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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ KΙΘΑΡΑΣ – 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ
Α) Εισαγωγή:
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής αναμένεται να έχει εμπεδώσει και παγιώσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο 1ο επίπεδο και επιδιώκεται:
Να αναπτύξει την ανάγνωση και εκτέλεση των φθόγγων 1ης και της 2ης θέσης, όπως και των φθόγγων της 1ης χορδής μέχρι το 12ο τάστο.
Να εκτελεί μείζονες, ελάσσονες κλίμακες και τα αρπέζ της τονικής αυτών σε 2 οκτάβες, αρπισμούς, ανιόντες και κατιόντες δεμένους φθόγγους και να μυηθεί στην τεχνική
μπαρέ.
Να είναι σε θέση να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο του 2ου επιπέδου.
Να αναπτύξει την ικανότητα συνοδείας μιας μελωδίας ή τραγουδιού κάνοντας χρήση ακόρντων με ανοιχτές χορδές στην πρώτη θέση και με μπαρέ σε εύκολες φόρμες.
Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορία της κλασικής κιθάρας και να ακούσει έργα συνθετών που εκπροσωπούν τις ιστορικές εποχές του οργάνου.
Να αποκτήσει άνεση στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μονοφωνικών μελωδιών στη 1η θέση, με απλές αλλοιώσεις και χρονικές αξίες.

B) Κύριο μέρος
OΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΟΧΩΝ
2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Απαιτείται:
Άριστη γνώση των τεχνικών του
1ου 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 αρπισμούς, έως ότου
αντικατασταθούν με νέες ανάλογης τεχνικής δυσκολίας.
Γίνεται σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων του 2ου επιπέδου με
παραδείγματα ασκήσεων τεχνικής, σπουδές και έργα ρεπερτορίου.

2.1.1 Αναγνώριση και ευχερής
ανάγνωση των φθόγγων της 2ης

2.1.1 Διδασκαλία και χρήση καταλλήλων κλιμάκων που αποσκοπούν στην
αφομοίωση και απομνημόνευση των νέων φθόγγων, όπως είναι για τη 2η

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θερινή μελέτη. Περιγράφεται στην
εισαγωγή του προγράμματος σπουδών
κλασικής κιθάρας (βλ. 2.4.α).
2.1. 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.
2.1.1 και 2.1.2 Αξιολογείται η ευχέρεια
του μαθητή να αναγνωρίζει και να
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θέση οι μείζονες Σολ και Ρε.
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώνονται οι κλίμακες σε πλήρεις
οκτάβες, αφού ως ασκήσεις αποσκοπούν στην εμπέδωση των φθόγγων της
θέσης και μόνο. Ο διδάσκων μπορεί να προτείνει την εκτέλεσή τους εξ
ολοκλήρου ή τμηματικά ή να παραπέμπει σε άλλες κλίμακες κατά την κρίση
του.
2.1.2 Για την εξοικείωση ως το 112ο τάστο και την πληρέστερη εκμάθηση των
φθόγγων
φθόγγων, προτείνεται η συνέχιση της χρωματικής κλίμακας από μι, η
διατονική κλίμακα του μι και η ΜΙ μείζ
μείζονα σε μία οκτάβα στην 1η χορδή.

κατονομάζει με ταχύτητα τους φθόγγους
στις επιλεγμένες θέσεις.
Προτείνεται
Πρ
η ταυτόχρονη προφορά των
φθόγγων για την αποτελεσματικότερη
εκμάθησή τους.

2.1.3 Μείζονες και ελάσσονες
κλίμακες και αρπέζ σε 2 οκτάβες.

