ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Ιστορική,
μορφολογική
αναφορά

2. Στάση
σώματος και
τοποθέτηση
χεριών

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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.

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.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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.

2.1.1 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.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Παραγωγή
και ποιότητα
ήχου

4. Ανάγνωση
και τεχνική

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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.
4.1. Ασκήσεις προθέρμανσης.
βλ. προηγούμενο επίπεδο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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.

4.1.1 Ασκήσεις προθέρμανσης δεξιού χεριού: βλ. προηγούμενο επίπεδο.
4.1.2 Ασκήσεις προθέρμανσης αριστερού χεριού: βλ. προηγούμενο
επίπεδο.

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

4.3.1Επαναληπτικές 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

4.3.2 Να κάνει χρωματικές αλλαγές

*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

4.3.3 Να παίζει μετά την 7η θέση με χρήση
αντίχειρα
Αλλαγή θέσης αντίχειρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

4.1.2 (Feuillard Daily Exercises
No 1 και 2)

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)*

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.4 Δοξάρι.
4.4.1 Συνέχεια εκμάθησης ιδιαίτερων τεχνικών
του δοξαριού (portato, marcato, ricochet,
arpeggiando, col legno tratto – battuto).

*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
4.6 Ταχύτητα εκτέλεσης
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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.4.1 Ασκήσεις εκμάθησης των προαναφερθέντων τεχνικών.
Αναγνώριση των συμβολισμών τους σε ασκήσεις και έργα του επιπέδου.

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)

4.6.1/4.6.2
βλ. προηγούμενο επίπεδο.
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

4.7.2 Μελωδικές Ασκήσεις
4.7.4 Να παίζει ντουέτο του επιπέδου του
4.7.3 Κοντσερτίνο
4.7.4 Ντουέτα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
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)

4.7.5 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

6. Μουσική
Δημιουργία

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.7.5 Στο επίπεδο αυτό καλείται ο μαθητής να
κάνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος
εξάσκηση στην prima vista.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
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.

6.1 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 μελωδίαμπασογραμμή κ.τ.λ.).

6.4.1 Πειραματισμοί με δίφωνα ή τρίφωνα έργα ή και μεταγραφές, αρχικά
σε ομάδες και έπειτα solo.

6.4.1.1 IMSLP.

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.

6.4.2 Ηχογράφηση των αποτελεσμάτων των ομάδων και κριτική ακρόαση.

6.4.2.1 Χρήση προγράμματος
ηχογράφησης (π.χ. από Η/Υ).

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7. Αξιοποίηση
γνώσης,
εμπειρίας και
δεξιοτήτων

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
καλλιτέχνες-διαφορετικούς τύπους έκφρασης
μέσα από την τέχνη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

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.

7.1 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.

7.3.1.1
http://ehomerecordingstudio.co
m/

7.4 Εμπειρία ηχογράφησης.

7.3.2 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία στησίματος ενός home studio.
7.4.1 Ο μαθητής ηχογραφείται και το προϊόν επιδέχεται κριτικής
ακρόασης.

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

7.4.1.1 Χρήση προγράμματος
ηχογράφησης από Η/Υ.
7.5.1.1 πρόγραμμα
musescore

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ολοκληρωμένη σκέψη του συνθέτη και να
αντιληφθεί την ευθύνη του ως εκτελεστή
έργου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

διδάσκοντα.

7.5.2.1 IMSLP/ transcriptions

8. Ελληνική
μουσική
δημιουργία

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/ANULMjnB3A ,
https://youtu.be/cO3_Ac7Sfvk
7.6.2.1http://listverse.com/20
07/ 09/11/top-10-bizarremusical-instruments/

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.

8.1.1.1 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).

8.1.4 Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για ανάλυση-μελέτη των έργων
αυτών και συζήτηση.

