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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Aκουστικά
Οδηγίες
1. Διδακτικές Περίοδοι: µία (1) διδακτική περίοδο (δ.π) την εβδοµάδα
2. Όλοι οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας είναι υποχρεωτικοί και διδάσκονται στο τετράµηνο και µε τη σειρά που ορίζεται από τον Προγραµµατισµό
3. Εκπαιδευτικό Υλικό:
• Krueger C. (2016) Progressive sight singing. USA: Oxford University Press
• Philips J., Murphy P., Marvin-West E. & Piper-Clendinning J. (2011) The musician’s guide to aural skills: sight-singing, rhythm-reading, improvisation and keyboard skills:
Volume 1. New York: W. W. Norton and Co.
• Κίτσιου Χρ. (2010) Θεωρία της µουσικής: σολφέζ, καλλιέργεια ακουστικών ικανοτήτων. (3 βιβλίαµαθητή, 3 βιβλίακαθηγητή+ CDs)
• Μηνακάκης Δ. (2006) Εγχειρίδιο ακουστικών δεξιοτήτων (+ CD). Αθήνα: Νάκας-Παπαγρηγορίου
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

3. Να αναπτύξουν
τις ακουστικές
τους δεξιότητες,
ώστε να
εντοπίζουν
ακουστικά στοιχεία
της µουσικής και
να
ανταποκρίνονται
σε αυτά µε µουσικό
τρόπο.

Οι µαθητές/τριες να είναι σε
θέση να:
3.3 εντοπίζουν και να
καταγράφουν
µουσική που ακούν,
χρησιµοποιώντας τις
µουσικές τους
γνώσεις και
δεξιότητες.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
12

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες
Ρυθµός
• Μέτρα: 4/4, 2/4, 3/4
•

1

Αξίες:

2
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,
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,

,

,

,

,

,

Μελωδία
ης
ης
ης
ης
ης
ης
• Διαστήµατα: 1 (ταυτοφωνία), 8 , 2ας µικρής, 2ας µεγάλης, 3 µικρής και 3 µεγάλης, 4 καθαρής, 5
καθαρής
• Τονικές µελωδίες σε µείζονες µέχρι µία (1) δίεση/ύφεση, σε φυσική ελάσσονα

3.5
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Επανάληψη - Διαγώνισµα

Αρµονία
ης
ης
ης
ης
ης
• Διαστήµατα: 1 καθαρής (ταυτοφωνία), 3 µικρής, 3 µεγάλης, 5 καθαρής, 8 καθαρής
• Συγχορδίες: τρίφωνες, µείζονες και ελάσσονες σε ευθεία κατάσταση και αναγνώρισή τους από κοινή
βάση

3.5

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17
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Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

3. Να
αναπτύξουν τις
ακουστικές τους
δεξιότητες, ώστε
να εντοπίζουν
ακουστικά
στοιχεία της
µουσικής και να
ανταποκρίνονται
σε αυτά µε
µουσικό τρόπο.

Οι µαθητές/τριες να είναι σε
θέση να:
3.3 εντοπίζουν και να
καταγράφουν
µουσική που ακούν,
χρησιµοποιώντας τις
µουσικές τους
γνώσεις και
δεξιότητες.

Επανάληψη - Διαγώνισµα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
13

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες
Ρυθµός
•

Aξίες:

2
,

Μελωδία
• Τονικές µελωδίες σε µείζονες µέχρι δύο (2) διέσεις/υφέσεις, σε φυσική ελάσσονα

4.5

Αρµονία
• Συγχορδίες: τετράφωνες, µείζονες και ελάσσονες σε ευθεία κατάσταση και αναγνώρισή τους από
κοινή βάση
• Συνδέσεις κύριων συγχορδιών και µε vi/VI χωρίς ξένους φθόγγους/τονικοποιήσεις/µετατροπίες σε
ευθεία κατάσταση
• Πτώσεις:
o Τέλεια αυθεντική
o Ατελής αυθεντική
o Ηµιτελής ή Μισή (...-V)
o Απροσδόκητη ή Απατηλή (V-? /? όχι η τονική, συνήθως VI)
o Πλάγια ή Εκκλησιαστική (ΙV-I)

4.5

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17
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2. Μουσικοί Πολιτισµοί (Ανάλυση)
Οδηγίες
1. Περίοδοι Διδασκαλίας: 2 διδακτικές περιόδους (δ.π.) την εβδοµάδα
2. Όλες οι θεµατικές ενότητες είναι υποχρεωτικές και διδάσκονται στο τετράµηνο που ορίζεται από τον Προγραµµατισµό, σύµφωνα µε τη σειρά που ο εκπαιδευτικός κρίνει ως
την καταλληλότερη - ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών του
3. Ο Μουσικός Γραµµατισµός (Δείκτης Επιτυχίας 1) καλύπτεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς στις βασικές του έννοιες και, στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων
κατά τη διδασκαλία τους
4. Εκπαιδευτικό Υλικό:
o

Εισαγωγή: Machlis, J. & Forney, C. (1996) H απόλαυση της Μουσικής. Αθήνα: Fagotto.
Συµπεριλαµβάνεται CD µε mp3 και The Norton Scores, Vol. I και ΙΙ (υπάρχει ένα αντίτυπο του κάθε τόµου στο κάθε σχολείο)

o

Αναλύσεις έργων: Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (βλ. πιο κάτω)

o

Παρτιτούρες: αυτές που ορίζονται στις αναλύσεις των έργων

o

Ακροάσεις: αυτές που ορίζονται στις αναλύσεις των έργων

4. Οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που ορίζονται είναι υποχρεωτικοί
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Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
25

Θεµατική Ενότητα: Θέµα Μαθήµατος
Εκπαιδευτικό Υλικό

1. Να ακολουθούν
διαδικασίες
µουσικού
γραµµατισµού,
ώστε να κατανοούν
τα στοιχεία της
µουσικής.

