ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΒΑΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ιστορική,
1.1 Ο μαθητής επιδιώκεται να γνωρίσει την
μορφολογική προϊστορία του βιολοντσέλου και την εξέλιξή του
αναφορά
μέχρι την τελική ιστορική του μορφή.
1.2 Να γνωρίσει την ονομασία όλων των μερών του
οργάνου, καθώς και τη χρησιμότητά τους.
1.3 Να γνωρίσει με σαφήνεια κάθε περιοχή του
δοξαριού, με το όνομά της.
1.4 Να γνωρίσει τα μουσικά έργα του ρεπερτορίου του
βιολοντσέλου.
2. Στάση
σώματος και
τοποθέτηση
χεριών

2.1 Ο μαθητής πρέπει να τοποθετήσει σωστά τα πόδια
του, τον κορμό του, τους ώμους, τους αγκώνες και
τους καρπούς και να τοποθετήσει το βιολοντσέλο στο
σωστό ύψος σε σχέση με το σώμα του.
2.2 Να γνωρίσει την ονομασία όλων των μελών του
χεριού.
2.3 Να κατανοήσει τον τρόπο που κρατούμε το δοξάρι
και τον τρόπο που τοποθετούμε το αριστερό χέρι, με
ιδιαίτερη έμφαση στον αντίχειρα.
2.4 Να αναγνωρίσει τις ομοιότητες ως προς τη χρήση
των δύο χεριών.
3. Παραγωγή 3.1 Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά
και ποιότητα του καλού ήχου.
ήχου
3.2 Να γνωρίσει το μηχανισμό παραγωγής του ήχου.
3.3 Να καταφέρει να παράγει τον ελεύθερο και
αβίαστο ήχο της χορδής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.1.1 Ιστορία των προγόνων του βιολοντσέλου και της εξέλιξής
του στο χώρο και το χρόνο.
1.2.1 Παρουσίαση του οργάνου εξωτερικά και εσωτερικά.
1.3.1 Παρουσίαση και οριοθέτηση των περιοχών του δοξαριού.
1.4.1 Ακρόαση συναυλιών, έρευνα στο διαδίκτυο, μέσα
αναπαραγωγής μουσικής.

2.1.1 Σωστή ανατομική τοποθέτηση όλου του σώματος σε
σχέση με το όργανο και το κάθισμα.
2.2.1 Ονομασία των μελών και των κλειδώσεων του χεριού και
εξήγηση της λειτουργίας τους.
2.3.1 Τοποθετούμε τα χέρια και τα δάκτυλα ένα-ένα με
ακρίβεια και ελάχιστη πίεση.
2.3.2 Χρησιμοποιούμε φωτογραφικό υλικό.
2.4.1 Εξήγηση των κοινών λειτουργιών και κρατήματος των δύο
χεριών.
3.1.1 Παρουσίαση της ελευθερίας, της ομαλότητας και του
αβίαστου ήχου της χορδής.
3.2.1 Εξήγηση της σχέσης δοξαριού χορδής και της λειτουργίας
παραγωγής ήχου.
3.3.1 Ασκήσεις μεγάλων και γρήγορων κινήσεων του δοξαριού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ
4. Ανάγνωση 4.1 Το κλειδί
και τεχνική
4.1.1. Ο μαθητής καλείται να αναγνωρίζει, να διαβάζει
και να γράφει το κλειδί του Φα.

4.2 Pizzicato. Εφαρμογή των pizzicato σε όλες τις
χορδές.

4.3. Κούρδισμα. Ο μαθητής καλείται να αναγνωρίζει
τις ανοικτές χορδές του βιολοντσέλου