2.1.3.1 Διδασκα
Διδασκαλία μειζόνων και ελασσόνων μελωδικών κλιμάκων σε 2
οκτάβες από την 5η και 6η χορδή, χωρίς τη χρήση ανοιχτών χορδών.
Μεταφορά ((transporto) με τη διατήρηση της ίδιας δακτυλοθεσίας.
Υπόδειξη τρόπων και τεχνικών μελέτης των κλιμάκων από τον εκπαιδευτικό
όπως:
- Χρησιμοποίηση συνδυασμών δακτύλων του δεξιού χεριού ( i-m, m-a, i-a).
- Χρήση απλών ρυθμικών μοτίβων κατά τη μελέτη.
- Μελέτη με τονισμό φθόγγων.
- Χρήση του μετρον
μετρονόμου με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα, ανάλογα με τις
δυνατότητες του μαθητή.
2.1.3.2 Εκτέλεση αρπέζ των μειζόνων Ρε, Λα, Μι, Φα και της ρε ελάσσονος σε
δύο οκτάβες.
Παράδειγμα ρε ελάσσονα
ελάσσονα:

2.1.3.1
.1.3.1 και 2.1.3.2 Για την αξιολόγηση της
μελέτης των κλιμάκων και αρπέζ δίνεται
έμφαση:
-Στην
Στην καθαρότητα της άρθρωσης.
- Στην επιμέλεια μελέτης με διαφορετικές
τεχνικές σε συνδυασμούς δακτύλων του
δεξιού, i-m, m-a, i-a.
- Στην ανάγκη χρήσης του μετρονόμου ως
εργαλείου αυτοαξιολόγησης της
προόδου. Προτεινόμενη ένδειξη
ένδειξ
μετρονόμου για το μέσο μαθητή 50 -69
bpm /2

2.1.4 Τεχνική και ευκινησία του
δεξιού χεριού.

2.1.4 Διδασκαλία αρπισμών με διάφορους συνδυασμούς όλων των δακτύλων
του δεξιού χεριού.
Προτεινόμενες ασκήσεις για τους αρπισμ
αρπισμoύς :
- M. Giuliani, Studio per la Chitarra, op.1, ασκ. 2 έως 10.

2.1.4
.1.4 Αρπισμοί. Δίνεται έμφαση στον
σταθερό ρυθμό,
ρυθμό τους σωστούς τονισμούς
και δευτερευόντως στην ταχύτητα της
εκτέλεσης.

2.1.2 Αναγνώριση και ευχέρεια
στην ανάγνωση των φθόγγων της
1ης χορδής μέχρι το 12ο τάστο.
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- E. Pujol,τχ. 2, ασκ. 83,84,86,88.
ή άλλες αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας.
Προτεινόμενες σπουδές για αρπισμούς:
-D. Aguado, Metodo para guitarra, Part 1, Σπουδή 19.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ. 66
ή άλλες παρόμοιας δυσκολίας.
2.1.5 Τεχνική και ευκινησία του
αριστερού χεριού:
2.1.5.1 Ανιόντες και κατιόντες
δεμένοι φθόγγοι.

2.1.5.2 Μπαρέ.

2.1.5.3 Μείζονες και ελάσσονες
συγχορδίες με χρήση μπαρέ.

2.1.5 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων δεμένων φθόγγων καθώς και
μπαρέ.
2.1.5.1 Ασκήσεις και σπουδές με ανιόντες και κατιόντες δεμένους φθόγγους.
Προτεινόμενες ασκήσεις:
- E. Pujol, τχ.2, ασκ. 91 έως 94.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ. γ7
έως γ16
Προτεινόμενες σπουδές:
Α. Carlevaro, Μicroestudios, ασκ. No 7.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ.
55, 56 ή παρόμοιας δυσκολίας.
2.1.5.2 Εισαγωγή και διδασκαλία της τεχνικής μπαρέ, αρχικά ως μισό και στη
συνέχεια ολόκληρο. Σε αυτό το επίπεδο εμπεδώνεται η χρήση του μισού
μπαρέ και εισάγεται η χρήση του ολόκληρου.
Προτεινόμενες ασκήσεις:
ο
- E. Pujol, τχ. 2 , ασκ. 66, 67.
ή παρόμοιες κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.
Προτεινόμενες σπουδές:
ο
- E. Pujol, τχ. 2 , Εtude II.
- Μέθοδος Κλασικής Κιθάρας (προ-έκδοση για το Μουσικό Παλλήνης), άσκ.
42.
ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.
2.1.5.3 Διδασκαλία των συγχορδιών με μπαρέ σε τυποποιημένα ακόρντα με
χρωματική μεταφορά κάθε τυποποιημένης φόρμας. Διδάσκονται οι 2 βασικές
φόρμες ακόρντων με μπαρέ:
π.χ. Ακόρντα G, Gm στην 3η θέση.
Συστήνεται να έχει προηγηθεί διδασκαλία των συγχορδιών με μισό μπαρέ
στις τέσσερις πρώτες χορδές, ως μέρος των τυποποιημένων ακόρντων με

