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ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μ.Σ,Κ. 2020-2021 
ΥΛΗ α Λυκείου 

Α. Μουσική Θεωρία και πράξη - Εισαγωγή στην Αρμονία 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
1) Διαστήματα στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες  
2) Είδη τρίφωνης συγχορδίας  
3) Κατασκευή τρίφωνης συγχορδίας  
4) Αναστροφή τρίφωνης συγχορδίας 
5) Οι συγχορδίες στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες  
6) Εισαγωγή στην αρμονία: κλειστή-ανοιχτή θέση συγχορδίας, αρμονικές 
κινήσεις φωνών, σύνδεση I – IV, I – V, IV – V. 
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
1) Χριστοφίλου I: 86, 89 
2) Reuchsel 3: 29, 32, 39, 67 
3) Reuchsel 4: 29, 56, 71 
4) H. Lemoine: τεύχος 3α : αρ. 17, 18 
5) H. Lemoine: τεύχος 4α : αρ. 5, 25, 26, 27 
6) H. Lemoine: τεύχος 6α : αρ. 9, 10,  11 
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Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Α. ΓΡΑΠΤΑ 
1. Εναρμόνια κλίμακα (3 συνημμένα εναρμόνια τετράχορδα) 
2. Ήχος Γ’, γενική ύφεση, γενική δίεση. 
3. Ήχος Βαρύς εναρμόνιος 
4. Ήχος Β’ 
5. Ήχος πλ. του Β’ 
 
Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 
ΥΜΝΟΙ:  
1.   ΗΧ. Γ’: Την ωραιότητα – Η Παρθένος σήμερον 
2.  ΗΧ. ΒΑΡΥΣ: Άγιοι Μάρτυρες 
3.  ΗΧ. Β’: ∆οξολογία – Είδομεν το φως – Άγιος ο Θεός 
4.  ΗΧ. ΠΛ. Β’: Μεθ’ ημών ο Θεός – Κύριε των ∆υνάμεων 
 
 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ:  
Ένα (επιλογής) σε κάθε ήχο. 
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Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

• Κλασικισμός: απόδοση όρου ‘’κλασικισμού’’ / χρονικά πλαίσια / 
ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη– Αμερική / 
ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα / το πέρασμα στον 
κλασικισμό / η 1η Σχολή της Βιέννης / μουσικές μορφές / η εξέλιξη των 
οργάνων της ορχήστρας και των μικρότερων οργανικών σχημάτων / το 
πέρασμα στο ρομαντισμό. 
 
• Ρομαντισμός: απόδοση όρου ‘’ρομαντισμός’’ / χρονικά πλαίσια / 
ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη / ιστορικό και 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα / γενικά χαρακτηριστικά / 
περίοδοι / εκπρόσωποι / μουσικές μορφές / η εξέλιξη των οργάνων της 
ορχήστρας και των μικρότερων οργανικών σχημάτων / προγραμματική 

– περιγραφική και απόλυτη μουσική. 
–  

• Εθνικές μουσικές Σχολές: απόδοση όρου ‘’Εθνικής Σχολής’’ / χρονικά 
πλαίσια / ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη / κοινά 
χαρακτηριστικά των Εθνικών Σχολών / Εθνικές Σχολές κατά τη 
ρομαντική περίοδο / Εθνικές Σχολές κατά την Ύστερη ρομαντική 
περίοδο / μουσικές μορφές. 
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Δ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 
 

Δ1. Τραγούδια   
Εθνικός ύμνος 
Ο Ζήδρος (με τη συνοδεία των συγχορδιών)  
Κυρά μου Πορταΐτισσα  
Πάσα πνοή πλ. Β΄ . 

Δ2. Κλίμακες 
 

Α΄ ήχος (πα) σαμπαχ 
Πλ. Δ΄ (νη) χρωματικός νικρίζ 
Πλ. Β΄ χιτζασκιαρ 
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Ε.  ΠΙΑΝΟ 
Σημείωση: 
Για την επιλογή των μουσικών έργων η ύλη  του υποχρεωτικού αλλά και 
αυτή του πιάνου ως όργανο επιλογής παρατίθεται  παρακάτω. 

Ε.1. Υποχρεωτικό Πιάνο εξετάσεις 

• Μία κλίμακα σε μία ή δύο οκτάβες 
• Ένας αρπισμός τρίφωνης συγχορδίας με διπλασιασμό της θεμελίου σε 
μία οκτάβα (ή σε δύο οκτάβες σε βασικές τονικότητες) σε ευθεία 
κατάσταση. 
• Τρία μουσικά έργα: Τα κομμάτια να είναι μικρής έκτασης και επιλογή 
αντίστοιχα από τις τρεις διαφορετικές παρακάτω ομάδες-κατηγορίες 
έργων, δηλαδή: Μία σπουδή, ένα πολυφωνικό/προκλασικό έργο ή 
μέρος αυτού, ένα έργο κλασικής ή μετέπειτα περιόδου ή μέρος αυτού.  
 
Ε2. Πιάνο επιλογής εξετάσεις 
• Μία κλίμακα όπως υποδεικνύεται στο πρόγραμμα της ύλης. 
• Ένας αρπισμός τρίφωνης συγχορδίας όπως υποδεικνύεται στο 
πρόγραμμα της ύλης. 
• Τρία μουσικά έργα: Τα κομμάτια να είναι  επιλογή αντίστοιχα από τις 
τρεις διαφορετικές παρακάτω ομάδες-κατηγορίες έργων, δηλαδή: Μία 
σπουδή, ένα πολυφωνικό/προκλασικό έργο , ένα έργο κλασικής ή 
μετέπειτα περιόδου .  
 

 
ΥΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 

• ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 
Do+ (σε δύο οκτάβες, σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση). Όλες οι 
Μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις (σε μία ή δύο οκτάβες και σε 
παράλληλη κίνηση) 
 
Αρμονικές και Μελωδικές Ελάσσονες κλίμακες La-, Mi-, Si-, Re-, Sol- 
Do-, Fa- (σε μία ή δύο οκτάβες και σε παράλληλη κίνηση). Fa#-, Do#-, 
Sol#- Re#-, La#- (σε μία οκτάβα και σε παράλληλη κίνηση)  
 
Χρωματική κλίμακα με νότα εκκίνησης τη ντο σε μια οκτάβα 
 
ΑΡΠΙΣΜΟΙ: Αρπισμοί τρίφωνων συγχορδιών με διπλασιασμό της 
θεμελίου (4 φθόγγοι: π.χ. ντο–μι-σολ-ντο) σε μία οκτάβα (ή σε δύο 
οκτάβες σε βασικές τονικότητες) σε ευθεία κατάσταση. 
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ΕΡΓΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 
• ΣΠΟΥΔΕΣ: 
Μέθοδος Πιάνου Ρώσικης Σχολής ΄Β Εκδοση (Α.ΝΙΚΟΛΑΕΒ) 
μετάφραση Λ.Τσακαλίδου: 
Νο.130 (Η.Μπερκόβιτς) [legato με αναπνοές] 
No.142 (Ε.Γκνέσινα) σε G major (legato-εναλλαγή του θέματος και στα 
δύο χέρια) 
Από το κεφάλαιο Σπουδές: 
Νο.8 (Α.Γκέντικε) G major (παράλληλη κίνηση - staccato) 
L.Shitte(Λ.Σίττε) 25 Mικρές Σπουδές οp.108: Νο.12 σε G major (basso 
cantabile, δεξί χέρι συγχορδίες), Νο. 18 σε Α major (legatο-τρίηχα), 
Νο.20 σε Es major (staccato) 
C.Czerny-Practical Method for Beginners on the pianoforte Op.599: 
No.28 (legato-staccato) και No.32 (staccato) 
CZERNY-GERMER (50 Little studies) part 1: No.27 σε G major 
(Eναλλαγή δαχτύλων 4,3,2,1 σε staccato), No.31 σε C major (Αρπέζ σε 
τριακοστά δεύτερα), No.40 σε Βes major (Συνεχής εναλλαγή κλειδιών) 
CZERNY-GERMER (50 Little studies) part 1: No.27 σε G major 
(Eναλλαγή δαχτύλων 4,3,2,1 σε staccato), No.31 σε C major (Αρπέζ σε 
τριακοστά δεύτερα), No.40 σε Βes major (Συνεχής εναλλαγή κλειδιών) 
C. CZERNY- Five Finger Exercises, Op. 777: No. 9 (κρατημένη κάτω 
φωνή στο αριστερό), Νο. 15 (Αlberti bass με αλλαγές θέσεων) 

C.GURLITT Op.101: Νο.3 «The Sunshiny Morning» (legato-staccato), 
No.4 «Northern strains» (marcato) 

H.BERENS Op.70 (Book 3): No.49 in G major (legato) 
C.CZERNY 100 PROGRESSIVE STUDIES (Whithout Octaves : 
Op.139, Vol.1): Νο. 17 & 19  
F.Burgmuller Op.100: Νο. 3, 6  
Η.Lemoine-Etudes Enfantines Op.37 (Book 1): Νο. 5 (δέκατα έκτα με 
επεκτάσεις του 4ου δάκτυλου στο αριστερό), Νο.7 (legato 
επαναλαμβανόμενα μελωδικά μοτίβα)  
 
 
 
• ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ/ΠΡΟΚΛΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: 
COUPERIN, F. The Little Trifle από την ανθολογία Essential Keyboard 
Repertoire, Vol 1. 
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PETZOLD, C. Menuet σε σολ μείζονα, αρ. 4 από τη συλλογή της Anna 
Magdalena Bach (αρ. 1 στο 1ο Μπαχ). 
PETZOLD, C. Menuet σε σολ ελάσσονα, αρ. 5 από τη συλλογή της Anna 
Magdalena Bach (αρ. 2 στο 1ο Μπαχ). 
BACH, J.S. Menuet σε σολ μείζονα, αρ. 7 από τη συλλογή της Anna 
Magdalena (αρ. 4 στο 1ο Μπαχ). 
BACH, J.S. Musette, αρ. 22 από τη συλλογή της Anna Magdalena (αρ. 8 
στο 1ο Μπαχ). 
BARTOK. B. Mikrokosmos, Vol 3, και ιδιαίτερα τα κομμάτια με αρ. 67, 
82 και 87 
BABELL, W. Rigaudon, αρ. 13 από την ανθολογία Piano Music for 
Beginners (Editio Musica Budapest). 
HANDEL, G.F. Bouree από την ανθολογία Essential keyboard repertoire, 
Vol. 1 
DANDRIEU, J-F. The Fifers από την ανθολογία Essential Keyboard 
Repertoire, Vol. 1 
BACH, J.C. Minuetto από την ανθολογία Essential Keyboard Repertoire, 
Vol. 1 
 
• EΡΓΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ή ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
CLEMENTI, M. Σονατίνα, op. 36, no. 1, 1ο μέρος και 3ο μέρος από την 
ανθολογία Sonatinas Album, No 1 (αρ. 7) . 
CLEMENTI, M. Σονατίνα, op. 36, no. 2, 1ο μέρος από την ανθολογία 
Sonatinas Album, No 1 (αρ. 8) . 
MOZART, W.A. Minuet από την ανθολογία Essential Keyboard 
Repertoire 
SCHUBERT, F. Ecossaise από την ανθολογία Essential Keyboard 
Repertoire, Vol.1 
MOZART, W.A. Menuett από τη συλλογή Henle Album, Piano Music 
from Bach to Debussy 
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Μ. Αλφαβητάριο για πιάνο, και ιδιαίτερα τα κομμάτια: 
Παραδοσιακό τραγούδι, Αλλαγή κλειδιών και 
ρυθμός 5/8 
ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ, Μ. Valse pour un petit negre από το έργο Παιδικά 
κομμάτια για πιάνο 
SHOSTAKOVICH, D. A happy story από το έργο A childhood notebook 
KABALEVSKY, D. A little waltz από το έργο Ten children's pieces, op. 
27 
STRAVINSKY, I. Larghetto από το έργο Les Cinq Doigts 
BARTOK, B. My little graceful girl από το έργο For Children, Vol I: 
Hungarian melodies 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Γ.Α. Andantino, αρ.1 από το έργο 14 Παιδικά 
πορτραίτα 
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THOMPSON, J. A little Polish Dance (Mazurka) από τη μέθοδο John 
Thompson’s Modern Course for the piano, Τεύχος 2. 
STREABBOG, J.L. Distant Bells από τη μέθοδο John Thompson’s 
Modern Course for the piano, Τεύχος 2. 
MEUNIER, G. Le giraffe au noeud papillon από το 14 Pieces faciles pour 
le piano (Editions H. Lemoine). 
NORTON, C. No.1, Open Space, από το More Microjazz I (Boosey & 
Hawkes) 
NORTON, C. No. 1, Foot Tapper από το Microstyles 2 (Boosey & 
Hawkes) 
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ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σημείωση: 
Η ύλη των οργάνων επιλογής βιολοντσέλου, κλασικής κιθάρας και 
φλάουτου παρατίθεται παρακάτω. Για τα υπόλοιπα όργανα πρέπει να 
γίνει συνεννόηση με το σχολείο. 
 
Εξετάσεις: 
Τρία κομμάτια που θα επιλεγούν από την ύλη. 
Α. Μία σπουδή ( επιλογή από την ύλη). 
 