4.4 Δακτυλοθεσία: Ο μαθητής καλείται να εξασκηθεί
στα εξής:
Εύρεση της πρώτης θέσης σε όλες τις χορδές..
Ορθή τοποθέτηση των δαχτύλων στην ταστιέρα στην
πρώτη θέση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
4.1.1 Το σχηματίζουμε σε πεντάγραμμο ή στον πίνακα και το
δείχνομε στο βιβλίο
4.1.2 Τονίζουμε τη σημασία της τέταρτης γραμμής που δίνει την
ονομασία στη νότα φα
4.1.3 Να σχηματιστεί από τον μαθητή το κλειδί του Φα και η
νότα φα στο πεντάγραμμο
4.1.4 Επισημαίνουμε τη σχέση του κλειδιού του φα με το κλειδί
του σολ ως προς την περιοχή του τονικού ύψους που καλύπτει.
4.2.1 Τοποθέτηση του δεξιού χεριού στην ταστιέρα
4.2.2 Tρόπος εφαρμογής των pizz. στις χορδές (Bartok, Π - V,
κ.ά.).
4.2.3 Ασκήσεις pizzicato σε ανοιχτές χορδές.
4.3.1 Να παίξει pizzicato τις ανοιχτές χορδές πολλές φορές από
τη Ντο προς τη Λα και το αντίστροφο και να λέει ταυτόχρονα το
όνομά τους.
4.3.2 Να τις βρει και να τις παίξει στο πιάνο.
4.3.3 Να τις τραγουδήσει (στο τονικό ύψος που μπορεί).
4.3.4 Να τις γράψει στο πεντάγραμμο, να τις αριθμήσει και να
τις μάθει.
4.3.5 Να ακούσει από τον καθηγητή, χωρίς να βλέπει και να
αναγνωρίσει κάθε χορδή.
4.3.6 Να ακούσει τον καθηγητή πώς κουρδίζει παίζοντας διπλές
χορδές και να εξοικειωθεί στο άκουσμα του διαστήματος 5ης.
4.4.1Τοποθέτηση και των τεσσάρων δαχτύλων πάνω στη χορδή.
4.4.2 Τοποθέτηση του αντίχειρα κάτω από την ταστιέρα
ανάμεσα στο 1ο και 2ο δάχτυλο.
4.4.3 Ασκήσεις για εύρεση της 1ης θέσης (π.χ. τοποθετώντας
πολλές φορές το αριστερό χέρι στην 1η θέση).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

4.4.7 (Dotzauer, Method
Vol.1,No 2-9), (Feuillard,
Method No 1.1-1.15)
4.4.8(Dotzauer Method
Vol.1, No 10-17),

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναγνώριση των ονομάτων των φθόγγων στην πρώτη
θέση σε όλες τις χορδές και γραφή στο πεντάγραμμο.
Συνειδητοποίηση της σχέσης ανοίγματος ανάμεσα στα
δάχτυλα.
Γρήγορη εναλλαγή με συνδυασμούς των δαχτύλων σε
μία χορδή στην πρώτη θέση.
Μεταφορά του αριστερού χεριού σε δύο γειτονικές
χορδές στην πρώτη θέση.
Συνδυασμός δαχτύλων σε δύο χορδές στην πρώτη
θέση.
Κίνηση των δαχτύλων σε τρεις χορδές στην πρώτη
θέση.
Κίνηση των δαχτύλων σε τέσσερις χορδές στην πρώτη
θέση.
Εκτέλεση διαστημάτων τρίτης, πέμπτης, έκτης,
έβδομης και οκτάβας.
4.5 Προεκτάσεις: Εφαρμογή της προέκτασης του 1ου
δαχτύλου προς τα πίσω (πάνω, ένα ημιτόνιο
χαμηλότερα) σε όλες τις χορδές.

4.4.4 Επαλήθευση της 1ης θέσης με πατημένα και τα τέσσερα
δάχτυλα και ακούγοντας την οκτάβα από τη διπλανή χορδή.
4.4.5 Εύρεση της 1ης θέσης στη χορδή Ντο με μεταφορά από
τη χορδή Σολ
4.4.6 Εύρεση της 1ης θέσης από ανοιχτή χορδή, τοποθετώντας
μόνο το πρώτο δάχτυλο και ακούγοντας το διάστημα του τόνου
4.4.7 Ασκήσεις τοποθέτησης των δαχτύλων σε κάθε χορδή.
Πρώτα pizz. και μετά με δοξάρι:
4.4.8 Ασκήσεις σε δύο χορδές και διαστήματα 2ας -οκτάβας:
4.4.9 Ασκήσεις σε τρεις και τέσσερις χορδές:
4.4.10 Ασκήσεις legato.

