ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΑΟΥΤΟ – 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

2.1

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Θέματα Για τον μαθητή του 2ου Ειδικότερα ο μαθητής 1ου επιπέδου θα πρέπει:
Τεχνικής
επιπέδου επιδιώκεται:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης:
Για

την πρόσβαση στο επόμενο
επίπεδο πρέπει ο μαθητής να
μελετήσει κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους:

2.1.1
Εξέλιξη 2.1.1 Εδραίωση τεχνικής 1ο 2.1.1 Να εξοικειωθεί περισσότερο με το όργανο μέσα από ασκήσεις 2.1.1 Τις κλίμακες, τους αρπισμούς,
τεχνικής του
επιπέδου και εξέλιξη της
ήχου και νέους δακτυλισμούς. Παρότι ο μαθητής βρίσκεται στο
όπως παρατίθενται στη στήλη του
οργάνου
2ο επίπεδο θεωρείται ακόμα «αρχάριος» και γι' αυτό θα πρέπει
περιεχομένου.
να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο να εδραιώσει την τεχνική του
1ου επιπέδου μέσα από επαναλήψεις και επισημάνσεις.
Παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί σε νέους δακτυλισμούς που
θα του δώσουν τη δυνατότητα παιξίματος μεγαλύτερης έκτασης.
2.1.2
Στάση 2.1.2 Εδραίωση σωστής 2.1.2 Να εδραιώσει τη σωστή στάση του σώματος, δακτύλων και 2.1.2 Οκτώ με εννέα συνολικά
σώματος
στάση του σώματος,
μάσκας. Με το ίδιο σκεπτικό της ανωτέρω παραγράφου, ο
κομμάτια με προϋπόθεση την
δακτύλων και μάσκας.
καθηγητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή
κανονική και χωρίς καθυστέρηση
στάση του σώματος, των δακτύλων και της μάσκας. Αν ο
έναρξη των μαθημάτων από την
μαθητής έχει δικό του όργανο με ανοιχτές τρύπες, μπορεί στο
αρχή του σχολικού έτους. Ο
δεύτερο επίπεδο να αρχίσει σιγά-σιγά να αφαιρεί τις τάπες,
αριθμός
αυτός
μπορεί
να
ώστε τα δάχτυλα να τοποθετούνται σωστότερα. Εξάσκηση σε
μειώνεται αναλογικά με τυχόν
μείζονες κλίμακες: Ντο, φα, σολ , ρε, μι, λα, σι ύφεση, μι ύφεση
δυσχέρεια έγκαιρης έναρξης του
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σε δυο οκτάβες με αρπισμούς. Χρήση και μετρονόμου.

2.1.3 Ήχος

2.1.3 Ασκήσεις ήχου.

2.1.4
2.1.4
Εδραίωση
Διαφραγματι
διαφραγματικής
κή αναπνοή
αναπνοής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

μαθήματος.

2.1.3 Να βελτιώσει τον ήχο του και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις 2.1.3 15-20 ασκήσεις, σπουδές.
διάφορες δυναμικές (forte, piano) Δίνουμε προσοχή ο ήχος να
είναι «ζεστός» (από το διάφραγμα) και επισημαίνουμε τις
διάφορες δυναμικές. Προσοχή πάντα στο κούρδισμα όταν
επιχειρείται το piano.

της 2.1.4 Να εδραιώσει την τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής με
διάφορες ασκήσεις. Μια καλή άσκηση για καλύτερη
ενεργοποίηση του διαφράγματος και «άνοιγμα» ήχου: Με το
μετρονόμο στο 60 ο μαθητής παίζει από το σολ μέχρι το ντο
μέσα στο πεντάγραμμο και πάλι κάτω, πρώτα τέταρτα και μετά
όγδοα (μετρώντας τέσσερις χρόνους κάθε φορά) χωρίς
άρθρωση, δυνατά και κοφτά. Δεν μας απασχολεί τόσο η
καθαρότητα του ήχου όσο το να μπορεί να βγάλει κοφτό και
δυνατό ήχο από το διάφραγμα. Με την πρόοδο του μαθητή,
προσθέτουμε τρίηχα και δέκατα έκτα.
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2.1.5. Ανάγνωση 2.1.5. Εισαγωγή σε νέα 2.1.5. Να προχωρήσει στην εκμάθηση ανάγνωσης της παρτιτούρας.
παρτιτούρας
στοιχεία της μουσικής
Στο δεύτερο επίπεδο ο μαθητής θα πρέπει να έχει μάθει να
γραφής.
διαβάζει νότες και παύσεις αξίας ολόκληρου μέχρι και δέκατα
έκτα. Παρεστιγμένα και συγκοπή. Να παίζει νότες σε έκταση από
ντο πρώτης οκτάβας μέχρι και σολ τρίτης οκτάβας. Στίξεις: σι , μι
και λα ύφεση, φα, ντο, σολ και ρε δίεση.
2.1.6 Να εκτελεί στο μάθημα τις ασκήσεις με μετρονόμο.
Προτεινόμενος ρυθμός ± 60 το τέταρτο.
2.1.7 Δίνουμε έμφαση στο κούρδισμα, όταν ο μαθητής συμπράττει
με άλλο όργανο, αλλά κι όταν παίζει μόνος του. Αρχίζουμε να
επισημαίνουμε ποιες νότες του οργάνου είναι υψηλές και ποιες
χαμηλές - από όσες ήδη γνωρίζει και παίζει.

2.2

Θέματα Ο
μαθητής
Ρεπερτορίου
επιδιώκεται:

αρχικά 2.2 Θέματα Ρεπερτορίου

2.2 Αξιολόγηση.

