
Α. ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

1) ΟΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ V7 
Α. Περιγραφή και αρίθμηση των τριών αναστροφών της V7.  
 
Β. Λύσεις των αναστροφών της V7 στην I σε ευθεία κατάσταση και 
σε πρώτη αναστροφή. 
 
Γ. Η εξαιρετική λύση της έβδομης στην σύνδεση I - V4

3 - I6.  
2) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ  

Α. Περιγραφή και δομή των δευτερευουσών συγχορδιών. 
♦ Στην μείζονα κλίμακα. 

♦ Στην αρμονική ελάσσονα κλίμακα. 

♦ Στην ανιούσα και κατιούσα μελωδική ελάσσονα κλίμακα.  
 
Β. Λειτουργική σχέση δευτερευουσών με κύριες συγχορδίες. 
Συγχορδιακές ομάδες στην μείζονα και στην  αρμονική και μελωδική 
ελάσσονα κλίμακα. 

♦ Τονικής 
♦ Υποδεσπόζουσας 
♦ Δεσπόζουσας 

 
Γ. Αρμονικό συντακτικό - συνδέσεις με συχνότερη και σπανιότερη 
χρήση. 

♦ Συνδέσεις 2ας πάνω, 3ης κάτω , 4Κ πάνω. 

♦ Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδέσεις 2ας κάτω, 3ης 
πάνω και 4Κ κάτω. 

 
Δ. Τεχνικές σύνδεσης συγχορδιών. 

♦ Αρμονικός τρόπος και επέκτασή του με σύνδεση συγχορδιών με δύο 
κοινούς φθόγγους. 
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♦ Μελωδικός τρόπος και επέκτασή του με σύνδεση συγχορδιών που 
απέχουν 3η. 

♦ Εξαιρετικές περιπτώσεις ( V - VI ) , ( III - IV ). 
 

 
 

3) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ ΜΕΘ’ ΕΒΔΟΜΗΣ 

♦ Περιγραφή της δομής των δευτερευουσών συγχορδιών με έβδομη 
στην μείζονα και ελάσσονα κλίμακα ( αρμονική και μελωδική). 

♦  I7 - III7 - IV7 - VI7 προετοιμασία και λύση. 

♦ Αναστροφές των τετραφώνων συγχορδιών. 

♦ Λύση της I7 στην αρμονική και μελωδική ελάσσονα κλίμακα. 

♦ VII7 δομή στην μείζονα και ελάσσονα κλίμακα - αναστροφές - 
προετοιμασία- λύση. 

♦ II7 δομή στην μείζονα και ελάσσονα κλίμακα - αναστροφές - 
προετοιμασία- λύση. 

 
4) ΠΟΛΥΦΩΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 

♦ V9 - V13  περιγραφή της δομής και  4φωνη γραφή των συγχορδιών. 

♦ Προετοιμασία και λύση V9 και V13. 

♦ Αναστροφές V9 και V13. Περιγραφή και λύσεις. 
 

 
5) ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΕΣ 

Α. Διατονική μετατροπία με κοινή συγχορδία. 

♦ Μεταξύ μειζόνων κλιμάκων 

♦ Μεταξύ αρμονικών ελασσόνων κλιμάκων. 

♦ Μεταξύ μείζονας και αρμονικής ελάσσονας κλίμακας 
 
 
 
 



Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΝΤΙΚΤΕ) 

1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΑ. 

 

2) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ : ΜΕΙΖΟΝΑ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ 
ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ , 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ - ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ - ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕ 
ΕΒΔΟΜΗ ΜΙΚΡΗ - ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕ ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΓΑΛΗ - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕ 
ΕΒΔΟΜΗ ΜΙΚΡΗ - ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΗ ΜΙΚΡΗ - ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ 
ΕΒΔΟΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ. 

 

3) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ : ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ  
ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ  ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ. 

 

4) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ : ΑΠΛΑ 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΜΕΤΡΑ – ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΥΘΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΕΣΤΙΓΜΕΝΕΣ 
ΑΞΙΕΣ , ΤΡΙΗΧΑ ΟΓΔΟΟΥ. 

 

5) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΩΝ : ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ , ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ, 
ΜΕ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ, 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΕΣΤΙΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΗΧΑ ΟΓΔΟΟΥ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Α. ΓΡΑΠΤΑ 
1. ∆ιατονικοί ήχοι: Α’, ∆’ και πλ. του ∆’ 
2. Χρωματικό γένος: Β’ και πλ. του Β’ 
3. Χρόες 
 
Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 
ΥΜΝΟΙ: 

1. Ήχος Α’ : Χριστός γεννάται δοξάσατε (αργό) – Ευλογητάρια αργά 
Π.Π.  

2. Ήχος πλ. του ∆’ : Της μετανοίας άνοιξον 
3. Ήχος ∆’ : Εκ νεότητός μου (αργό) 
4. Ήχος πλ. του Β’: ∆οξολογία Γ. Βιολάκη 

 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ: 

1. Ήχος πλ. του ∆’ : Καναρίνι μου γλυκό  
2. Ήχος πλ. του Α’ : Το καραβάκι που ‘ρχεται 
3. Ήχος πλ. του Β’: Ανάμεσα τρεις θάλασσες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
1. Η δομή της μουσικής σύνθεσης  
 
1.1 Διμερής μουσική μορφή  
 
1.2 Τριμερής μουσική μορφή  
 
1.3 Μορφή Rondeau  
 
 
2. Τα χαρακτηριστικά του μουσικού λόγου  
 
2.1 Το μουσικό μοτίβο  
 
2.2 Τύποι επεξεργασίας μοτίβου  
 
2.3 Η μουσική φράση‐πρόταση  
 
2.4 Οι μουσικοί περίοδοι και η έννοια του θέματος  
 
 
3. Φόρμα Σονάτα  
 
3.1 Η έκθεση  
 
3.2 Η αρμονική επεξεργασία  
 
3.3 Η επανέκθεση  
 
 
4. Η Φούγκα  
 
4.1 Έκθεση, Θέμα, Απάντηση, Αντίθεμα, Codetta  
 
4.2 Τα επεισόδια της Φούγκας  
 
4.3 Το Stretto  
 
4.4 H Coda  



Ε. ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σημείωση: 
Η ύλη των οργάνων επιλογής πιάνου, βιολοντσέλου, κλασικής κιθάρας 
και φλάουτου παρατίθεται παρακάτω. Για τα υπόλοιπα όργανα πρέπει να 
γίνει συνεννόηση με το σχολείο. 
Ε1. Πιάνο επιλογής εξετάσεις 
1)  Δύο κομμάτια (το ένα από μνήμης): 

1.Α) Σπουδή ή Πολυφωνικό/ Προκλασικό Κομμάτι. 

2.Β) Κομμάτι κλασικής ή μετέπειτα περιόδου. 

Επιλογή από τα ενδεικτικά μουσικά έργα επιπέδου 5 από την ύλη του 
πιάνου επιλογής  που παρατίθεται παρακάτω ή επιλογή άλλων 
μουσικών έργων  ισοδύναμης δυσκολίας.  

2) Μία κλίμακα (βλ. κλίμακες επιπέδου 5 από την ύλη του πιάνου 
επιλογής  που παρατίθεται παρακάτω). 

Ε2. Για τα υπόλοιπα όργανα επιλογής 

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). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5ΥΠ Υποχρεωτικό Περιεχόμενο 
5ΥΠ1 Υποχρεωτικό Περιεχόμενο: Κλίμακες, Αρπισμοί, Συγχορδίες 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο μαθητής στο πέμπτο επίπεδο, αφού έχει ολοκληρώσει όλες τις μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις που 

διδάχθηκε στα προηγούμενα επίπεδα, τις επαναλαμβάνει σε μεγαλύτερη ταχύτητα και έκταση και εμβαθύνει στην έννοια της 

χρωματικής κλίμακας.  

Η διδασκαλία των κλιμάκων στο πέμπτο επίπεδο αποσκοπεί στο να εμπεδώσουν τη διάρθρωση όλων των κλιμάκων και να τις 

ομαδοποιήσουν κατά δακτυλοθεσία και «σχηματική» ανάπτυξη, ώστε να είναι πιο εύκολες στην απομνημόνευση και εκτέλεση.  

Τέλος, οι μαθητές εφόσον η θεωρητική τους κατάρτιση το επιτρέπει, εμβαθύνουν α) στους αρπισμούς και συγχορδίες στην 

ευθεία κατάσταση και με αναστροφές, β) στην τετράφωνη συγχορδία και αρπισμό «μεθ’ εβδόμης» και γ) στην τέλεια πτώση. 

Παράλληλα, εμβαθύνουν περισσότερο στις συνδέσεις - διαδοχές των συγχορδιών, ώστε να καλλιεργήσουν την ακουστική 

αντίληψη των αρμονικών ακολουθιών και να εστιάσουν στην πιανιστική απόδοσή τους.  

Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με νέες τεχνικές και διαφορετικούς τρόπους μελέτης των κλιμάκων, αρπισμών και 

συγχορδιών, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των στοιχείων της τεχνικής, ενώ παράλληλα, η διεύρυνση των γνώσεων γύρω 

από βασικές αρχές εναρμόνισης και συνοδείας μελωδιών, οδηγεί σταδιακά στην καλλιέργεια της αρμονικής αντίληψης των 

μαθητών. 

 

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

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
5ΥΠ1.1.1. Η κλίμακα ντο μείζονα σε τέσσερις οκτάβες σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση  

5ΥΠ1.1.2. «Όλες οι Μείζονες κλίμακες με διέσεις» σε τέσσερις οκτάβες σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση 

5ΥΠ1.1.3. «Όλες οι Μείζονες κλίμακες με υφέσεις» σε τέσσερις οκτάβες σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση 

5ΥΠ1.1.4. «Όλες οι Αρμονικές και Μελωδικές Ελάσσονες κλίμακες» σε τέσσερις οκτάβες, σε παράλληλη κίνηση και με 

αντίθετη κίνηση μόνο στις αρμονικές  
5ΥΠ1.1.5. Χρωματική κλίμακα από οποιοδήποτε άσπρο πλήκτρο σε τέσσερις οκτάβες  
Σημείωση: μελέτη σε f και p, crescendo-decrescendo, staccato. Επίσης, μπορούν να μελετώνται σε ρυθμικές παραλλαγές 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

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

5Α3. 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: 

 

5Α3.1. Δύο κλίμακες σε τέσσερις 
οκτάβες σε παράλληλη ή και αντίθετη 
κίνηση  
 

Αρπισμοί συγχορδιών σε τέσσερις 
ανιούσες και κατιούσες οκτάβες α) σε 

παράλληλη και αντίθετη κίνηση στην 

ευθεία κατάσταση, β) με αναστροφές 

σε παράλληλη κίνηση μόνο στις 

εξεταζόμενες κλίμακες 

 

Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό 

της θεμελίου σε ευθεία κατάσταση και 

με αναστροφές στις εξεταζόμενες 

κλίμακες 
 

Δύο συγχορδίες και δύο αρπισμοί 
τετράφωνης συγχορδίας της 
δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης (V7) των 

εξεταζομένων κλιμάκων σε δύο 
οκτάβες, σε παράλληλη κίνηση στην 

ευθεία κατάσταση  

 



 

 

 

 

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

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

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

 

5ΥΠ1.2.1.: Αρπισμοί σε τέσσερις ανιούσες και κατιούσες οκτάβες α) σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση 
κατάσταση και β) μόνο παράλληλη κίνηση στις αναστροφές, 

5YΠ1.2.2. Αρπισμοί («σπασμένες συγχορδίες» 4 φθόγγων σε διαδοχή ανα

κλίμακες σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ή ανάλογο κατ’ επιλογήν του εκπαιδευτικού:

 

 

5ΥΠ1.2.3. Αρπισμοί τετράφωνων συγχορδιών σε δύο οκτάβες 
εφόσον ο μαθητής έχει ήδη σχετική θεωρητική κατάρτιση

 

 5ΥΠ1.3.1. Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό της θεμελίου 
και με αναστροφές σε όλες τις κλίμακες. 
5ΥΠ1.3.2. Τετράφωνες συγχορδίες της δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης
5ΥΠ.1.3.3: Συνδέσεις συγχορδιών σε βασικές τονικότητες, 
σχετική θεωρητική κατάρτιση:  
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ΑΡΠΙΣΜΟΙ  
τέσσερις ανιούσες και κατιούσες οκτάβες α) σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση στην ευθεία 

παράλληλη κίνηση στις αναστροφές, σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες 

«σπασμένες συγχορδίες» 4 φθόγγων σε διαδοχή αναστροφών με μετάθεση του χεριού) σε όλες τις 
σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ή ανάλογο κατ’ επιλογήν του εκπαιδευτικού: 

 

δύο οκτάβες της δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης (V7) στην ευθεία κατάσταση, 

ητής έχει ήδη σχετική θεωρητική κατάρτιση. 