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες

1.1

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά του Ρυθµού
και του Μέτρου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά του Ρυθµού
και του Μέτρου.

•
•
•
•

•

•

•
•

Παλµός
Διάρκεια: όλες οι ρυθµικές αξίες (φθογγόσηµα και παύσεις)
Έµφαση, τονισµοί και εσωτερική διάταξη µέτρου
Μέτρα: απλά, σύνθετα, µεικτά
Ρυθµικά σχήµατα και φαινόµενα (π.χ.
, τρίηχο, συγκοπή, αντιχρονισµοί, swing feel)
Μετρικός οπλισµός
Μετρικές µετατροπίες
Σχέση ρυθµού και λόγου
Πολυρρυθµία

6

Τονικό ύψος, κλαβιέ πιάνου, ρεζίστρο, µεσαίο ντο
Κλειδί Σολ, Φα και Ντο της άλτο και του τενόρου
Βοηθητικές γραµµές
Μελωδικά διαστήµατα
o ανιόντα, κατιόντα
o ο ποιοτικός και ποσοτικός τους χαρακτήρας
o σύµφωνα, διάφωνα
o αναστροφή διαστηµάτων
Χαρακτηριστικά µελωδίας:
o Έκταση: χαµηλότερος και ψηλότερος φθόγγος, σύντοµη-µεσαία-πλατιά
o Σχήµα: καµπυλοειδής, κυµατοειδής, κατιούσα και ανιούσα κατεύθυνση
o Είδος κίνησης: εξέλιξη µελωδίας, βηµατική και αλµατική κίνηση
o Μελωδικά στολίδια
Δοµή µελωδίας
o µοτίβο, φράση, πρόταση, περίοδος, πτώση
o θέµα
Τεχνικές ανάπτυξης µελωδίας: επανάληψη, µίµηση, σµίκρυνση, µεγέθυνση, αντιστροφή
(καθρέπτης), αναδροµή (καρκίνος), αντιαναδροµή (καθρέπτης-καρκίνος)
Χρωµατισµός µελωδίας (word painting)
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1.3

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της Αρµονίας.

•
•
•
•
•

Συγκερασµένο και ασυγκέραστο σύστηµα
Αλλοιώσεις
Διαστήµατα: τόνος και ηµιτόνιο, µικροδιαστήµατα, έλξεις
Αρµονικά διαστήµατα, αναστροφή διαστηµάτων
Είδη κλιµάκων και τρόποι: µείζονα, ελάσσονα, φυσική ελάσσονα, χρωµατική, ολοτονική,
πεντατονική, τρόπος του ρε
Οπλισµός, Τονικότητα, Μετατροπίες, Πολυτονικότητα
Βαθµίδες της κλίµακας, Αρίθµηση συγχορδιών, Αρµονική Ανάλυση
Κύκλος των 5ών
o σχετικές και οµώνυµες κλίµακες
Διατονικές, χρωµατικές, εναρµόνιες κλίµακες
Αρµονικός ρυθµός
Συγχορδίες
o Σχήµατα, π.χ. block chords, arpeggios, broken chords, alberti bass
η
η
η
η
o Στοιχεία συγχορδίας: θεµέλιος, µέση, κορυφή, 3 , 5 , 7 , 9 κ.ο.κ.
o Αρίθµηση συγχορδιών
o Είδη: µείζονες, ελάσσονες, αυξηµένες, ελαττωµένες
o Κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες
o Οι λειτουργίες των συγχορδιών στον µείζονα και ελάσσονα τρόπο
o Ευθεία κατάσταση και αναστροφές (πρώτη και δεύτερη αναστροφή)
o Κλειστή και ανοικτή (ευρεία) θέση
o Διαδοχή συγχορδιών
η
η
o Επέκταση συγχορδιών, π.χ. µε 7 , 9 κ.ο.κ.
Διάνθιση µελωδίας
Πτώσεις
Μετατροπίες
Αλυσίδες
Αρµονικά στοιχεία (π.χ. µπάσο κοντίνουο, οστινάτο, ισοκράτης/πεντάλ, riff)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της Υφής.

•
•
•

πυκνή, αραιή
Είδη: µονοφωνία, ετεροφωνία, πολυφωνία (αντίστιξη), οµοφωνία
Άλλοι όροι, π.χ. αντιφωνία, αντιµελωδία, ισοκράτης (πεντάλ)

1.5

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της Μορφής
ενός έργου.

