
CHITARA

PROGRAMA ANALITICA

DURATA CURSULUI: 3 ani

ANUL I

Organizarea clasei; descrierea instrumentului, istoric, 
acordaj.

Invatarea notelor si a valorilor de note, pozitia mainii 
drepte si a mainii stangi.

Exercitii pentru mana dreapta pe corzi libere cu diferite 
valori de note si pauze.

Alternarea degetelor p, i, m, a indeverse formule
Exercitiipentru folosirea degetelor mainii stangi cu diferite 

valori de note.
Studii in gamele Do major, Sol major, La minor, Mi minor si 

Re major; invatarea semnelor de alteratie.
Piese pentru chitara la fiecare din gamele invatate.

Material pentru examen: o gama, cadenta, preludiu si un 
studiu de la gama prezentata. Opiesa la alegerea cursantului. 
                                                 

ANUL II

Organizarea clasei. Recapitularea materiei parcurse in anul 
I

Studii in gamele La major, Fa# minor, Fa major, Mib major, 
Mi major.

Legato ascendent si descendent.
Game in terte, sexte si octave; studii aplicative.
Studiul pozitiilor a II-a, a III-a, a IV-a si a V-a.



Studiul acordurilor majore,minore, cu cvinta marita si 
micsorata, cu sexta si cu septima

Piese pentru chitara in concordanta cu posibilitatile tehnice 
ale cursantului.

Repertoriu: 3,4 piese (apartinand diferitelor stiluri).

Material pentru examen: o gama, cadenta, preludiu si un 
studiu de la gama prezentata.1,2 piese. 
                                               

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Gamele mentionate mai sus,studiul intervalelor, studiul 
acordurilor, 3,4 piese apartinand diferitelor stiluri.    

Anul III

Organizarea clasei. Recapitularea materiei parcurse in anul 
II.

Studii pentru consolidarea a II-a, a III-a, a IV-a si a V-a; 
studiul pozitiilor a VII-a, a IX-a si a X-a.

Studii pentru dezvoltarea tehnicii mainii drepte si a mainii 
stangi.

Studii si piese in game cu 4,5 si 6 alteratii.
Studierea diferitelor formule de acompaniament.
Notiuni tehnice si practice despre chitara electrica.
Studierea a 7,8 piese pentru chitara apartinand diferitelor 

stiluri.

Repertoriu: 7,8 piese (de diferite stiluri).

Material pentru examen: o gama, cadenta, preludiu, unu sau 
doua studii de la gama prezentata si 1,2 piese. 
                                                

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Gamele cu 4-6 alteratii, formule de acompaniament, notiuni 
despre chitara electrica, 7-8 piese pentru chitara. 