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 
5ΥΠ1.3.1. Τρίφωνες συγχορδίες με διπλασιασμό της θεμελίου («ανοιχτή» θέση, π.χ. ντο-μι-σολ-ντο) σε ευθεία κατάσταση 

δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης (V7) στην ευθεία κατάσταση. 
5ΥΠ.1.3.3: Συνδέσεις συγχορδιών σε βασικές τονικότητες, σύμφωνα με το παρακάτω μοντέλο, εφόσον ο μαθητής έχει ήδη 

Μία σύνδεση συγχορδιών 
εξεταζόμενης κλίμακας (ή πτώση)

 

5Α3.2.

- Μία σπουδή

-Ένα πολυφωνικό/ προκλασικό έργο ή 

μέρος αυτού

- 

περιόδου ή μέρος αυτού

- Ένα ακόμα έργο ελεύθερης επιλογής 

από

  

Τα κομμάτια να είναι μικρής σχετικά 

έκτασης, να έχουν διαφορετικά μουσικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορεί 

να προέρχονται από τη (τις) 

μέθοδο/συλλογή 

(μεθόδους)/(συλλογές) που 

χρησιμοποιήθη

Η σπουδή να 

Vivace

προαιρετικό). 

 
 
 

Μία σύνδεση συγχορδιών της 

εξεταζόμενης κλίμακας (ή πτώση) 

5Α3.2. 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 σχετικά 

έκτασης, να έχουν διαφορετικά μουσικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορεί 

να προέρχονται από τη (τις) 

μέθοδο/συλλογή 

(μεθόδους)/(συλλογές) που 

χρησιμοποιήθη-κε (-καν). 

Η σπουδή να είναι γρήγορη (Allegro-

Vivace) και αρκετά περίτεχνη (πεντάλ 

προαιρετικό).  
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Σημείωση: Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να διδάξει την απατηλή ή την ατελή πτώση  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΑΡΠΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 
 

 
Α) “Le Pianiste Virtuose”, C.L. Hanon 

Β) “La Deliateur”, E. Van de Velde 

Γ) Germer, Piano Technique, Op. 28, εκδ. Φίλιππος Νάκας 

Δ) “Daily Technical Studies for the Pianoforte”, Oscar Beringer, Ed. Bosworth 

E) “Sixty Progressive Exercises for the Piano”, J. Pischna Technical Studies, Op. 792 

 

4ΥΠ2 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: 

5ΥΠ2.1 Ομάδα Α (Σπουδή): 

C.Czerny-Practical Method for Beginners on the pianoforte Op.599: 
No.68 (staccato – εναλλαγή δαχτύλων)  

Νο.81 (legato με αποτζιατούρες) 

CZERNY-GERMER (50 Little studies) part 1: 
No.45 (legato-άσκηση για όλα τα δάχτυλα) 

No.47 (legato με αναπνοές ) 

C.CZERNY-ΕTUDES DE MECANISME Op.849 : 
Νο.15 (αρπέζ)  

Νο. 20 (legato δακτυλικά μοτίβα) 

No. 21 (χρωματική κίνηση) 
Η.BERTINI 50 Σπουδές : 

Αρ.15 - op. 100, no. 13 (legato διαστήματα 6
ης

) 

Αρ. 14 – op. 100, no. 11 (legato πασάζ στο δεξί) 

C.L.HANON-The Virtuoso-Pianist : 
Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

C.GURLITT Op.101 : 
Νο.19 «Ηunting Song» (legato) 
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Διαθέσιμη ιστοσελίδα: 
http://piano.ru/scores/gurlitt/gurlitt-101.pdf 

C.GURLITΤ - Τhe Easiest studies, Op. 83, Book 2: 
No.19 (legato-δεξί χέρι), 

Νο.20 (legato-αριστερό χέρι) 

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

F.Le COUPPEY-The Alphabet Op.17: 
Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

http://piano.ru/scores/couppey/couppey-17.pdf 
H.Lemoine-Etudes Enfantines Op.37 

(Book 1) : 
No. 31 (ταχύτητα στα 16

α
) 

Νο.33 (legato,σπαστές συγχορδίες) 

  
S.Heller Op.125 d’Expresssion et de Rhythme: 

Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

Β.ΒΑRΤÓΚ «MIKROKOSMOS»(Vol.4): 
Στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού 

 

5ΥΠ2.2 Ομάδα Β (Πολυφωνικό/ προκλασικό έργο) 
COUPERIN, F. First Prelude από το έργο Couperin: L’ art de toucher le clavecin (M. Halford) 

DAQUIN, L. CL. Ο Κούκος από τη Νέα Μέθοδο Πιάνου ΙΙ (J.Al. Burkard) 

LEO, L. Toccata από το έργο Classics to Moderns In the Intermediate Grades, Volume 37 (Denes Agay) 

TELEMANN, G. PH. Fantasie από το έργο Classics to Moderns In the Intermediate Grades, Volume 37 (Denes Agay) 

CLARKE, J. Jigg από το έργο Classics to Moderns In the Intermediate Grades, Volume 37 (Denes Agay) 

BACH, J.S. Gavotte από την Ανθολογία 50 Greats for the Piano (Yamaha) 

ZIPOLI, D. Fughetta από το έργο Classics to Moderns In the Intermediate Grades, Volume 37 (Denes Agay) 

BACH, J.S. Prelude no. 3 από τα 6 Μικρά Πρελούδια  
BACH, J.S. Inventions à deux voix no 1, 4, 8 & 13 
 

5ΥΠ2.2: Ομάδα Γ (Έργο κλασικής ή μετέπειτα περιόδου): 
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DIABELLI, A. Σονατίνα, No 3, 3ο μέρος από το έργο Le bouquetier, op.151 

KUHLAU, F. Σονατίνα, op.20, no 2, 1o μέρος 

BEETHOVEN, L.V. Σονατίνα αρ. 2 σε Φα μ., 1
ο
 μέρος 

MOZART, W.A. Σονάτα, Κ545, 1o μέρος 

SCHUMANN, R. Sizilianisch (αρ. 11) και Knecht Ruprecht (αρ. 12) από το έργο Άλμπουμ για τη νεότητα, op. 68 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μ. Πατιναδούλα, αρ.2 από το έργο Για τα Ελληνόπουλα, Σειρά Δεύτερη, αρ.1-3 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Μ. Μικρές παραλλαγές επάνω σ' ένα χορευτικό τραγούδι από το έργο Για τα Ελληνόπουλα, Σειρά Τρίτη, αρ.1-4 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. Allegro Moderato, αρ. XIII και Allegro ma non troppo, αρ.XVI από το έργο 44 Παιδικά κομμάτια, Τεύχος 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. 22 Τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα, 1ο τεύχος, και ιδιαίτερα τα κομμάτια με αρ. I, IV και IX. 

ΣΦΕΤΣΑΣ, Κ. Λυπημένη Παρέλαση από το έργο Στο Ρεύμα του ήλιου- Ο μαγικός παιδικός κόσμος, Βιβλίο Ι 

ΣΤΟΥΠΗ, Μ. Γιάννη μου το μαντήλι σου, από το έργο Σεικίλου Επόμενα Α΄ (Εκδόσεις Πελασγός  

MENDELSSOHN, F. Παιδικό κομμάτι, αρ. 2 & αρ. 3 από το έργο Kinderstücke, op.72 

GRIEG, E. Waltz op. 38, no. 7 

 CHOPIN, F. Valse KKIV b, Nr.11 από το έργο Walzer (Edition Peters) 

CHOPIN, F. Mazurka, op.7, Nr.5 από το έργο Mazurkas (Edition Peters) 

ΝΙΚΗΤΑΣ, Κ. «Εν κινήσει..», αρ. 12 από τη συλλογή Παιδικά κομμάτια για πιάνο πάνω σε κυκλαδίτικα θέματα (Ελληνικός 

Μουσικός Κύκλος, Εκδ. Φ. Νάκας & Υιοί)  

 
 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΑΟΥΤΟ - 5ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5.1 Θέματα Τεχνικής 

 

5.1.1. 

 Τεχνικές Αναπνοής 

 

5.1.2.  

Εξέλιξη του Ήχου 

 

5.1.3.  

Θέματα 

Κουρδίσματος 

5.1.4. 

Δεξιοτεχνία 

δαχτύλων/άρθρωση

/συγχρονισμός 

 

5.1.5. 

Διδασκαλία 

διευρυμένων 

τεχνικών 

 

5.1.6. Μελέτη: 

Οργάνωση/ 

Βελτιστοποίηση/ 

Τεχνικές 

 

5.1.1-7 & 5.2 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

1. Να αναπτύξει την ακοή, τη διανόηση, την 
αισθητική του αντίληψη και να ενδιαφέρεται 
να αποδίδει και να ερμηνεύει το μουσικό 
κείμενο με πιστότητα και αρτιότητα 
2. Να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη αντίληψη 
των έργων με τα οποία ασχολείται σε 
συνδυασμό με τις βασικές μουσικές γνώσεις 
(όπως μορφολογίας, θεωρίας) μαθαίνοντας 
παράλληλα για το ευρύτερο πλαίσιο, όπως 
ιστορικό, καλλιτεχνικό, μέσα στο οποίο 
προέκυψαν. 
3. Να ενδιαφέρεται και να μαθαίνει, να 
κατανοεί τη διακριτότητα διαφορετικών 
μουσικών ιδιωμάτων και να διαφοροποιεί 
ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο τα αποδίδει 
και τα ερμηνεύει. 
4. Να προσπαθεί να βελτιώνει εξίσου όλο το 
φάσμα των επί μέρους δεξιοτήτων του (όπως 
αναπνοή, ήχος, κούρδισμα, δεξιοτεχνία 
δαχτύλων-γλώσσας) στο φλάουτο. 
5. Να αναγνωρίζει με επιτυχία κανονικότητες 
(patterns) μελωδικές, ρυθμικές και 
μορφολογικές και να καταφέρνει να τις 
ομαδοποιεί νοητικά (chunking). 
6. Να μάθει να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί 
την κριτική λειτουργώντας με αυτοπεποίθηση, 
αυτογνωσία και πνεύμα ευγενούς άμιλλας. 

