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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ KΙΘΑΡΑΣ – 5ο ΕΠΙΠΕΔΟ
1) Εισαγωγή
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής αναμένεται να έχει εμπεδώσει και παγιώσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο 4ο επίπεδο και καλείται:
Να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνική του με κλίμακες με διαστήματα 3ης και 8ης και αρπέζ σε τρίφωνες συγχορδίες χωρίς τη χρήση ανοικτών χορδών. Να εκτελεί σύνθετους
αρπισμούς, τεχνική tremolo και τεχνητούς αρμονικούς φθόγγους. Να εκτελεί μουσικά στολίδια τεχνικής legato καθώς και portamento.
Να εξοικειωθεί με τις αλλαγές θέσεων ως το 12ο τάστο.
Να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο του επιπέδου του και να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των συνθετών τους.
Να έχει την ευχέρεια να συνοδεύει μια μελωδία ή τραγούδι κάνοντας χρήση τρίφωνων και τετράφωνων συγχορδιών που έχει διδαχθεί.
Να γνωρίσει περιληπτικά την διεθνή κιθαριστική σύγχρονη μουσική δημιουργία.
Να αποκτήσει ευχέρεια στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση στην 7η θέση, καθώς και με αλλαγές μεταξύ 1ης και 2ης θέσης με χρήση μπάσων, συγχορδιών και απλών δεμένων
φθόγγων, εφαρμόζοντας τους βασικούς όρους δυναμικής και tempo. Επιπλέον, να έχει ευχέρεια στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση έργων δυσκολίας του 2ου επιπέδου.

Β) Κύριο μέρος
ΟΡΓΑΝΩΤΕ
Σ ΣΤΟΧΩΝ
5.1
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

5.1 Άριστη γνώση των τεχνικών
απαιτήσεων του 4ου επιπέδου.

5.1 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, αρπισμούς, έως ότου αντικατασταθούν με νέες, αναλόγου
τεχνικής δυσκολίας.
Γίνεται σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων του 5ου επιπέδου και
επισημαίνονται τα οφέλη της θερινής μελέτης.

5.1.1 Κλίμακες. Προέκταση και νέες
τεχνικές μελέτης στις διδαχθείσες
κλίμακες.

5.1.1 Διατήρηση της μελέτης των κλιμάκων του 4ου επιπέδου, σε 2 και 3
οκτάβες. Χρωματικές κλίμακες σε τρεις οκτάβες.
Ο καθηγητής προτείνει ρυθμικά μοτίβα μελέτης.
Παράδειγμα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5.1 Θερινή μελέτη. Περιγράφεται στην
εισαγωγή του προγράμματος σπουδών
κλασικής κιθάρας (βλ. 2.4.α).
Αξιολογείται η τεχνική αρτιότητα του
μαθητή σε σχέση με το επίπεδο που είχε
κατακτήσει κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων της προηγούμενης σχολικής
χρονιάς.
5.1.1 Ο μαθητής στις ασκήσεις τεχνικής
αξιολογείται με γνώμονα:
- Tην από μνήμης εκτέλεση, ως
απαραίτητη και προαπαιτούμενη
ικανότητα.
- Tην ποιότητα του παραγόμενου ήχου.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ή (και)

5.1.1.1 Κλίμακες με διαστήματα 3ης

5.1.1.2 Κλίμακες με διαστήματα 8ης.

5.1.2 Αρπέζ μειζόνων και ελασσόνων
συγχορδιών.

5.1.3 Τετράφωνα ακόρντα μεθ’
εβδόμης.