Εξάσκηση για την προέκταση του πρώτου δαχτύλου
από τη φυσική θέση κατά ημιτόνιο χαμηλότερα σε
όλες τις χορδές.
Εφαρμογή της προέκτασης του χεριού προς τα
μπροστά (κάτω, κατά ένα ημιτόνιο ψηλότερα).

4.5.1 Ασκήσεις προέκτασης για το 1ο δάχτυλο. Όλους τους
συνδυασμούς του προεκτεινόμενου δαχτύλου με τα υπόλοιπα.
4.5.2 Ασκήσεις προέκτασης με σταθερό το πρώτο δάχτυλο.
Εφαρμογή της προέκτασης του χεριού και μετακίνηση του
αντίχειρα και των υπόλοιπων δαχτύλων προς τα μπροστά
(κάτω) κατά ένα ημιτόνιο ψηλότερα κρατώντας πατημένο το 1ο
δάχτυλο, το οποίο τεντώνει.
4.5.3 Στον τρόπο εκμάθησης των προεκτάσεων χρησιμοποιούμε
τις ανάλογες κλίμακες όπως φα μείζονα, σι ύφεση μείζονα μι
ύφεση μείζονα και ρε μείζονα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(Feuillard Method No 24)
4.4.9 (Dotzauer Method
Vol.1,No 18-30),
(Feuillard Method No 5)
4.4.10 (Dotzauer
Method Vol.1,No 3147), (Feuillard Method
No 6-9)

4.5.1 (Dotzauer Method
Vol.1,No 48,49),
(Feuillard, Method No
10,12,13)
4.5.2 (Dotzauer Method
Vol.1,No 65), (Feuillard
Method No 10)

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.6. Θέσεις/ Μισή θέση: Ο μαθητής καλείται να
ανταποκριθεί σε αυτή την αλλαγή θέσης μετακινώντας
ολόκληρο το χέρι μαζί με τον αντίχειρα και
σχηματίζοντας τα διαστήματα με μεγαλύτερη τάση
μεταξύ των δαχτύλων.

4.6.1.1 Να μάθει να κινεί ελεύθερα το αριστερό χέρι στην
ταστιέρα πάνω και κάτω μαζί με τον αντίχειρα και χωρίς να
πιέζει τις χορδές
4.6.1.2 Εναλλαγές από την πρώτη στη μισή θέση και το
αντίστροφο.

4.7 Κλίμακες. Στόχος είναι ο μαθητής να:
4.7.1 Κινεί άνετα, γρήγορα και στις σωστές θέσεις τα
δάχτυλα στην πρώτη θέση.
4.7.2 Μπορεί να χρησιμοποιεί τους δακτυλισμούς του
arpez.
4.7.3 Γυμνάσει τα δάχτυλα.
Να σταθεροποιήσει το κούρδισμα.

4.7.1 Μελέτη όλων των μειζόνων κλιμάκων σε μία οκτάβα
(ηΝτο+ σε δύο οκτάβες και μέχρι τη Φα+ πάμε στη Λα χορδή
πρώτη θέση).
Τις κλίμακες Ντο- Σολ- Ρε- Λα-(αρμονική και μελωδική) σε μία
οκτάβα.
4.7.2 Στην εκμάθηση των κλιμάκων περιλαμβάνεται το 1ο αρπέζ
και οι σχετικές με τις κλίμακες ασκήσεις.
4.7.3 Η εκμάθηση των κλιμάκων γίνεται με τρόπους, όπως π.χ.
σε ολόκληρα, ήμισυ, τέταρτα, detached, 2, 3 και 4 legato.
4.8.1 Ασκήσεις τοποθέτησης του δοξαριού πάνω στις χορδές.
4.8.2 Χρήση των μισών τριχών και τοποθέτηση ανάμεσα στην
ταστιέρα και τον καβαλάρη σε σταθερή θέση με φροντίδα του
ηχητικού αποτελέσματος, και σε όλο το μήκος του τόξου
(τενούτες).
Επανάληψη πολλές φορές σε όλες τις χορδές. 4.8.3Ασκήσεις
λειτουργίας του αγκώνα χωρίς το δοξάρι. Θέση του αγκώνα ανά
επίπεδο, ανάλογα με τη χορδή που παίζεται. 4.8.4 Ασκήσεις σε
ανοιχτές χορδές Tirez και Poussez σε αξία ολόκληρου και παύση
ολόκληρου πριν την αλλαγή δοξαριού.
4.8.4 Ασκήσεις σε ανοιχτές χορδές Tirez και Poussez σε αξία
ολόκληρου, ήμισυ και τετάρτου
4.8.4 Βάση-μέση-μύτη δοξαριού: Ασκήσεις με τέταρτα στα τρία