2.1.5.1 Για τους ανιόντες, κατιόντες
δεμένους φθόγγους αξιολογείται η:
- Καθαρότητα και ισορροπία της έντασης
των φθόγγων.
- Ακρίβεια στη ρυθμική εκτέλεση των
δεμένων φθόγγων.
- Ορθή τοποθέτηση των δακτύλων και
επιμέλεια στη φροντίδα των νυχιών του
αριστερού χεριού.

2.1.5.2 Για το μισό μπαρέ αξιολογείται:
-Η καθαρότητα των φθόγγων του μπαρέ
αλλά και των φθόγγων εκτός μπαρέ.
- Η ορθή τοποθέτηση των δαχτύλων.
- Η διατήρηση της ορθής στάσης του
δεξιού χεριού παρά την εφαρμογή του
μπαρέ.
Ενδείκνυται η χορδή προς χορδή εκτέλεση
για τον έλεγχο της σαφήνειας των
φθόγγων του μπαρέ.
2.1.5.3 Έλεγχος της δεξιότητας ως προς:
- Την καθαρότητα των φθόγγων.
- Την ικανότητα της εύρεσης και
εκτέλεσης του ακόρντου.
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ολόκληρο μπαρέ.

2.2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2.1.6 Σπουδές.
Εκτέλεση σπουδών μικτής
τεχνικής.

2.1.6 Μελέτη και εκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και ευκινησίας των δύο
χεριών (βλ. εισαγωγή του προγράμματος σπουδών κλασικής κιθάρας, 2.3.β).
Προτεινόμενες Σπουδές μικτής τεχνικής:
ο
- E. Pujol, τχ. 2 Etude I, VI, XII.
- J. Sagreras, τχ. 1, ασκ. 84.
- L. Brouwer, Estudios Sencillos, n. 1, 3.
ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος.

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

2.2.1 Προτεινόμενα ενδεικτικά έργα για το επίπεδο.
Αναγέννηση:
- Anonymous, Packington Pound.
- Anonymous, The Sick Tune.
Μπαρόκ:
- L. Mozart, Bourrée.
- J.K.F. Fiischer, Gavotte en la mineur.
- G. Sanz, Danza de las Hachas.
- S.L. Weiss, Minuet , Sonata n. 34 in D minor.
Κλασική & Ρομαντική:
- J.K. Mertz, Guitar Skole n. 9 , Adagio.
- L.V. Call, Leichte Sonata.
20ου αιώνα:
- J. Duarte, Simply Blues.
- C. Domeniconi, 24 Präludien, αρ. 2 και 3.
- N. Koshkin, 24 Easy Pieces, αρ. 2-6.
Επιλογές από ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις συλλογών έργων. Άλλα
έργα ανάλογης δυσκολίας.