Θέματα Τεχνικής: 

5.1.1. & 5.1.6. & 5.1.7. Στα καταληκτικά επίπεδα (5ο και 6ο) 
ο μαθητής έχοντας σταθεροποιήσει τη διαφραγματική 
αναπνοή, γνωρίζει πιο σύνθετες συνδυαστικές ασκήσεις 
αναπνοής/κίνησης, δουλεύει πάνω στην αντανακλαστική 
εισπνοή, εξοικειώνεται βιωματικά με την έννοια οικονομίας 
στον χειρισμό της αναπνοής, εξασκεί τη μερική και πλήρη 
αναπνοή και την εκτεταμένη ελεγμένη εκπνοή αρχικά χωρίς 
και έπειτα με το φλάουτο. Σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
αναπνοής αναζητείται, ελέγχεται και επαναπροσδιορίζεται 
και η στάση, η οποία παραμένει θέμα καθ´ όλη τη διάρκεια 
των σπουδών, ειδικά καθώς ο μαθητής βρίσκεται στην 
εφηβεία και τα (σωματικά) δεδομένα του διαρκώς αλλάζουν. 
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 υπό την 
έννοια της διαπερατότητας και της ενσωμάτωσης στο 
παίξιμό του. Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμη η γνωριμία με 
τεχνικές και πρακτικές νοητικής και σωματικής 
αυτορρύθμισης και βελτιστοποίησης (fine-tuning) όπως για 
παράδειγμα τεχνικές Alexander, Feldenkrais, Hilde-Langer 
Rühl κλπ 
5.1.2 Μέρος του μαθήματος του φλάουτου αλλά και της 
προσωπικής μελέτης του μαθητή στο 5ο επίπεδο συνεχίζει 
να είναι η ενασχόληση με ασκήσεις εξέλιξης του ήχου. 5.1.3 

O μαθητής στα καταληκτικά επίπεδα 5ο και 6ο εφόσον έχει 
σταθεροποιήσει τον ήχο του και έχει καλό έλεγχο της ροής 
του αέρα και με θεωρώντας ως δεδομένο ότι έχει μάθει 
προηγουμένως και γνωρίζει με ποιους τρόπους μπορεί να 

5.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 
Για την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου 
πρέπει ο μαθητής να μελετήσει κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους ικανό αριθμό 
ασκήσεων και από όλο το αναφερόμενο 
φάσμα των επιμέρους τεχνικών θεμάτων 
του φλάουτου και έργων του σολιστικού 
(φλάουτο σόλο, φλάουτο και 
πληκτροφόρο) ρεπερτορίου για φλάουτο 
που να αντιστοιχούν στις παρούσες 
δυνατότητές του και να τον βοηθάνε να 
εξελιχθεί ως φλαουτίστας και νέος 
μουσικός. 
 



ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
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5.1.7.  

Σκηνική Άσκηση 

 

7. Να αναπτύξει την αίσθηση της 
αυτοαποτελεσματικότητας και να αποκτά 
σταδιακά συστηματικότητα, αυτοέλεγχο και 
αυτονομία στη μελέτη του. 
8. Να εξοικειώνεται με την εκτέλεση μουσικής 
ενώπιον κοινού και να γνωρίσει στρατηγικές 
και τεχνικές διαχείρισης θεμάτων σκηνικής 
συμπεριφοράς. 

 

Ο μαθητής μέχρι το τέλος του 5ου επιπέδου 

επιδιώκεται: 

9. Να γνωρίσει και να μελετήσει νέο 
ρεπερτόριο φλάουτου από ένα ευρύ φάσμα 
μουσικών ιδιωμάτων που να ανταποκρίνεται 
στις παρούσες δυνατότητές του και να τον 
βοηθάει να εξελιχθεί ως φλαουτίστας και ως 
νέος μουσικός. 
10. Να γνωρίσει και να μελετήσει ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων τεχνικής του φλάουτου που 
να ανταποκρίνεται στις παρούσες δυνατότητές 
του και να τον βοηθάει να εξελιχθεί ως 
φλαουτίστας και ως νέος μουσικός. 
11. Να καταφέρει να βελτιώσει εξίσου όλο το 
φάσμα των επί μέρους δεξιοτήτων του στο 
φλάουτο.  
 
Ευρύτεροι παιδαγωγικοί στόχοι – 

μεταγνωστικές λειτουργίες και επιδιώξεις: 

12. Να υποστηριχθεί ο μαθητής στο να 
διαμορφώσει και να διατηρήσει προσωπικά 
εσωτερικά κίνητρα, και σταθερό 

επηρεάσει το τονικό ύψος μίας νότας στο φλάουτο, 
ασχολείται πιο συστηματικά με το κούρδισμα, γνωρίζοντας 
επιγραμματικά κάποιες κατασκευαστικές παραμέτρους που 
επηρεάζουν την «σκάλα» των φλάουτων, βιώνοντας και 
πειραματιζόμενος με τόνους διαφοράς, συστηματοποιώντας 
το κούρδισμα σύμφωνων διαστημάτων (unisono, οκτάβα, 
καθαρή πέμπτη και τετάρτη, μεγάλη τρίτη). 5.1.4.: Ο 
μαθητής στο 5ο 

 
επίπεδο συνεχίζει να μελετά τεχνικές 

ασκήσεις και σπουδές που αντιστοιχούν στις δυνατότητές 
του. 
5.1.5 Μέρος του μαθήματος του φλάουτου και της 
προσωπικής μελέτης του μαθητή στο 5ο επίπεδο αποτελεί η 
δημιουργική ενασχόληση με τις διευρυμένες τεχνικές. Στο 
πλαίσιο της ενασχόλησης με τις δ.τ. ο μαθητής γνωρίζει στο 
μάθημα (μέσω οπτικοακουστικού υλικού και από το 
διαδίκτυο και σχετικών εγχειριδίων) και εμπνέεται ηχητικά 
από όργανα φλάουτων διαφόρων εποχών και πολιτισμών. 
5.1.6 & 5.1.7 & 5.2 Ο δάσκαλος στην αρχή κάθε τριμήνου 
σχεδιάζει με τον μαθητή ένα πρόγραμμα μελέτης, στο οποίο 
διατυπώνονται και επαναπροσδιορίζονται βραχυπρόθεσμοι, 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να εισάγει τον μαθητή σε νέες τεχνικές 
βελτιστοποίησης της μελέτης, της απόδοσης και τις επίδοσης 
σε διάφορες καταστάσεις και περιβάλλοντα (όπως απλές 
τεχνικές συγκέντρωσης και χαλάρωσης, νοητική εξάσκηση, 
chunking, τεχνικές Alexander, Feldenkrais, Hilde-Langer Rühl). 
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. 
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προσανατολισμό σε σχέση με την ενασχόλησή 
του με το φλάουτο και τη μουσική γενικότερα. 

5.2 Θέματα 

Ρεπερτορίου 

 
 

5.2 Θέματα Ρεπερτορίου.  

Η επιλογή του ακριβούς ρεπερτορίου στα καταληκτικά 
επίπεδα (5ο και 6ο) γίνεται σε συνεργασία με τον μαθητή, 
προσπαθώντας να καλυφθεί ένα ευρύ στιλιστικό φάσμα του 
ρεπερτορίου του φλάουτου. 
Κριτική ακρόαση φλαουτιστικής ανθολογίας στην τάξη:  

Στο πλαίσιο του μαθήματος του φλάουτου στο 5ο και 6ο 
επίπεδο οι μαθητές κατ´ ελάχιστο δύο φορές το χρόνο ακούν 
στην τάξη σε μικρές ομάδες έργα από το φλαουτιστικό 
ρεπερτόριο και συζητάνε με τον καθηγητή τους πάνω σε 
αυτά, συγκρίνοντας την ερμηνεία, αξιολογώντας την 
ποιότητα της εκτέλεσης και περιγράφοντας την σύνθεση. 
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία. Ενδεικτικό 

Ρεπερτόριο, εργογραφία, σπουδές:  

Ως προς την κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού που 
έχει εκδοθεί ως το 1978 προτείνεται η 3

η
 έκδοση του 

εγχειριδίου φλαουτιστικού ρεπερτορίου του James Pellerite 
και συγκεκριμένα τα επίπεδα ΙΙΙ & IV: Pellerite, J. James. A 

handbook of literature for the flute. Zalo Publications, 1978. 
Ως προς την ενδεικτική βιβλιογραφία σε σχέση με την 
εργογραφία μετά το 1978 όπως και συμπληρωματικά για όλα 
τα θεματικά πεδία 5ΥΠ.1 & 5.ΥΠ.2. παρατίθενται τα εξής: 
- Pearson, Lea. Bodymapping for flutists. What every flute 

player needs to know about the body.GIA, 2006. 
- Schwarzenbach, Regula & Fiorenza, Letizia. Höhenflüge mit 

Bodenhaftung. Zimmermann, 2007. 
- Gerzabek, Ute. Entraînement respiratoire.  

 
Ξανθούλης, Νίκος. Η τέχνη της αναπνοής. Μελέτη της 

5.2 Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε 3 

επίπεδα 

5.2.1 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.  
5.2.2 Ο μαθητής αξιολογείται διά της 
ακροάσεως στο τέλος κάθε τριμήνου. 
Λαμβάνεται υπόψη η ύλη που έχει 
μελετήσει, η επιμέλεια που επέδειξε, η 
ποιότητα της εκτέλεσης οι φυσικές 
δυνατότητες του μαθητή σε συνάρτηση με 
τον αριθμό μαθημάτων. 
5.2.3 Τελική ετήσια αξιολόγηση 

(εξετάσεις): Για την μετάβαση στο επόμενο 
επίπεδο ο μαθητής θα πρέπει να εξεταστεί 
σε πρόγραμμα που να περιλαμβάνει τρία 
έργα διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων 
δυσκολίας που να αντιστοιχεί στην 5

η
 

βαθμίδα εκ των οποίων ένα έργο να είναι 
σπουδή. 
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αναπνευστικής τεχνικής στη μουσική ερμηνεία. Orpheus, 

1996. 

- Geller, Doris. Praktische Intonationslehre für 

Instrumentalisten und Sänger. Mit Übungsteil. Bärenreiter, 
1997. 
- Graf, Peter-Lukas. Interpretation. How to shape a melodic 

line. Schott, 2001. 
- Graf, Peter-Lukas. Check-Up. 20 Basic Studies for flutists 

Schott, 2002. 
- George, Patricia; Avidan Louke, Phyllis. Advanced Flute 

Studies: The Art of Chunkin.Theodore Presser Company 2014 
- Offermans, Wil. For the contemporary flutist. 12 Studies for 

Flute with explenations in the supplement. Zimmermann 
1992. 
- Offermans, Wil. Tsuro-no-sugomori. Zimmermann, 1999. 
- Dury, Stephan. Die Zirkuläratmung auf der Flöte. 

Zimmermann, 1992. 
- Dick, Robert. Tone development through extended 

techniques. Multiple Breath M.C. ,1986. 
- Wretchitch, Walter; University of Music and performing - - 

Arts Vienna. Flute Update. New Music for Young Flutists. 

Doblinger, 2007. 
- Artaud, Pierre-Yves. Harmoniques.Exercise Book. Simple 

notes and multisounds. Billaudot, 1992. 
- Hunziker Dominique; Utagawa Anne. Flautando 3.Musique 

Contemporaine pour Flûte. Nepomuk, 1994 
- Kίκου, Ευαγγελία. Oι μυστικές πηγές του κόσμου για σόλο 

φλάουτο. Κίκου, 2013. 
- Μοyse, Marcel. Tone development through Interpretation 

for the flute and other wind instruments. Mc Ginnis & Marx, 
1962. 
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- Bernold, Philippe. La technique d´Embouchure. La 
Stravaganza 
- Reichert, Matthieu André. Sept exercices journaliers Op.5. 

Leduc, 1950. 
- Taffanel, Paul; Gaubert, Philippe. 17 Grands Exercices 

Journaliers de Mécanisme pour Flûte. Alphonse Leduc. 

5.3 

Μουσική  

Σύμπραξη  

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

5.3.1 Να αναπτύξει ρυθμική σταθερότητα και 
πειθαρχία, ώστε να μπορεί να συμπράξει με 
άλλους μουσικούς.  
5.3.2 Να εξασκήσει και να αναπτύξει την ακοή 
του.  
5.3.3 Να μάθει να ανταποκρίνεται άμεσα και 
δημιουργικά σε διαφορετικές μουσικές 
προσεγγίσεις και ερμηνείες. 
5.3.4 Να μάθει να επικοινωνεί τις μουσικές 
προθέσεις του λεκτικά αλλά και μέσω της 
μουσικής του έκφρασης και κίνησης.  
5.3.5 Να αναπτύξει ικανότητες ελέγχου και 
προσαρμογής της έντασης, του κουρδίσματος 
και της ποιότητας του ήχου ανάλογα με τις 
ανάγκες του συνόλου. 
5.3.6 Να αναπτύξει την ταχύτητα επεξεργασίας 
της πληροφορίας (ακουστικής και οπτικής) και 
να βελτιώσει την prima vista του. 
5.3.7 Να γνωρίσει ενεργά νέο ρεπερτόριο 
μουσικής δωματίου με φλάουτο, 
διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων.  
5.3.8 Να γνωρίσει ενεργά ορχηστρικό 
ρεπερτόριο. 