Β. Δύο κομμάτια διαφορετικών χρονικών περιόδων (επιλογή από την 
ύλη). 
 



 

1 

ΠΙΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΕΠΙΠΕΔΟ 3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3ΥΠ Υποχρεωτικό Περιεχόμενο:  
3ΥΠ1: Κλίμακες, Αρπισμοί, Συγχορδίες 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο μαθητής στο τρίτο επίπεδο, επαναλαμβάνει τις κλίμακες που διδάχθηκε στο δεύτερο επίπεδο, σε μεγαλύτερη 

ταχύτητα. Διδάσκεται επιπλέον τη φα δίεση, ντο δίεση, σολ δίεση, ρε δίεση και λα δίεση ελάσσονα, που είναι σχετικές ελάσσονες 

μειζόνων κλιμάκων που έχει ήδη διδαχθεί. Ιδιαίτερα οι ελάσσονες με διέσεις και με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν στους 

δακτυλισμούς, διδάσκονται με σκοπό να συμπληρωθεί μία σειρά από βασικές μείζονες κλίμακες με τις σχετικές τους ελάσσονες, 

αλλά και να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις νέες δακτυλοθεσίες που προκύπτουν από την ομαδοποιημένη μορφή των μαύρων 

πλήκτρων. Επιπλέον, εισάγονται σιγά σιγά στην αντίθετη κίνηση, ειδικότερα στις μείζονες κλίμακες που έχουν τον ίδιο δακτυλισμό 

με τη ντο και νότα εκκίνησης άσπρο πλήκτρο. Επίσης, οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της χρωματικής κλίμακας, η διδασκαλία 

της οποίας στοχεύει στη θεωρητική κατάρτιση των μαθητών και στη βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, οι μαθητές εμβαθύνουν στις τρίφωνες συγχορδίες, ενώ παράλληλα εισάγονται σιγά σιγά σε τρίφωνες συγχορδίες με 

διπλασιασμένη τη θεμέλιο («ανοιχτή» θέση), κάνουν αρπισμούς σε μορφή «σπασμένων» συγχορδιών τεσσάρων φθόγγων ή 

αρπισμούς σε διαδοχικές οκτάβες με αναστροφές με κάθε χέρι χωριστά και μαζί. Παράλληλα, ως προετοιμασία για το μάθημα της 

αρμονίας, οι μαθητές εμβαθύνουν σε απλές συνδέσεις - διαδοχές των συγχορδιών, ώστε να αντιληφθούν περισσότερο την 

ακουστική σχέση τονικής-δεσπόζουσας, τονικής υποδεσπόζουσας και το συνδυασμό τους, οι οποίες αποτελούν τις απλούστερες 

συνοδευτικές βάσεις. Ειδικότερα για τους μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα πιάνου επιλογής, προβλέπονται περισσότερες 

συνδέσεις και με αναστροφές, ώς προετοιμασία για το μάθημα της αρμονίας. Τέλος, η διδασκαλία των αρπισμών και των 

συγχορδιών στοχεύει στην εμπέδωση και «οπτικοποίηση» βασικών δομών και στοιχείων της αρμονίας, ενώ η χρήση και εφαρμογή 

τους είτε ως αυτούσιες συγχορδίες, είτε ως αρπισμοί με διάφορες παραλλαγές και «σχήματα» συμβάλλει στη συνοδεία διαφόρων 

απλών μελωδιών και στον αυτοσχεδιασμό. 

 

Για την ενότητα Κλίμακες-Αρπισμοί-Συγχορδίες ως διδακτέα ύλη για το τρίτο επίπεδο προτείνεται η εξής: 
 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
3ΥΠ1.1.1. Η κλίμακα ντο μείζονα σε 4 οκτάβες σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση  

3ΥΠ1.1.2. «Όλες οι Μείζονες κλίμακες με διέσεις: σολ, ρε, λα, μι,» σε δύο οκτάβες σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση, «σι, φα 
δίεση, ντο δίεση» παράλληλη κίνηση  

3ΥΠ1.1.3. «Όλες οι Μείζονες κλίμακες με υφέσεις» σε δύο οκτάβες σε παράλληλη κίνηση. 

 

Σημείωση: Δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν διδαχθεί τη σι, φα δίεση και ντο δίεση μείζονα, μαθαίνουν ταυτόχρονα και τις 

αντίστοιχες εναρμόνιες ντο ύφεση, σολ ύφεση και ρε ύφεση.  

 

3ΥΠ1.1.4. «Όλες οι Αρμονικές και Μελωδικές Ελάσσονες κλίμακες» σε 2 οκτάβες σε παράλληλη κίνηση. 

Σημείωση: μελέτη σε f και p, ή crescendo-decrescendo 

3ΥΠ1.1.5. Χρωματική κλίμακα με νότα εκκίνησης τη ντο σε δύο οκτάβες 
 

 

3Α3. Τελική ετήσια αξιολόγηση 
(εξετάσεις): Ο μαθητής θα πρέπει να 

παίξει από μνήμης και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο «Περιεχόμενο: Κλίμακες, 

αρπισμοί, Μουσικά έργα, Δραστηριότητες 

και Μέσα» τα εξής: 

 

3Α3.1. -Δύο κλίμακες σε δύο οκτάβες σε 

παράλληλη ή και αντίθετη κίνηση. 
 

- Αρπισμοί συγχορδιών σε παράλληλη 

κίνηση σε δύο διαδοχικές οκτάβες στην 

ευθεία κατάσταση και με αναστροφές 

στις δύο εξεταζόμενες κλίμακες. 

 
- Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό 
της θεμελίου σε ευθεία κατάσταση και σε 

αναστροφές στις δύο εξεταζόμενες 

κλίμακες. 

 

-Δύο συνδέσεις συγχορδιών I-IV-V-I σε 
δύο βασικές τονικότητες. 
 

3Α3.2. Τέσσερα μουσικά έργα:  

- Μία σπουδή. 

- Ένα πολυφωνικό/προκλασικό έργο ή 

μέρος αυτού. 

- Ένα έργο κλασικής ή μετέπειτα περιόδου 

ή μέρος αυτού. 

- Ένα ακόμα έργο ελεύθερης επιλογής 

από μία από τις Ομάδες Α, Β, ή Γ.  

 

 Τα κομμάτια να είναι μικρής έκτασης, να 

έχουν διαφορετικά μουσικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά και μπορεί να 

προέρχονται από τη (τις) 

μέθοδο/συλλογή (μεθόδους)/(συλλογές) 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Do+, Sol+, Re+, La+, Mi+, Si+ Fa#+,

 Fa+, Si +

La-, Mi-, Si-, Fa#-, Do#-, Sol#

 
ΑΡΠΙΣΜΟΙ

3ΥΠ1.2.1. Αρπισμοί τρίφωνων συγχορδιών στην ευθεία κατάσταση

Σημείωση: Οι τρίφωνες συγχορδίες στο εξής εννοούνται οι τρίφωνες

ντο), και με αναστροφές με διπλασιασμό της 3ης (μι-σολ-ντο-

επόμενα επίπεδα και θα περιγράφεται είτε ως «αρπισμός» (με διαδοχή των 

συγχορδία με διπλασιασμό της βάσης  

 

3ΕΠ1.2.2. Αρπισμοί στη ντο μείζονα («σπασμένες συγχορδίες» 4 φθόγγων σε διαδοχή αναστροφών με μετάθεση του χεριού) 

μεταφορά σε άλλη βασική τονικότητα σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ή ανάλογο κατ’ επιλογήν του εκπαιδευτικού:

 

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
 3ΥΠ1.3.1. Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό της θεμελίου, 
με αναστροφές  

3ΥΠ.1.3.2. Συνδέσεις συγχορδιών σε βασικές τονικότητες με την εξής ακολουθία

 
Σημείωση: Σε περίπτωση ευχέρειας του μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες κλίμακες, ή να διδάξει το 

μαθητή να μετaτρέπει μια μείζονα στην ομώνυμη ελάσσονα, ώστε να αντιληφθεί το διαφοροποιημένο άκουσμά τους

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΑΡΠΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
A)  “A Dozen a day, Book Three”, Edna-Mae Burnam. Εκδ. 

B) “Fingerpower for Piano”, Level Three, Εκδ. Schaum. 

Γ) «Le Pianiste Virtuose”, C.L. Hanon 

Δ) “The liitle Pischna”, Εκδ. ΝΑΚΑΣ 

Ε) «Η Τέχνη της δακτυλοθεσίας και η Διδασκαλία των Κλιμάκων στο Πιάνο 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Do+, Sol+, Re+, La+, Mi+, Si+ Fa#+, Do#+ 

, Mi + , La+  

, Sol#-, Re#-, La#-, Re-, Sol-, Do-, Fa- 

ΑΡΠΙΣΜΟΙ 
κατάσταση και σε αναστροφές σε δύο ανιούσες και κατιούσες οκτάβες. 

Οι τρίφωνες συγχορδίες στο εξής εννοούνται οι τρίφωνες με διπλασιασμό της θεμελίου (π.χ. 4 φθόγγοι: ντο-μι-σολ-

-μι) και της 5ης (σολ-ντο-μι-σολ). Ο όρος αυτός θα συναντάται και στα 

επόμενα επίπεδα και θα περιγράφεται είτε ως «αρπισμός» (με διαδοχή των φθόγγων σε μία ή περισσότερες οκτάβες), είτε ως 

«σπασμένες συγχορδίες» 4 φθόγγων σε διαδοχή αναστροφών με μετάθεση του χεριού) και 
ακάτω πρότυπο ή ανάλογο κατ’ επιλογήν του εκπαιδευτικού:  

 
 

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 
3ΥΠ1.3.1. Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό της θεμελίου, («ανοιχτή» θέση, π.χ. ντο-μι-σολ-ντο) σε ευθεία κατάσταση και 

τονικότητες με την εξής ακολουθία I-IV-V-I και σύμφωνα με το παρακάτω μοντέλο:  

Σε περίπτωση ευχέρειας του μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες κλίμακες, ή να διδάξει το 

ελάσσονα, ώστε να αντιληφθεί το διαφοροποιημένο άκουσμά τους  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΑΡΠΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 
. Φίλιππος Νάκας 

Ε) «Η Τέχνη της δακτυλοθεσίας και η Διδασκαλία των Κλιμάκων στο Πιάνο – Μια δακτυλοθετική προσέγγιση», Λιάνα Χαρατσή, 

που χρησιμοποιήθη

Η σπουδή να είναι αρκετά γρήγορη π.χ. 

Αllegretto

ποικίλες δυναμικές, ή άλλα 

χαρακτηριστικά όπως: συγκοπές, 

αντιχρονισμούς, τρίηχα, χρωματικά 

περάσματα (πεντάλ προαιρετικό).

 
 

 

 

 

 

 
 

που χρησιμοποιήθη-κε (-καν). 

Η σπουδή να είναι αρκετά γρήγορη π.χ. 

llegretto με ανεξαρτησία χεριών, με 

ποικίλες δυναμικές, ή άλλα 

χαρακτηριστικά όπως: συγκοπές, 

αντιχρονισμούς, τρίηχα, χρωματικά 

περάσματα (πεντάλ προαιρετικό). 
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Εκδ. Orpheus – Μουσικός Οίκος Νικολαΐδης, 2015 

 ΣΤ) Κλίμακες & Αρπίσματα για πιάνο, επιμ. Donald Gray. 