2.1.6 Κατά την εκτέλεση των σπουδών ο
μαθητής αξιολογείται για:
- Τη σωστή εφαρμογή των προηγούμενων
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 7
σπουδές. Η ελάχιστη επίδοση σπουδών
αναγράφεται στο τέλος μετά τον πίνακα
(βλ. Γ.1 Αξιολόγηση).
2.2.1 Αξιολογείται ο αριθμός και η
ποιότητα της εκτέλεσης των έργων που
μελέτησε ο μαθητής.
Η μελέτη και εκτέλεση 5-7 έργων κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς θεωρείται
ικανοποιητική.
Προτεινόμενη διαχείριση ρεπερτορίου.
Περιγράφεται στην εισαγωγή του
προγράμματος σπουδών κλασικής
κιθάρας (βλ. 2.4.γ).

2.2.2 Αξιολογείται η επιμέλεια στα
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2.2.2 Ο μαθητής επιδιώκεται:
- Να κατανοήσει τη σωστή
εκτέλεση των πιο συνηθισμένων
όρων ερμηνείας ενός έργου.
- Να μυηθεί στην έννοια της
ερμηνείας.
- Να βελτιώνει όλο και
περισσότερο την ποιότητα του
ήχου του.

2.3 ΙΣΤΟΡΙΑ
2.3.1 Ιστορία του οργάνου από
ΤΟΥ
την αρχαιότητα έως σήμερα.
ΟΡΓΑΝΟΥ,
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.3.2 Αισθητική καλλιέργεια.
2.3.3 Βιογραφικά στοιχεία για
τους συνθέτες των διδαγμένων
έργων.
2.4 ΕΚ
2.4 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση
ΠΡΩΤΗΣ
μονοφωνικών μελωδιών στην 1η
θέση.
ΟΨΕΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ

2.5
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

2.5 Ο μαθητής να εξοικειωθεί με
την σκηνική παρουσία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.2.2 Διδασκαλία και εφαρμογή:
- Των όρων δυναμικής, όπως p, f , crescendo και decrescendo και την
εφαρμογή τους στα εκτελούμενα έργα και στις σπουδές.
- Των όρων ρυθμικής αγωγής της εκτέλεσης. Επεξήγηση και εφαρμογή των πιο
συνηθισμένων όρων ρυθμικής αγωγής, όπως: andante, moderato, allegro.
- Των απλών αλλαγών στη ρυθμική εξέλιξη ενός έργου. Επεξήγηση και
εφαρμογή των όρων accelerando, ritenuto, ritardando, fermata (κορώνα).
Επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ της ρυθμικής αγωγής και των αλλαγών
ταχύτητας κατά την εκτέλεση.
- Επισημαίνεται η σημασία της ποιότητας του ήχου ως βασική αρχή καλής
ερμηνείας και ο ρόλος του σχήματος και της φροντίδας των νυχιών.
2.3.1 Διδάσκεται η συνοπτική ιστορία του οργάνου από την αρχαιότητα έως
την εποχή μας. Γίνεται αναφορά στους αρχαίους και στους πιο πρόσφατους
προγόνους του οργάνου και τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η βιχουέλα,
το λαούτο, η αναγεννησιακή και μπαρόκ κιθάρα, η θεόρβη. Αναφορά στην
σύγχρονη κιθάρα, στον Α. Torres καθώς και στις σύγχρονες κατασκευαστικές
εξελίξεις.
2.3.2 Ακρόαση ενδεικτικών ηχητικών παραδειγμάτων για τα όργανα εποχής.
2.3.3 Περιληπτική βιογραφία συνθετών, των οποίων ασκήσεις και κομμάτια
διδάσκεται ο μαθητής.
2.4. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση άγνωστων μουσικών κειμένων ανάλογων με
ου
τα εύκολα μονοφωνικά έργα του 1 επιπέδου.
Διδακτικές πρακτικές:
- Τα μουσικά κείμενα να είναι χωρίς δακτυλοθεσία.
- Ο καθηγητής εκτελεί μια μικρή απλή μελωδία 5-8 φθόγγων, την οποία ο
μαθητής αναπαράγει εξ ακοής με την κιθάρα του (playback).