•
•
•
•

Επαναλήψεις, αντιθέσεις, παραλλαγές
Μορφοπλαστικά στοιχεία: µοτίβο, θέµα, απάντηση, θεµατική ανάπτυξη, αλυσίδα
Τµήµατα και µέρη (π.χ. A, AB, ABA, head, intro, outro, solo, impro, coda, break)
Μουσικές φόρµες και δοµές, π.χ. µορφή σονάτα

1.6

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της
Ταχύτητας.

•

Ρυθµική αγωγή, τέµπο

•

Μετρονόµος, π.χ.

= 66
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1.7

1.8

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της
Δυναµικής.
επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της
Έκφρασης.

•
•
•
•
•

Σηµάνσεις, π.χ. rit. ,
Ιταλική ορολογία, π.χ. Αdagio
Ένταση
Σηµάνσεις, π.χ. pp
Ιταλική ορολογία

•
•

Σηµάνσεις
Iταλική ορολογία, π.χ. dolce

1.9

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της
Άρθρωσης.

•
•

Σηµάνσεις, π.χ. stacc. ή
Iταλική ορολογία, π.χ. staccato

1.10

επιδεικνύουν γνώσεις και
δεξιότητες που αφορούν στα
χαρακτηριστικά της Χροιάς.

•
•
•

Μουσικά όργανα: χορδόφωνα, ιδιόφωνα, µεµβρανόφωνα, αερόφωνα, ηλεκτρόφωνα
Φωνή: εκτάσεις, soprano, mezzo soprano, alto, contralto, tenore, baritono, basso
Μουσικά σύνολα: χορωδιακά, µουσικής δωµατίου, ορχήστρες (π.χ. παραδοσιακές,
συµφωνική ορχήστρα κλασικισµού ή ροµαντισµού)

1. 11

εντοπίζουν και να
περιγράφουν τα πιο πάνω
µουσικά στοιχεία σε
παρτιτούρα.

•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία
Είδη: Συµβατική σηµειογραφία, προσωπική σηµειογραφία, γραφική παρτιτούρα
Παρτιτούρα, Οδηγός (lead sheet)
Παρτιτούρες: µουσικών συνόλων, συµφωνικής ορχήστρας
Μουσική γλώσσα: ορολογία, λεξιλόγιο (βλ. Δ.Ε.Ε. 1.1 - 1.10)

Εκπαιδευτικό Υλικό
o Μαχλίς: σσ. 1-66
o Ακροάσεις και Αναλύσεις αποσπασµάτων έργων διάφορων στιλ, µέσω παρτιτούρας
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2. Να κατανοούν σε
βάθος µουσικά είδη
και στιλ ποικίλων
µουσικών
πολιτισµών, και να
τα τοποθετούν µέσα
στο κοινωνικό
πλαίσιο που
δηµιουργήθηκαν.

2.1

αναλύουν έργα της Δυτικής
Μουσικής:
• της περιόδου του Μπαρόκ

•
•
•

Το πνεύµα του µπαρόκ: τέχνη, πολιτική, επιστήµες, θρησκεία, ο ρόλος του καλλιτέχνη
Το ύφος της µουσικής µπαρόκ: µουσικά χαρακτηριστικά
Η µουσική µπαρόκ συγκριτικά µε άλλα στιλ και είδη µουσικής

•

Μπαρόκ σόλο κοντσέρτο: η οργανική µουσική της εποχής µπαρόκ, τα µέρη του σόλο
κοντσέρτου, σόλο, tutti, ριτορνέλο, επεισόδια, τονικότητες

5

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Εισαγωγικά: Μαχλίς: σσ. 172-177
• Αντόνιο Βιβάλντι, Τέσσερις Εποχές, «Άνοιξη», Μέρος Α΄
Ανάλυση: Σοφία Πετούση, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
2.3

αναλύουν τραγούδια της
Δηµοφιλούς Μουσικής

Ποπ
• Τα µουσικά χαρακτηριστικά της ποπ µουσικής (π.χ. σύντοµο, απλό, ευκολοµνηµόνευτο,
µελωδικό τραγούδι, επαναλήψεις, οµοιότητες)
• Ο χαρακτήρας και ο ρόλος της (π.χ. η απήχηση και η ευχαρίστηση του ευρέος κοινού,
θεµατολογία, σχέση µε το κοινωνικοπολιτικό συγκείµενο)
• Έκταση: µικρή µέχρι µέτρια
• Μορφή: στροφή – επωδός (κουπλέ-ρεφρέν)
• Χαρακτηριστικά στοιχεία: hooks, riffs, loops
• Χορευτικοί ρυθµοί
• Σύνδεση µε τη µουσική βιοµηχανία και τα Μ.Μ.Ε.