4.8 Δοξάρι:
Ο μαθητής καλείται:
να γνωρίσει έναν από τους βασικούς τρόπους
τοποθέτησης των δαχτύλων του δεξιού χεριού στο
talon (γερμανικό-γαλλικό).
Να τοποθετήσει σωστά το δοξάρι στις χορδές.
Να κάνει σωστή χρήση του αγκώνα και του καρπού
στις δύο κατευθύνσεις κίνησης του δοξαριού.
Να αναγνωρίσει και να εκτελέσει τις δύο κατευθύνσεις
του δοξαριού( Π Τirez και V Poussez).
Να διατηρεί σταθερό το ηχητικό αποτέλεσμα σε όλο
το μήκος του τόξου.
Να παίζει τις ανοιχτές χορδές σε ολόκληρα, μισά και

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
4.6.1.2 (Feuillard,
Method No 16)

4.8.4 (Dotzauer Method
Vol.1,No 1) 4.8.5
(Dotzauer Method
Vol.1,No 10,18,21)

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

5. Μουσική
Ερμηνεία
(KOINO ΓΙΑ
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
1, 2 και 3)

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

τέταρτα
Να ξεχωρίζει τα τμήματα του δοξαριού.
Να παίζει νότες με διαφορετικές αξίες σε μία χορδή.
Να παίζει σε δύο, τρεις και τέσσερις χορδές.
Να παίζει σε δύο ανοιχτές χορδές μαζί.
Να παίζει legato σε μία και δύο χορδές.
Να παίζει έως 4 ή και 8 φθόγγους legato.
Να παίζει όγδοα χωριστά και να κάνει διαίρεση του
δοξαριού.

σημεία του.
4.8.5 Ασκήσεις σε δύο, τρεις και τέσσερις χορδές.

5.1. Δυναμική:

5.1.1 Παράδειγμα με αύξηση και μείωση της δυναμικής της
φωνής. Παράδειγμα με αύξηση και μείωση του φωτός στην
αίθουσα.
5.1.2 Ο μαθητής καλείται να:
Κάνει ασκήσεις δυναμικής σε ανοιχτές χορδές.
Διακρίνει τους συμβολισμούς σε μία άσκηση και να τους
εκτελεί.
Εφαρμογή των δυναμικών στην κλίμακα.
5.2.1 Να ακούσει από τον καθηγητή το συγκεκριμένο ηχόχρωμα
και να εκτελέσει και ο μαθητής τους αρμονικούς στην 4η θέση
(στην τονική και στην 5η ), με το άγγιγμα του συγκεκριμένου
σημείου της χορδής και χωρίς καθόλου πίεση.
5.2.2 Να ακούσει από τον καθηγητή το συγκεκριμένο ηχόχρωμα
και να εκτελέσει και ο μαθητής glissando, αφού πρώτα
εξασκηθεί στην ελεύθερη ολίσθηση του αριστερού χεριού στην
ταστιέρα χωρίς καθόλου πίεση, και έπειτα με πίεση,
αυξάνοντας ή μειώνοντας το τονικό ύψος. Εξήγηση γιατί
συμβαίνει αυτό σε όργανα μη συγκερασμένα.

5.1.1 Εξάσκηση στους συμβολισμούς
, ,
,
5.1.2 Εφαρμογή σε μουσικές φράσεις.

5.2 Ηχόχρωμα.
ωμα. Αλλαγή ηχοχρώματος και εισαγωγή
νέων τεχνικών όπως:
5.2.1 Το flageolet (αρμονικός).
5.2.2 Το glissando.
5.2.3 Ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι τα ηχοχρώματα
που παράγονται με διάφορες τεχνικές ποικίλουν και
έχουν τη δυνατότητα να μιμηθούν ήχους από άλ
άλλα
όργανα, ήχους της φύσης, μίας σειρήνας.