Ενδεικτικό ρεπερτόριο για σύνολο φλάουτων: 

Ντουέτα: 

- Quantz, Johann Joachim. Six Duets for Flutes Op.5. Nagel, 
- Couperin, François. Duo Sol Majeur. Schott, 1967 

- Telemann, Georg Philipp. Six canonic sonatas for two flutes. 

Bärenreiter, 1955 
- Telemann, Georg Philipp. Six Sonatas for two flutes. 

Βroekmans & van Poppel, 1965 
- Hoffmeister, Franz Anton. Six Concertante Sonatas for two 

Flutes 
 
- Reicha, Anton. Three Romances. 
- Kuhlau, Friedrich. 3 Duos Op.10. Peters 
- Lateef, Yusef. Duet for two flutes Op.100. Fana Music, 1975 
- Mower, Mike. Blowing a storm. 17 Progressive Duets for 

two Flutes. Itchy fingers Publications, 1997. 
- Bedford, David. Five Diversions for two flutes. Universal 
Edition 1994 
- Michael, Frank. Butterflies Op.64: 24 little pieces for two 

Flutes. Zimmermann, 1991. 
- Schlee, Thomas Daniel. Trois Inventions Modales pour duo 

instrumenteux. Editions M. Combre, 1985. 
  

Tρίο: 

5.3 Ο καθηγητής φλάουτου μπορεί να 
περιλάβει και να προετοιμάσει τον μαθητή 
για τρεις έως έξι δραστηριότητες μουσικής 
σύμπραξης σε σύνολα φλάουτων, σύνολα 
μουσικής δωματίου με διαφορετικά 
όργανα ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα 
(ορχήστρα, μπάντα). Σε αυτό το επίπεδο οι 
περισσότερες δραστηριότητες θα 
λειτουργήσουν υπό μορφή project για 
κύκλο μαθημάτων.  
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. 
5.3.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 

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 
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Ο μαθητής μέχρι το τέλος του 5ου επιπέδου 

επιδιώκεται: 

5.3.9 Να παίζει με άλλους φλαουτίστες 
κομμάτια κατά κανόνα πρωτότυπα και 
κατάλληλα για το επίπεδό του. 
5.3.10 Να παίζει σε μικρά και μεγάλα σύνολα 
μουσικής δωματίου έργα πρωτότυπα ή 
μεταγραφές κατάλληλες για το επίπεδό του 
5.3.11 Να συμμετέχει σε μεγάλα σύνολα. 
(ορχήστρα, μπάντα) αναλαμβάνοντας ρόλο 
κατάλληλο για το επίπεδό του. 
 
Ευρύτεροι παιδαγωγικοί στόχοι –

μεταγνωστικές λειτουργίες και επιδιώξεις: 

5.3.12 Να διευρύνει τις εκφραστικές του 
δυνατότητες και τη μουσική του αντίληψη 
αξιοποιώντας τη διαρκή ανατροφοδότηση και 
τα ερεθίσματα που προέρχονται από τη 
μουσική ομάδα. 
5.3.13 Να μαθαίνει να συνεργάζεται 
δημιουργικά και να αντιμετωπίζει με 
αυτοπεποίθηση το περιβάλλον της πρόβας και 
της συναυλίας. 
5.3.14 Να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα 
ώστε να αναγνωρίζει τον μουσικό ρόλο του και 
να προσαρμόζει το παίξιμό του προς όφελος 
ενός άρτιου ομαδικού αποτελέσματος. 

- Hoffmeister, Franz Anton. Terzetto. Carus, 1972. 
- Brahms, Johannes. 13 Kanons Op. 113 for three to six flutes 

arr. Frank Michael. Zimmermann, 1997. 
- Zempleni, Laszlo. Trio. Editio Musica Budapest. 
- Νiehaus, Lennie. Modern Sounds for three flutes. Western 
International Music, 1966. 
- Zgraja, Krystof. Modern Flutist III. Schott, 1995. 
  

Κουαρτέτα: 

- Bach, Johann Sebastian. 7 Chorals from the Christmas 

Oratorio arranged by Susanne Hagemann. Heinrichshofen, 
1990. 
- Wanausek, Camillo. 10 Miniatures for 4 flutes. Doblinger 
1981 
- Bizet, Georges. Carmen Impressionen bearbeitet von Kurt 

Walther. Zimmermann, 1999. 
- Ochs, Friedrich: ´S kommt ein Vogerl geflogen. 

Zimmermann, 2000. 
- Offermans, Will. Just a short version. Zimmermann, 1993. 
  

 Πέντε ή περισσότερα φλάουτα: 

- Offermans, Wil. Jungle Dance for bottles and flutes. 

Zimmermann, 1995. 
- Takacs, Jenö. Dialoge nach Vogelstimmen. Doblinger, 1991. 
- Sousa, John Philipp. The stars and stripes forever. Arranged 

for flute choir by Ervin Monroe. Little Piper, 1993. 
  

Ενδεικτικό ρεπερτόριο για μεικτά σύνολα μουσικής 

δωματίου με φλάουτο: 
- Telemann, Georg Philipp. Quartetto in G-Major for flute, 

oboe, violin and Basso Continuo. Woehl 
- Ibert, Jaques. Deux Interludes pour flûte, violon et clavecin 

(ou harpe ou piano). Leduc, 1949. 

λειτουργίας σε μουσικό σύνολο και να 
μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και 
ανάλογα με το επίπεδο των συνολικών 
τεχνικών και μουσικών δυνατοτήτων του. 
 

5.3.2 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 στην μουσική ροή και 
στις ερμηνευτικές προθέσεις της ομάδας.  
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- Fauré, Gabriel. Fugue pour quintette à vent op.84 Nr.3 

transcription de Pierre Gouin. Les Éditions Outremontaises, 
2006. 

5.4 

Συμπληρωματικές / 

υποστηρικτικές 

γνώσεις και 

δεξιότητες στο 

φλάουτο. 

 

ΠΔ1: 

Αυτοσχεδιασμός και 

δημιουργία στο 

φλάουτο 

 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

5.4.1.1 Να αναπτύξει κριτική ακοή με άμεση 
μουσική ανταπόκριση. 
5.4.1.2 Να κατανοήσει βιωματικά όλα τα 
βασικά στοιχεία της μουσικής γλώσσας, 
αποκτώντας μια ολοκληρωμένη αντίληψη της 
αρμονίας, του ρυθμού και της φόρμας. 
5.4.1.3 Να ενισχύσει τη δημιουργική εκτέλεση 
χωρίς την χρήση συμβατικής μουσικής 
σημειογραφίας διευκολύνοντας έτσι και την 
απομνημόνευση κομματιών, όπως και την 
επικέντρωση στο μουσικό και ερμηνευτικό 
περιεχόμενο αντί της σημειογραφίας. 
5.4.1.4 Να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και 
ακεραιότητα του στην εκτέλεση και χρήση του 
μουσικού οργάνου. 
5.4.1.5 Να ενεργοποιήσει τη διαίσθηση και τη 
φαντασία του και να εκφράζεται κατά τρόπο 
προσωπικό και πρωτότυπο. 
5.4.1.6 Να εξασκήσει την ακουστική του 
αγωγή. 
5.4.1.7 Να αναπτύξει ικανότητες σύμπραξης, 
προσαρμογής και να εξελίξει τα 
αντανακλαστικά του σε αυτοσχεδιαστικές 
εκτελέσεις με άλλους μουσικούς. 
5.4.1.8 Να εφαρμόσει θεωρητικές μουσικές 
γνώσεις στην πράξη μέσω του 
αυτοσχεδιασμού, της διάνθισης και της 

5.4.1 Περιεχόμενο: 7 Θεματικές ενότητες  
5.4.1 Ελεύθερος Αυτοσχεδιασμός 

O ελεύθερος αυτοσχεδιασμός μπορεί να ξεκινήσει στα 
αρχικά στάδια χωρίς το φλάουτο με τη χρήση της φωνής, με 
σωματική επίκρουση (body percussion), με σφυρίγματα, με 
συνδυασμό κινήσεων και ήχων (όπως παλαμάκια και 
βηματισμούς), και σταδιακά να μεταφέρεται στο όργανο, 
όπου μπορούν αρχικά να γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις 
από τον δάσκαλο ως προς τα μέσα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Ο δάσκαλος μπορεί για παράδειγμα να 
προτρέψει τον μαθητή να διαδράσει αυθόρμητα με το παρόν 
ηχητικό περιβάλλον (όπως α)πουλιά που κελαηδούν, β) 
βαπόρι που περνάει, γ) αστραπόβροντα, βροχή) υπό τη 
μορφή μίμησης, σχολιασμού είτε ερωταπάντησης και να 
υποδείξει στον μαθητή ποιες τεχνικές θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει και σε ποιες περιοχές του οργάνου θα 
μπορούσε να κινηθεί (όπως στα παραπάνω παραδείγματα α) 
τρίλιες και τρέμολι στην μεσαία και πάνω οκτάβα του 
φλάουτου ή στο πίκολο, β) μακρόσυρτοι ήχοι στην κάτω και 
μεσαία οκτάβα, jet whistles, ρυθμικά slaps και γ) επίκρουση 
κλειδιών (key klicks), ήχοι με πρόσμιξη αέρα, αιολικοί ήχοι 
κλπ) εξερευνώντας έτσι τις ηχτικές δυνατότητες του 
οργάνου.  
Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να συμπράξει με τον/τους 
μαθητή/ές μέσω ηχητικής απόκρισης προτείνοντας έτσι και 
εισάγοντάς τον/τους μέσω του μουσικού διαλόγου σε 
ποικίλης φύσεως ηχοτοπία. 
5.4.2 Ο δομημένος αυτοσχεδιασμός: Σε αυτήν τη μορφή 

5.4.1 Ο «Αυτοσχεδιασμός και δημιουργία 
στο φλάουτο» αποτελεί τμήμα του πεδίου 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης στο φλάουτο. Ο καθηγητής 
φλάουτου καλείται να συμπεριλάβει κατ´ 
ελάχιστον επτά ολιγόλεπτες 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους που να αντιστοιχούν στις 
επτά θεματικές ενότητες. Κάποιες από τις 
δραστηριότητες μπορούν να 
ολοκληρωθούν σε ένα μάθημα και κάποιες 
μπορούν να λειτουργήσουν υπό μορφή 
project για κύκλο μαθημάτων ή ακόμη και 
να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες 
και να υποστηρίξουν στόχους άλλων 
θεματικών πεδίων, όπως η μουσική 
σύμπραξη, η διδασκαλία της θεωρίας και 
της αρμονίας, η χρήση των διευρυμένων 
τεχνικών στο φλάουτο και η σύνδεση με 
άλλα πεδία των τεχνών. 
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. 
5.4.1.1 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 

Για την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο 
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σύνθεσης.  
5.4.1.9 Να επωφεληθεί από τις πολλαπλές 
ευκαιρίες άτυπης μάθησης που προκύπτουν 
από δραστηριότητες μουσικού 
αυτοσχεδιασμού και να βοηθηθεί στο να 
γνωρίσει και να διαμορφώσει μέσα από αυτές 
τη μαθησιακή του ταυτότητα. 
5.4.1.10 Να αντιληφθεί τα σημεία επαφής, να 
γνωρίσει και να συνδιαλλαγεί με άλλα πεδία 
των τεχνών. 
5.4.1.11 Να εξερευνήσει και να εξοικειωθεί 
πειραματιζόμενος μέσω των οδών του 
αυτοσχεδιασμού σε βάθος με τον τρόπο 
λειτουργίας του φλάουτου αποκτώντας 
μεγαλύτερη αρτιότητα ως εκτελεστής και 
διευρύνοντας τις εκφραστικές του 
δυνατότητες. 
 
Ο μαθητής μέχρι το τέλος του 5ου επιπέδου 

επιδιώκεται: 

5.4.1.12 Να γνωρίζει τις διάφορες πρακτικές 
του αυτοσχεδιασμού και να μπορεί να 
πραγματοποιεί σύντομους αυτοσχεδιασμούς 
στο φλάουτο είτε μόνος του είτε ως μέλος ενός 
συνόλου κινούμενος μέσα σε ένα 
προκαθορισμένο πλαίσιο. 
 