2.2.1 Ο μαθητής αξιολογείται διά της
ακροάσεως στα μαθήματα σε όλη
τη διάρκεια της χρονιάς και πρέπει
2.2.1 Να συνεχίσει τις 2.2.1 Ασκήσεις Gariboldi 23 - 46, ασκήσεις από τη μέθοδο Taffanel &
να πληροί κατ’ ελάχιστο και κατά
ασκήσεις
του
1ου
Gaubert , τουλάχιστον μισ σπουδή Keohler (15 Easy Studies, op
την εκτίμηση του καθηγητή, τις
επιπέδου και να παίξει
33),
επιμέρους
προϋποθέσεις
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τουλάχιστον μια σπουδή. J. Andersen (18 Kleine Studen op. 41).
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αξιολόγησης που αφορούν στη
διάρκεια του σχολικού έτους και
τις εξετάσεις:

2.2.2 Ο μαθητής αξιολογείται διά της
ακροάσεως στο τέλος κάθε
2.2.2 Κομμάτια σόλο ή με 2.2.2 Επιλεγμένα μέρη από σονάτες μπαρόκ όχι μεγάλης δυσκολίας,
τριμήνου. Λαμβάνεται υπόψη η
συνοδεία.
αργά και πιο γρήγορα. Ενδεικτικά: Vivaldi, Vinci, Locatelli,
ύλη που έχει μελετήσει, η
Marcello, Hasse.
επιμέλεια
που
επέδειξε,
η
ποιότητα της εκτέλεσης οι φυσικές
δυνατότητες του μαθητή σε
συνάρτηση
με
τον
αριθμό
μαθημάτων.
2.2.3 Η τελική εξέταση των μαθητών
θα πρέπει να περιέχει ως
ελάχιστη ύλη:
2.2.3.1 Μια κλίμακα από μνήμης με το
αρπέζ της σε δύο οκτάβες.
2.2.3.2 Ένα κομμάτι σόλο ή με
συνοδεία
πιάνου.
2.2.3.3 Μια άσκηση από τις
προβλεπόμενες της ύλης του
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επιπέδου.

2.3

Μουσική Ο
μαθητής
Σύμπραξη
επιδιώκεται:

αρχικά Το περιεχόμενο προκύπτει από τους μαθησιακούς στόχους του 1ου 2.3.1 Ελάχιστη συμμετοχή σε ένα
ντουέτο για δύο φλάουτα ή σε ένα
επιπέδου:
μικρό μουσικό σύνολο το οποίο θα
2.3.1 Να εδραιώσει την 2.3.1 Υποχρεωτική συμμετοχή σε σύνολα όπου απαιτείται φλάουτο:
παρουσιαστεί τουλάχιστον μία
παρουσία του σε μικρά
φορά στα πλαίσια του σχολικού
2.3.1.1
Μικρά
σχήματα
(όπως
ντουέτα,
τρίο)
ή
σύνολο
με
φλάουτα
έτους.
σύνολα.
αν υπάρχει υπεύθυνος καθηγητής.
2.3.1.2 Υποχρεωτική συμμετοχή σε μεγάλα ορχηστρικά σύνολα αν ο
μαθητής δεν έχει ήδη απορροφηθεί από αμιγές σύνολο με
φλάουτο.
2.3.1.3 Ο μαθητής συμμετέχει στα μικρά σύνολα και στη συνέχεια,
εφόσον κριθεί κατάλληλος, συμμετέχει ενεργά και στην
ορχήστρα με εύκολα περάσματα και μέρη.
2.3.2 Να εδραιώσει την 2.3.2 Συμμετοχή στις σχολικές συναυλίες/παραστάσεις: Όλοι οι
παρουσία στις σχολικές
μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος έστω σε μια σχολική
συναυλίες/παραστάσεις.
συναυλία στο τέλος της χρονιάς με κάποιο κομμάτι με συνοδεία
πιάνου ή συμμετέχοντας σε ένα μικρό ή μεγάλο σύνολο.
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2.3.3 Ντουέτα & τρίο

2.

4 Ο
μαθητής
Συμπληρωμα
επιδιώκεται:
τικές/υποστη
ρικτικές
γνώσεις και
δεξιότητες
στο φλάουτο.
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2.3.3 Ντουέτα και τρίο Ενδεικτικά: English duets, Vinci, Stamitz,
Corette, Selected Duets for Flute: Volume 1 - Easy to Medium
(Rubank Educational Library).
αρχικά Το περιεχόμενο αφορά στην καλύτερη γνωριμία με το όργανο και 2.4.Ο μαθητής αξιολογείται καθ' όλη
πάντα σε σχέση με το επίπεδο του μαθητή:
τη διάρκεια του σχολικού έτους για
το
ενδιαφέρον
τις
ειδικές
δεξιότητες, τις βασικές γνώσεις του
οργάνου και της ιστορίας του.

2.4.1 Να γνωρίσει τις 2.4.1 Να αρχίσει να ξεχωρίζει τα διάφορα στυλ της κάθε εποχής
στιλιστικές
διαφορές
(περισσότερο από ακούσματα, παρά μέσα από τα κομμάτια που
κάθε εποχής.
θα παίζει τα οποία συνήθως σε αυτό το επίπεδο είναι εποχής
μπαρόκ).
2.4.2 Να γνωρίσει την 2.4.2 Nα μελετήσει την ιστορία του οργάνου, το ρεπερτόριο, και τις
Ιστορία του οργάνου.
δυνατότητες που έχει στη σύγχρονη εποχή.
2.4.3
Να
αποκτήσει 2.4.3 Ακρόαση έργων για φλάουτο και συζήτηση με τον καθηγητή.
αντίληψη
μέσω
μουσικών ακουσμάτων.