Προτείνονται νέοι στόχοι ταχύτητας για την εκτέλεση των κλιμάκων
κλιμάκων,
ανάλογα με το πρ
προφίλ του μαθητή.
5.1.1.
5.1.1.1 Διδασκαλία και μελέτη των μειζόνων κλιμάκων Ντο και Σολ με
διαστήματα 3ης σε 2 οκτάβες.
Μεταφορά (τρανσπόρτο) με τη διατήρηση της ίδιας δακτυλοθεσίας:
α) της Ντο σε Σι, Ρεb, Ρε, Μιb, Μι και Φα και
β) της Σολ σε Φα#, Λαb, Λα και Σιb.
5.1.1.2
.2 Διδασκαλία μειζόνων κλιμάκων με διαστήματα 8ης σε 1 οκτάβα, με
μεταφορά
εταφορά (τρανσπόρτο) και διατήρηση της ίδιας δακτυλοθεσίας.
ης
Διδασκαλία και μελέτη του Μι φρύγιου με διαστήματα 8 ,
σε 1 οκτάβα, στην 1η θέση και με χρήση ανοικτών χορδών.
Χρωματική κλίμακα από μι, με διαστήματα 8ης, σε 1 οκτάβα, στην 1η θέση
και με χρήση ανοικτών χορδών.
5.1.2 Αρπέζ μειζόνων και ελασσόνων συγχορδιών σε δύο οκτάβες.
Παράδειγμα (μόνο ανιόν)
ανιόν):

5.1.3 Διδασκαλία ακόρντων μεθ’ εβδόμης και εξοικείωση με τις ονομασίες
τους. Διδασκαλία και οδηγίες για συνοδεία τραγουδιών και γνωστών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Tη μεθόδευση και ενσωμάτωση στην
καθημερινή μελέτη.
- Tην ικανότητα συσχέτισης με τα
θεωρητικά μαθήματα.
- Την εκμάθηση των κλιμάκων ως συνεχή
ακολουθία μείζονος-ελάσσονος
μείζονος
(Ντο, λα,
Σολ, μι, Ρε, σι κ.λπ.)
- Tην ταχύτητα της εκτέλεσης.
Προτεινόμενη ένδειξη μετρονόμου
70bpm
70
/4

5.1.1.1 και 5.1.1.2 Oσον αφορά στις
κλίμακες, δίνεται έμφαση:
- Στην επιμέλεια μελέτης με
διαφορετικούς συνδυασμούς των
τ
δακτύλων του δεξιού χεριού.
χεριού
- Στην ανάγκη χρήσης του μετρονόμου ως
εργαλείου αυτοαποτίμησης της προόδου.
- Στη χαλαρή θέση του σώματος και των
χεριών.
- Στην ποιότητα του παραγόμενου ήχου.
5.1.2 Στην εκτέλεση των αρπέζ δίνεται
έμφαση:
- Στην καθαρή και σαφή εκφορά των
φθόγγων.
- Στη χαλαρή θέση του σώματος και των
χεριών.
- Στην ποιότητα περισσότερο, από ότι
στην ταχύτητα εκτέλεσης των φθόγγων.
5.1.3 Αξιολόγηση με πρακτική εφαρμογή
της εναλλαγής συγχορδιών,
συνοδεύοντας
συνοδ
γνωστά τραγούδια.
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5.1.4 Τεχνική και ευκινησία του δεξιού
χεριού.

5.1.4.1 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση
στον αντίχειρα.

5.1.4.2 Τρέμολο. Εμπέδωση και
εξέλιξη της τεχνικής.

5.1.4.3 Συγχορδίες και αρπισμοί με
κρούση μη γειτονικών χορδών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
μελωδιών με εναλλαγή όλων των γνωστών ακόρντων. Σύνδεση των
συγχορδιών με το μάθημα της αρμονίας (πτώσεις, εναρμόνιση απλής
μελωδίας).
5.1.4 Επανάληψη και διατήρηση μέρους των βασικών ασκήσεων αρπισμών
και γενικότερα των τεχνικών του δεξιού χεριού. Ο διδάσκων υποδεικνύει
ποιες από τις ασκήσεις θα κρατήσει ο μαθητής για περαιτέρω μελέτη.
5.1.4.1 Διδασκαλία και οδηγίες για την τεχνική ταυτόχρονης κρούσης του
αντίχειρα σε συνδυασμούς αρπισμών.
Παραδείγματα για το συνδυασμό a-m-i-m:

Ενδεικτικές ασκήσεις:
- A. Carlevaro, Cuaderno n. 2, ασκ. 25 έως 36 και ασκ. 37 έως 72.
ο
- Ε. Pujol, τχ. 3 , ασκ. 174 έως 186. Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την
επιλογή του καθηγητή.
η
5.1.4.2 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στην 1η και 2 χορδή με συνδυασμό
δακτύλων p-a-m-i και με συνδυασμούς δακτύλων p-i-m-a, p-m-i-a και a-m-ip, για την ισορροπία της έντασης του ήχου. Η τεχνική τρέμολο μπορεί να
εφαρμοστεί και σε ακολουθίες ακόρντων.
Ενδεικτικές ασκήσεις και σπουδές:
- Ε. Pujol, τχ. 3, ασκ. 150, 151 και 152
- Ε. Pujol, τχ. 3, Σπουδές 7 και 11.
5.1.4.3 Διδασκαλία ασκήσεων με αρπισμούς σε μη γειτονικές χορδές.
Η πρώτη επαφή με την τεχνική κρούσης μη γειτονικών χορδών μπορεί να
περιλαμβάνει απλές εναλλαγές ακόρντων, έτσι ώστε η προσοχή του μαθητή
να εστιάζεται στο δεξί χέρι.
Ενδεικτικές ασκήσεις και σπουδές:
- Ε. Pujol, τχ. 3, ασκ. 154, 155, 156 και Σπουδή 15.
- A. Carlevaro, Guaderno 2, ασκ. 203 έως 208.
Άλλες ασκήσεις και σπουδές που προάγουν την τεχνική, κατά την επιλογή
του διδάσκοντος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.4 Ο μαθητής στις ασκήσεις τεχνικής
και ευκινησίας του δεξιού χεριού
αξιολογείται με γνώμονα:
- Την ακρίβεια κρούσης των χορδών.
- Την ηχοχρωματική ομοιογένεια.
- Τον τονισμό σημαντικών φθόγγων ή
μελωδιών.
- Την ικανότητα χρήσης δυναμικών.
- Την ποιότητα του ήχου.
- Την ταχύτητα, με βασικότατη
προϋπόθεση τη χαλαρότητα του σώματος
και των χεριών.
Συστήνεται η εφαρμογή της μελέτης του
τρέμολο σε ήδη γνωστές σπουδές, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
αρμονικό πρότυπο, όπως είναι η Σπουδή
n. 2 του Μ. Carcassi (op.60).
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5.1.4.4 Τεχνητοί αρμονικοί φθόγγοι.
5.1.4.5 Pizzicato.

5.1.5 Αριστερό χέρι, ευκινησία και
τεχνική.
5.1.5.1 Ανιόν και κατιόν mordentο.

5.1.5.2 Τρίλιες.

5.1.5.3 Διπλοί ανιόντες δεμένοι
φθόγγοι.

5.1.5.4 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων
ως το 12ο τάστο (9η θέση)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
5.1.4.4
4.4 Διδασκαλία τεχνητών αρμονικών φθόγγων.
Μελέτη απλών μονοφωνικών μελωδιών του 11ου επιπέδου, στην πρώτη
θέση, με τεχνητούς αρμονικού
αρμονικούς φθόγγους.
5.1.4.5 Διδασκαλία τεχνικής pizzicato.
Εκτελούνται κλίμακες και γνωστές μελωδίες με την τεχνική pizzicato.
Ο μαθητής καλείται να επιλέξει, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, ένα έργο
που απαιτεί χρήση pizzicato (π.χ. F. Tárrega, Pavana).
Εφαρμογή της τεχνικής σε ήδη διδαγμένες σπουδές, όπως Ε. Pujol, τχ. 2,
Σπουδή n.1.
5.1.5 Επανάληψη και διατήρηση μέρους των βασικών ασκήσεων των
τεχνικών του αριστερού χεριού. Ο διδάσκων επιλέγει και υποδεικνύει ποιες
από τις διδαχθείσες ασκήσεις προτείνει στο μαθητή.
5.1.5.
5.1.5.1 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων mordento.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.5 Ο μαθητής, στις ασκήσεις τεχνικής
και ευκινησίας του αριστερού χεριού,
χεριού
αξιολογείται με γνώμονα:
- Την καθαρότητα και ισορροπία της
έντασης των δεμένων φθόγγων.
- Την ακρίβεια στη ρυθμική εκτέλεση.
- Την ορθή τοποθέτηση των δακτύλων.
- Τη χαλαρότητα του σώματος και των
χεριών.