αντικείμενα που αναφέρονται.
Αποτιμάται η κατ’ οίκον ενασχόληση στις
προτάσεις του καθηγητή που αφορούν:
- Την ανταπόκριση και επιμέλεια στις νέες
τεχνικές, την απόδοση δυναμικών και των
άλλων βασικών μέσων ερμηνείας.
- Την παρακολούθηση και ακρόαση
ηχογραφήσεων και βίντεο με
διακεκριμένους σολίστ στα έργα που
ερμηνεύει ο μαθητής και σε άλλα που
προτείνει ο καθηγητής.
2.3 Ο μαθητής αξιολογείται:
- Με ερωτήσεις επί της ιστορίας του
οργάνου.
- Για την προθυμία του να ερευνήσει και
να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις και
εμπειρίες ακρόασης.

2.5 Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως
κιθαριστής στις εκδηλώσεις του σχολείου είτε παίζοντας σόλο είτε
συμμετέχοντας σε Μουσικά Σύνολα. Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής
εμφάνισης και τα οφέλη της.
2.5.2 Διδάσκονται και διευρύνονται οι πρακτικές της επιτυχημένης σκηνικής

2.4 Για την ικανότητα στην εκ πρώτης
όψεως ανάγνωση ο μαθητής αξιολογείται
με γνώμονα:
- Τον χρόνο που χρειάζεται για την
αποτελεσματική ανάγνωση και εκτέλεση
ενός αγνώστου μουσικού κείμενου.
- Την ακρίβεια στην απόδοση της
παρτιτούρας.
- Την ικανότητα αναπαραγωγής
(playback).
2.5 Ο μαθητής αξιολογείται για:
- Τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του
σχολείου.
- Τη συμμετοχή του στις πρόβες για την
επίτευξη του στόχου.
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OΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
παρουσίας που περιγράφονται στο 1ο επίπεδο (βλ. 1.5.2).

2.6
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2.6 Αυτοσχεδιασμός με βάση
συγκεκριμένο μελωδικό υλικό.

2.6 Άσκηση αυτοσχεδιασμού.
Ο καθηγητής επιλέγει μια απλή ρυθμική και αρμονική ακολουθία 4 ή 8
μέτρων, την οποία παρουσιάζει στον μαθητή. Στη συνέχεια δίνει στον μαθητή
ένα μελωδικό και ένα ρυθμικό υλικό και καλεί το μαθητή να το
χρησιμοποιήσει συνδυασμένα και αυτοσχεδιαστικά πάνω στην ακολουθία.
Εναλλακτικά, η αρμονική ακολουθία μπορεί να είναι πρόταση του μαθητή,
από το χώρο των μουσικών του προτιμήσεων.
Παράδειγμα:
Αυτοσχεδιάστε με υλικό τι
τις νότες της κλίμακας λα αρμονική ελάσσονα, πάνω
στη συνοδεία που παίζει ο καθηγητής σας.
Προτεινόμενη
ροτεινόμενη αρμονική ακολουθία: Σε μέτρο 4/4, 2 μέτρα Α
Αm,
2 μέτρα Dm
Dm, 2 μέτρα Ε, 2 μέτρα Am.
Παράδειγμα ρυθμικής ακολουθίας:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Τη
Τ συμμετοχή του στα πλαίσια του
μαθήματος «Μουσικό Σύνολο
Οργανοχρησία».
Οργανοχρησία
- Την εφαρμογή
ε
των συμβουλών του
διδάσκοντα που αφορούν τη σκηνική
παρουσία.
2.6
.6 Ο στόχος είναι προαιρετικός. Συνεπώς
προτείνεται η ενθάρρυνση και θετική
αξιολόγηση του μαθητή για την επαφή
του με τον αυτοσχεδιασμό.
αυτο

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 5 έργων του ρεπερτορίου.
ρίου.
- Να κατέχει περιληπτικώς την ιστορία του οργάνου του επιπέδου του. Να γνωρίζει τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία των συνθετών, κκαθώς
αθώς και τα είδη και τις μορφές των έργων
που ερμηνεύει.
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