 

3ΥΠ2 Υποχρεωτικό Περιεχόμενο: Μουσικά Έργα  
Εκμάθηση μουσικών έργων με επιλογή από τα ενδεικτικά μουσικά έργα και μέρος έργων που παρατίθενται στις ακόλουθες 

ομάδες ή με επιλογή άλλων έργων ή μέρους έργων ισοδύναμης δυσκολίας και σύμφωνα με την παρακάτω ομαδοποίηση: 

3ΥΠ2.1 Ομάδα Α (Σπουδή): 

Μέθοδος Πιάνου Ρώσικης Σχολής ΄Β Εκδοση (Α.ΝΙΚΟΛΑΕΒ) μετάφραση Λ.Τσακαλίδου: 
Νο.141 (Ε.Γκνέσινα) [staccato-αντίθετη κίνηση] 

Νο.142 (Ε.Γκνέσινα) [legato] 

Νο.153 (Α.Γκέντικε) [staccato-legato] 

 και από το κεφάλαιο «Σπουδές» τις εξής : 

Νο.9 (Κ.Γκουρλίτ) [legato με αναπνοές] 

Νο.17 (Κ.Γκουρλίτ) [legato-staccato,valse]  

GINDIN R.S, KARAFINKA M.N-Σπουδές για Πιάνο διαφορετικής τεχνικής (τεύχος 1): 
Από το κεφάλαιο 2 «Πέρασμα του αντίχειρα» προτείνονται οι Σπουδές Νο.1-11 

Από το κεφάλαιο 3 «Εναλλαγές χεριών» προτείνονται οι Σπουδές Νο.1-10 

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://pianotki.ru/1-7/ 

L.Shitte(Λ.Σίττε) 25 Mικρές Σπουδές οp.108 : 
Νο.11 σε B minor (staccato-εναλλαγές δαχτύλων στο αριστερό χέρι) 

Νο.19 σε G major (legato-αριστερό χέρι) 

Νο.20 σε Εb major (staccato-δεξί χέρι) 

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: 
http://primanota.ru/l-shitte/25-malenkix-etyudov-sheets.htm 

C.Czerny-Practical Method for Beginners on the pianoforte Op.599: 
Nο.21 (legato-staccato,βάλς) 

No.24 (legato-staccato,τρίτες) 

No.31 (τρίηχα στο αριστερό χέρι) 

CZERNY-GERMER (50 Little studies) part 1: 
No.22 (legato-staccato,κρατημένες νότες) 

No.24 (legatο-ποικίλη δακτυλοθεσία) 

C. CZERNY- Five Finger Exercises, Op. 777 
No. 13 (κρατημένη κάτω φωνή στο αριστερό με Alberti bass) 

Νο. 14 (κρατημένη νότα στο μπάσο σε ρυθμό βαλς)  

C.CZERNY Op.139, Vol.1 100 PROGRESSIVE STUDIES Without Octaves : 
Νο. 20 (αντιχρονισμοί και κρατημένη φωνή) 

Νο. 22 (τρίηχα με κανονικά όγδοα μαζί στα 2 χέρια και διασταύρωση χεριών) 

Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

http://piano.ru/scores/czerny/cz-139.pdf 
C. Czerny Op.261, 125 Exercises in Passage playing (Βοοk 1) : 

 Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 
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C.GURLITT Op.101 : 
Νο.3 « The Sunshiny Morning »(legato-staccato) 

No.4 « Northern strains » (marcato) 

No.5 «By the Spring» (legato με αναπνοές) 

http://piano.ru/scores/gurlitt/gurlitt-101.pdf 
C.GURLITΤ - Τhe Easiest studies, Op. 83 Book 1: 

 No.11 σε C major (legato-κρατημένες νότες), 

 Νο.12 σε C major (κρατημένες νότες με τρίτες στο αριστερό χέρι) 

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: 
http://piano.ru/scores/gurlitt/gurlitt-83.pdf 

H.BERENS Op.70 (Book 3): 
 Νο.38 (συγκοπές, legato-staccato) 

No.44 (legato-staccato,παράλληλη κίνηση) 

No.49 in G major (legato) 
D.KABALEVSKY, 24 Little pieces Op.39: 

Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

F.Burgmüller Op.100: 
Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

Η.Lemoine- Etudes Enfantines Op.37 (Book 1): 
Νο.8 (legato-τρίηχα σε παράλληλη κίνηση) 

Νο.10 (legato) 

Νο.14 (κρατημένες νότες –εξάσκηση 4ου και 5ου δαχτύλου) 

ΙRINA BOYKO «Τζαζ Ακουαρέλες για πιάνο»: 
Στη διάθεση του εκπαιδευτικού 

Διαθέσιμη ιστοσελίδα:  

http://notes.tarakanov.net/jazz.htm  

Wesley Schaum: Rhythm and Blues 

Στη διάθεση του εκπαιδευτικού 

 B. BARTÓK «ΜIKROKOSMOS» (Volume 3): 
Νο. 85 – Broken Chords και στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

 
3ΥΠ2.2: Ομάδα Β (Πολυφωνικό/προκλασικό έργο): 

Musikalischer Wettkampf (αρ. 19) από το έργο Schule des polyphonen Spiels 1 (M. Frey) 

Der Mai ist da! (αρ. 11) από το έργο Schule des polyphonen Spiels 1 (M. Frey) 

HÄNDEL, G.FR. Sarabande (αρ. 4) από το έργο Schule des polyphonen Spiels 1 (M. Frey) 

MOZART, W.A. Variationen (αρ. 7) από το έργο Schule des polyphonen Spiels 1 (M. Frey) 

BACH, J.S. Musette (Gavotte II a.d. G-moll-Suite) από το έργο Schule des polyphonen Spiels 1 (M. Frey) 

PURCELL, H. Air από έργο World’s Favorite Classic to Contemporary Piano Music (M. Hill) 

LӦHLEIN, G.S. Allegro από τη Νέα Μέθοδο Πιάνου ΙΙ (J.Al. Burkard) 

COUPERIN, F. La Florentine από το έργο Classics to Moderns In the Intermediate Grades, Volume 37 (Denes Agay) 

RAMEAU, J.PH. Tambourin από το έργο World’s Favorite Classic to Contemporary Piano Music (M. Hill) 
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TÜRK, D.G. Die Zufriedenheit από τη Μέθοδο Die Russische Klavierschule, Band 1 (Sikorski)  
TÜRK, D.G. Allegro από τη Μέθοδο Die Russische Klavierschule, Band 2 (Sikorski) 

DIABELLI, A. Rondo από τη Μέθοδο Die junge Pianist 2 (R. Krentzlin) 

BACH, J.S. Polonaise (Anna Magdalena Bach) από τη Μέθοδο Die Russische Klavierschule, Band 1 (Sikorski) 

BACH, J.S. Musette (Ρε μειζ.) από Το Πρώτο Μπαχ καθώς και άλλα κομμάτια της ίδιας συλλογής 

 

3ΥΠ2.3: Ομάδα Γ (Έργο κλασικής ή μετέπειτα περιόδου): 

CLEMENTI, M. Σονατίνα, op. 36, no. 1, 1
ο
 μέρος και 3ο μέρος από την ανθολογία Sonatinas Album, No 1 (αρ. 7) . 

KUHLAU, F. Σονατίνα, op.55, no 1, 3ο μέρος 

 KUHLAU, F. Σονατίνα, op.20, no 1, 3ο μέρος 

CLEMENTI, M. Σονατίνα op.36, no 5, 3ο μέρος 

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Μ. Αλφαβητάριο για πιάνο, και ιδιαίτερα τα κομμάτια: Παραδοσιακό τραγούδι, Αλλαγή κλειδιών, χορός, ρυθμός 5/8 

και τραγούδι του βροχοποιού.  

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μ. Moderato αρ. 1 από το έργο Για τα Ελληνόπουλα, Σειρά Πρώτη. 

SHOSTAKOVICH, D. Από το έργο A childhood notebook, και ιδιαίτερα τα κομμάτια με αρ. 4 και 5. 

KABALEVSKY, D. Από το έργο Ten children's pieces, op. 27 και ιδιαίτερα τα κομμάτια με αρ. 1 και 3. 

STRAVINSKY, I. Larghetto από το έργο Les Cinq Doigts 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Γ.Α. Andantino, αρ.1 από το έργο 14 Παιδικά πορτραίτα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. 44 Παιδικά κομμάτια για πιάνο, I τεύχος, και ιδιαίτερα τα κομμάτια με αρ. III και VII. 

TCHAIKOVSLY, P.I. Άρρωστη κούκλα από το Άλμπουμ για παιδιά, op. 39 

MAYER, C. Marche Miniature από τη συλλογή The Joy of Romantic Music, Bk. 1 (D. Agay) 

TANSMAN, A. Le petit ours en peluche, no. 4 Pour les enfants, 1er Recueil 

NORTON, C. No. 2, Giveaway & No. 4 Galloping από το Microstyles 2 (Boosey & Hawkes) 
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ΣΤ. ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σημείωση: 
Η ύλη των οργάνων επιλογής βιολοντσέλου, κλασικής κιθάρας και 
φλάουτου παρατίθεται παρακάτω. Για τα υπόλοιπα όργανα πρέπει να 
γίνει συνεννόηση με το σχολείο. 
 
Εξετάσεις: 
Τρία κομμάτια που θα επιλεγούν από την ύλη. 
Α. Μία σπουδή ( επιλογή από την ύλη). 
 
Β. Δύο κομμάτια διαφορετικών χρονικών περιόδων (επιλογή από την 
ύλη). 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

ΒΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1.Ιστορική, 

μορφολογική 

αναφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει την εξέλιξη του 

οργάνου σε σχέση με τα υλικά και τις νέες τεχνολογίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Να αποκτήσει την δυνατότητα της κριτικής 

ακρόασης των μουσικών έργων για βιολοντσέλο. 

 

1.1.1 Αναφορά στις εντέρινες χορδές, σε σχέση με το μήκος 

της ταστιέρας, το ύψος του καβαλάρη και το είδος της 

μουσικής που εξυπηρετούσαν (μπαρόκ, κλασσική, ρομαντική 

περίοδος). 

1.1.2 Αναφορά στην αλλαγή του χορδοστάτη και της βελόνας 

του βιολοντσέλου από ξύλινη σε μεταλλική, πλαστική και 

πρόσφατα σε κατασκευές από ανθρακονήματα. 

1.1.3 Αναφορά στην αλλαγή του δοξαριού από κυρτό σε 

κοίλο, εξ’ αιτίας της ανακάλυψης του εξωτικού ξύλου 

«περναμπούκο» και της χρήσης ανθρακονημάτων στις μέρες 

μας. 

1.1.4 Αναφορά στους τρόπους ηλεκτρονικής ενίσχυσης του 

ήχου μέσω σχετικών μικροφώνων ή άλλων πιεζοηλεκτρικών 

μεθόδων. 

1.1.5 Αναφορά στα ηλεκτρικά βιολοντσέλα χωρίς ηχείο. 

1.2.1 Ακρόαση συναυλιών μουσικής για βιολοντσέλο. 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο μουσικής για βιολοντσέλο και 

ακρόαση ανάλογης μουσικής χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα 

αναπαραγωγής. 

1.2.2 Συζήτηση και κριτική πάνω στα έργα και την ερμηνεία 

τους.  

 



ΒΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

2. Στάση 

σώματος και 

τοποθέτηση 

χεριών 

 

2.1 Ο μαθητής καλείται να κατανοήσει τις ξεχωριστές 

κινήσεις των τμημάτων (μελών) των χεριών του, όπως 

και τη σημασία της ακινησίας κάποιων μελών σχετικά 

με την κίνηση άλλων. 

 

2.2 Να κατανοήσει τον συσχετισμό της σωστής στάσης 

με την υγεία του σώματός μας. 

 

 

2.1.1 Επίδειξη των κινητών ή σταθερών μελών, τόσο στο δεξί 

χέρι (μπράτσο, πήχης, καρπός, δάκτυλα), όσο και στο 

αριστερό, μέσω παραδειγμάτων. 

2.1.2 Παρομοίωση της στάσης του σώματος και της 

τοποθέτησης των χεριών με εκείνη άλλων μουσικών οργάνων 

(πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λπ.) 

2.1.3 Εξάσκηση μέσω αναλόγων ασκήσεων.  

2.2.1 Αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται από 

λάθος στάση ή κινήσεις στο σώμα μας, και στους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. 

 

3. Παραγωγή 

και ποιότητα 

ήχου 

3.1 Ο μαθητής καλείται να κατανοήσει την παραγωγή 

του ήχου σε σχέση με την ένταση, την περιοχή επαφής 

του τόξου με την χορδή, την ταχύτητα της κίνησης του 

τόξου, και το βάρος με το οποίο επιτρέπουμε να 

κινείται το τόξο πάνω στη χορδή. 

3.2 Να εξοικειωθεί με την ανάλογη με το μήκος της 

παλλόμενης χορδής, προσέγγιση ή απομάκρυνση του 

τόξου προς και από τον καβαλάρη. 

3.1.1 Επίδειξη των διαφορετικών παραμέτρων παραγωγής του 

ήχου, (περιοχή επαφής, ταχύτητα τόξου και βάρος του τόξου 

πάνω στη χορδή). 

3.1.2 Εξάσκηση μέσω αναλόγων ασκήσεων.  

3.2.1 Γεωμετρική εξήγηση της αναλογίας, ωφέλιμου μήκους 

χορδής / απόστασης τόξου-καβαλάρη. 

3.2.2 Εφαρμογή της μετατόπισης του τόξου ιδιαιτέρως στις 

απομακρυσμένες θέσεις. 

4. Ανάγνωση 

και τεχνική 

4.1. Ασκήσεις προθέρμανσης.  

Ο μαθητής καλείται να αντιληφθεί τη χρησιμότητα των 

ασκήσεων προθέρμανσης και των δύο χεριών πριν τη 

μελέτη, το μάθημα, τις εξετάσεις, τη συναυλία. 

 

4.1.1 Ασκήσεις προθέρμανσης δεξιού χεριού: τενούτες, 

ήμισυ, τέταρτα σε ανοιχτές χορδές, με προσοχή στο άνοιγμα-

κλείσιμο του χεριού και έμφαση στη θέση του αγκώνα ανά 

επίπεδο χορδής. 

4.1.2 Ασκήσεις προθέρμανσης αριστερού χεριού: Εναλλαγή 

όλων των δαχτύλων με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 

σε κάθε χορδή, 4 ή 8 legato σε κάθε συνδυασμό και με 

σταδιακή αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης (π.χ. 1ο -2ο, 1ο-

3ο,1ο-4ο // 2ο-1ο,2ο-3ο,2ο-4οκ.ο.κ.)  

4.1.1 (Dotzauer Method 

Vol.1, Άσκηση Νο 1.), 

(Feuillard Method 

Άσκηση No 1. 1-4 ), 

(Sevcik, School of bowing 

technique op.2, part 1, 

Άσκηση No 2) 

4.1.2 (Dotzauer Method 

Vol.1, Άσκηση Νο 2.) 
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4.1.3 (Feuillard Daily 

Exerciises) No 1 και 2 

 4.2 Συντονισμός ( κούρδισμα). 

