευνήσει και
να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις και
εμπειρίες ακρόασης.
- Για την εμπέδωση των γνώσεων και την
επιτυχή αναγνώριση των ιδιαίτερων
μουσικών ιστορικών χαρακτηριστικών
κάθε εποχής.

4.4.1 Για την ικανότητα στην εκ πρώτης
όψεως ανάγνωση ο μαθητής αξιολογείται
με γνώμονα:
- Το χρόνο που χρειάζεται για την
αποτελεσματική ανάγνωση και εκτέλεση
ενός αγνώστου μουσικού κείμενου.
- Την ακρίβεια στην απόδοσης της
παρτιτούρας.
4.4.2 Αξιολογείται η ικανότητα του
μαθητή να εκτελεί μετά από εύλογο
χρόνο οπτικής προετοιμασίας, ασκήσεις
prima vista στην 5η θέση σε όλες τις
χορδές.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ο

4.5
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

4.6 ΑΠΛΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

(Βλ. επισημάνσεις στο 3 επίπεδο 3.4.2)
4.5 Ο μαθητής να εξοικειωθεί με
4.5 Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής εμφάνισης και τα οφέλη της.
τη σκηνική παρουσία και καλείται: Ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως κιθαριστής στις
- Να ερμηνεύσει μουσική για
εκδηλώσεις του σχολείου και ενθαρρύνεται για το αποτέλεσμα.
κιθάρα σε συναυλία του σχολείου. Διδάσκονται και προεκτείνονται τεχνικές της επιτυχημένης σκηνικής
- Να γνωρίζει τις βασικές
παρουσίας, όπως είναι η σωστή προετοιμασία, η προθέρμανση, ο έλεγχος του
tempo, η ψυχολογική προετοιμασία, η συγκέντρωση.
πρακτικές μιας επιτυχημένης
Διδάσκεται το τυπικό της εμφάνισης, όπως είναι η αρχική και τελική
σκηνικής παρουσίας.
υπόκλιση, το κλείσιμο (finale) του κομματιού, στοιχεία ενδυματολογίας.

4.6 Ο μαθητής μπορεί να
επιχειρήσει μεταγραφές απλών
μελωδίων.

4.6 Ο μαθητής παροτρύνεται να μεταγράψει ή διασκευάσει κομμάτια από το
ρεπερτόριο των ευρωπαϊκών ή παραδοσιακών οργάνων και να τα μεταφέρει
στην ευκολότερη για την κιθάρα τονικότητα.

4.5 Ο μαθητής αξιολογείται για τη:
- Συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του
σχολείου.
- Συμμετοχή του στις πρόβες για την
επίτευξη του στόχου.
- Συμμετοχή του στα πλαίσια του
μαθήματος Μουσικό Σύνολο
Οργανοχρησία.
- Εφαρμογή των συμβουλών του
διδάσκοντα που αφορούν τη σκηνική
παρουσία.
4.6 Ο στόχος είναι προαιρετικός.

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 στο ρεπερτόριο.
- Μελέτη και εκτέλεση σε άρτιο επίπεδο τουλάχιστον 3 από τις σπουδές της ύλης του επιπέδου και τουλάχιστον 4 έργων του ρεπερτορίου.
- Να κατέχει περιληπτικώς την ιστορία του οργάνου του επιπέδου του. Να γνωρίζει τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία των συνθετών, καθώς και τα είδη και τις μορφές των έργων
που ερμηνεύει.
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