Ευρύτεροι παιδαγωγικοί στόχοι – 

μεταγνωστικές λειτουργίες και επιδιώξεις: 

5.4.1.13 Να αναπτύξει ο μαθητής τα 
αντανακλαστικά για άμεσες τεχνικές επίλυσης 

αυτοσχεδιασμού ο δάσκαλος ορίζει κάποιες παραμέτρους 
που δημιουργούν ένα μερικά προκαθορισμένο πλαίσιο. Το 
πλαίσιο αυτό μπορεί για παράδειγμα να είναι: ρυθμικό, 
μελωδικό, ηχοχρωματικό/φασματικό, αρμονικό/τροπικό, 
στιλιστικό/υφολογικό, με μορφή παρτιτούρας με μη 
συμβατική σημειογραφία ή και συνδυασμός των παραπάνω. 
Ο δομημένος αυτοσχεδιασμός μπορεί έτσι να προσδιοριστεί 
περαιτέρω ως: 
5.4.2.1 Ρυθμικός αυτοσχεδιασμός.  
Με το ρυθμικό αυτοσχεδιασμό ο μαθητής βιώνει το ρυθμό, 
σταθεροποιώντας καταρχήν τον παλμό μέσα από απλά 
ρυθμικά σχήματα και χρησιμοποιώντας το σώμα και τη φωνή 
του για να εξοικειωθεί έπειτα σταδιακά με δυσκολότερα και 
σύνθετα ρυθμικά σχήματα που περιλαμβάνουν συγκοπές, 
αντιχρονισμούς, πολυρυθμίες και στυλιζαρισμένες ρυθμικές 
συνοδείες, όπως βαλς, σάλσα, ταγκό κ.λ.π. 
Ο μαθητής παραλλάσει ρυθμικά σχήματα, είτε με τη μορφή 
ερώτησης /απάντησης με έναν συμμαθητή του είτε 
διαδρώντας με ρυθμικά μοτίβα που προκύπτουν από το 
εκάστοτε ηχητικό περιβάλλον (πχ. ελαστικό αντικείμενο πχ 
μπάλα πινγκ πονγ που πέφτει και αναπηδά στο έδαφος, 
βρύση που στάζει, εκκρεμές, κομπρεσέρ κλπ.), τα οποία 
μπορεί να προσπαθήσει έπειτα και να τα καταγράψει.  
Επίσης ο δάσκαλος με βάση το ρεπερτόριο που παίζει ο 
μαθητής μπορεί να τον προτρέψει να πειραματιστεί 
αυτοσχεδιάζοντας σε ρυθμούς που προκύπτουν από αυτό το 
ρεπερτόριο (για παράδειγμα ρυθμικά σχήματα από 
ιστορικούς χορούς ( μενουέτο, γκαβότ, σαραμπάντα, τζιγκ 
κλπ), λατινοαμερικάνικους χορούς, δημοτικούς χορούς κλπ). 
Στον αυτοσχεδιασμό με ρυθμικά μοτίβα είναι απαραίτητο να 
παρέχεται ένα σταθερό ρυθμικό περιβάλλον αναφοράς 

πρέπει ο μαθητής να ασχοληθεί 
συστηματικά με ένα μικρό κύκλο 
δραστηριοτήτων αυτοσχεδιασμού, ώστε να 
αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία 
λειτουργίας των διαφόρων πρακτικών και 
να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά 
και με τρόπο που να αντιστοιχεί στις 
φλαουτιστικές του δεξιότητες και να 
αντανακλά τις ευρύτερες μουσικές του 
γνώσεις και δυνατοτήτες. 
5.4.1.2 Τελική ετήσια αξιολόγηση 

(εξετάσεις):  
Η αξιολόγηση γίνεται με μια 
δραστηριότητα, όπου καθορίζονται οι 
παράμετροι αυτοσχεδιασμού (όπως 
μελωδικός αυτοσχεδιασμός, ρυθμικός 
αυτοσχεδιασμός, ηχοχρωματικός/ 
φασματικός, τροπικός/αρμονικός 
αυτοσχεδιασμός, στιλιστικός, 
αυτοσχεδιασμός, αυτοσχεδιασμός με 
οδηγό μία παρτιτούρα ή κάποιον άλλο 
οδηγό με μη συμβατική σημειογραφία) 
ανάλογα με το επίπεδο της συνολικής 
τεχνικής και μουσικής ικανότητας του 
μαθητή. 
5.4.1.3 Προτεινόμενη βιβλιογραφία για 

διδασκαλία και αξιολόγηση 

- Crook, Hal. How to improvise: An 

Approach to practicing Improvisation. 
Advance Music, 1991 
- Juchem, Dirko. Modern Flute Concept. 
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μουσικών προβλημάτων  
5.4.1.14 Να αντιμετωπίζει ο μαθητής με 
αυτοπεποίθηση την δημιουργική διαδικασία 
της εκτέλεσης ενός άγνωστου μουσικού 
κομματιού που ο ίδιος το διαμορφώνει την 
ώρα της δημιουργίας του, αποκτώντας 
μεγαλύτερη συστηματικότητα και αυτονομία 
στη μουσική του εξέλιξη όπως και στην 
μαεστρία του οργάνου του. 
5.4.1.15 Να αναπτύξει ο μαθητής την κριτική 
ικανότητα και τη δυνατότητα άμεσης επιλογής 
συνειδητής ανάδειξης ή παράλειψης στοιχείων 
κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός 
μουσικού κομματιού και να αναπτύξει την 
προσωπική του αισθητική. 
5.4.1.16 Να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τα 
διάφορα μουσικά ιδιώματα και να μπορεί να 
παράγει αυθόρμητα κατ´ αρχήν με τη φωνή 
του σύντομους αυτοσχεδιασμούς και να 
διανθίζει απλό τρόπο μία μελωδία στο 
φλάουτο σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 
μουσικό ύφος. 
 
 
 
 

(σταθερός παλμός) είτε χρησιμοποιώντας συνοδευτικά 
κάποιο κρουστό, είτε χρησιμοποιώντας το σώμα 
(βηματισμός, παλαμάκια) είτε χρησιμοποιώντας τον 
μετρονόμο. 
5.4.2.1.2 Μελωδικός αυτοσχεδιασμός 

Με το μελωδικό αυτοσχεδιασμό ο μαθητής εξοικειώνεται με 
τη μελωδική παραλλαγή, αποκτώντας έτσι καλύτερα την 
αίσθηση της μελωδικής πορείας, των διαστημάτων και των 
μορφών τους, της ποιότητάς τους, και της δομής της φράσης. 
Επιπλέον εξοικειώνεται δημιουργικά με τους μελωδικούς 
τονισμούς και τα στιλιστικά μελωδικά ποικίλματα. Η μίμηση 
ως αφετηρία για έναν μελωδικό αυτοσχεδιασμό μπορεί να 
αποτελέσει ερέθισμα για πιο εκτεταμένες μελωδικές 
παραλλαγές ή και μελοποιήσεις. 
Ο δάσκαλος μπορεί να προτρέψει τον μαθητή να αποδώσει 
διά της ακοής ένα κομμάτι ή αρχικά μία φράση ενός 
κομματιού της αρεσκείας του. 
Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να ενθαρρύνει τον μαθητή να 
μελοποιήσει μεμονωμένες λέξεις (όπως το ονοματεπώνυμό 
του) φράσεις και κατ´ επέκταση στίχους. 
Στην περίπτωση μελωδικών συνθέσεων με μελοποίηση 
δοσμένου στίχου. Πρέπει να δίνεται έμφαση στη 
συμπόρευση του τονισμού του λόγου και της μελωδίας. Η 
συνθετική δραστηριότητα ενισχύεται με αυτοσχεδιαστική 
δημιουργία παραλλαγών της μελωδίας που συνετέθη 
ανεξαρτήτως του κειμένου, τόσο φωνητικά όσο και στο 
φλάουτο. 
5.4.2.1.3 Ηχοχρωματικός/φασματικός αυτοσχεδιασμός: 

 Ο μαθητής αυτοσχεδιάζει μεταλάσσοντας τα ηχοχρώματα 
και εξερευνώντας τις ηχητικές μεταμφιέσεις ενός 
συγκεκριμένου τονικού ύψους/φθόγγου όπως και των 

Schott Music, 2011.  
- Offermans, Wil. The Improvisation 

Calender: 52 Improvisations for any 

Instrument. Zimmermann, Frankfurt 1996 
- Reisige, Tobias & Karaula, Anto & 

Konrads Marko. Wildes Holz: Einfach 

Improvisieren lernen mit Wildes Holz. 

HolzRecords, Köln 2011 
- Reiter, Gerhard. Body Percussion I. MV 
Helbling, Innsbruck 1998. 
- Reiter, Gerhard. Live!-Basic Beats. MV 
Helbling, Esslingen, 2005. 
- ABRSM: Musicianship in Practice, Book III, 
ABRSM Publishing, 1996. 
- McGhee, Andy: Improvisation for Flute: 

The Scale/Mode Approach. Berklee Press 
Publications, 2009. 
- Friesen, Eugene: Improvisation for 

Classical Musicians: Strategies for Creativity 

and Expression. Berklee Press Publications, 
2012. 
- Schmitz, Hans-Peter: Die Kunst der 

Verzierung im 18. Jahrhundert: 

Instrumentale und Vokale Musizierpraxis in 

Beispielen. Bärenreiter, 1983. 
- Τσούχλος, Νίκος: Τέχνη των 

συναισθημάτων και των συγκινήσεων: 

Μουσικοί εκτελεστές στη Γερμανία του 

Διαφωτισμού. Γαβριηλίδης, 2011. 
- Hotteterre, Jaques – Martin: Basics of the 

Flute, the Recorder and the Oboe in Three 
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συμπεριλαμβανομένων/συγγενικών σε αυτόν φθόγγων 
σύμφωνα με την στήλη των αρμονικών. Βασικό εργαλείο για 
τον ηχοχρωματικό/φασματικό αυτοσχεδιασμό στο φλάουτο 
αποτελούν οι διευρυμένες τεχνικές (ταυτόχρονο τραγούδι 
και παίξιμο μονοφωνικό ή σε παράλληλη κίνηση και 
πολυφωνικό), ήχοι αέρα (air sounds), πολυήχοι 
(multiphonics), σφυριχτοί/ψιθυριστοί ήχοι (whistle tones), 
αιολικοί ήχοι, διευρυμένα ηχοχρώματα μέσω εναλλακτικών 
δαχτυλισμών, μικροτόνοι, φρουλάτο (flutter tongue) κ.ά. 
αλλά και στοιχεία του συμβατικού/κλασικού παιξίματος 
όπως άρθρωση/διάρκεια των ήχων, ένταση, πυκνότητα. 
Ως συνέχεια του μελωδικού αυτοσχεδιασμού, ο μαθητής 
μπορεί να αποδώσει για παράδειγμα τη μελωδία που 
συνέθεσε παραλλάσσοντας τα ηχοχρώματα (μελωδία 
ηχοχρωμάτων – Klangfarbenmelodie).  
Επίσης με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποιαδήποτε μελωδία της αρεσκείας του μαθητή. 
5.2.2.1.4 Αρμονικός αυτοσχεδιασμός / τροπικός 

αυτοσχεδιασμός: Ο μαθητής αυτοσχεδιάζει με βάση μία 
δοσμένη αρμονική ακολουθία (πχ ΙΙ-V-I), όπως για 
παράδειγμα χρησιμοποιείται ως βάση στην τζαζ ή ακόμη πιο 
απλά πάνω σε μία κλίμακα ή τρόπο (όπως πεντατονική 
κλίμακα, εκκλησιαστικοί τρόποι). 
Αρχικά ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία 
πεντατονική κλίμακα και να αυτοσχεδιάσει μόνος του και σε 
ομάδες πάνω σε αυτήν. Αν υπάρχει η δυνατότητα 
πιανιστικής συνοδείας τότε μπορεί να πειραματιστεί 
χρησιμοποιώντας την πεντατονική κλίμακα για να 
αυτοσχεδιάσει πάνω σε αρμονικές ακολουθίες (όπως ΙΙ-V-I ) 
ή να δοκιμάσει να παίξει κάποιο standard.  
Ο αρμονικός αυτοσχεδιασμός είναι ίσως η μορφή 