4

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Μπητλς, «Let it be»
Ανάλυση: Γεωργία Νεοφύτου - Χρύσω Γρηγορίου, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
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2.4

αναλύουν Παραδοσιακές
Μουσικές του κόσµου:
• από την Ελλάδα

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Το κοινωνικό συγκείµενο, συστήµατα αξιών, δοµές, ιεραρχίες
Γεωγραφικό και φυσικό περιβάλλον, οικονοµικοί, ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες
Πολιτισµικά δάνεια, συγκρητισµός
Ο ρόλος της µουσικής στην κοινωνία, µουσικό νόηµα
Τα χαρακτηριστικά παραδοσιακής µουσικής (π.χ. προφορική παράδοση, παραλλαγές,
άγνωστος δηµιουργός, συλλογική έκφραση, λειτουργικότητα της µουσικής στην κοινωνία,
απουσία γραφής)
Τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε παραδοσιακής µουσικής
Μουσικά σύνολα (φωνητικά και οργανικά)
Είδη τραγουδιών: θεµατολογία, µορφή
Συστήµατα χορδίσµατος, µικροδιαστήµατα, έλξεις
Το τρίπτυχο µέλος-χορός-λόγος
Χορός: ρυθµοί, ήθος
Λόγος: οµοιοκαταληξία, µέτρο, διάταξη κειµένου, µουσική επένδυση κειµένου (συλλαβική,
µελισµατική)
Εθνοµουσικολογική έρευνα: προετοιµασία, έρευνα πεδίου - συλλογή δεδοµένων, ανάλυση,
διάχυση αποτελεσµάτων

4

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Ελληνόφωνο Πολυφωνικό Τραγούδι: «Δεροπολίτισσα», Δροπόλεως Ηπείρου
Ανάλυση: Παρασκευή Κανελλάτου - Μαρία Ζαννέτου, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
2.5

αναλύουν τραγούδια του
Ελληνικού τραγουδιού του
ού
20 αι.

•
•
•
•
•

•
•

Το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό συγκείµενο
Τα µουσικά και εξωµουσικά του χαρακτηριστικά, δυτικοευρωπαϊκό ύφος, επώνυµη
δηµιουργία, µαζική απήχηση
Πρωτεργάτες και καταξιωµένοι συνθέτες και ερµηνευτές
Ο κοινωνικός ρόλος του ελληνικού τραγουδιού, η αναζήτηση και διαφύλαξη της ελληνικής
εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας
Σχέση του ελληνικού τραγουδιού µε άλλα είδη µουσικής (θρησκευτική, ελληνική
παραδοσιακή, ρεµπέτικο και λαϊκό, παραδοσιακή άλλων χωρών, ελληνική εθνική σχολή,
δυτική µουσική)
Σχέση µε την ποίηση, τον χορό και άλλες τέχνες
Ενορχηστρωτικοί και υφολογικοί ιδιωµατισµοί

4

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Μάνος Χατζιδάκις: Η µουσική του Μ. Χατζιδάκι στην ταινία «Στέλλα» (1955) και οι
κοινωνικές της προεκτάσεις
Ανάλυση: Χρίστος Σταυρινίδης, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
Επανάληψη - Διαγώνισµα

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17
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Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
25

Θεµατική Ενότητα: Θέµα Μαθήµατος
Εκπαιδευτικό Υλικό
Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:
2. Να κατανοούν σε
βάθος µουσικά είδη και
στιλ ποικίλων
µουσικών πολιτισµών,
και να τα τοποθετούν
µέσα στο κοινωνικό
πλαίσιο που
δηµιουργήθηκαν.

2.1

αναλύουν έργα της Δυτικής
Μουσικής:
• της περιόδου του Μπαρόκ

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες

•
•
•

Το πνεύµα του µπαρόκ: τέχνη, πολιτική, επιστήµες, θρησκεία, ο ρόλος του καλλιτέχνη
Το ύφος της µουσικής µπαρόκ: µουσικά χαρακτηριστικά
Η µουσική µπαρόκ συγκριτικά µε άλλα στιλ και είδη µουσικής

6

Εκπαιδευτικό Υλικό
•
Εισαγωγή: Μαχλίς: σσ. 135 - 144
•

Μπαρόκ όπερα: τα συστατικά της (π.χ. ρετσιτατίβο, άρια, µουσικά σύνολα (σολίστες,
σύνολα, χορωδία), σκηνές, πράξη, ουβερτούρα, λιµπρέτο
Εκπαιδευτικό Υλικό
• Εισαγωγικά: Μαχλίς: σσ. 145-146 και 151-154
• Χένρυ Πέρσελ, Διδώ και Αινείας: «To xέρι σου, Μπελίντα» και «Όταν το χώµα θα µε
σκεπάζει»
Ανάλυση: Ιωάννα Σατραζάµη, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη

•

της περιόδου του
Κλασικισµού

•
•
•

το πνεύµα του κλασικισµού
το ύφος της κλασικής µουσικής: µουσικά χαρακτηριστικά
η µουσική την περίοδο του κλασικισµού συγκριτικά µε άλλα στιλ και είδη µουσικής

•

Κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων: µουσική δωµατίου, σύνολα, µέρη, φόρµα

6

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Εισαγωγικά: Μαχλίς: σσ.211-213
• Γιόζεφ Χάυντν, Κουαρτέτο Εγχόρδων στη Μιb Μείζονα, Έργο 33, Αρ. 2 - «Το αστείο»,
Μέρος 4ο, Finale – Presto
• Ανάλυση: Έλενα Παπαευριπίδου, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
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•

Μορφή σονάτα: έκθεση, ανάπτυξη, επανέκθεση, πρώτο και δεύτερο θέµα, γέφυρα,
κοντέτα, κύρια τονικότητα, µετατροπίες, επεξεργασία, πτώσεις, κόντα