 Στόχος είναι ο μαθητής να συντονίζει τις τέσσερις 

χορδές του οργάνου χωρίς βοήθεια.  

  

 4.2.1 Ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού τονοδότη (πιάνο, 

διαπασών, ηλεκτρονικός τονοδότης, από άλλο όργανο-

έγχορδο που έχει κουρδίσει). 

4.2.2 Να κουρδίζει με βάση το λα του βιολοντσέλου του 

καθηγητή.  

4.2.3 Να κουρδίζει με βάση το λα του πιάνου.  

4.2.3 Να κουρδίζει εναλλακτικά με flageolet. 

4.2.4 Να κουρδίζει από το όμποε στην ορχήστρα. 

 

 4.3 Θέσεις 2η-3η-4η-5η-6η . Στόχος είναι με τη μελέτη 

των θέσεων αυτών να κατακτηθεί η απρόσκοπτη 

κίνηση του χεριού και να επιτευχθεί: 

 

4.3.1 Ευχέρεια αλλαγών μεταξύ 1η και 4η θέσης 

4.3.2 Εμπέδωση των διαστημάτων στη 2η θέση (μικρή 

έκταση, 3η μικρή/μεγάλη έκταση, 3η μεγάλη, ανώτερη 

δεύτερη θέση). 

4.3.3 Εμπέδωση των διαστημάτων στην 3η θέση (μικρή 

έκταση, 3η μικρή/μεγάλη έκταση, 3η μεγάλη, ανώτερη 

δεύτερη θέση). 

4.3.4 Ευχέρεια ανάγνωσης του κλειδιού Ντο 4ης 

γραμμής. 

4.3.5 Εμπέδωση των διαστημάτων στην 5η θέση (μικρή 

έκταση, 3η μικρή/μεγάλη έκταση, 3η μεγάλη, ανώτερη 

δεύτερη θέση). 

4.3.6 Εμπέδωση των διαστημάτων στην 6η θέση (μικρή 

έκταση, 3η μικρή/μεγάλη έκταση, 3η μεγάλη, ανώτερη 

 

 

4.3.1 Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης, 4ης θέσης κατ’ επιλογή 

από το 2ο επίπεδο. 

 

4.3.2 Εξάσκηση στη 2η θέση σε όλες τις μορφές της. 

 

4.3.3 Εξάσκηση στη 3η θέση σε όλες τις μορφές της. 

 

4.3.4 Επισήμανση της χρήσης και του ρόλου του κλειδιού Ντο 

4ης γραμμής (τενόρου). Συσχέτιση με τα κλειδιά Φα (μπάσου) 

και Σολ (σοπράνο). 

4.3.5 Εξάσκηση στην 5η θέση σε όλες τις μορφές. 

 

4.3.6 Εξάσκηση στην 6η θέση σε όλες τις μορφές. 

 

4.3.7 Εξάσκηση στις αλλαγές θέσεων. 

4.3.2 (Dotzauer Method 

Vol.2, Άσκηση Νο 144-

156), 

(Feuillard Method, 

Ασκήσεις 24-25) 

4.3.3 (Dotzauer Method 

Vol.2, Άσκηση Νο 128-

143), (Feuillard Method, 

Ασκήσεις 26-27) 

4.3.4 (Dotzauer Method 

Vol.3, σελ.2) 

4.3.5 (Dotzauer Method 

Vol.3,Ασκήσεις 197-203), 

(Feuillard Method, 

Ασκήσεις 34-35) 

4.3.6(Dotzauer Method 

Vol.3,Ασκήσεις 207-212), 

(Feuillard Method,  
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δεύτερη θέση). 

4.3.7 Ευχέρεια στις αλλαγές των θέσεων 1η, 

2η,3η,4η,5η,6η. 

 

 

Άσκηση 39) 

4.3.7 (Sevcik, Changes of 

positions Op.3, Ασκήσεις 

Νο 1 και 2) 

 4.4 Δοξάρι. 

4.4.1 Εφαρμογή των τεχνικών dedache , portato, 

staccato με συνδυασμούς. 

4.4.2 Διαχωρισμός και ενσυνείδητη διαίρεση των 

μερών του δοξαριού στην εκτέλεση (βάση-μέση-μύτη, 

κάτω μισό, πάνω μισό). 

4.4.3 Legato σε διάφορους ρυθμικούς συνδυασμούς.  

4.4.4 Τις δυναμικές του ήχου forte, piano, mf,mp, 

crescendo, diminuendo (Εισαγωγή). 

4.4.1 Ασκήσεις εκμάθηση τεχνικής dedache, portato, staccato 

σε συνδυασμούς 

4.4.2 Ασκήσεις εκμάθησης διαίρεσης του δοξαριού 

 (βάση-μέση –μύτη) 

4.4.3 Ασκήσεις εκμάθησης legato σε διάφορους ρυθμικούς 

συνδυασμούς  

4.4.4 Να εφαρμόζει τις δυναμικές σε ασκήσεις και έργα. 

4.4.1/4.4.2/4.4.3 

 (Sevcick School of 

Bowing Technique, Op.2, 

Part 1 Άσκηση Νο 4) 

 

 

 4.5 Κλίμακες. Ο μαθητής καλείται να εκτελεί με 

ευχέρεια: 

4.5.1 Kλίμακες μείζονες και ελάσσονες σε δύο οκτάβες 

χρησιμοποιώντας τις θέσεις 1η-5η. 

4.5.2 Μελέτη κλιμάκων με τρόπους. 

 

 

 

4.5.3 Μελέτη αρπέζ με τρόπους. 

4.5.1.1 Μιb+, Ντο-, Μι- (μελωδική και αρμονική). 

4.5.1.2 Μι+ . 

4.5.1.3 Σι- (μελωδική και αρμονική), Σι+, Λαb+, Ρεb+ . 

4.5.1.4 Φα#-, Ντο#-, Σολ#-, Φα-, Σιb-, Μιb- (μελωδική και 

αρμονική). 

4.5.2.1 Η εκμάθηση των κλιμάκων σε ήμισυ χωριστά αργά σε 

τέταρτα χωριστά , όλο το δοξάρι. 

2,3,4 και 8 legato. 

4.5.3.1 Η εκμάθηση των αρπέζ σε ήμισυ χωριστά αργά σε 

τέταρτα χωριστά , όλο το δοξάρι 3 και 6 legato. 

4.5.1.1 (Dotzauer Method 

Vol.2, σελ.28-30) 

4.5.1.2 (Dotzauer Method 

Vol.2, σελ.32) 

4.5.1.3 (Dotzauer Method 

Vol.2, σελ.34-35,37-38) 

4.5.1.4( Dotzauer Method 

Vol.2, σελ.40-45) 

 4.6 Ταχύτητα εκτέλεσης. Ο μαθητής εξασκείται: 

4.6.1 Στη γρήγορη εναλλαγή φθόγγων με 

διαφορετικούς δακτυλισμούς και ομαδοποίηση 

φθόγγων στο δοξάρι (bowing). 

4.6.1 Εξάσκηση στην ταχύτητα εκτέλεσης μέσα από κλίμακες 

και σπουδές. 

4.6.2 Χρήση του μετρονόμου για τη σταδιακή αύξηση της 

ταχύτητας εκτέλεσης. 
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 4.7 Ρυθμικά σχήματα. Ο μαθητής εξασκείται: 

4.7.1 Στην εκτέλεση ποικίλων ρυθμικών σχημάτων. 

4.7.1 Εξάσκηση μέσα από τις ασκήσεις και τους τρόπους 

μελέτης των κλιμάκων σε διάφορους συνδυασμούς ρυθμών. 

 

 4.8 Έργα. Ο μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει τις 

τεχνικές του αριστερού και δεξιού χεριού σε αναλόγων 

απαιτήσεων έργα, όπως: 

 

4.8.1 Σπουδές 

 

 

4.8.1.1 Μέθοδοι 

 

 

4.8.2 Μελωδικές Ασκήσεις 

 

 

4.8.3 Κοντσερτίνο  

 

 

4.8.4 Ντουέτα 

 

 

 

4.8.1 Εκτέλεση σπουδών του επιπέδου του. 

 

 

 

4.8.1.1 Για εξάσκηση σε θέσεις και τεχνική του δοξαριού 

προτείνεται εναλλακτικά εκτός από Dotrzauer και Feuillard 

και η χρήση της μεθόδου Marian Miedlar 

 

4.8.2 Εκτέλεση μελωδικών ασκήσεων του επιπέδου του. 

 

 

 

4.8.3 Εκτέλεση κονσερτίνο και σονάτες του επιπέδου του. 

 

4.8.4 Εκτέλεση ντουέτο του επιπέδου του. 

4.8.1 (Dotzauer 113 

Σπουδές, Τεύχος 1, 

Άσκηση Νο 10-34), 

 (Σαπόσνικοφ Σπουδές 

και μελωδικές ασκήσεις 

Νο 36-45), 

 (Κ. Wilkomirski «12 

Σπουδές για το 

βιολοντσέλο» Νο 4,5,8,9) 

4.8.1.1 (Marian Miedlar, 

Szkola na Wilolonczele, 

GZESG ΙΙ) 

4.8.2(S.Lee ,40 εύκολες 

Σπουδές, Νο 20-40), 

(S.Lee ,12 Μελωδικές 

Ασκήσεις op.113), 

(Μπακλάνοβα 

«Μελωδικές ασκήσεις 

1ης-2ης-3ης- 4ης 

θέσης»(Νο 10-37) 

4.8.3 (O.Rieding 

Κοντσερτίνο σε Σι 

ελάσσονα Οp.35), (J.B. 

Breval Κοντσερτίνο No 2 

σε Ντο μείζονα), (B. 

Romberg Σονάτα σε Μι- 
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Op. 38) 

4.8.4 J.B. Breval «Εύκολα 

κομμάτια για δύο 

βιολοντσέλα» 

 4.9 Τρόπος μελέτης. Επιδιώκεται να δημιουργηθεί στον 

μαθητή η ανάγκη για μεθοδική μελέτη. 

Ο μαθητής ακολουθεί πρόγραμμα μελέτης που 

περιλαμβάνει:  

4.9.1 Προθέρμανση. 

4.9.2 Αργή μελέτη, με τρόπους. 

4.9.3 Επιμερισμό των μερών της άσκησης με την οποία 

ασχολείται. 

4.9.4 Επιμερισμό των φράσεων του έργου με το οποίο 

ασχολείται. 

4.9.5 Συνειδητοποίηση της χρησιμότητας της άσκησης. 

4.9.6 Χρήση μετρονόμου, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

4.9.7 Στοχοθέτηση επιθυμητού αποτελέσματος και σωστή 

διαχείριση του χρόνου μελέτης. 

4.9.8 Ακρόαση από τον καθηγητή του έργου που θα 

μελετήσει. 

4.9.9 Μίμηση του τρόπου εκτέλεσης του καθηγητή. 

4.9.10 Παρακολούθηση μαθημάτων συμμαθητών του, 

μεγαλύτερων ή μικρότερων τάξεων. 

4.9.11 Καθημερινή επαφή με το όργανο. 

4.9.12 Αύξηση του χρόνου μελέτης. 

4.9.13 Ακρόαση επιλεγμένων έργων κλασικής μουσικής.  

 

5. Μουσική 

Ερμηνεία 

(KOINO ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

Περιγράφεται στο: 5. Μουσική Ερμηνεία του 1ου 

επιπέδου.  

Περιγράφεται στο: 5. Μουσική Ερμηνεία του 1ου επιπέδου. Περιγράφεται στο: 5. 

Μουσική Ερμηνεία του 

1ου επιπέδου. 
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 1, 2 και 3) 

 6. Μουσική 

Δημιουργία  

 6.1 Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα μικρότερα σε αριθμό. 

Σκοπός είναι να λειτουργήσει ο μαθητής σε ομαδικό 

επίπεδο, αλλά με μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Παράλληλα 

εξασκείται στη διάκριση των ηχοχρωμάτων και αναγνώριση 

των δυνατοτήτων του οργάνου μέσα στο σύνολο. 

 6.1.1 Ο μαθητής καλείται να συμμετέχει ενεργά σε μουσικά 

δρώμενα, σε συνεργασία με μαθητές πιο προχωρημένους. 

Επιλέγονται βατά ή κατάλληλα τροποποιημένα έργα. Συγκρότηση 

3μελών-4μελών συνόλων, με μετατόπιση της ‘ευθύνης’(ισοδύναμα 

μέλη). 

6.1.1.1 Διαδικτυακή 

βιβλιοθήκη IMSLP 

imslp.org/  

 

 6.2 Αυτοσχεδιασμός. Βασικές αρχές αυτοσχεδιασμού στη 

jazz. Απελευθέρωση του μαθητή από την παρτιτούρα. 

Τόνωση αυτοπεποίθησης.  

 6.2.1 Ο μαθητής καλείται να πειραματιστεί στον αυτοσχεδιασμό 

στη jazz μουσική. Λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένο αρμονικό 

πλαίσιο (π.χ.Blues, 12μετρο). 

 

 

 6.3 Σύνθεση. Ο μαθητής παίρνει πρωτοβουλία 

καταγράφοντας και δοκιμάζοντας τις μουσικές ιδέες του και 

συμμαθητών του στο όργανο επιλογής. Έμφαση στη χρήση 

διδαγμένων τεχνικών και effects. 