4.8.6 Ασκήσεις για δύο ανοιχτές χορδές μαζί.
4.8.7Ασκήσεις legato.
4.8.9 Όγδοα χωριστά και διαίρεση του δοξαριού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

4.8.7 (Dotzauer Method
Vol.1,No 31-47)
(Feuillard, Method No 69)
4.8.9 (Dotzauer Method
Vol.1,No 58-60)

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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5.2.3 Να συνδυάσει τα ηχοχρώματα του flageolet ή φλαουτάτο
με τον ήχο του φλάουτου.
Να μιμηθεί το ηχόχρωμα του glissando με τη φωνή του και να
το συνδυάσει με τον ήχο της σειρήνας. Να ακούσει και άλλα
όργανα που έχουν αυτή τη δυνατότητα (βιολί , βιόλα,
κοντραμπάσο, ούτι, λύρες).

5.3 Ταχύτητα εκτέλεσης (Tempo). Ο μαθητής καλείται
να :
5.3.1 Εκτελέσει ασκήσεις σε αργά και γρήγορα tempi.
5.3.1.1 Αργά tempi:
Largo - Adagio – Larghetto - Adagietto – Lento - Grave
5.3.1.2 Γρήγορα tempi:
Τα γρήγορα tempi βασίζονται στο Allegro και τις
παραλλαγές του.
Allegro - allegro moderato - allegro assai - allegro con
spirito - allegro molto - allegro con brio – vivace –
presto – prestissimo.
Σημ.: Ο μαθητής στα επίπεδα 1, 2 κ’ 3 καλείται να
αναγνωρίζει και να εκτελεί στις σπουδές του επιπέδου
του τις ενδείξεις του tempo.
Καλείται να μπορεί να εκτελέσει αργά tempi και από
τα γρήγορα το Allegro και Allegro moderato.
5.4 Στιλιστική Ερμηνεία. Επιδιώκεται να γνωρίσει ο
μαθητής:
5.4.1 Τη σχέση μεταξύ φθόγγων και έκφρασης. Τον
τρόπο ένωσης-διαδοχής των φθόγγων όσον αφορά

5.3.1.1 O μαθητής ακούει από τον καθηγητή αποσπάσματα από
έργα ή από σπουδές με αργά tempi
Ακούει από μουσική βιβλιοθήκη του Σχολείου έργα για
βιολοντσέλο με αργά tempi (π.χ. largo, με ρυθμικό χαρακτήρα ,
adagio, με μελωδικό χαρακτήρα).
5.3.1.2 O μαθητής ακούει από τον καθηγητή αποσπάσματα από
έργα ή από σπουδές με γρήγορα tempi.
Ακούει από μουσική βιβλιοθήκη του Σχολείου έργα για
βιολοντσέλο με γρήγορα tempi.
Αναγνωρίζει και εκτελεί στις σπουδές του επιπέδου του τις
ενδείξεις του tempo (π.χ. allegro, χαρούμενο-ζωντανό-γρήγορο
allegro moderato, μέτρια γρήγορο).

5.4.1 Ο καθηγητής χρησιμοποιεί ως παράδειγμα έκφρασης τον
προφορικό λόγο και αντιπαραβάλλει το νόημα μίας πρότασης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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στην έκφραση.
Τη μουσική φράση σε μία σπουδή
υδή ή σε ένα έργο και να
συνδέει τις νότες με τον ανάλογο τρόπο.
5.4.2 Σημάδια έκφρασης/άρθρωσης

με το νόημα μιας μουσικής φράσης.
Ο μαθητής ακούει και μιμείται τον καθηγητή στην εκτέλεση
μίας απλής μουσικής φράσης.
Ο μαθητής ακούει και μιμείται
ιμείται τον καθηγητή στην εκτέλεση
μιας κλίμακας δίνοντας έμφαση στην έκφραση κατά τη διαδοχή
των βαθμίδων.