6

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Μαχλίς: σσ. 195-202
• Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ, Σονάτα για Πιάνο Αρ. 16 σε Ντο Μείζονα, Κ.545,
Μέρος Α΄
Ανάλυση: Σταύρια Κοτσώνη - Brown, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
2.2

αναλύουν µουσική και
τραγούδια του παγκόσµιου
Μουσικού Θεάτρου

Mιούζικαλ
• Τα συστατικά στοιχεία του µιούζικαλ: ο ρόλος του καθενός και η µεταξύ τους σχέση
• Η σχέση του µε την όπερα
• Τα µουσικά χαρακτηριστικά του µιούζικαλ
• Είδη τραγουδιών
• Μουσική βιοµηχανία

4

Εκπαιδευτικό Υλικό
• Εισαγωγή: Μαχλίς: σσ. 406-407 (To Αµερικανικό Μουσικό Θέατρο)
• Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera, Άρια «Think of me»
Ανάλυση: Χριστίνα Πάιπερ, Επιµέλεια: Αντωνία Φοράρη
Επανάληψη - Διαγώνισµα

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17
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3. Aρµονία
Οδηγίες
1. Διδακτικές Περίοδοι: µία (1) διδακτική περίοδο (δ.π) την εβδοµάδα
2. Όλοι οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας είναι υποχρεωτικοί και διδάσκονται στο τετράµηνο και µε τη σειρά που ορίζεται από τον Προγραµµατισµό
3. Εκπαιδευτικό Υλικό: Κostka, F., Payne, D. & Almén B. (2018) Tonal Harmony with an introduction to post-tonal music. New York: McGraw-Hill Education
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

5. Να αποκτήσουν
δεξιότητες µουσικής
δηµιουργίας, που
αφορούν -κυρίως- στην
εναρµόνιση, τον
αυτοσχεδιασµό και τη
σύνθεση, στο πρότυπο
προσεγγίσεων
προγενέστερων
δηµιουργών.

Οι µαθητές/τριες να είναι
σε θέση να:
5.1
υιοθετούν
διαδικασίες
και πρακτικές
της
τονικής
αρµονίας,
αφού πρώτα
αναλύσουν
αυθεντικά
µουσικά
παραδείγµατα.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
12

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες
Τονική Αρµονία
5
• Κανόνες Τονικής Αρµονίας: οριζόντια κίνηση των φωνών και αρµονικές συνδέσεις
o Οριζόντια ανάπτυξη φωνών και τα χαρακτηριστικά τους:
- ρυθµός, π.χ. κατάλληλες ρυθµικές αξίες
- αρµονία, π.χ. ορθές νότες της συγχορδίας
- κίνηση, π.χ. απαγορεύονται τα αυξηµένα διαστήµατα
- νότες έλξης, π.χ. ο προσαγωγέας οδηγεί στην τονική
o Αρίθµηση βαθµίδων σύµφωνα µε το είδος των συγχορδιών, π.χ. I για µείζονα και i για ελάσσονα, κ.λπ.
o Τρίφωνες και τετράφωνες συγχορδίες
o Έκταση φωνών Σοπράνο-Άλτο-Τενόρος-Μπάσος (S-A-T-B)
o Γραφή ορθών συγχορδιών σε κλειδί του Σολ και Φα για SATB, κλειδί Σολ οι S-A και κλειδί Φα
οι T-B
o Ορθοί διπλασιασµοί
o Πλήρεις και ελλιπείς συγχορδίες
o Κλειστή και ευρεία θέση συγχορδιών
o Διασταυρώσεις φωνών
o Χάσµατα, Υπερπήδηση και Επικάλυψη φωνών
ες
ες
o Παράλληλες και αντιπαράλληλες 5 , 8
- είδη κινήσεων φωνών: στατική, πλάγια, ευθεία, αντίθετη, παράλληλη
ες
ες
- ευθείες ή κρυµµένες 5 και 8
- εξαιρέσεις
•

Σύνδεση συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση
o Κύκλος µε τις 5ες: η λειτουργία της κάθε βαθµίδας στον µείζονα και ελάσσονα τρόπο, καλές
και κακές συνδέσεις σε µείζονα και ελάσσονα τρόπο
o Σύνδεση των κύριων συγχορδιών (Ι, ΙV, V, i, iv)
o Σύνδεση κύριων συγχορδιών µε και χωρίς κοινό φθόγγο
ο
o Δευτερεύουσες συγχορδίες (VI/vi, ii, vii , iii), ο ρόλος τους (και µέσα από έργα) και οι
συνδέσεις τους

5

12/18

Επανάληψη - Διαγώνισµα

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

5. Να αποκτήσουν
δεξιότητες µουσικής
δηµιουργίας, που
αφορούν -κυρίως- στην
εναρµόνιση, τον
αυτοσχεδιασµό και τη
σύνθεση, στο πρότυπο
προσεγγίσεων
προγενέστερων
δηµιουργών.