Ενδεικτικές ασκήσεις για mordentο:
- Ε. Pujol
Pujol, τχ. 3, ασκ. 222 - 225.
- Α. Carlevaro
Carlevaro, Cuaderno 4, ασκ. 29 - 32.
Άλλες
λλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή.
5.1.5.2 Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και την ενδυνάμωση των
δακτύλων
δακτύλων, με στόχο την εκτέλεση τρίλιας.
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- A. Carlevaro
Carlevaro, Cuaderno 4, n. 35, 36, 37 και 38.
Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή.
5.1.5.3 Εκτέλεση ταυτόχρονων δεμένων φθόγγων σε δύο χορδές.
Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.
Ενδεικτικές ασκήσεις και σπουδές:
- A. Carlevaro
Carlevaro, Cuaderno 4, ασκ. 39, 40, 53 και 54.
- L. Brouwer, Estudios Sencillos, Σπουδή n. 13.
Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγ
καθηγητή.
5.1.5.4 Για τις αλλαγές θέσεων διδάσκονται ασκήσεις που προάγουν την
η
κίνηση του αριστερού από και προς κάθε θέση από την 1η ως την 9 .
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5.1.6 Εκτέλεση σπουδών μικτής
τεχνικής.

5.2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

5.2.1 Εκτέλεση έργων από το
ρεπερτόριο της κιθάρας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ενδεικτικές ασκήσεις:
- Α. Carlevaro, Cuaderno 3, ασκ. 29 - 33.
Επισημαίνεται και προτείνεται η εφαρμογή των ασκήσεων χωρίς οπτική
επαφή με την ταστιέρα, σταδιακά.
5.1.6 Μελέτη και εκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής (περιγράφεται στην
εισαγωγή του προγράμματος σπουδών κλασικής κιθάρας βλ. 2.3.β) και
ευκινησίας των δύο χεριών. Οι σπουδές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις
διδαχθείσες τεχνικές και στιλιστικά να ανήκουν σε διαφορετικούς συνθέτες
και εποχές.
Προτεινόμενες σπουδές μικτής τεχνικής:
- M. Carcassi, οp. 60, n. 23.
- F. Sor, (Segovia), n. 13 και 9.
- Ε. Pujol, τχ. 3, n. 2, 5.
- J. Sagreras, τχ. 2, n. 34.
- L. Brouwer, Estudios Sencillos, n. 17.
Άλλες σπουδές αντίστοιχης δυσκολίας επιλογής του διδάσκοντα.

5.2.1 Να γνωρίσει και να εκτελέσει έργα του κιθαριστικού ρεπερτορίου,
αξιοποιώντας τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα. Τα έργα να
έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στην εποχή, στο στυλ
και στην τεχνοτροπία τους.
Στην παρακάτω ενδεικτική λίστα ρεπερτορίου απαντούν έργα διαφορετικών
βαθμών δυσκολίας:
Αναγέννηση:
- L. Milan, Pavana n. 1.
- L. de Narvaez, Guardame las Vacas.
- J. Dowland, My Lady Hunsdon Puffe Almain.
Μπαρόκ:
η
- J.S. Bach, Allemande, 1 σουίτα για λαούτο, B.W.V. 996.
- J.S. Bach, Minuets I-II, Σουίτα για βιολοντσέλο, B.W.V. 1007.
- G. Sanz, Suite Española (μέρη, διευθέτηση Ν. Yepes).
- R. de Visée, Suite in D minor (μέρη).
Κλασική & Ρομαντική:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.6 Στις σπουδές ο μαθητής καλείται να:
- Ερμηνεύει τη σπουδή αναδεικνύοντας το
στιλιστικό ύφος της.
- Τηρεί τη ρυθμική αγωγή και την ένδειξη
του μετρονόμου, εφόσον αυτή υπάρχει.
- Προσπαθεί να ερμηνεύει τα μουσικά
σύμβολα δυναμικής, στίξης με ακρίβεια.
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 4 ή
5 σπουδές. Η ελάχιστη επίδοση
αναγράφεται στο τέλος, μετά τον πίνακα
(βλ. Γ1).
5.2.1 Προτεινόμενη διαχείριση
ρεπερτορίου. Περιγράφεται στην
εισαγωγή του προγράμματος σπουδών
κλασικής κιθάρας (βλ. 2.4.γ).
Αξιολογείται η ποιότητα της εκτέλεσης και
ο αριθμός των έργων που μελετήθηκαν. Η
μελέτη 4 έργων θεωρείται επιθυμητή για
το μέσο μαθητή.
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5.2.2 Ανάπτυξη των μουσικών
δεξιοτήτων και ανάδειξη της
ερμηνευτικής προσωπικότητας του
μαθητή.