 6.3.1 Ομαδικά – ατομικά, ενίοτε και με τη χρήση προγράμματος 

ηλεκτρονικής γραφής παρτιτούρας.  

 6.3.1.1 πρόγραμμα γραφής 

musescore  

 

 6.4 Ενοργάνωση – Ενορχήστρωση. Ο μαθητής καλείται να 

αναγνωρίσει και να αναπαράγει ρόλους στα μέλη του 

συνόλου (solo-ρυθμική συνοδεία-κόντρα μελωδία-

μπασογραμμή κ.τ.λ.) 

 6.4.1 Πειραματισμοί με δίφωνα ή τρίφωνα έργα ή και μεταγραφές, 

αρχικά σε ομάδες και έπειτα solo. 

6.4.2 Απλή ηχογράφηση των αποτελεσμάτων των ομάδων και 

κριτική ακρόαση. 

 6.4.1.1 IMSLP, D.Popper, 

Op.76, 15 etudes for 2 cellos 

6.4.2.1 Χρήση 

προγράμματος 

ηχογράφησης (π.χ. από 

κινητό τηλ. ή mp3 player ή 

από Η/Υ). 

 

 6.5 Μουσική έρευνα για εκτέλεση. Εδώ το ζητούμενο είναι 

να εντοπίσει ο μαθητής τις πηγές αλλά και τη μέθοδο της 

έρευνας και να αποκτήσει ακούσματα από διαφορετικούς 

καλλιτέχνες-διαφορετικούς τύπους έκφρασης μέσα από την 

τέχνη. 

 6.5.1 Έρευνα σε βιβλιοθήκες (σχολική, συνδρομητικές κ.ά). 

6.5.2 Έρευνα σε ιστότοπους μουσικού ενδιαφέροντος 

6.5.3 Παρακολούθηση συναυλιών 

6.5.4 Μουσική ακρόαση. 

  

  6.6 Συζήτηση με επαγγελματίες του αντικειμένου – 

Σεμινάρια. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει δια 

ζώσης τους καλλιτέχνες, να συζητήσει μαζί τους και να 

6.6.1 Κάλεσμα καλλιτεχνών στο σχολείο. 

6.6.2 Εύρεση καλλιτεχνών ή και συζήτηση με τη χρήση  

νέων τεχνολογιών (π.χ. skype). 

6.6.2.1 Ανταλλαγή 

εμπειριών και επισκέψεις 

σε άλλα μουσικά σχολεία. 
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σχηματίσει προσωπική εικόνα για το όργανο, τον τρόπο που 

παίζεται και να αντλήσει πληροφορίες και εμπειρία 

μοναδική από αυτή την επαφή. 

6.6.3 Συμμετοχή σε σεμινάρια (ως ακροατές). 

 

 6.6.3.1 Προτροπή για 

συμμετοχή σε θερινές 

ακαδημίες ελληνικών 

πανεπιστημίων. 

 7.Αξιοποίηση 

γνώσης, 

εμπειρίας και 

δεξιοτήτων 

 7.1 Σκηνική παρουσία.  7.1.1 Ασκήσεις σκηνικής παρουσίας - Έκθεση στο κοινό (μικρότερα 

μουσικά σύνολα – πιο εξειδικευμένο ακροατήριο). 

 7.1.1.1 Χρήση της αίθουσας 

συναυλιών του σχολείου. 

 

 7.2 Ψυχολογία της σκηνικής παρουσίας.  7.2.1 Ανάλυση των αισθημάτων και συμπεριφορών του μαθητή 

μετά από έκθεση σε κοινό (π.χ. τρακ, φόβος κ.α.) και εύρεση των 

αιτίων που δημιουργούνται. Αναφορά και παραδείγματα από 

βιβλία με συναφές περιεχόμενο. 

 7.2.1.1 Σωματικά και 

ψυχολογικά προβλήματα 

των μουσικών’, Η.Σακαλάκ. 

 

 7.3 Εμπειρία βοηθού τεχνικού ήχων.   7.3.1 Ενεργή συμμετοχή στο στήσιμο μιας μικροφωνικής για τη 

διεξαγωγή συναυλιών. 

7.3.2 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία μιας ηχογράφησης ως 

βοηθός ηχολήπτη. 

7.3.3 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία στησίματος ενός home 

studio. 

 7.3.1.1 http:// 

ehomerecordingstudio.com/ 

 

7.4 Εμπειρία ηχογράφησης. 7.4.1 Ο μαθητής ηχογραφείται και το προϊόν επιδέχεται κριτικής 

ακρόασης. 

7.4.1.1 Χρήση 

προγράμματος 

ηχογράφησης από Η/Υ. 

 

 7.5 Τροποποίηση παρτιτούρας ( τροποποίηση δυναμικών, 

ρυθμικής αγωγής, μελωδίας κ.ά.). Στόχος είναι να 

αποκαλυφθεί στον μαθητή η ολοκληρωμένη σκέψη του 

συνθέτη και να αντιληφθεί την ευθύνη του ως εκτελεστής 

έργου. 

 7.5.1 Χρησιμοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής γραφής 

παρτιτούρας για αξιοποίηση έργου (π.χ. μεταφορά). 

7.5.2 Παραδείγματα από προχωρημένους μαθητές ή και από τον 

διδάσκοντα. 

 7.5.1.1 πρόγραμμα 

musescore 

7.5.2.1 IMSLP/ 

transcriptions 

 

 7.6 Μουσικοί πειραματισμοί – αυτοσχέδια όργανα. Στόχος 

είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τόσο το λειτουργικό όσο και 

 7.6.1 Έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους μουσικών πειραματισμών. 

7.6.2 Πειραματισμοί με «μη ενδεδειγμένη» χρήση του οργάνου 

(χρήση εκτός του ρόλου του). 

7.6.1.1 www.oddmusic.com, 

http://www.ircam.fr/ 

7.6.2.1http://listverse.com/



ΒΑΣΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

το αισθητικό μέρος του οργάνου. 7.6.3 Πειραματισμοί – απόπειρες κατασκευής μουσικών οργάνων 

ακόμα και από άχρηστα υλικά. 

2007/ 09/11/top-10-bizarre-

musical-instruments/ 

8. Αξιοποίηση 

γνώσης, 

εμπειρίας και 

δεξιοτήτων 

8.1 Σκηνική παρουσία.  8.1.1 Ασκήσεις σκηνικής παρουσίας - Έκθεση στο κοινό (μικρότερα 

μουσικά σύνολα – πιο εξειδικευμένο ακροατήριο). 

 8.1.1.1 Χρήση της αίθουσας 

συναυλιών του σχολείου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ (6 ΕΠΙΠΕΔΑ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ KΙΘΑΡΑΣ – 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α) Εισαγωγή:  

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής αναμένεται να έχει εμπεδώσει και παγιώσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο 2ο επίπεδο και καλείται: 

Να αναπτύξει περαιτέρω την ανάγνωση και εκτέλεση των φθόγγων έως την 5η και 7η θέση, όπως και των φθόγγων της 1ης χορδής μέχρι το 15ο
 
 τάστο. 

Να εκτελεί μείζονες κλίμακες σε 2 και 3 οκτάβες και αρπέζ σε 2 οκτάβες. 

Να αρχίσει να εφαρμόζει την τεχνική τρέμολο, να εκτελεί αρπισμούς, ανιόντες και κατιόντες δεμένους φθόγγους, απλές appoggiaturas και φυσικούς αρμονικούς στο 12ο
 
και στο 

7
ο
 τάστο. Να αποκτήσει άνεση στην τεχνική μπαρέ και να εκτελεί τυποποιημένες συγχορδίες (ακόρντα) με ανοιχτές χορδές στην πρώτη θέση και με μπαρέ στις υψηλότερες 

θέσεις.  

Να είναι σε θέση να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο του 3ου επιπέδου και να αναπτύξει την ικανότητα να συνοδεύει μια μελωδία ή τραγούδι κάνοντας χρήση ακόρντων.  

Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ιστορία του ρεπερτορίου της κλασικής κιθάρας των εποχών της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Να ακούσει και να μελετήσει έργα 

συνθετών που εκπροσωπούν τις εποχές αυτές και να γνωρίζει βασικά στοιχεία για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των συγκεκριμένων εποχών. 

Να αποκτήσει άνεση στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση των έργων του 1ου επιπέδου, όπως και στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μονοφωνικών μελωδιών στη 2η θέση, με 

απλές αλλοιώσεις και διάρκειες.  

 

B) Κύριο μέρος  

 

OΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται: 

Άριστη γνώση των τεχνικών του 

2ου 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. 

Θερινή μελέτη. Περιγράφεται στην 

εισαγωγή του προγράμματος σπουδών 

κλασικής κιθάρας (βλ. 2.4.α).  

3.1. 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. 

3.1.1 Αναγνώριση και ευχερής 

ανάγνωση όλων των φθόγγων 

της 5ης και της 7ης θέσης.  

3.1.1 Διδασκαλία και χρήση καταλλήλων κλιμάκων που αποσκοπούν στην 

αφομοίωση και απομνημόνευση των νέων φθόγγων, όπως είναι για την 5η 

θέση οι μείζονες Φα, Σιb και οι ελάσσονες πεντατονικές Λα και Ρε. Οι 

3.1.1 και 3.1.2 Αξιολογείται η ευχέρεια 

του μαθητή να αναγνωρίζει και να 

κατονομάζει με ευχέρεια τους φθόγγους 



2 

 

OΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2 Αναγνώριση και 

ανάγνωση των φθόγγων της 1ης 

χορδής μέχρι το 15o τάστο.  

 

 

 

παραπάνω κλίμακες εφαρμόζονται χωρίς αλλαγή θέσης.  

Παραδείγματα για την 5η θέση:  

Φα μείζων. 

 
Ρε ελάσσων πεντατονική 

 
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.  

3.1.2 Για την εξοικείωση ως το 15o  τάστο και την πληρέστερη εκμάθηση των 

φθόγγων προτείνονται κλίμακες σε μία οκτάβα στην 1η χορδή, όπως οι Φα και 

Σολ μείζονα και η χρωματική κλίμακα από μι.  

Παράδειγμα: Φα μείζων 

 

στις επιλεγμένες θέσεις. 

Προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης: 

- Ταυτόχρονη προφορά των φθόγγων για 

την αποτελεσματικότερη εκμάθησή τους.  

- Ικανότητα να προεκτείνει μέσα στην 

κλίμακα ένα δοσμένο μοτίβο απλής 

μελωδικής αλυσίδας.  

Παράδειγμα για την 7η θέση στη Ντο 

μείζονα: 
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OΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1.3 Μείζονες κλίμακες σε 2 

και 3 οκτάβες, αρπέζ της 

τονικής κάθε κλίμακας και 

τρίφωνες συγχορδίες (ακόρντα) 

της τονικής και της 

δεσπόζουσας, με χρήση 

ολόκληρου μπαρέ.  

 

 

 

 

3.1.3.1 Διδασκαλία μειζόνων κλιμάκων σε 2 και 3 οκτάβες.  

Σε 3 οκτάβες διδάσκονται μόνο οι κλίμακες Μι , Φα, Φα# και Σολ.  

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. 

- 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 , p-i). 

- Χρήση ρυθμικών μοτίβων κατά τη μελέτη.  

Παράδειγμα: 

 
- Χρήση του μετρονόμου με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα, ανάλογα με τις 

δυνατότητες του μαθητή.  

3.1.3.2 Εκτέλεση των μειζόνων αρπέζ Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι και Φα σε 2 οκτάβες.  

Παράδειγμα αρπέζ στην Ντο μείζονα. 

 
3.1.3.3 Γνώση της ονοματολογίας και εκτέλεση των συγχορδιών (ακόρντων) της 

τονικής και της δεσπόζουσας όλων των διδαχθεισών κλιμάκων με χρήση 

ολόκληρου μπαρέ (βλ. 3.1.5.4). 

3.1.3.1 και 3.1.3.2 Για την αξιολόγηση της 

μελέτης των κλιμάκων και αρπέζ δίνεται 

έμφαση: 

- Στην επιμέλεια μελέτης με διαφορετικές 

τεχνικές σε συνδυασμούς δακτύλων του 

δεξιού, i-m, m-a, i-a, p-i . 

- Στην ανάγκη χρήσης του μετρονόμου ως 

εργαλείου αυτοαξιολόγησης της 

προόδου.  

Προτεινόμενη ένδειξη μετρονόμου 60 -80 

bpm / 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Έλεγχος της δεξιότητας ως προς: 

- Την καθαρότητα των φθόγγων. 

- Την ικανότητα της γρήγορης εύρεσης και 

εκτέλεσης του ακόρντου. 

3.1.4 Τεχνική και ευκινησία του 

δεξιού χεριού. 

3.1.4.1 Αρπισμοί με διάφορους 

3.1.4 Διδασκαλία αρπισμών, τονισμού των φθόγγων και πρώτη προσέγγιση της 

τεχνικής tremolo.  