Οι µαθητές/τριες να είναι σε
θέση να:
5.1
υιοθετούν
διαδικασίες και
πρακτικές της
τονικής αρµονίας,
αφού πρώτα
αναλύσουν αυθεντικά
µουσικά
παραδείγµατα.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτικές
Περίοδοι
13

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις, Αξίες
•

Σύνδεση συγχορδιών σε Α΄ Αναστροφή
o Αρίθµηση
6 6
6
6
6
o Αναστροφή κύριων συγχορδιών: Ι /i , IV /iv , V
o Ορθοί διπλασιασµοί
6
o6
o Συνδέσεις ii και ii
o Συνδέσεις vi/ VI
o6
o Συνδέσεις vii

5

•

Σύνδεση συγχορδιών σε Β΄ αναστροφή
o Αρίθµηση και Διπλασιασµοί

3

o

6
ΠτωτικόΙ 4

6
6
6
π.χ. Ι - ii -ΙI 4 - V - I , Ι - IV -ΙI 4 - V - I

o

6
ΔιαβατικόΙ 4

I-V
Ι 64 - I6 και I6 - VΙ 64 - I
6
6
6
6
IV -ΙI 4 - IV και IV -ΙI 4 - IV

o

6
ΠλάγιοΙ 4 (εκκλησιαστική πτώση, ισοκράτης/πεντάλ)

I - ΙV
Ι 64 - I
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•

Επανάληψη - Διαγώνισµα

Πτώσεις
o Τέλεια αυθεντική
o Ατελής αυθεντική
o Ηµιτελής ή Μισή (...-V)
o Απροσδόκητη ή Απατηλή (V-? /? όχι η τονική, συνήθως VI)
o Πλάγια ή Εκκλησιαστική (ΙV-I)
o H χρήση της τρίτης του Πικαρντί σε καταληκτική πτώση

Λύση προηγούµενων Εξεταστικών Δοκιµίων

3

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 14-17
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Σε συνέχεια των πιο πάνω, αναφέρονται τα εξής:
• Οι ακόλουθοι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας αφορούν ένα, δύο ή όλα τα αντικείµενα του µαθήµατος (Μουσικοί Πολιτισµοί, Αρµονία, Ακουστικά).
• Οι ακόλουθοι Δείκτες Επάρκειας διδάσκονται παράλληλα µε τους προαναφερθέντες και λειτουργούν ως εργαλεία, στρατηγικές, τρόποι σκέψης, στάσεις και αξίες
που χρειάζεται οι µαθητές σταδιακά να αποκτήσουν και συνεχώς να αναπτύσσουν για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των µουσικών τους γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων, όπως περιγράφονται από τους ακόλουθους Δείκτες Επιτυχίας.
Δείκτες Επιτυχίας

Δείκτες Επάρκειας

1. Να ακολουθούν
διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού, ώστε να
κατανοούν τα στοιχεία της
µουσικής.

1.12 χρησιµοποιούν τη µουσική
τεχνολογία ως εργαλείο ώστε να
κατανοούν, να χρησιµοποιούν και να
βελτιώνουν τα πιο πάνω µουσικά
στοιχεία σε πλαίσιο ακρόασης,
εκτέλεσης και δηµιουργίας της
µουσικής - είτε από τους ίδιους είτε
από τρίτους.

•

2. Να κατανοούν σε
βάθος µουσικά είδη και
στιλ ποικίλων µουσικών
πολιτισµών, και να τα
τοποθετούν µέσα στο
κοινωνικό πλαίσιο που
δηµιουργήθηκαν.

2.6 περιγράφουν τη σχέση της
µουσικής µε κοινωνικές
παραµέτρους που την καθόρισαν

•
•

•

•

•

•

2.7 προσδιορίζουν την προσφορά
ενός έργου/συνθέτη στην εξέλιξη
της ιστορίας της µουσικής

•
•
•

Μουσικοί
Πολιτισµοί

Αρµονία

Ακουστικά

Μουσικά λογισµικά, µουσικές εφαρµογές και µουσικός
εξοπλισµός, π.χ.
o λογισµικά εξάσκησης ακουστικών δεξιοτήτων
o λογισµικά καταγραφής µουσικής σηµειογραφίας
Διαδίκτυο, µουσικές ιστοσελίδες για σκοπούς έρευνας,
εξάσκησης και εκµάθησης της µουσικής, π.χ.
o κατέβασµα παρτιτούρων, αρχείων mp3

✔

✔

✔

Χώρος, Xρόνος
Ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό,
καλλιτεχνικό, γεωγραφικό και οικονοµικό πλαίσιο που
αφορά στη δηµιουργία, εκτέλεση και πρόσληψη της
µουσικής
Το πλαίσιο και η διαδικασία για τη δηµιουργία της
µουσικής, την εκτέλεσή της και την πρόσληψή της, π.χ.
o κατά την εποχή µπαρόκ: η «προστασία» των
συνθετών από την αριστοκρατία και η παραγγελία
έργων, η εκτέλεσή τους στα παλάτια µε ακροατήριο
την αριστοκρατία
Η µουσική ως πολιτική πράξη, π.χ.
o η xρήση της µουσικής από τον Χατζιδάκι στην ταινία
«Στέλλα» αναφορικά µε τον ρόλο της γυναίκας και
την ελληνική εθνική ταυτότητα
Ο ρόλος και η λειτουργία της µουσικής στην κοινότητα,
π.χ.
o η διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην
παραδοσιακή µουσική

