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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα
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χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 
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Πρόλογος

  

 Η Σχολή διδασκαλίας του βιολιού του  Shinichi Suzuki  εμφανίστηκε στα μέσα του

20ου αιώνα και αποτέλεσε σημαντική παιδαγωγική καινοτομία, προσφέροντας μία νέα

οπτική  προσέγγισης  των  μικρών  αρχάριων  βιολιστών.  Θεμελιώθηκε  σε  μια  Νέα

φιλοσοφία που, για πρώτη φορά, εμπεριέχει τις έννοιες της απλοποίησης, της ψυχικής

προσέγγισης, της φυσικής μίμησης καθώς και της εν-συναίσθησης που αναπτύσσεται

στη  σχέση  Δασκάλου-μαθητή.  Η  ριζοσπαστική  αυτή  διδακτική  μέθοδος,  συν-

αναπτύχθηκε  με  τη  συνολικότερη  στροφή  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  των

παιδαγωγών ανά τον κόσμο, προς την κατανόηση του ψυχισμού των μικρών μαθητών

αλλά και  την  ανάδειξη των μηχανισμών μάθησης και  αφομοίωσης του ανθρώπου

κατά την βρεφική, την προσχολική και τη σχολική του ηλικία. Ο Shinichi Suzuki, που

μεγάλωσε  στην  προπολεμική  Αυτοκρατορική  Ιαπωνία  όπου  η  αυστηρότητα,  η

λιτότητα και  η ακεραιότητα αποτελούσαν τους  βασικούς  άξονες της εκπαίδευσης,

συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, όπου και ήρθε σε επαφή με τον Δυτικό τρόπο

σκέψης και διδασκαλίας, όπου η ελεύθερη δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την

προσήλωση  στην  διαρκή  τεχνική  και  αισθητική  βελτίωση  αποτελούσαν  κεντρικό

ζητούμενο.

  Ο Shinichi Suzuki συνδύασε αυτούς τους δύο κεντρικούς πυλώνες επιρροής στη ζωή

του και δημιούργησε ένα πρωτοποριακό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο άνοιξε νέους

ορίζοντες και νέες δυνατότητες για την εκμάθηση του βιολιού και όλων σχεδόν των

οργάνων της  συμφωνικής  ορχήστρας στη συνέχεια,  προσελκύοντας  έναν τεράστιο

αριθμό οπαδών με την εξάπλωση και την εδραίωση της μεθόδου σε όλον τον κόσμο.

 Ήρθα σε επαφή με τη μέθοδο Σουζούκι μέσω της καθηγήτριάς μου κας Λελούδας

Στάμου,  επιβλέπουσας  της  παρούσας  εργασίας,  αναπληρώτριας  καθηγήτριας

Μουσικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Λ. Στάμου είναι η πρώτη

και  μοναδική  στην  Ελλάδα  που  διδάσκει  μαθήματα  σχετικά  με  τη  μεθοδολογία

Σουζούκι  σε  προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό  επίπεδο  σπουδών.  Πρωτοπορία  ήταν

επίσης η έκδοση του βιβλίου της «Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της

μουσικής:  Η  φιλοσοφία  και  η  πράξη  της  μεθόδου  Σουζούκι»,  το  2012,  από  τις

Εκδόσεις  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Η  Λ.  Στάμου  το  ίδιο  διεξοδικά  και

αναλυτικά με εισήγαγε στον κόσμο του Suzuki και για αυτό την ευχαριστώ θερμά.  
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 Η γενικότερη έλλειψη ελληνόγλωσσων εγχειριδίων συγκεκριμένα για τη διδακτική

του βιολιού με τη μέθοδο Σουζούκι και η απουσία εγχειριδίων που να καθοδηγούν

τον δάσκαλο ενός αρχάριου μαθητή στο βιολί, γέννησε την ανάγκη εκπόνησης της

παρούσας  εργασίας.  Στόχος  του  εγχειριδίου,  εκτός  από  τη  βήμα  προς  βήμα

καθοδήγηση του δασκάλου,  είναι  και  η  μύησή του στη  βαθύτερη φιλοσοφία που

διέπει τη μέθοδο και τη μεθοδολογία της.