3.1.4.1 Προτεινόμενες ασκήσεις για τους αρπισμoύς:  

 

 

3.1.4.1 Αρπισμοί: Δίνεται έμφαση στον 
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OΡΓΑΝΩΤΕΣ 
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απλούς συνδυασμούς όλων των 

δακτύλων του δεξιού χεριού. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Χρήση των ακόρντων 

στη συνοδεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3 Τονισμός φθόγγων 

(dynamic accent), με όλα τα 

δάχτυλα του δεξιού χεριού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M. Giuliani, Studio per la Chitarra, op.1, ασκ. 11 έως 15 και 25 έως 35. 

- Ε. Pujol, τχ. 3, ασκ. 162 έως 164.  

- A. Carlevaro, Cuaderno No2, ασκ. 1 έως 12. 

ή άλλες αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας. 

Προτεινόμενες σπουδές για αρπισμούς: 

- D. Aguado, Nuevo Metodo para guitarra τχ. 2, αρ. 19 

- J. Sagreras, τχ. 2, αρ. 6. 

- L. Brouwer, Estudios Sencillos, αρ. 5.  

ή άλλες παρόμοιας δυσκολίας. 

3.1.4.2 Χρήση των ακόρντων σε διαδοχές συγχορδιών π.χ. Ι – ΙV – V - I, με 

ποικίλες φόρμουλες αρπισμών.  

Παράδειγμα: 
  

 
 

3.1.4.3 Ευχέρεια στον τονισμό φθόγγων για κάθε ένα από τα δάχτυλα του 

δεξιού χεριού. Επιδιώκεται ο μαθητής να αποκτήσει έλεγχο της έντασης της 

κρούσης καθενός δαχτύλου εφαρμόζοντας τονισμό σε απλά αρπίσματα και 

μελωδίες.  

Παράδειγμα:

 
Ασκήσεις και σπουδές για τον τονισμό των φθόγγων: 

σταθερό ρυθμό, τους τονισμούς και την 

ταχύτητα της εκτέλεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Αξιολόγηση με πρακτική 

εφαρμογή των αρπισμών σε συνοδεία 

όπως: 

- Στη συνοδεία απλών τραγουδιών.  

- Στη συνοδεία του τρέχοντος μαθήματος 

σολφέζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3 Ελέγχεται η διαφοροποίηση της 

έντασης και η ποιότητα του ήχου των 

τονισμένων φθόγγων. 
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3.1.4.4 Πρώτη προσέγγιση της 

τεχνικής τρέμολο. 

 

Προτεινόμενες ασκήσεις:  

- A. Carlevaro, Cuaderno n. 2, ασκ. 103 έως 105. 

 Προτεινόμενες σπουδές : 

- M. Carcassi, 25 Etudes melodiques, op. 60, αρ. 3. 

- M. Giuliani, Etudes pour la chitarre, op.100, αρ. 11. 

- J. Sagreras, τχ. 2, αρ. 13, αρ. 21. 

- L. Brouwer, Estudios sencillos, αρ. 8 

 ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. 

3.1.4.4 Διδασκαλία της τεχνικής τρέμολο. Επιδιώκεται η εξισορρόπηση των 

δακτύλων του δεξιού χεριού ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να ελέγχει το 

ρυθμό και την ένταση του ήχου.  

Ενδεικτικές ασκήσεις: 

- S. Tennant: Pumping nylon, tremolo ασκ. 1 έως 4, σελ. 56 - 57. 

- J. Sagreras, τχ. 3, άσκ. 4  

 

 

 

 

 

 

3.1.4.4 Αξιολογείται η ομοιογενής ένταση, 

η ακρίβεια στο ρυθμό και η χαλαρότητα 

του δεξιού χεριού. 

Εφιστάται η προσοχή του μαθητή στον 

έλεγχο του αντίχειρα ώστε να μην 

υπερισχύει, ως προς την ένταση, των 

άλλων δακτύλων. 

3.1.5 Τεχνική και ευκινησία του 

αριστερού χεριού. 

 

3.1.5.1 Ανιόντες, κατιόντες και 

μικτοί δεμένοι φθόγγοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2 Απλή appoggiatura  

 

 

 

 

 

3.1.5 Επιδιώκεται η προέκταση της τεχνικής του αριστερού χεριού με την 

εκτέλεση ανιόντων, κατιόντων και μικτών δεμένων φθόγγων, appoggiatura, 

φυσικών αρμονικών και χρήση ολόκληρου μπαρέ. 

3.1.5.1 Ασκήσεις και σπουδές με ανιόντες, κατιόντες και μικτούς δεμένους 

φθόγγους.  

Προτεινόμενες ασκήσεις: 

- E. Pujol, τχ. 3, ασκ. 187 έως 189.  

- A. Carlevaro, Cuaderno, Νο 4, ασκ. 23 έως 28.  

- S. Tennant, Pumping nylon, κεφ. «Daily Warm up», Triplets #6,  

ή παρόμοιες κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. 

Προτεινόμενες σπουδές: 

- J. Sagreras, τχ. 3, ασκ. 8. 

- M. Carcassi, 25 Etudes melodiques, op. 60, σπουδές αρ. 4, 10.  

- M. Giuliani, Etudes pour la chitarre, op. 100, αρ. 13. 

- L. Brouwer, Estudos sencillos αρ. 7.  

- A. Carlevaro, Microestudios, αρ. 4, 

ή παρόμοιας δυσκολίας. 

3.1.5.2 Ασκήσεις και σπουδές για appoggiatura. 

Προτεινόμενες ασκήσεις: 

- E. Pujol, τχ. 3
ο
, ασκ. 214 έως 217  

ή παρόμοιες κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. 

Προτεινόμενες σπουδές: 

 - J. Sagreras, τχ .2, ασκ. 36 και 37.  

3.1.5.1
 
και 3.1.5.2 Για τους ανιόντες, 

κατιόντες, μικτούς δεμένους φθόγγους 

και appoggiatura, αξιολογείται:  

- Η καθαρότητα και ισορροπία της 

έντασης των φθόγγων. 

- Η ακρίβεια στη ρυθμική εκτέλεση των 

δεμένων φθόγγων.  

- Η ορθή τοποθέτηση των δακτύλων και 

επιμέλεια στο κόψιμο νυχιών του 

αριστερού χεριού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.4 Αξιολογείται η καθαρότητα των 
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3.1.5.3 Φυσικές αρμονικές στη 

12
η
 και 7

η
 θέση.  

 

 

 

3.1.5.4 Μείζονες και ελάσσονες 

συγχορδίες με χρήση 

ολόκληρου μπαρέ. 

- M. Giuliani, Le Papillon op.50, σπουδή αρ. 15. 

- D. Aguado, Nuevo Metodo para guitarra, τχ. 2, αρ. 4 

ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. 

3.1.5.3 Ο καθηγητής εξηγεί τον τρόπο παραγωγής των αρμονικών και την 

ερμηνεία του φαινομένου με βάση τους νόμους της ακουστικής. 

Προτεινόμενες ασκήσεις:  

E. Pujol, τχ. 2, Leccione LIX, ασκ. 97a και 97c.  

ή άλλες επιλογής του διδάσκοντος. 

3.1.5.4 Διδασκαλία των ακόρντων με μπαρέ και χρωματική μεταφορά αυτών. 

Διδάσκονται οι βασικές φόρμες ακόρντων με μπαρέ: 

π.χ. Ακόρντα G, Gm, C, Cm στην 3η θέση. 

φθόγγων και ενδείκνυται η χορδή προς 

χορδή εκτέλεση.  

3.1.6 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 5 

σπουδές. Η ελάχιστη επίδοση σπουδών 

αναγράφεται στο τέλος μετά τον πίνακα 

(βλ. Γ1).  

3.1.6 Σπουδές. 

Εκτέλεση σπουδών μικτής 

τεχνικής. 

 

3.1.6 Μελέτη και εκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και ευκινησίας των δύο 

χεριών (περιγράφεται στην εισαγωγή του προγράμματος σπουδών κλασικής 

κιθάρας, βλ. 2.3.β). 

Προτεινόμενες Σπουδές μικτής τεχνικής: 

- M. Carcassi, op. 60, αρ. 1, αρ. 7 και αρ. 14.  

- J. Sagreras, τχ. 2, άσκ. 5. 

- F. Sor - N. Coste, Etude n. 24, D minor 

ή παρόμοιας δυσκολίας κατ’ επιλογή του διδάσκοντος. 

3.2 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

3.2 Εκτέλεση έργων από το 

ρεπερτόριο της κιθάρας 

διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Προτεινόμενα ενδεικτικά έργα για το επίπεδο. 

Αναγέννηση:  

- Anonymous, Wilson’s Wilde. 

- J. Downland, Mr. Dowland’s Midnight. 

- M. Neusidler, Der Fuggerin Tanz. 

Μπαρόκ: 

- G. Sanz, Españoleta.  

- J. S. Bach, Μεταγραφές από το βιβλίο Anna Magdalena, π.χ. Anh 114, Anh 115.  

Κλασική & Ρομαντική: 

- M. Carcassi, Galop, op. 39, αρ. 8.  

- N. Paganini, Minuet από την Σονάτα αρ. 26. 

- F. Tárrega, Lagrima, Adelita. 

- Anonymous, Cancion Triste, Romance.  

20
ου

 αιώνα:  

- J. Ferrer, Ejercicio αρ. 9, Tango op. 50 αρ. 3. 

- Χ. Εκμεκτσόγλου, Βαλς, Μέθοδος κιθάρας, τεύχος 1 

- I. Savio, Ten Brazilian Folk Tunes, Samba Lelê. 

3.2.1 και 3.2.2 

Αξιολογείται ο αριθμός και η ποιότητα της 

εκτέλεσης των έργων που μελέτησε ο 

μαθητής.  

Η μελέτη και εκτέλεση 5 έργων κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς θεωρείται 

ικανοποιητική. Η ελάχιστη επίδοση 

εκτέλεσης έργων ρεπερτορίου 

αναγράφεται στο τέλος μετά τον πίνακα 

(βλ. Γ1). 

  

Προτεινόμενη διαχείριση ρεπερτορίου. 

Περιγράφεται στην εισαγωγή του 

προγράμματος σπουδών κλασικής 

κιθάρας (βλ. 2.4.γ).  
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3.2.2 Ο μαθητής επιδιώκεται:  

- Να εφαρμόζει τους πιο 

συνηθισμένους όρους 

ερμηνείας ενός έργου. 

- Να αποκτήσει τις βασικές 

γνώσεις και ικανότητες 

προκειμένου να αρχίσει να 

ερμηνεύει στιλιστικά. 

 - Να βελτιώνει όλο και 

περισσότερο την ποιότητα του 

ήχου του. 

- Να αρχίσει να «κτίζει» 

σταδιακά την προσωπική του 

ερμηνεία. 

3.2.3 Ανάπτυξη της 

ερμηνευτικής αισθητικής και 

επαφής με την παγκόσμια 

παλαιά και σύγχρονη μουσική 

δημιουργία, με όχημα την 

ερμηνεία διασκευών γνωστών 

έργων. 

- C. Domeniconi, 24 Präludien, αρ. 13 και 17.  

- N. Koshkin, 24 Easy Pieces, αρ. 9: Elephant, αρ. 17: The Sailor’s Fate. 

Επιλογές έργων ανάλογης δυσκολίας από ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις 

συλλογών για κιθάρα.  

3.2.2 Εμπέδωση και ορθή χρήση των βασικών όρων ερμηνείας που διδάχθηκαν 

στο 2ο επίπεδο. Διδασκαλία και εφαρμογή: 

- Των όρων ύφους της εκτέλεσης. Επεξήγηση και εφαρμογή των πιο 

συνηθισμένων όρων ύφους, όπως: animato, cantabile, dolce, espressivo, 

grazioso , καθώς και των ηχοχρωμάτων του οργάνου sul tasto, sul ponticello. 

 - Παροτρύνεται ο μαθητής να «κτίζει» τη δική του προσωπική ερμηνεία και 

αισθητική, να αρχίζει να ξεχωρίζει τις φράσεις, να σημειώνει με δική του 

πρωτοβουλία τους μουσικούς όρους.  

- Επισημαίνεται η σημασία της ποιότητας του ήχου ως βασικής αρχής καλής 

ερμηνείας, ο ρόλος του σχήματος και της φροντίδας των νυχιών. 

 

 

 

3.2.3 Εκτέλεση και ακρόαση διασκευών μουσικών έργων για κιθάρα. Επαφή 

μέσα από τις διασκευές με το σημερινό μουσικό γίγνεσθαι και τη μοντέρνα 

αισθητική κάθε μουσικού είδους. Γνωριμία μέσω διασκευών γνωστών κλασικών 

και παραδοσιακών έργων μαθητοκεντρικής αντίληψης ως προς τις επιλογές. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Αξιολογείται η επιμέλεια στα 

αντικείμενα που αναφέρονται. 

Αποτιμάται η κατ’ οίκον ενασχόληση στις 

προτάσεις του καθηγητή που αφορούν:  

- Την παρακολούθηση και ακρόαση 

ηχογραφήσεων και βίντεο με 

διακεκριμένους σολίστ στα έργα που 

ερμηνεύει ο μαθητής. 

- Την ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση 

έργων που ερμηνεύει ο μαθητής στο 

σχολείο ή στο σπίτι, την ακρόαση και 

κριτική τους από κοινού με τον καθηγητή. 

- Την ανταπόκριση και επιμέλεια στις νέες 

τεχνικές απόδοσης ηχοχρωμάτων, 

δυναμικών και των άλλων μέσων 

ερμηνείας. 