5.3 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ,
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

5.3.1 Επιδιώκεται η απόκτηση
συνοπτικών γνώσεων της ιστορίας του
ρεπερτορίου και των συνθετών του
20ού και 21ου αιώνα.

5.4 ΕΚ
ΠΡΩΤΗΣ

5.4.1 Εκτέλεση αγνώστου τονικού
μουσικού κειμένου στην 7η θέση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
- M. Giuliani, Allegro op. 50, n. 26.
- F. Sor, Μinuetos, op. 11, n. 6.
- F. Tárrega, Μarieta, Pavana.
ού
20 αιώνα:
- M. Ponce, Prelude n. 4.
- A. Barrios Mangore, El Sueño de la Muñeqita.
- Ν. Μαμαγκάκη, H Εκδρομή (παραλλαγή IV, τρέμολο).
- A. Lauro, Vals Venezolano n. 2.
Τα παραπάνω έργα είναι ενδεικτικά. Μπορεί να προστεθούν και άλλα έργα ή
να αντικατασταθούν με έργα ισοδύναμης δυσκολίας.
5.2.2 Διδασκαλία και καθοδήγηση για τη βελτίωση του ηχητικού
αποτελέσματος και των ερμηνευτικών πρακτικών. Ο μαθητής, με σκοπό τη
βελτίωση της ερμηνείας του, υπό την επίβλεψη του καθηγητή και μέσω της
προσωπικής του προσεκτικής ακουστικής παρατήρησης ή και της
καταγραφής σε μέσα (media):
- Συντηρεί και τροποποιεί το σχήμα των νυχιών του.
- Αξιοποιεί τις τεχνικές ηχοχρωμάτων και όρους ερμηνείας που διδάχθηκε.
- Προσθέτει, μόνος του ή με τη βοήθεια του διδάσκοντα, τα παραπάνω
στοιχεία στο μουσικό κείμενο, όταν αυτά δεν υπάρχουν, αναδεικνύοντας
έτσι την προσωπική του ερμηνεία.
- Διακρίνει και κατανοεί τη διαφορά των στυλ και μουσικών περιόδων,
καθώς και των τεχνικών σύνθεσης της κάθε εποχής (όπως αντιστικτική,
ομοφωνική) και τις αξιοποιεί στην ερμηνεία του.
- Διακρίνει και αξιοποιεί, μόνος του ή με τη βοήθεια του καθηγητή του, τα
απλά και τα πιο σύνθετα μορφολογικά στοιχεία, όπως μουσικές φράσεις,
μοτίβα, προτάσεις.
5.3.1 Ακρόαση σύγχρονου έργου από ηχογράφηση ή ζωντανή εκτέλεση,
αφού έχει προηγηθεί σύντομη εισαγωγή σχετικά με την τεχνοτροπία και το
βιογραφικό του συνθέτη.

5.4.1 Εξοικείωση με την 7η θέση μέσω εκτέλεσης αντιστοίχων κλιμάκων.
Ο καθηγητής συνθέτει μόνος του ή επιλέγει τμήματα έργων από τη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.2.2 Αξιολογείται η επιμέλεια στα
αντικείμενα που αναφέρονται.
Αποτιμάται η ανταπόκριση στις προτάσεις
του καθηγητή που αφορούν:
- Στην ηχογράφηση έργων στο σχολείο ή
στο σπίτι και στη μετέπειτα ακρόαση και
κριτική τους.
- Στην ενσωμάτωση των διδακτικών
πρακτικών που αναφέρθηκαν στο 5.2.2.
Αξιολογούνται πλεονεκτήματα ή
μειονεκτήματα του ερμηνευτικού προφίλ
του μαθητή, που ο καθηγητής
επιβραβεύει ή καλόπιστα επισημαίνει.