Parts. Paris, 1707. 
- Quanz, Johann-Joachim. On playing the 

flute. Northeastern University Press, 2001. 
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αυτοσχεδιασμού με τα περισσότερα προαπαιτούμενα από 
τον μαθητή. Προϋπόθεση για τον αρμονικό αυτοσχεδιασμό 
είναι ο μαθητής να μπορεί να έχει γνώση, να χειρίζεται με 
άνεση και να ξέρει απέξω τα δομικά στοιχεία (κλίμακες, 
αρπισμοί, συνδέσεις) που σκοπεύει και χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσει. 
5.4.2.2.1.5 Στιλιστικός αυτοσχεδιασμός 

Ο αυτοσχεδιασμός αυτός χρησιμοποιεί τη δημιουργική 
παραλλαγή ενός συγκεκριμένου μουσικού υλικού (όπως ένα 
απλό παιδικό τραγούδι, ή ένα σύντομο θέμα από έργο 
ρεπερτορίου του φλάουτου) και την απόδοσή του σύμφωνα 
με το ύφος ποικίλων και διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων 
(για παράδειγμα αυτοσχεδιασμός σε στυλ Bach, Mozart, 
Chopin, Strauss, παραδοσιακού/δημοτικού/λαικού χορού ή 
τραγουδιού). Επίσης στο πλαίσιο του στιλιστικού 
αυτοσχεδιασμού ο μαθητής μπορεί να εισαχθεί και να 
γνωρίσει τις διάφορες αρχές και πρακτικές διάνθισης μίας 
μελωδικής γραμμής με τη χρήση ποικιλμάτων και στολιδιών, 
όπως αυτές εφαρμόζονται στις διάφορες περιόδους της 
μπαρόκ και προκλασικής εποχής. Ο στιλιστικός 
αυτοσχεδιασμός παιδαγωγικά έχει ευρεία σημασία για το 
μάθημα του κλασικού φλάουτου, αφού μπορεί να 
αποτελέσει μια βιωματική δημιουργική εξοικείωση με είδη, 
τα οποία συχνά από αισθητικής πλευράς φαντάζουν μακρινά 
για το σύγχρονο έφηβο.  
Στο πλαίσιο του στιλιστικού αυτοσχεδιασμού ο δάσκαλος 
είναι χρήσιμο να δώσει στον μαθητή κάποια παραδείγματα 
απόδοσης ενός θέματος σε διάφορα στυλ. 
Παράδειγμα: Siegfried Ochs, ´S kommt ein Vogerl geflogen: 
Ein deutsches Volkslied im Stile älterer und neuerer Meister 
humoristisch bearbeitet.  
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Το συγκεκριμένο παράδειγμα ενός γερμανικού δημοτικού 
τραγουδιού διασκευασμένου για κουαρτέτο φλάουτων με 
παραλλαγές σε στυλ διαφόρων συνθετών (Bach, Beethoven, 
Chopin, Brahms, Schumann, Mendelssohhn, Verdi) και 
στρατιωτικού εμβατηρίου παρατίθεται αναλυτικά στον 
οδηγό για τον δάσκαλο. 
Ο μαθητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει με την 
καθοδήγηση του δασκάλου ποικίλματα για να διανθίσει με 
απλό τρόπο αργά μέρη από σονάτες μπαρόκ που 
αντιστοιχούν στις τεχνικές του δυνατότητες όπως αργά μέρη 
από τις σονάτες Händel Οp.1,Nr 5, Nr.7, Nr.9, Nr.11 Hallenser 
Sonate Nr.2 ή αντίστοιχα αργά μέρη από κοντσέρτα και 
σονάτες Vivaldi.  
5.4.2.1.5 Αυτοσχεδιασμός με οδηγό μία παρτιτούρα ή 

κάποιον άλλο οδηγό με μη συμβατική σημειογραφία:  
Ο μαθητής μπορεί να αυτοσχεδιάσει με οδηγό μία γραφική 
παρτιτούρα την οποία μπορεί να έχει φτιάξει προηγουμένως 
και μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους, αποδίδοντας 
ηχητικά ένα έργο τέχνης ή κάποιο αντικείμενο (ζωγραφιά, 
άγαλμα, γραφική παράσταση, φωτογραφία, εικόνα), 
χρησιμοποιώντας ως οδηγό κάποια κίνηση ή δράση ως μία 
ζωντανή παρτιτούρα, όπως τις κινήσεις ενός χορευτή, 
αποδίδοντας ηχητικά μία ιστορία.  
Προτείνεται ο δάσκαλος να δείξει στους μαθητές 
παραδείγματα γραφικών παρτιτούρων και να τους 
παρουσιάσει διάφορες εκτελέσεις της ίδιας παρτιτούρας, 
υπογραμμίζοντας το μεγάλο φάσμα των δυνατοτήτων και της 
ελευθερίας που παρέχουν στον εκτελεστή αυτές οι 
παρτιτούρες. 
Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πληθώρα 
απεικονίσεων και ηχητικών αποδόσεων γραφικών 
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παρτιτούρων που υπάρχει στο διαδίκτυο. 
Επιφανείς συνθέτες γραφικών έργων υπήρξαν μεταξύ άλλων 
οι Aνέστης Λογoθέτης, Ιάννης Ξενάκης, John Cage, Roman-
Haubenstock Ramati, Karlheinz Stockhausen. 
(Έργα τους μπορούν για παράδειγμα να αναζητηθούν στο 
διαδίκτυο πληκτρολογώντας το όνομά τους μαζί με τον όρο 
graphic score.) 
 
α) Παράδειγμα απλής γραφικής παρτιτούρας:  
 

 
(Wil Offermans, Improvisation Calender)  
β) Αυτοσχεδιασμός πάνω στη σιλουέτα μιας μεγαλούπολης: 



ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο μαθητής παρατηρεί τη γραμμή της σιλουέτας της πόλης 

και τη χρησιμοποιεί ως παρτιτούρα. Καθώς παίζεις 
ακολούθησε τη γραμμή αλλάζοντας τονικό ύψος, ένταση, 
αποφασίζοντας για την κατάλληλη άρθρωση. Αν θέλει ο 
μαθητής μπορεί όμως να ερμηνεύσει την εικόνα και ως μία 
εντύπωση μιας πόλης, αποδίδοντας τα αστικά ηχοτοπία, την 
κυκλοφορία, την ένταση. 

ΠΔ2:  

Το φλάουτο και η 

Ιστορία του 

Ο μαθητής αρχικά επιδιώκεται: 

5.4.2.1 Να γνωρίσει σε βάθος και να 
κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του 
φλάουτου, 
5.4.2.2 Να αντιληφθεί τη συνάρτηση 
εκτελεστικών πρακτικών (ιστορικών και 
σύγχρονων) με τα κατασκευαστικά δεδομένα 
και δυνατότητες των εκάστοτε οργάνων, 
5.4.2.3 Να αποκτήσει νέα ηχητικά ερεθίσματα 
μέσα από την γνωριμία με άλλα όργανα της 

5ΥΠ4. ΠΔ2: Περιεχόμενο:  
Το Θεματικό πεδίο «To Φλάουτο και η Ιστορία του» αποτελεί 
συμπληρωματική δραστηριότητα του 5ου επιπέδου του 
μαθήματος του φλάουτου. Ο μαθητής μόνος του ή αν είναι 
δυνατόν ως μέρος μικρής ομάδας υπό την καθοδήγηση του 
δασκάλου του, ετοιμάζει περίπου 15λεπτη παρουσίαση του 
φλάουτου στην οποία αναφέρεται στην ιστορία του 
οργάνου, την εργογραφία σε συνάρτηση με τις 
κατασκευαστικές εξελίξεις, τον τρόπο λειτουργίας, τον ρόλο 
του σε μουσικά σύνολα παραθέτοντας οπτικοακουστικά 

5.4.2.1 «Το Φλάουτο και η Ιστορία του» 
αποτελεί δραστηριότητα του Θεματικού 
πεδίου συμπληρωματικών και 
υποστηρικτικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
στο φλάουτο στο 5ο επίπεδο και 
πραγματοποιείται μέσω μίας ατομικής ή 
ομαδικής εργασίας /project που 
παρουσιάζεται ενώπιον κοινού και 
αξιολογείται από την ομάδα διδασκόντων 
του φλάουτου. Η παρουσίαση 



ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

οικογένειας των φλάουτων. 
Ο μαθητής μέχρι το τέλος του 5ου επιπέδου 

επιδιώκεται: 

5.4.2.4 Nα έχει αποκτήσει μία γενική εικόνα 
της ιστορίας του φλάουτου σε συνάρτηση με 
παράλληλες εξελίξεις στη μουσική και την 
τεχνολογία. 
 

παραδείγματα και παίζοντας και ο ίδιος. Η παρουσίαση 
γίνεται σε περίσταση που κρίνεται κατάλληλη από την ομάδα 
διδασκόντων του φλάουτου και κατά προτίμηση ενώπιον 
κοινού (για παράδειγμα είτε ενώπιον μαθητών μικρότερων 
τάξεων στο πλαίσιο άλλου μαθήματος μουσικού 
περιεχομένου, είτε στο πλαίσιο μέρας ανοιχτών θυρών του 
σχολείου, είτε στο πλαίσιο μαθητικής συναυλίας). Αν δεν 
υπάρχει δυνατότητα ένταξης της παρουσίασης σε κάποια 
εκδήλωση ή κάποιο άλλο πλαίσιο κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους η παρουσίαση γίνεται το αργότερο στο 
πλαίσιο των τελικών εξετάσεων. 

πραγματοποιείται είτε κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους σε περίσταση που 
κρίνεται κατάλληλη από την ομάδα 
διδασκόντων φλάουτου είτε σε περίπτωση 
που το παραπάνω δεν καταστεί δυνατό στο 
πλαίσιο των τελικών εξετάσεων του 
φλάουτου. 
5.4.2.2 Ελάχιστες απαιτήσεις ύλης: 

Για την πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο 
πρέπει ο μαθητής στο πλαίσιο της 
εργασίας/project να καλύψει 
επιγραμματικά τα εξής θεματικά πεδία: 
- φλάουτα και ο ρόλος τους σε διάφορους 
πολιτισμούς από την παλαιολιθική εποχή 
μέχρι σήμερα. Tύποι σύγχρονων φλάουτων 
(πίκολο εως υπερμπάσο) 
- τρόπος λειτουργίας και παραγωγής του 
ήχου, υλικά κατασκευής σύγχρονων 
φλάουτων 
- το σύγχρονο φλάουτο και ο Theobald 
Boehm 
- ρόλος σε μουσικά σύνολα και μουσικά 
στυλ 
-σημαντικότεροι συνθέτες – εργογραφία. 
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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 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5.1 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

 

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 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 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: 

 

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. 



 

ΟΡΓΑΝΩΤΕ

Σ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
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

ανάλογα με το πρ

5.1.1.

διαστήματα 

Μεταφορά (τρανσπόρτο) με τη

α) της 

β) της 

5.1.1.2

μεταφορά

Διδασκαλία και μελέτη του Μι 

σε 1 οκτάβα, στην 1η

Χρωματική κλίμακα 

και με χρήση ανοικτών χορδών.

5.1.2 

Παράδειγμα (μόνο ανιόν)

5.1.3 

τους. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 
ή (και) 

 
Προτείνονται νέοι στόχοι ταχύτητας για την εκτέλεση των κλιμάκων, 

ανάλογα με το προφίλ του μαθητή.  

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:  

της Ντο σε Σι, Ρεb, Ρε, Μιb, Μι και Φα και  

β) της Σολ σε Φα#, Λαb, Λα και Σιb.  

.2 Διδασκαλία μειζόνων κλιμάκων με διαστήματα 8ης σε 1 οκτάβα, με 

εταφορά (τρανσπόρτο) και διατήρηση της ίδιας δακτυλοθεσίας. 

Διδασκαλία και μελέτη του Μι φρύγιου με διαστήματα 8
ης

,  

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. 

 Αρπέζ μειζόνων και ελασσόνων συγχορδιών σε δύο οκτάβες. 