Ανοιχτή χορδή

Κορώνα (fermata),

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

5.4.2 Ο καθηγητής επισημαίνει κάθε φορά τα σημάδια
έκφρασης και άρθρωσης στις σπουδές και τα έργα και δείχνει
τον τρόπο εκτέλεσης.

παρατεταµένη διάρκεια της αξίας

Αναπνοή

Accent. Η νότα που έχει accent παίζεται
ζωηρότερα, επιθετικότερα από τις άλλες.
5.5 Ερμηνεία έργων. Ο μαθητής καλείται:
5.5.1 Να εφαρμόζει τις δυναμικές, τα ηχοχρώματα, τα
tempi, τα σημάδια έκφρασης και άρθρωσης στα έργα
των επιπέδων 1, 2 και 3.
5.5.2 Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά της κάθε
περιόδου:
Μπαρόκ (17ος-αρχές
αρχές 18ου αι.) Κλασική εποχή(18ος
αι.)

5.5.1 Ο μαθητής ακούει και μιμείται τον καθηγητή στην
έκφραση των έργων.
Ο μαθητής καλείται να ακούει ηχογραφήσεις των έργων ή και
βίντεο μέσα από το διαδίκτυο.
5.5.2/5.5.3 Ο μαθητής καλείται να ανακαλύπτει και να
εφαρμόζει τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου,
τοποθετώντας το στην κατάλληλη μουσική περίοδο.

5.5.1/5.5.2/5.5.3
J.B. Breval Κοντσερτίνο
No 2 σε Ντο μείζονα)
B. Romberg Σονάτα σε
Μι ελάσοονα Op. 38)

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

6. Μουσική
Δημιουργία
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Ρομαντισμός (τέλη 18ου-19ου αιώνα).
5.5.3 Να μελετά τον συνθέτη του έργου και την εποχή
του, να ακούσει άλλα έργα του.
Να ανακαλύπτει ομοιότητες μεταξύ συνθετών της
ίδιας εποχής.
6.1 Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Σκοπός είναι να
λειτουργήσει ο μαθητής σε ομαδικό επίπεδο.
Παράλληλα εξασκείται στη διάκριση των
ηχοχρωμάτων και αναγνώριση των δυνατοτήτων του
οργάνου μέσα στο σύνολο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6.1.1 Ο μαθητής καλείται να συμμετέχει ενεργά σε μουσικά
δρώμενα, σε συνεργασία με μαθητές πιο προχωρημένους.
Επιλέγονται βατά ή κατάλληλα τροποποιημένα έργα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

6.1.1.1 Διαδικτυακή
βιβλιοθήκη IMSLP

6.1.2 Διαθεματική σύνδεση με μαθήματα όπως ιστορία κ.α.
(π.χ. βυζαντινή-ισοκράτημα).

6.2 Αυτοσχεδιασμός. Απελευθέρωση του μαθητή από
την παρτιτούρα. Τόνωση αυτοπεποίθησης. Ανάπτυξη
της αίσθησης του τονικού κέντρου (προκειμένου για
τονική μουσική).

6.2.1 Εκμάθηση μικρών έργων από μνήμης. Μουσικοί
‘διάλογοι’( επανάληψη από τον μαθητή σύντομων ρυθμικών
και μελωδικών μοτίβων στο βιολοντσέλο). Ενδείκνυνται
τεχνικές και effects που παράγονται με ευκολία (π.χ. αρμονικοί
ήχοι, αρχικά άνευ σημειογραφίας) και αναφορές μέσα από τα
έργα στα σημεία που προσδίδουν δυνατότητα ελευθερίας.

6.2.1.1 Για την τεχνική
www.cello online.com ή
http://www.celloacademy.com/

6.3 Σύνθεση. Ο μαθητής συμμετέχει αναπαράγοντας
επιλεγμένες μουσικές ιδέες από τον διδάσκοντα ή και
από προχωρημένους μαθητές.

6.3.1 Ομαδικά – ατομικά, ενίοτε και με τη χρήση
προγράμματος ηλεκτρονικής γραφής παρτιτούρας.

6.3.1.1 Πρόγραμμα
ηλεκτρονικής γραφής
παρτιτούρας musescore.