Αξιολογούνται πλεονεκτήματα ή 

μειονεκτήματα του ερμηνευτικού προφίλ 

του μαθητή, που ο καθηγητής 

επιβραβεύει ή σχολιάζει καλόπιστα. 

3.3 ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ, 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡ-

ΓΕΙΑ 

3.3.1 Επιδιώκεται η απόκτηση 

γνώσεων για τη συνοπτική 

ιστορία, του ρεπερτορίου και 

των συνθετών, της Αναγέννησης 

και του Μπαρόκ. 

 

3.3.2 Αισθητική καλλιέργεια. 

Αναγνώριση, διάκριση έργων 

Αναγέννησης και Μπαρόκ. 

3.3.1 Διδάσκεται συνοπτικά η ιστορία του ρεπερτορίου, των συγγενών με την 

κιθάρα οργάνων εποχής, όπως είναι η βιχουέλα, το λαούτο, η αναγεννησιακή 

και μπαρόκ κιθάρα, η θεόρβη, των περιόδων της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. 

Οι ιστορικές αναφορές διδάσκονται συνοπτικά, σε χρονική αλληλουχία και ανά 

χώρα. 

3.3.2 Διδάσκονται τα βασικά μουσικά χαρακτηριστικά των δύο μουσικών 

εποχών έτσι ώστε ο μαθητής να αρχίσει να διακρίνει αν ένα έργο ανήκει στην 

εποχή της Αναγέννησης ή του Μπαρόκ.  

Ο καθηγητής προτείνει χαρακτηριστικά έργα των περιόδων αυτών. 

3.3.1 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 εφαρμογή των γνώσεων στα 

έργα ρεπερτορίου που ερμηνεύει. 

3.4 ΕΚ 

ΠΡΩΤΗΣ 

3.4.1 Επιδιώκεται ο μαθητής να 

αποκτήσει άνεση στην εκ 

3.4.1 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση άγνωστων μουσικών κειμένων, ανάλογης 

δυσκολίας με τα έργα του 1ου επιπέδου. Ο μαθητής αξιοποιεί τις γνώσεις που 

3.4.1 Για την ικανότητα στην εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση ο μαθητής αξιολογείται 
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ΟΨΕΩΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

πρώτης όψεως ανάγνωση 

έργων του 1ου επιπέδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Ανάγνωση εκ πρώτης 

όψεως μονοφωνικών μελωδιών 

στη 2η θέση με απλές 

αλλοιώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έχει αποκτήσει στο μάθημα της Μουσικής Θεωρίας.  

Παράδειγμα ενδεικτικής δυσκολίας: 

 
3.4.2 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση απλών μονοφωνικών μελωδιών στη 2η θέση 

με τη βοήθεια κλιμάκων που λειτουργούν ως εργαλεία – οδηγοί, όπως είναι οι 

κλίμακες Σολ , και Ρε μείζων.  

Παράδειγμα ενδεικτικής δυσκολίας prima vista για τo επίπεδο: 

 
Διδάσκονται τεχνικές prima vista, όπως η εξάσκηση στη ρυθμική και τη 

μελωδική ανάγνωση ξεχωριστά. Παράδειγμα: 

 
Προτείνονται μουσικά κείμενα χωρίς δακτυλοθεσία, ενώ η θέση μπορεί να 

αναγράφεται με λατινικούς αριθμούς. 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 ή συλλογές. 

με γνώμονα: 

- Τον χρόνο που χρειάζεται για την 

αποτελεσματική ανάγνωση και εκτέλεση 

ενός αγνώστου μουσικού κείμενου. 

- Την ακρίβεια στην απόδοσης της 

παρτιτούρας. Επισημαίνεται ότι η 

ακουστική και η κινητική μνήμη 

ενεργοποιείται, όταν τα έργα παίζονται 

περισσότερο από δυο φορές, γεγονός που 

δεν είναι επιθυμητό. Δεν αποκλείεται 

ωστόσο η οπτική επισκόπηση του 

κειμένου λίγο πριν την εκτέλεση. 

3.4.2 Αξιολογείται η ικανότητα του 

μαθητή να εκτελεί, μετά από εύλογο 

χρόνο οπτικής προετοιμασίας, ασκήσεις 

prima vista στη 2η θέση, σε όλες τις 

χορδές.  

 

3.5 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

3.5 Ο μαθητής καλείται: 

- Να εξοικειωθεί με τη σκηνική 

παρουσία. 

- Να ερμηνεύσει μουσική για 

κιθάρα σε συναυλίες του 

3.5 Ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως κιθαριστής στις 

εκδηλώσεις του σχολείου και ενθαρρύνεται για το αποτέλεσμα. 

Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής εμφάνισης και τα οφέλη της. 
  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 και 3.5.1  

Ο μαθητής αξιολογείται για: 

- Τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του 

σχολείου.  

- Τη συμμετοχή του στις πρόβες για την 
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σχολείου και να συμμετέχει σε 

Μουσικά Σύνολα.  

3.5.1 Να γνωρίζει τις βασικές 

πρακτικές μιας επιτυχημένης 

σκηνικής παρουσίας. 

 

3.5.1 Διδάσκονται και διευρύνονται τεχνικές της επιτυχημένης σκηνικής 

παρουσίας, όπως είναι η σωστή προετοιμασία, η προθέρμανση, ο έλεγχος του 

tempo, η ψυχολογική προετοιμασία, η συγκέντρωση.  

Διδάσκεται το τυπικό της εμφάνισης, όπως είναι η αρχική και τελική υπόκλιση, 

το κλείσιμο (finale) του κομματιού, συμβουλές ένδυσης για τη συναυλία.  

επίτευξη του στόχου. 

- Τη συμμετοχή του στα πλαίσια του 

μαθήματος «Μουσικό Σύνολο 

Οργανοχρησία». 

- Την εφαρμογή των συμβουλών του 

διδάσκοντα που αφορούν τη σκηνική 

παρουσία. 

3.6 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑ 

3.6 Εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

μουσική κιθαριστική πράξη. 

 

3.6 Χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα και στο σπίτι με σκοπό ο μαθητής να επεκτείνει 

τις γνώσεις και εμπειρίες του. Χρήση λογισμικού μουσικού κειμένου και 

εξοικείωση του μαθητή με την κιθαριστική σημειογραφία. 

3.6 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 5 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. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΑΟΥΤΟ -  3ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 Θέματα 

Τεχνικής 

 

3.1.1 Δεξιοτεχνία 

δαχτύλων  

  

3.1.2 Άρθρωση/ 

συγχρονισμός 

 

3.1.3 Εξέλιξη του 

Ήχου 

 

3.1.4 Αναπνοή και 

στάση 

3.1.1 - 3.1.4 & 3.2 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

1. Να βελτιώσει την τεχνική του ώστε 

να είναι ικανός να εκτελέσει μείζονες 

κλίμακες σε δύο οκτάβες και 

αρπισμούς. Να αρχίσει την εκμάθηση 

και αναγνώριση μουσικών στολιδιών 

στο μουσικό κείμενο. 

2. Να γνωρίσει όλο το φάσμα των επί 

μέρους δεξιοτήτων του (όπως 

αναπνοή, ήχος, κούρδισμα, δεξιοτεχνία 

δαχτύλων-γλώσσας) στο φλάουτο. 

3. Να αρχίσει να αποκτά σταδιακά 

έλεγχο της αναπνοής και σταδιακή 

αυτονομία μουσικών φράσεων. 

4. Να εξοικειώνεται με την εκτέλεση 

μουσικής ενώπιον κοινού.  

Ο μαθητής μέχρι το τέλος του τρίτου 

επιπέδου επιδιώκεται: 

5. Να μάθει τη χρήση και να εξασκηθεί 

σε πέντε (5) μείζονες κλίμακες με 

διέσεις (C, G, D, A, E) και 3 με υφέσεις 

(F, Bb, Eb,) σε δύο οκτάβες με τρόπους 

κτυπήματος της γλώσσας (slured-

ενωμένα και staccato - χωριστά 

Να μάθει τη σύνδεση μειζόνων και 

ελασσόνων κλιμάκων και να μπορεί να 

εκτελέσει 2 από αυτές, σε όλες της τις 

μορφές, φυσική-αρμονική-μελωδική . 

Ειδικότερα: 

3.1.1-8 Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρησιμοποίηση μέσα από σκάλες 

και ασκήσεις της ευρύτερης έκτασης του οργάνου, της χρήσης του απλού 

στακάτο, η ενίσχυση και ισχυροποίησή του οποίου θα μας οδηγήσει στο 

διπλό και το τριπλό στακάτο. Στα επίπεδα (3ο-4ο) ο μαθητής αρχίζει να 

γνωρίζει καλύτερα την διαφραγματική αναπνοή γνωρίζει ασκήσεις 

αναπνοής/κίνησης, εξοικειώνεται βιωματικά με την έννοια οικονομίας 

στον χειρισμό της αναπνοής. Σε συνδυασμό με τις τεχνικές αναπνοής 

ελέγχεται και επαναπροσδιορίζεται και η στάση, η οποία παραμένει θέμα 

καθ´ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Ως καλή στάση ορίζεται η στάση που 

επιτρέπει στον μαθητή να χειρίζεται την αναπνοή του με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και τον βοηθάει να αποκτήσει φυσικότητα στην εκφορά του 

ήχου. Δίνεται έμφαση στον έλεγχο του κουρδίσματος και στις 

ιδιαιτερότητες του οργάνου ως προς αυτό.  

 Ο μαθητής στο 3ο επίπεδο συνεχίζει να μελετάει τεχνικές ασκήσεις και 

σπουδές που αντιστοιχούν στις δυνατότητές του. 

 

3.1 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 

 

3.2. Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 

Ο μαθητής στο τέλος του 3
ου

 

επιπέδου θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο 

να γνωρίζει 5 κλίμακες με διέσεις 

(C, G, D, A, E) και 3 με υφέσεις (F, 

Bb, Eb,), σε 2 οκτάβες, 2 

ελάσσονες σκάλες με διέσεις και 2 

με υφέσεις. Η διδασκαλία των 

ελασσόνων κλιμάκων πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και τις 3 

μορφές, φυσική- αρμονική- 

μελωδική. Επίσης, μαζί θα πρέπει 

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. 

Επίσης, οι σκάλες θα πρέπει να 

εκτελούνται με τρόπους 

3.2 Θέματα 

Ρεπερτορίου 

3.2. Θέματα Ρεπερτορίου  

1. Μέθοδοι 

- Taffanel & Gaubert - Methode Complete de Flute Volume 1 – Leduc,1958 

- Altes - Celebre Methode Complete de flute , Leduc, 2010 

- E. Wagner – Foundation for flute playing, Fisher, 1918 

- Trevor Wye - Practice books for the Flute , Novello 1999 

Breathing and Scales, Intonation and Vibrato 

2. Ασκήσεις (Etudes) 

- G. Gariboldi, Etudes mignonnes op.131, Bilaudot 

Ο Gariboldi είναι ένας σημαντικός ρομαντικός ιταλός συνθέτης οι 

συνθέσεις – ασκήσεις του οποίου επηρέασαν πολύ την εξέλιξη του 

οργάνου και προσφέρουν στον μαθητή ποιοτική σταδιακή εξάσκηση με 
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6. Να εκτελέσει τους αρπισμούς της 

κάθε κλίμακας καθώς και τρίτες σε δύο 

οκτάβες. 

7. Nα αναπτύξει την έννοια της 

συνοχής και του προτύπου που 

επιτυγχάνονται μέσω της 

χρησιμοποίησης της γλώσσας και των 

μερών της στοματικής κοιλότητας που 

βρίσκεται, συνορεύει και επικοινωνεί.  

8. Να γνωρίσει τα βασικά στολίδια που 

χρησιμοποιούμε σε ένα μουσικό 

κείμενο, όπως τρίλιες, μικρές νότες και 

αποτζιατούρα. 

 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

9. Μέσα από ένα μουσικό ιστορικό 

πλαίσιο να κατανοήσει καλύτερα τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

εποχής των έργων που μελετάει.  

10. Να γνωρίσει και να μελετήσει νέο 

ρεπερτόριο φλάουτου που να 

ανταποκρίνεται στις παρούσες 

δυνατότητές του και να τον βοηθάει να 

εξελιχθεί ως φλαουτίστας και ως νέος 

μουσικός. 

11. Να γνωρίσει και να μελετήσει 

τεχνική του φλάουτου που να 

ανταποκρίνεται στις παρούσες 

δυνατότητές του και να τον βοηθάει να 

εξελιχθεί ως φλαουτίστας και ως νέος 

ωραίες μελωδικές συνθέσεις. Οι είκοσι ασκήσεις που περιέχει μας 

φτάνουν κάλλιστα να καλύψουμε ολόκληρο το επίπεδο, με τις 10 πρώτες 

να είναι υποχρεωτικά το ελάχιστο επιθυμητό όριο που θα πρέπει να 

καλύψει ο μαθητής. 

- G. Gariboldi - Thirty Easy and Progressive Studies, EMB  

Για κάποιον μαθητή με περισσότερες ελλείψεις και κενά οι οποίες είναι 

ευκολότερες μεν αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εφαρμογή της 

μελέτης των κλιμάκων που είναι υποχρεωτικές για το επίπεδο αυτό. 