Παράδειγμα (μόνο ανιόν):  

 
 Διδασκαλία ακόρντων μεθ’ εβδόμης και εξοικείωση με τις ονομασίες 

 Διδασκαλία και οδηγίες για συνοδεία τραγουδιών και γνωστών 

-

καθημερινή μελέτη.

-

θεωρητικά μαθήματα.

-

ακολουθία μείζονος

Σολ, μι, Ρε, σι κ.λπ.)

-

Προτεινόμενη ένδειξη μετρονόμου 

70

 

 

5.1.1.1

κλίμακες, δίνεται έμφαση: 

-

διαφορετικούς συνδυασμούς τ

δακτύλων του δεξιού χεριού

-

εργαλείου αυτοαποτίμησης της προόδου. 

-

χεριών.

-

 

5.1.2

έμφαση:

-

φθόγγων.

-

χεριών.

-

στην ταχύτητα εκτέλεσης των φθόγγων.

 

5.1.3

της εναλλαγής συγχορδιών, 

συνοδ

2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- Tη μεθόδευση και ενσωμάτωση στην 

καθημερινή μελέτη. 

- Tην ικανότητα συσχέτισης με τα 

θεωρητικά μαθήματα. 

- Την εκμάθηση των κλιμάκων ως συνεχή 

ακολουθία μείζονος-ελάσσονος (Ντο, λα, 

Σολ, μι, Ρε, σι κ.λπ.) 

- Tην ταχύτητα της εκτέλεσης. 

Προτεινόμενη ένδειξη μετρονόμου 

70bpm / 4  

 

 

5.1.1.1 και 5.1.1.2 Oσον αφορά στις 

κλίμακες, δίνεται έμφαση:  

- Στην επιμέλεια μελέτης με 

διαφορετικούς συνδυασμούς των 

δακτύλων του δεξιού 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 γνωστά τραγούδια. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΕ

Σ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

μελωδιών με εναλλαγή όλων των γνωστών ακόρντων. Σύνδεση των 

συγχορδιών με το μάθημα της αρμονίας (πτώσεις, εναρμόνιση απλής 

μελωδίας).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

- Ε. Pujol, τχ. 3
ο
, ασκ. 174 έως 186. Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την 

επιλογή του καθηγητή.  

5.1.4.2 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στην 1η και 2
η 

χορδή με συνδυασμό 

δακτύλων p-a-m-i και με συνδυασμούς δακτύλων p-i-m-a, p-m-i-a και a-m-i-

p, 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. 

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). 

 



 

ΟΡΓΑΝΩΤΕ

Σ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 

5.1.4.4 Τεχνητοί αρμονικοί φθόγγοι. 

 

5.1.4.5 Pizzicato. 

5.1.4.4

Μελέτη απλών μονοφωνικών μελωδιών του 1

θέση, με τεχνητούς αρμονικού

5.1.4.5

Εκτελούνται κλίμακες και γνωστές μελωδίες με την τεχνική 

Ο μαθητής καλείται να επιλέξει, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, ένα έργο 

που απαιτεί χρήση 

Εφαρμογή

Σπουδή 

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)  

5.1.5 

τεχνικών του αριστερού χεριού. Ο διδάσκων επιλέγει και υποδεικνύει ποιες 

από τις διδαχθείσες ασκήσεις προτείνει στο μαθητή.

5.1.5.

Ενδεικτικές ασκήσεις για 

- Ε. Pujol

- Α. Carlevaro

Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή.

5.1.5.2

δακτύλων

Ενδεικτικές ασκήσεις:

- A. Carlevaro

Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή.

5.1.5.3

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ. 

Ενδεικτικές ασκήσεις και σπουδές:

- A. Carlevaro

- L. Brouwer, 

Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγ

5.1.5.4

κίνηση του αριστερού 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

4.4 Διδασκαλία τεχνητών αρμονικών φθόγγων.  

Μελέτη απλών μονοφωνικών μελωδιών του 1ου επιπέδου, στην πρώτη 

θέση, με τεχνητούς 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.  

 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. 

5.1.5.1 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων mordento. 

 
Ενδεικτικές ασκήσεις για mordentο: 

Pujol, τχ. 3, ασκ. 222 - 225. 

Carlevaro, Cuaderno 4, ασκ. 29 - 32. 

λλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή. 

5.1.5.2 Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και την ενδυνάμωση των 

δακτύλων, με στόχο την εκτέλεση τρίλιας. 

Ενδεικτικές ασκήσεις:  

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: 

Carlevaro, Cuaderno 4, ασκ. 39, 40, 53 και 54. 

Brouwer, Estudios Sencillos, Σπουδή n. 13. 

Άλλες αντίστοιχες ασκήσεις κατά την επιλογή του καθηγητή. 

5.1.5.4 Για τις αλλαγές θέσεων διδάσκονται ασκήσεις που προάγουν την 

κίνηση του αριστερού από και προς κάθε θέση από την 1η ως την 9
η
. 

5.1.5

και ευκινησίας του αριστερού χεριού

αξιολογείται με γνώμονα:

-

έντασης των δεμένων φθόγγων. 

-

-

-

χεριών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5.1.5 Ο μαθητής, στις ασκήσεις τεχνικής 

και ευκινησίας του αριστερού 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. 
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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 Εκτέλεση σπουδών μικτής 

τεχνικής. 

 

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. 

5.1.6 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 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

5.2.1 Εκτέλεση έργων από το 

ρεπερτόριο της κιθάρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- J.S. Bach, Allemande, 1
η
 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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΕ

Σ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Ανάπτυξη των μουσικών 

δεξιοτήτων και ανάδειξη της 

ερμηνευτικής προσωπικότητας του 

μαθητή. 

 

- M. Giuliani, Allegro op. 50, n. 26. 

- F. Sor, Μinuetos, op. 11, n. 6.  

- F. Tárrega, Μarieta, Pavana.  

20
ού

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 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 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. 

5.3.1 Ακρόαση σύγχρονου έργου από ηχογράφηση ή ζωντανή εκτέλεση, 

αφού έχει προηγηθεί σύντομη εισαγωγή σχετικά με την τεχνοτροπία και το 

βιογραφικό του συνθέτη. 

 

5.3.1 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 ΕΚ 

ΠΡΩΤΗΣ 

5.4.1 Εκτέλεση αγνώστου τονικού 

μουσικού κειμένου στην 7η θέση.  

5.4.1 Εξοικείωση με την 7η θέση μέσω εκτέλεσης αντιστοίχων κλιμάκων.  

Ο καθηγητής συνθέτει μόνος του ή επιλέγει τμήματα έργων από τη 

5.4 Παραδείγματα αξιολόγησης. 

Ο διδάσκων: 



 

ΟΡΓΑΝΩΤΕ

Σ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΟΨΕΩΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

5.4.3 Ανάγνωση έργων του 

ρεπερτορίου του 2ου επιπέδου. 

φιλολογία της κιθάρας

Παράδειγμα ενδεικτικής 

 

5.4.2 

 Παράδειγμα:

 

5.4.3 

2ου επιπέδου

5.5 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

 

5.5 Εξοικείωση με τη  

σκηνική παρουσία και καλείται: 

- Να ερμηνεύσει μουσική για κιθάρα σε 

συναυλίες. 

- Να γνωρίζει τις βασικές πρακτικές 

μιας επιτυχημένης σκηνικής 

παρουσίας. 

5.5 Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής εμφάνισης και τα οφέλη της.

Ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως κιθαριστής στις 

εκδηλώσεις του σχολείου και 

5.6 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ. 

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

2) Μουσική επένδυση ταινίας του βωβού κινηματογράφου, με έργα του 

κιθαριστικού ρεπερτορίου.

3) Από το μονόχορδο του Πυθαγόρα στα πολύχορδα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

φιλολογία της κιθάρας, που ανταποκρίνονται στο στόχο του επιπέδου. 

Παράδειγμα ενδεικτικής δυσκολίας: 

 

 Εξοικείωση με το αντικείμενο του στόχου. 

Παράδειγμα: 

 

 Επιλογή αδίδακτων έργων που αντιστοιχούν στο βαθμό δυσκολίας του 

επιπέδου. 

-

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.

-

καλεί το μαθητή να το εκτελέσει.

Τονίζεται η σπουδαιότητα της ζωντανής εμφάνισης και τα οφέλη της.  

Ο μαθητής παροτρύνεται να συμμετέχει ενεργά ως κιθαριστής στις 

εκδηλώσεις του σχολείου και επιβραβεύεται για το αποτέλεσμα.  

5.5

-

του σχολείου. 

-

πρόβες για την επίτευξη του στόχου.

-

«

Επισημαίνεται ο σ

επιδεικνύει τόσο ως εκτελεστής όσο και 

ως ακροατής. 

Ο μαθητής καλείται να συμμετάσχει σε διαθεματική δραστηριότητα. 

Προτεινόμενα θέματα: 

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 

5.6

συνοπτικής εργασίας κατανόησης του 

θέματος της διαθεματικής διδασκαλίας. 

7 

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. 

5.5 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 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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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.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 5 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

1.Ιστορική, 

μορφολογική 

αναφορά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει τον 

συσχετισμό και την αλληλεπίδραση της εξέλιξης 

μέσω της τεχνολογίας του βιολοντσέλου, με την 

εξέλιξη της τεχνικής του οργάνου και της 

μουσικής που γράφτηκε γι’ αυτό μέσα στο 

χρόνο. 

1.2 Να γνωρίσει κάποια στοιχεία της 

κατασκευής του οργάνου. 

1.3 Να αποκτήσει τη δυνατότητα της κριτικής 

ακρόασης των μουσικών έργων για 

βιολοντσέλο. 

 

1.1.1 Χρήση ιστορικών πηγών σχετικά με την εξέλιξη τόσο του οργάνου όσο 

και του ρεπερτορίου του και αναζήτηση της μεταξύ τους σχέσης.  

1.2.1 Χρήση διαδικτύου. 

1.3.1 Ακρόαση συναυλιών μουσικής για βιολοντσέλο. Αναζήτηση στο 

διαδίκτυο μουσικής για βιολοντσέλο και ακρόαση ανάλογης μουσικής 

χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα αναπαραγωγής. 

1.3.2 Συζήτηση και κριτική πάνω στα έργα και την ερμηνεία τους. 

 

2. Στάση 

σώματος και 

τοποθέτηση 

χεριών 

2.1 Ο μαθητής καλείται να αποκτήσει 

συνείδηση της αναπνοής του την ώρα που 

παίζει βιολοντσέλο, με στόχο την ομαλή και 

απρόσκοπτη διαδικασία της αναπνοής, 

ανεξάρτητα από τη μουσική δράση. 

2.2 Να εκμεταλλευτεί την κινησιολογική του 

εμπειρία από τον αθλητισμό, τις χειρονακτικές 

εργασίες, τους λεπτούς χειρισμούς ή άλλες 

καθημερινές δραστηριότητες, μεταφέροντάς 

την στο τρόπο χειρισμού του βιολοντσέλου. 

2.1.1 Προτροπή για συγκέντρωση πάνω στην αναπνοή. 

2.1.2 Ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να μπορεί να ομιλεί και 

ταυτόχρονα να παίζει. 

2.2.1 Χρήση παραδειγμάτων από κάθε δραστηριότητα και αναζήτηση 

ομοιοτήτων και διαφορών με τη διαδικασία χειρισμού του οργάνου. 
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3. Παραγωγή 

και ποιότητα 

ήχου 

3.1 Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει τη φυσική 

ερμηνεία του ήχου, του ηχοχρώματος σε σχέση 

με τις αρμονικές, της παραγωγής του ήχου 

μέσω των χορδών, και της ταλάντωσης 

εξαναγκασμένης ή όχι, διαθεματικά με το 

μάθημα της φυσικής. 

3.2 Να μάθει να διατηρεί την ίδια γωνία 

πρόσφυσης του τόξου από χορδή σε χορδή, 

τόσο κάθετα όσο και οριζόντια προκειμένου να 

επιτύχει μια ομαλή και ομοιογενή μετάβαση 

από τη νότα μιας χορδής σε εκείνη μιας άλλης. 

3.1.1 Επιστημονική θεώρηση του ζητήματος του ήχου με τη βοήθεια του 

μαθήματος της φυσικής. 