✔

Σηµαντικοί συνθέτες και έργα τους
Εξελίξεις, καινοτοµίες και πειραµατισµοί στη µουσική
δηµιουργία και πράξη
Σηµαντικοί σταθµοί στην εξέλιξη της µουσικής, π.χ. η
κατασκευή του πιάνου

✔
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3. Να αναπτύξουν τις
ακουστικές τους
δεξιότητες, ώστε να
εντοπίζουν ακουστικά
στοιχεία της µουσικής και
να ανταποκρίνονται σε
αυτά µε µουσικό τρόπ

3.1 εφαρµόζουν γνωστικές
διαδικασίες ώστε να αναπτύξουν την
ακουστική τους σκέψη, η οποία
περιλαµβάνει τη λήψη, την
κατανόηση, την ανταπόκριση και την
αποµνηµόνευση της µουσικής κατά
την παραγωγή του ήχου, την παύση
του, καθώς και την παντελή απουσία
του.

•
•
•

•
•
•
•

4. Να αναπτύξουν
δεξιότητες
εκτέλεσης και
τραγουδιού
προκειµένου να τις
χρησιµοποιούν για
την κατανόηση της
µουσικής.

3.2 ακολουθούν δεξιότητες
ενεργητικής ακρόασης για να
περιγράψουν στοιχεία της σύνθεσης
και της εκτέλεσης ενός έργου και να
τα συσχετίζουν µε την παρτιτούρα
του, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα
τις µουσικές τους γνώσεις και
δεξιότητες.

•

4.1 αποδίδουν τα στιλιστικά
χαρακτηριστικά ενός
έργου/τραγουδιού µε κατάλληλο
τρόπο και µουσικότητα,
απολαµβάνοντας ταυτόχρονα τη
µουσική πράξη.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Μίµηση: ρυθµικά, µελωδικά, αρµονικά µουσικά
σχήµατα
Ακουστική µνήµη
o ανάκληση και αναπαραγωγή
Ανάγνωση (σολφέζ)
o ρυθµικές συλλαβές, ρυθµός λόγου
o σχετικό solfa σύστηµα
π.χ. µέτρηµα µε το χέρι και χειρονοµική επίδειξη του
ύψους
Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων της µουσικής (βλ.
Δ.Ε.Ε.1 Μουσικός Γραµµατισµός)
Ανταπόκριση µε δηµιουργικό τρόπο στη µουσική, π.χ.
ερώτηση - απάντηση
Μεταφορά (τρανσπόρτο): στο χαρτί και στο τραγούδι
Εσωτερική ακοή, νοερή οπτικοποίηση του µουσικού
ήχου

✔

✔

✔

Τα µουσικά χαρακτηριστικά ενός έργου (βλ. Δ.Ε.Ε. 2
Μουσικοί Πολιτισµοί)
Η µεταξύ τους σχέση και αλληλοεξάρτηση
Η εξέλιξη των µουσικών στιλ κατά τις περιόδους της
µουσικής
Παρτιτούρα (βλ. Δ.Ε.Ε. 1)
Χάρτης Ακρόασης
Μουσικοκριτική (βλ. Δ.Ε.Ε. 4.1 της Β4)

✔

✔

✔

Ακριβής απόδοση του µουσικού κειµένου
Προσπάθεια για τεχνική επάρκεια
Καταλληλότητα και συνέπεια στο µουσικό στιλ
Εκτελεστικές προσεγγίσεις, διακεκριµένοι εκτελεστές,
εγνωσµένου κύρους σύνολα και ορχήστρες
Ροή και άνεση
Μουσική έκφραση και ερµηνεία
Μουσική επικοινωνία: προβολή, πειστικότητα
Μουσικό νόηµα (βλ. Β4, Ακρόαση, Δ.Ε.Ε. 5.3)
o
Θετική σχέση µε τα ενδογενή νοήµατα της
µουσικής (δηλ. τη µουσική αυτή καθεαυτή) καθώς
και τα εξωµουσικά της νοήµατα

✔
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5. Να αποκτήσουν
δεξιότητες µουσικής
δηµιουργίας, που
αφορούν -κυρίως- στην
εναρµόνιση, τον
αυτοσχεδιασµό και τη
σύνθεση, στο πρότυπο
προσεγγίσεων
προγενέστερων
δηµιουργών.

✔

✔

4.2 χρησιµοποιούν τις δεξιότητες
τους στην εκτέλεση πιάνου
(keyboard harmony) και στην
ερµηνεία τραγουδιού, ώστε να
αναπτύσσουν τις µουσικές τους
γνώσεις και δεξιότητες (π.χ.
ακρόαση, εναρµόνιση µελωδίας).

•

5.2 υιοθετούν τεχνικές
αυτοσχεδιασµού άλλων
δηµιουργών, σε δικές τους µουσικές
δηµιουργίες.