- G. Gariboldi, 15 etudes moderns elegantes et progressive 

Για κάποιον πιο προχωρημένο μαθητή με τις πρώτες ασκήσεις να μπορούν 

να εκτελεστούν στο επίπεδο αυτό. 

- G. Gariboldi - Vingt petites etudes pour la flute op. 132 

Για κάποιον πιο προχωρημένο μαθητή. 

- E. Koehler - 15 Easy studies, IMC 1957  

3. Κομμάτια (Συλλογές) 

 Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να εφαρμόσεις όλες τις τεχνικές 

πληροφορίες σε ένα κομμάτι. Κάποια από τα κομμάτια που θα επιλεγούν 

καλό θα ήταν να έχουν και κάποια σχέση με τη θεωρία και το πρώτο 

κομμάτι της αρμονίας. Ο μαθητής μπορεί να αρχίσει να κατανοεί τη 

λειτουργία των κλιμάκων, τη μετατροπία σε κοντινές κλίμακες και τη 

σύνδεση I-V-I και I-IV-V-I μέσα από την απλή αρμονική ανάλυση ενός 

μέρους σονάτας. Ο μαθητής μέσα από ένα μουσικό ιστορικό πλαίσιο 

μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εποχής 

και να καταλάβει την εξέλιξή τους στην εποχή που ακολουθεί, να 

μελετήσει τις απλές μουσικές φόρμες που αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται στο μπαρόκ, στον κλασικισμό και στον ρομαντισμό, και ποιοί 

συνθέτες επηρέασαν την εξέλιξη και την τεχνική του οργάνου, για ποιο 

λόγο χρησιμοποιήθηκαν κλειδιά για να φτάσουμε στο σύστημα Boehm και 

για ποιους λόγους το όργανο άρχισε να κατασκευάζεται από μέταλλο και 

όχι από ξύλο όπως ήταν στη φυσική του μορφή. Υπάρχουν πολλές και 

αξιόλογες συλλογές που καθοδηγούν τον μαθητή στα παραπάνω 

κτυπήματος της γλώσσας (slured-

ενωμένα και staccato-χωριστά), 

ανά δυάδες, τετράδες και οκτάδες 

και συνδυασμό τους. Ο 

μετρονόμος εισάγεται στη μελέτη 

τους μέχρι 90 bmp. 

 

Στον μαθητή πρέπει να 

αναπτυχθεί η έννοια της συνοχής 

και του προτύπου που 

επιτυγχάνονται μέσω της 

χρησιμοποίησης της γλώσσας και 

των μερών της στοματικής 

κοιλότητας που βρίσκεται, 

συνορεύει και επικοινωνεί.  

Θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί αρκετά 

ικανοποιητικά το απλό χτύπημα 

της γλώσσας και να μπορεί να 

εμφανίσει διαφορά ανάμεσα στο 

κρατημένο (πορτάτο) και στο 

κοφτό (στακάτο).  

Πρέπει επίσης να υπάρχει 

στοχευμένη προοδευτική 

ενδυνάμωση της άρθρωσης και 

των δυσκολιών της στη χαμηλή 

και υψηλή περιοχή. 

 

3.3 Τριμηνιαία αξιολόγηση: 

Ο μαθητής ενώπιον των 

υπολοίπων μελών της τάξης 
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μουσικός. 

 

12. Να καταφέρει να βελτιώσει εξίσου 

όλο το φάσμα των επί μέρους 

δεξιοτήτων του στο φλάουτο  

 

χαρακτηριστικά. Οι συλλογές είναι ενδεικτικές μιας και έχουν γραφτεί 

πάρα πολλές για το φλάουτο. Ο καθηγητής έχει την ευκαιρία να επιλέξει 

από ανάλογες συλλογές σύμφωνα με τα κριτήρια του, και από αυτές που 

ενδέχεται να υπάρχουν ήδη στο σχολείο. Το μόνο που θα πρέπει να κάνει 

είναι να επιλέγει βαθμό δυσκολίας 4-5 στο ABRSM. 

- The Flute Collection – Easy to Intermediate Level, Schirmer Instrumental 

Library for Flute & Piano 2007 

Μια ιδανική συλλογή για τον μαθητή μέσου επιπέδου.  

Περιέχει: Gavotte from the French Suite No. 5, BWV 816 (J.S. Bach) • 

Minuet from the Notebook for Anna Magdalena Bach (J.S. Bach) • Scotch 

Dance, WoO 23 (Beethoven) • Sonatina (Beethoven) • Aria of the 

Shepherd from La liberazione de Ruggiero (Caccini) • Berceuse from the 

Dolly suite (Fauré) • Tambourin from Iphigénie en Aulide (Gluck) • Allegro 

from the String Quartet in F Major, Op. 74, No. 2 (Haydn) • Minuet from 

the Symphony No. 89 in F Major (Haydn) •The Entertainer (Joplin) • 

Musette (Leclair) • Andante Espressivo, Op. 58, No. 1 (Mendelssohn) • 

Gymnopédie (Satie) • Andantino (Schubert) • Minuet (Schubert) • 

Romanze, Op. 94 (Schumann). Το βιβλίο περιλαμβάνει την πρόσβαση και 

σε online συνοδεία, κάτι πολύ σημαντικό για τους μαθητές αφού μπορούν 

και μόνοι τους να μελετάνε με τη συνοδεία πιάνου.  

- Music through Time Flute Book 4 , Billaudot, 2006  

το οποίο περιέχει:Anon.: Out of the Meadow, Anthony Holborne: The Fairy 

Round, Nicola Matteis: Preludio, J. S. Bach: Molto adagio from Cantata no. 

106 (Funeral Cantata), John Lampe: The Dragon of Wantley W. A. Mozart: 

Andante cantabile from K.547, Gaetano Donizetti: Romance from L'Elisir 

d'Amore, Modest Mussorgsky: A Tear, John Philip Sousa: Semper Fidelis 

Edward German: She had a letter from her love, Frederick Delius: Brigg 

Fair, Wiliam Walton: Jodelling Song, Vaughan Williams: Valse Lente, John 

Rutter: Pie Jesu, Paul Harris: . . . with a hint of lime 

- ABRSM- Baroque Flute Pieces, Book ΙV ή V, ABRSM 

Αν η επίδοσή του είναι πάνω από το μέσο όρο, μπορεί να αυξηθεί ο 

παρουσιάζει μια κλίμακα, εκτελεί 

μέρος μιας σπουδής και 

παρουσιάζει ένα κομμάτι από τις 

συλλογές που έχει διδαχθεί 

αναφέροντας στοιχεία για τον 

συνθέτη. Επίσης εκτελεί ένα 

μικρό απόσπασμα PrimaVista. 

 

3.4 Τελική ετήσια αξιολόγηση 

(εξετάσεις): 

Η αξιολόγηση γίνεται με εκτέλεση 

μιας κλίμακας από τις διδαγμένες 

σε δύο οκτάβες μαζί με το αρπεζ 

και τις τρίτες, εκτελεσμένη 

staccato και legato ανα τετράδες 

σε ρυθμό όχι μικρότερου του 

τέταρτο =80 bmp.  

Επίσης, εκτέλεση μιας άσκησης 

από τις διδαγμένες και ένα 

κομμάτι με συνοδεία πιάνου ή 

άλλου οργάνου από συλλογή 

μέσης δυσκολίας που να 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά 

του επιπέδου αυτού, 

χρησιμοποίηση απλών στολιδιών 

και ηχοχρωματικής ανταπόκρισης 

(piano, mezzo piano, Forte). 

Επίσης, εκτελεί ένα μικρό 

απόσπασμα Prima Vista. 
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βαθμός δυσκολίας χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη συλλογή αυτή, η 

οποία συμβουλεύει το μαθητή στην άρθρωση και τις αναπνοές, αρκετές 

φορές στο ρυθμό και στα στολίδια και παρουσιάζοντας σημαντικές 

πληροφορίες για το συνθέτη. Από τα κομμάτια αυτά θα πρέπει να 

διδαχθούν τουλάχιστον δέκα, και το καθένα από αυτά να μην υπερβαίνει 

τη διδασκαλία των τριών μαθημάτων, ώστε ο μαθητής να μάθει να μελετά 

συγκεκριμένο κείμενο σε συγκεκριμένο χρόνο και να μελετήσει 

χαρακτηριστικά περισσοτέρων περιόδων. 

Ο δάσκαλος στην αρχή κάθε τριμήνου σχεδιάζει με τον μαθητή ένα 

πρόγραμμα μελέτης, στο οποίο διατυπώνονται και επαναπροσδιορίζονται 

βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Οι 

μαθητές τακτικά παρουσιάζουν τα έργα που έχουν μελετήσει ενώπιον 

κοινού είτε στο πλαίσιο της τάξης του φλάουτου δηλαδή στους 

υπόλοιπους μαθητές φλάουτου είτε σε συναυλίες του σχολείου.  

3.3 Μουσική 

Σύμπραξη 

 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

3.3.1. Να κατανοήσει τη ρυθμική 

σταθερότητα και πειθαρχία, ώστε να 

μπορεί να συμπράξει με άλλους 

μουσικούς.  

3.3.2 Να εξασκήσει και να αναπτύξει 

την ακοή του. 

3.3.3 Να αναπτύξει ικανότητες ελέγχου 

και προσαρμογής της έντασης, του 

κουρδίσματος. 

3.3.4 Να αναπτύξει την ικανότητα του 

να συμπράττει με μικρά αρχικά 

μουσικά σύνολα. 

3.3.5 Να γνωρίσει ενεργά νέο 

ρεπερτόριο μουσικής δωματίου με 

φλάουτο, διαφορετικών μουσικών 

ιδιωμάτων. 

3.3 Μουσική Σύμπραξη  

Ο μαθητής θα πρέπει να μάθει να παίζει μαζί με άλλους. Και η πιο εύκολη 

μορφή είναι να παίξει με κάποιον συμμαθητή του. Έτσι θα μάθει να 

συνεργάζεται, να ακούει και να κουρδίζει πάνω σε κάποιον άλλο, και η 

οπτική και ακουστική αίσθηση να καλύπτουν τα λάθη τα οποία 

προκύπτουν.  

Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συλλογές, όπως: 

- Moyse, M. - Album of 30 Duets for Two Flutes, Volumes 1 & 2, IMC 

- Hugues - School of the Flute op. 51, Ricordi 

- Voxman - Selected Duets for Two Flutes Vol. 1, Rubank 

Ο καθηγητής θα πρέπει να βρει χρόνο για να συμβουλέψει το μαθητή και 

να συνεργαστεί με τον καθηγητή που ασχολείται – διδάσκει κάποιο 

μουσικό σύνολο έτσι ώστε ο μαθητής μέσα από τα κομμάτια του συνόλου 

να ωφεληθεί περισσότερο και στο μέρος της εκτέλεσης.  

3.3.1 Ο καθηγητής φλάουτου 

μπορεί να περιλάβει και να 

προετοιμάσει τον μαθητή για μία-

δύο δραστηριότητες μουσικής 

σύμπραξης σε σύνολα φλάουτων, 

σύνολα μουσικής δωματίου με 

διαφορετικά όργανα. 

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. 

3.3.2 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 
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Ο μαθητής μέχρι το τέλος του 5ου 

επιπέδου επιδιώκεται: 

3.3.6 Να παίζει με άλλους φλαουτίστες 

κομμάτια κατάλληλα για το επίπεδό 

του. 

3.3.7 Να παίζει σε μικρά σύνολα 

μουσικής δωματίου έργα πρωτότυπα ή 

μεταγραφές κατάλληλες για το 

επίπεδό του. 

Για την πρόσβαση στο επόμενο 

επίπεδο πρέπει ο μαθητής να 

ασχοληθεί συστηματικά με έναν 

μικρό κύκλο δραστηριοτήτων 

μουσικής σύμπραξης ώστε να 

αποκτήσει μια σημαντική 

εμπειρία λειτουργίας σε μουσικό 

σύνολο και να μπορεί να 

ανταποκριθεί ικανοποιητικά και 

ανάλογα με το επίπεδο των 

συνολικών τεχνικών και μουσικών 

δυνατοτήτων του. 

3.3.3 Τελική ετήσια αξιολόγηση 

(εξετάσεις):  

Η αξιολόγηση γίνεται με εκτέλεση 

ενός κομματιού στο οποίο ο 

μαθητής συμπράττει με μικρό ή 

μεγάλο σύνολο μαθητών 

μουσικής. Για την αξιολόγηση 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παράγοντες που καθορίζουν την 

επιτυχημένη εκτέλεση ενός 

κομματιού σε σύνολο μουσικής, 

δηλαδή η άρτια προετοιμασία, η 

ηχοχρωματική ανταπόκριση και η 

προσαρμοστικότητα στη μουσική 

ροή και στις ερμηνευτικές 

προθέσεις της ομάδας. 

3.4 

Συμπληρωματικές 

/υποστηρικτικές 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

1. Η βελτίωση στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση.  

2. Ηχογράφηση ως μέσο βελτίωσης του 

τρόπου εκτέλεσης. 

3.4.1 Prima Vista 

Ο μαθητής θα πρέπει να εξασκηθεί στο να παίζει 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.  

3.4.2 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.  

 

 