3.2.1 Επίδειξη σωστής μετάβασης από τη μια χορδή στην άλλη. 

3.2.2 Φωτογραφία, βίντεο. 

3.2.3 Ανάλογες ασκήσεις και σπουδές αλλαγής χορδών. 

 

4. Ανάγνωση 

και τεχνική 

4.1. Ασκήσεις προθέρμανσης.  

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

4.1.1 Ασκήσεις προθέρμανσης δεξιού χεριού: βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

4.1.2 Ασκήσεις προθέρμανσης αριστερού χεριού: βλ. προηγούμενο 

επίπεδο. 

 

4.1.2 (Feuillard Daily Exercises 

No 1 και 2) 

 4.2 Κούρδισμα:  

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

 

 

4.2 βλ. προηγούμενο επίπεδο.  

 

 

 4.3 Θέσεις/ Αντίχειρας.  

4.3.1 Να παίζει στην 1η ,4η ,3η,2η,5η ,6η και 7ή 

θέση 

 

 

4.3.2 Να κάνει χρωματικές αλλαγές 

 

 

 

4.3.3 Να παίζει μετά την 7η θέση με χρήση 

αντίχειρα  

 Αλλαγή θέσης αντίχειρα 

 

4.3.1Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης -7ης θέσης  

4.3.2 Να εξοικειωθεί στις χρωματικές αλλαγές με τις ανάλογες ασκήσεις 

4.3.3.1 Χρήση και αλλαγή θέσης* αντίχειρα με τις ανάλογες ασκήσεις 

 

*Τοποθέτηση αντίχειρα έως και σι (3ης γραμμής στο κλειδί σολ) στη λα 

χορδή (αντίστοιχα μι στη ρε χορδή) 

4.3.3.2 Κλίμακες με χρήση αντίχειρα 

4.3.1 (Feuillard Daily Exercises 

No 1-9), (Sevcik, Changes of 

positions Ασκήσεις Νο 1-15) 

4.3.2 (Feuillard Daily Exercises 

No 14) 

4.3.3.1 ( Dotzauer Method 

Vol.3, Άσκηση Νο 235-242), 

(Ausgewahlte Etuden fur 

Violoncello Ασκήσεις Ι-ΙΧ) 

4.3.3.2 (Feuillard Method 

Άσκηση Νο 58)* 
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 4.4 Δοξάρι. 

4.4.1 Συνέχεια εκμάθησης ιδιαίτερων τεχνικών 

του δοξαριού (portato, marcato, ricochet, 

arpeggiando, col legno tratto – battuto). 

 

4.4.1 Ασκήσεις εκμάθησης των προαναφερθέντων τεχνικών.  

Αναγνώριση των συμβολισμών τους σε ασκήσεις και έργα του επιπέδου. 

4.4.1(Dotzauer Method Vol.3, 

Άσκηση Νο 227) 

4.4.2 (Dotzauer Method Vol.3 , 

Άσκηση Νο 228) 

4.4.3 (Sevcik School of Bowing 

Technique, Op. 2, Part 1 

Ασκήσεις Νο 5,τρόποι 80-190) 

 *4.5 Κλίμακες. Επιδιώκεται ο μαθητής: 

4.5.1 Να παίζει κλίμακες μείζονες και 

ελάσσονες σε 3 οκτάβες μαζί με αρπέζ.  

4.5.2 Να παίζει κλίμακες σε δύο οκτάβες με 

τρόπους (περισσότερα από 8 legato και 

μεγαλύτερη ταχύτητα). 

4.5.3 Να παίζει αρπέζ σε διάφορες κλίμακες με 

2 οκτάβες με αλλαγές συνδυασμού τόξου και 

χρονικών αξιών, μεγαλύτερη ταχύτητα και 

legato). 

* Ομοίως με το 4ο επίπεδο 

4.5.1 Επιλογή κλιμάκων σε 3 οκτάβες. 

4.5.1.2 Ντο+ και Ντο- σε 3 οκτάβες. 

4.5.1.3 Ρε+ και Ρε- σε 3 οκτάβες. 

4.5.2 Ασκήσεις εξοικείωσης σε κλίμακες σε δύο οκτάβες με τρόπους 

(περισσότερα από 8 legato και μεγαλύτερη ταχύτητα). 

4.5.3 Ασκήσεις εξοικείωσης με το αρπέζ σε διάφορες κλίμακες με 2 

οκτάβες,. 

*Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής καλείται να εκτελεί τις κλίμακες με 

μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερα legato. 

 

4.5.1.2 (Feuillard Daily 

Exercises No 20) 

4.5.1.3 (Feuillard Daily 

Exercises No 20) 

4.5.2 (Feuillard Daily Exercises 

No 20) 

 

4.5.3(Feuillard Daily Exercises 

No 11) 

 

 4.6 Ταχύτητα εκτέλεσης 

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

4.6.1/4.6.2  

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

 

 4.7 Έργα: Να μάθει: 

Να χρησιμοποιεί τις τεχνικές του αριστερού και 

δεξιού χεριού σε αναλόγων απαιτήσεων έργα: 

4.7.1 Σπουδές 

 

4.7.2 Μελωδικές Ασκήσεις 

 

4.7.3 Κοντσερτίνο  

 

4.7.4 Ντουέτα 

 

 

4.7.1 Να εκτελεί σπουδές του επιπέδου του 

4.7.2 Να εκτελεί μελωδικές ασκήσεις του επιπέδου του 

 

4.7.3 Να εκτελεί κονσερτίνο και σονάτες του επιπέδου του 

 

4.7.4 Να παίζει ντουέτο του επιπέδου του 

 

4.7.5 Επιλεκτικές φράσεις για εξάσκηση prima vista από έργα αυτής της 

ενότητας και ανάλογα του επιπέδου του μαθητή. 

 

4.7.1 (Dotzauer 113 Σπουδές, 

Τεύχος 2, Άσκηση Νο 50-62) 

4.7.2 (S.Lee ,12 Μελωδικές 

Ασκήσεις op.113), (S.Lee, 

Μelodische und progressive 

Etuden, Op31 Heft 1,Becker) 

4.7.3 (J.Klengel Κοντσερτίνο 

No 3 σε Λα-, Op. 46), (Β. 

Romberg Σονάτα Νο 3 σε 

Σολ+, Op.43) 

4.7.4 (F.A.Kummer Ντουέτο 



ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

4.7.5 Στο επίπεδο αυτό καλείται ο μαθητής να 

κάνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

εξάσκηση στην prima vista. 

 

για δύο celli Op.22,Nr 1,Ντο+) 

4.7.4 (F.A.Kummer Ντουέτο 

για δύο celli Op.156,Nr Σολ+) 

 

 4.8 Μέθοδος μελέτης. 

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

4.8.1 - 4.8.13  

βλ. προηγούμενο επίπεδο. 

 

 6. Μουσική 

Δημιουργία 

  

 

6.1 Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα ως σολίστ. 

Σκοπός είναι να λειτουργήσει ο μαθητής σε 

ομαδικό επίπεδο, αλλά με τη μέγιστη ευθύνη. 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οργάνου 

μέσα στο σύνολο. 

6.1.1 Ο μαθητής καλείται να συμμετέχει ενεργά σε μουσικά δρώμενα, σε 

συνεργασία με τα σύνολα του σχολείου. Επιλέγονται έργα από το 

ρεπερτόριο του βιολοντσέλου. 

6.1.1.1 Διαδικτυακή 

βιβλιοθήκη IMSLP  

 

6.2 Αυτοσχεδιασμός. Εισαγωγή στον ελεύθερο 

αυτοσχεδιασμό. Απελευθέρωση του μαθητή 

από την παρτιτούρα. Τόνωση αυτοπεποίθησης.  

6.2.1 Ο μαθητής καλείται να πειραματιστεί στον αυτοσχεδιασμό σε 

διάφορα είδη μουσικής. Προβάλλονται τεχνικές και effects από τη 

διδαγμένη ύλη, με σημειογραφία. Δημιουργία «ηχοτοπίων». Αναφορές 

μέσα από τα έργα στα σημεία που προσδίδουν δυνατότητα ελευθερίας. 

6.2.1.1 Jiannis Toulis, A Funky 

Exercise for violoncello solo, 

εκδ.papagrigoriou-nakas, 

(Αθήνα 2012). 

 

6.3 Σύνθεση. Ο μαθητής παίρνει πρωτοβουλία 

καταγράφοντας και δοκιμάζοντας τις μουσικές 

ιδέες 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, να αναπαράγει και 

να διανείμει 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 Ηχογράφηση των αποτελεσμάτων των ομάδων και κριτική ακρόαση. 

 6.4.1.1 IMSLP. 

6.4.2.1 Χρήση προγράμματος 

ηχογράφησης (π.χ. 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 

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

6.5.2 Έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους μουσικού ενδιαφέροντος. 

6.5.3 Παρακολούθηση συναυλιών. 
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καλλιτέχνες-διαφορετικούς τύπους έκφρασης 

μέσα από την τέχνη. 

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 

σχηματίσει προσωπική εικόνα για το όργανο, 

τον τρόπο που παίζεται και να αντλήσει 

πληροφορίες και εμπειρία μοναδική από αυτή 

την επαφή. 

6.6.1 Κάλεσμα καλλιτεχνών στο σχολείο. 

6.6.2 Εύρεση καλλιτεχνών ή και συζήτηση με τη χρήση  

νέων τεχνολογιών (π.χ. skype). 

6.6.3 Συμμετοχή σε σεμινάρια (ως ακροατές). 

6.6.2.1 Ανταλλαγή εμπειριών 

και επισκέψεις σε άλλα 

μουσικά σχολεία. 

 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 (solo – πιο 

εξειδικευμένο ή τυχαίο ακροατήριο). 

 7.1.1.1 Συνεργασία με 

εξωσχολικούς φορείς (π.χ. 

Δήμους) για παραχώρηση 

αιθουσών συναυλιών ή 

δημόσιων χώρων. 

 

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 στη διαδικασία μιας ηχογράφησης ως βοηθός 

ηχολήπτη. 

7.3.2 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία στησίματος ενός home studio. 

 7.3.1.1 

http://ehomerecordingstudio.co

m/ 

 

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 

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 

 7.5.1.1 πρόγραμμα 

musescore 
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ολοκληρωμένη σκέψη του συνθέτη και να 

αντιληφθεί την ευθύνη του ως εκτελεστή 

έργου. 

διδάσκοντα. 

 

7.5.2.1 IMSLP/ transcriptions 

 

7.6 Μουσικοί πειραματισμοί – βασική ρύθμιση 

του οργάνου. Στόχος είναι ο μαθητής να 

μπορεί να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες στο 

στήσιμο του οργάνου, αλλά και τις σταθερές 

παραμέτρους που αφορούν στις αναλογίες και 

τις θέσεις των εξαρτημάτων του. 

7.6.1 Έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους κατασκευαστών. 

7.6.2 Πειραματισμοί με «μη ενδεδειγμένη» χρήση του οργάνου (χρήση 

εκτός του ρόλου του). 

7.6.1.1 

https://youtu.be/ANULMjnB-

3A , 

https://youtu.be/cO3_Ac7Sfvk 

7.6.2.1http://listverse.com/20

07/ 09/11/top-10-bizarre-

musical-instruments/ 

 8. Ελληνική 

μουσική 

δημιουργία 

  

 

8.1 Γνωριμία - προώθηση ελληνικών έργων. 8.1.1 Αναζήτηση ελληνικών έργων στους καταλόγους βιβλιοθηκών.  

8.1.2 Ακρόαση ελληνικών έργων σε συναυλίες του σχολείου, από 

ψηφιακούς δίσκους ή μέσω διαδικτύου. 

8.1.3 Εκμάθηση και εκτέλεση ελληνικών έργων. 

8.1.4 Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για ανάλυση-μελέτη των έργων 

αυτών και συζήτηση. 

 8.1.1.1 Επικοινωνία με την 

Ε.Ε.Μ. ή άλλους φορείς. 

8.1.3.1 Επαφή με συνθέτες εν 

ζωή και συζήτηση-σύνθεση 

έργου, υπό τη μορφή 

εργαστηρίου (workshop). 

  

 