•
•

Πρότυπο
Τεχνικές αυτοσχεδιασµού
o Ανατοποθέτηση (displacement) και Μετατροπίες
(µέτρο, ρυθµό, µελωδία, αρµονία)
o Σµίκρυνση, Μεγέθυνση, Αναστροφή, Καρκίνος
o Προσθήκη ξένων φθόγγων
Συνδυασµός των πιο πάνω

✔

✔

5.3 υιοθετούν τεχνικές σύνθεσης
άλλων δηµιουργών, σε δικές τους
σύντοµες µουσικές δηµιουργίες

•

Στάδια συνθετικής διαδικασίας:
o πρότυπο έργο - δηµιουργικό ερέθισµα
o πιθανοί τρόποι δηµιουργίας και ανάπτυξης νέου
έργου
o πρόγραµµα και προσχέδιο της
σύνθεσης/αυτοσχεδιασµού
o στοιχεία και τεχνικές επεξεργασίας και ανάπτυξής
του
o πρώτη εκδοχή για σχόλια και εισηγήσεις
o επόµενες εκδοχές
o ολοκλήρωση σύνθεσης
o παρουσίαση και εκτέλεση
o δυνατά και αδύνατα σηµεία έργου
o βελτίωση και µελλοντική πορεία
o αρχειοθέτηση έργου
o διάχυση έργου

✔

✔

Keyboard harmony και Τραγούδι, π.χ.
o αυτοσυγκέντρωση, νοητικές δυνάµεις, µουσική
σκέψη
o η ακρόαση και η εκτέλεση µε προσήλωση και
κριτική προσέγγιση
o νοερή οπτικοποίηση πριν την εκτέλεση
o ταύτιση ήχου: νοερώς και στην πράξη (πιάνο και
τραγούδι)
o χτίσιµο συγχορδιών στο πιάνο, αλλαγή είδους
o εκτέλεση εναρµονισµένης µελωδίας στο πιάνο
o το τραγούδι ως συνοδεία κατά την εκτέλεση στο
πιάνο

✔

µόνο για τον
Δείκτη
Επιτυχίας 1
(µουσικό
γραµµατισµό)
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6. Να αναπτύξουν την
ατοµική τους µουσική
ταυτότητα προκειµένου
να προχωρήσουν σε
πανεπιστηµιακές
σπουδές µε απώτερο
στόχο την
επαγγελµατική τους
αποκατάσταση ή/και την
πολύπλευρη ανάπτυξη

✔

✔

•
•
•

Υπάρχοντα στοιχεία και τεχνικές σύνθεσης/
αυτοσχεδιασµού
Νέες ή/και καινοτόµες δηµιουργικές προσεγγίσεις
Προσωπική µουσική ταυτότητα
Μουσική τεχνολογία και Τεχνολογικά µέσα, υπηρεσίες
και προϊόντα για την καταγραφή, ανάλυση, µεταγραφή,
παραλλαγή και διαχείριση του ήχου και της µουσικής
πληροφορίας

6.1 αποδοµούν και να αναδοµούν
την ατοµική µουσική τους
ταυτότητα, µε στόχο τη συνεχή
προσωπική τους µουσική ανάπτυξη.

•
•
•

Η κατασκευή της µουσικής ταυτότητας
Ατοµικά χαρακτηριστικά και κοινωνικοί παράγοντες
Ατοµικό πλάνο µουσικής ανάπτυξης

✔

✔

✔

6.2 προσδιορίζουν, µέσα από
διαδικασίες προσωπικής
ενδοσκόπησης που αφορά στην
µουσική τους ταυτότητα, ενδεχόµενες
προοπτικές εξέλιξής τους ως
επαγγελµατίες του χώρου της
µουσικής.

•

Προσωπικές προοπτικές, δυνατότητες, κλίσεις και
ενδιαφέροντα
Μουσικά επαγγέλµατα και προοπτικές επαγγελµατικής
αποκατάστασης
Η ζωή ενός συνθέτη, εκτελεστή ή άλλου επαγγελµατία
του χώρου της µουσικής
o προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες, αναγκαίος
εξοπλισµός, υποχρεώσεις, βιοπορισµός, συνθήκες
στον χώρο
o εργοδότες, π.χ. µουσική βιοµηχανία, µουσικοί
οργανισµοί, κ.λπ.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

5.4 προσθέτουν το προσωπικό
τους στιλ σε υπάρχουσες τεχνικές
σύνθεσης και αυτοσχεδιασµού.

•

6.3 εντάσσονται ενεργά και να
συµβάλλουν σε πολιτιστικές
δράσεις του στενού και ευρύτερου
κοινωνικού τους χώρου,
επιδεικνύοντας αρτιότητα και
υπευθυνότητα.

•
•

•

Σπουδές - Κατάρτιση: Πανεπιστηµιακοί κλάδοι για
µουσικές σπουδές, απαιτήσεις εισδοχής, εναλλακτικές
δυνατότητες επιµόρφωσης (π.χ. διαδικτυακά σεµινάρια
επαγγελµατικών οργανισµών, δηµιουργία µουσικού
πορτφόλιο)

•

Η κοινότητα των επαγγελµατιών του χώρου της
µουσικής (π.χ. εκτελεστής, συνθέτης, ακροατής,
παραγωγός, µαέστρος, µάνατζερ)
Η ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα του χώρου
της µουσικής (π.χ. ερευνητές, µουσικολόγοι,
εθνοµουσικολόγοι, κ.λπ.)
Δίκτυα επαγγελµατιών της µουσικής
Προσωπική µουσική έκφραση
Ενσυναίσθηση, κοινωνικές συνθήκες µουσικής πράξης
Μουσική επικοινωνία

•

•
•
•
•
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