6.4 Ενοργάνωση – Ενορχήστρωση. Αίσθηση του
«κουρδίσματος» μέσα στο σύνολο. Ο μαθητής
καλείται να αναγνωρίσει και να αναπαράγει ρόλους
ως μέλος του συνόλου (ρυθμική συνοδείαμπασογραμμή κ.τ.λ.)

6.4.1 Πειραματισμοί αρχικά με καθηγητή σε ρόλο καθοδηγητή
και αργότερα σε ομάδες. Παραγωγή συνηχήσεων στην ομάδα
(τυχαίων – προδιαγεγραμμένων).6.4.2 Απλή ηχογράφηση των
αποτελεσμάτων των ομάδων και κριτική ακρόαση.

6.4.2.1 Χρήση προγράμματος ηχογράφησης (π.χ.
από κινητό τηλ. ή mp3
player ή από Η/Υ).

6.5 Μουσική έρευνα για εκτέλεση. Εδώ το ζητούμενο

6.5.1 Έρευνα στη σχολική βιβλιοθήκη.

6.5.2.1

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

7.
Αξιοποίηση
γνώσης,
εμπειρίας
και
δεξιοτήτων
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www.youtube.com

είναι να εντοπίσει ο μαθητής τις πηγές αλλά και τη
μέθοδο της έρευνας και να αποκτήσει ακούσματα από
διαφορετικούς καλλιτέχνες-διαφορετικούς τύπους
έκφρασης μέσα από την τέχνη.

6.5.2 Έρευνα σε ιστότοπους μουσικού ενδιαφέροντος.
6.5.3 Παρακολούθηση συναυλιών.
6.5.4 Μουσική ακρόαση.

6.6 Συζήτηση με επαγγελματίες του αντικειμένου –
Σεμινάρια. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει
δια ζώσης τους καλλιτέχνες, να συζητήσει μαζί τους
και να σχηματίσει προσωπική εικόνα για το όργανο,
τον τρόπο που παίζεται και να αντλήσει πληροφορίες
και εμπειρία μοναδική από αυτή την επαφή.

6.1 Κάλεσμα καλλιτεχνών στο σχολείο.
6.6.2 Εύρεση καλλιτεχνών και συζήτηση με τη χρήση νέων
τεχνολογιών.
6.6.3 Συμμετοχή σε σεμινάρια (ως ακροατές).

6.6.2.1 skype,viber κ.ά.
6.6.3.1 Προτροπή για
συμμετοχή σε θερινές
ακαδημίες ελληνικών
πανεπιστημίων.

7.1 Σκηνική παρουσία

7.1.1 Ασκήσεις σκηνικής παρουσίας - Έμμεση έκθεση στο κοινό
(μεγάλα μουσικά σύνολα – φιλικό κοινό).

7.1.1.1 Αίθουσα
συναυλιών του σχολείου

7.2 Ψυχολογία της σκηνικής παρουσίας

7.2.1 Ανάλυση των αισθημάτων και συμπεριφορών του μαθητή
μετά από έκθεση σε κοινό (π.χ. τρακ, φόβος κ.α.) και εύρεση
των αιτίων που δημιουργούνται.

7.3 Εμπειρία βοηθού τεχνικού ήχων

7.3.1 Ενεργή συμμετοχή στο στήσιμο μιας μικροφωνικής για τη
διεξαγωγή συναυλιών.
7.3.2 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία μιας ηχογράφησης ως
βοηθός ηχολήπτη.

7.3.1.1 Μικροφωνική
εγκατάσταση του
σχολείου

7.4 Τροποποίηση παρτιτούρας

7.4.1 Χρησιμοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής γραφής
παρτιτούρας για αξιοποίηση έργου (π.χ. μεταφορά).

7.4.1.1 Χρήση
musescore
https://musescore.org/ ή

ΒΑΣΙΚΑ
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7.5 Μουσικοί πειραματισμοί – αυτοσχέδια όργανα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7.5.1 Έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους με μουσικούς
πειραματισμούς.
7.5.2 Πειραματισμοί – απόπειρες κατασκευής μουσικών
οργάνων από άχρηστα υλικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
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κάποιου προγράμματος
sequencer
7.5.1.1
www.oddmusic.com
7.5.1.2 Διαδραστικοί
πίνακες