5.3.1 Ο μαθητής αξιολογείται:
- Για την προθυμία του να ερευνήσει και
να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις και
εμπειρίες ακρόασης.
- Για την ικανότητά του να αναγνωρίζει
χαρακτηριστικά των σύγχρονων μουσικών
ιδιωμάτων.
5.4 Παραδείγματα αξιολόγησης.
Ο διδάσκων:
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φιλολογία της κιθάρας
κιθάρας, που ανταποκρίνονται στο στόχο του επιπέδου.
Παράδειγμα ενδεικτικής δυσκολίας:

5.4.2 Εναλλαγές μεταξύ 1ης και 2ης
θέσης με χρήση μπάσων, συγχορδιών
και απλών δεμένων φθόγγων.
Ανάγνωση prima vista των βασικών
όρων δυναμικής και tempo.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Επιλέγει ένα έργο του 2ου επιπέδου για
εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.
- Γράφει ένα θέμα για prima vista και
καλεί το μαθητή να το εκτελέσει.

5.4.2 Εξοικείωση με το αντικείμενο του στόχου.
Παράδειγμα:

5.4.3 Ανάγνωση έργων του
ρεπερτορίου του 2ου επιπέδου.
5.5
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

5.6
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

5.4.3 Επιλογή αδίδακτων έργων που αντιστοιχούν στο βαθμό δυσκολίας του
2ου επιπέδου
επιπέδου.
5.5 Εξοικείωση με τη
5.5 Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής εμφάνισης και τα οφέλη της.
Ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως κιθαριστής στις
σκηνική παρουσία και καλείται:
- Να ερμηνεύσει μουσική για κιθάρα σε εκδηλώσεις του σχολείου και επιβραβεύεται για το αποτέλεσμα.
συναυλίες.
- Να γνωρίζει τις βασικές πρακτικές
μιας επιτυχημένης σκηνικής
παρουσίας.

5.6 Σύζευξη επιστημονικών ή
καλλιτεχνικών θεμάτων με τη μουσική.

5.6 Ο μαθητής καλείται να συμμετάσχει σε διαθεματική δραστηριότητα.
Προτεινόμενα θέματα:
1) Η Κιθάρα ως πηγή έμπνευσης, στην Ισπανική εικαστική.
2) Μουσική επένδυση ταινίας του βωβού κινηματογράφου, με έργα του
κιθαριστικού ρεπερτορίου.
3) Από το μονόχορδο του Πυθαγόρα στα πολύχορδα όργανα της Ανατολής

5.5 Ο μαθητής αξιολογείται:
- Για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις
του σχολείου.
- Για τη συμμετοχή του στις απαραίτητες
πρόβες για την επίτευξη του στόχου.
- Για τη συμμετοχή του στο μάθημα
«Μουσικό
«
Σύνολο-Οργανοχρησία».
Επισημαίνεται ο σεβασμός
σ
που πρέπει να
επιδεικνύει τόσο ως εκτελεστής όσο και
ως ακροατής.
5.6 Ο μαθητής αξιολογείται μέσω μίας
συνοπτικής εργασίας κατανόησης του
θέματος της διαθεματικής διδασκαλίας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

και την κιθάρα.
Άλλα θέματα που θα επιλέξουν οι διδάσκοντες.

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 του επιπέδου. Διδαχθείσες κλίμακες, αρπέζ, συγχορδίες και τεχνικές του αριστερού χεριού.
- Ικανοποιητική εφαρμογή των παραπάνω στις σπουδές και στο ρεπερτόριο.
- Μελέτη και εκτέλεση σε άρτιο επίπεδο τουλάχιστον 3 από τις σπουδές της ύλης του επιπέδου και τουλάχιστον 3 έργων του ρεπερτορίου.
- Να συντηρεί με επάρκεια ελάχιστο ρεπερτόριο 3-4 έργων, έστω των προηγουμένων επιπέδων, από μνήμης.
- Να κατέχει περιληπτικά την ιστορία του οργάνου. Να γνωρίζει τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία των συνθετών καθώς και τα είδη και τις μορφές των έργων που ερμηνεύει.
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