  -Πρωταρχική ευχή της συγγραφέα, είναι- το παρόν πόνημα να αποτελέσει αφορμή

και οδηγό για μία δημιουργική διδασκαλία που θα εκπορεύεται από την αγάπη του

δασκάλου για το λειτούργημά του και θα συνοψίζεται στο να γεμίσει με βιολί τις ζωές

των μικρών και αρχάριων μαθητών του.
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1. Ο SHINICHI SUZUKI

1.1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ SHINICHI  SUZUKI

 O Shinichi Suzuki γεννήθηκε το 1898 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Γεννήθηκε σε μια

εποχή, κατά την οποία η Ιαπωνία ακμάζει και ανοίγεται πολιτικά και πολιτιστικά προς

τον Δυτικό Πολιτισμό. Μετά το 1854, η Ιαπωνία σταδιακά γνωρίζει και αφομοιώνει

στοιχεία των Ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής και επηρεάζεται φιλοσοφικά και

πολιτισμικά,  πράγμα που  έχει  άμεσο αντίκτυπο στην  παιδεία  και  τη  μουσική της

(Αθανασίου, 2015).  O Shinichi Suzuki προέρχεται από αστική οικογένεια, καθώς ο

πατέρας  του,  Masakichi  Suzuki, ήταν  ο  ιδρυτής  του  μεγαλύτερου  εργοστασίου

βιολιών στον κόσμο εκείνη την εποχή, το οποίο δημιούργησε το 1900 και ονομαζόταν

“Suzuki Violin Factory”. Απόδειξη αυτής της μεταβατικής εποχής για την Ιαπωνία,

είναι το ότι μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα το βιολί είναι απαγορευμένο όργανο, και ο

παππούς  του  Suzuki  κατασκευάζει  το  παραδοσιακό  Ιαπωνικό  όργανο  «Samisen»

(Suzuki,  1969), τέχνη  που  γνώρισε  καλά  ο  πατέρας  του  μετατρέποντάς  την  σε

βιομηχανία  κατασκευής  βιολιών. Αυτή  η  μετάβαση,  σε  συνδυασμό  με  τη

διορατικότητα του πατέρα του, δίνει στον νεαρό Suzuki τη δυνατότητα να έρθει πιο

γρήγορα και πιο άμεσα σε επαφή με τη μουσική και τη λογοτεχνία της Ευρώπης,

στοιχεία που επηρέασαν βαθιά την προσωπικότητά του.

 Ο Suzuki τα χρόνια που πήγαινε δημοτικό σχολείο συνήθιζε να παίζει με τα αδέρφια

του στο εργοστάσιο -χρησιμοποιώντας το βιολί ως παιχνίδι- και καθώς μεγάλωνε, ο

πατέρας του τον παρότρυνε  να εργάζεται εκεί τα καλοκαίρια, μία ενασχόληση την

οποία και ο ίδιος αναφέρει ότι απολάμβανε (Suzuki,  1969). Ο  Suzuki  θυμάται τον

πατέρα του ως έναν άνθρωπο με  «υψηλά ιδανικά και αρχές»,  ο οποίος τον δίδαξε

«αμέτρητα πράγματα, τόσο ηθικά όσο και υλικά μέσω του τρόπου ζωής του» (Suzuki,

1969, σελ. 68).

«Τα όνειρά μου είναι για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και θα συνεχίσω να προσπαθώ

για  την  πραγματοποίησή  τους  πασχίζοντας  υπομονετικά,  ειλικρινά  και  με  αγνές

προθέσεις.  Όλα είναι  δυνατά με τον τρόπο αυτό.  Ο πατέρας μου ήταν εκείνος  που

φύτεψε μέσα μου τον σπόρο μίας τέτοιας βεβαιότητας» (Suzuki, 1969, σελ. 60) 
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  Όταν ήταν περίπου δεκαεπτά ετών, ο  Suzuki  άρχισε να φοιτά σε μία Εμπορική

Σχολή στην οποία τον έστειλε ο πατέρας του, ώστε να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με

το εμπόριο και να αναλάβει έπειτα την οικογενειακή τους επιχείρηση. Παράλληλα με

τα χρόνια της φοίτησής του όπως υπογραμμίζει και ο ίδιος, συνήθιζε να περνάει το

περισσότερο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών δουλεύοντας στο εργοστάσιο και

μάλιστα αναφέρει πως είχε μάθει «τα πάντα σχετικά με την κατασκευή του βιολιού»

(Suzuki  1969, σελ. 78). Ένα γεγονός που τον στιγμάτισε πριν αποφοιτήσει από την

Εμπορική Σχολή, ήταν όταν άκουσε για πρώτη φορά τον ήχο του βιολιού σε ένα

γραμμόφωνο.

«Η πρώτη ηχογράφηση που αγόρασα ήταν το  Ave Maria  του  Schubert  παιγμένο από

τον  Mischa Elman.  Η γλυκύτητα του ήχου  από το βιολί  του  Elman  με  ενθουσίασε

εντελώς. Ο βελούδινος ήχος του καθώς έπαιζε τη μελωδία ήταν σαν κάτι σε ένα όνειρο.

Μου έκανε τεράστια εντύπωση» (Suzuki, 1969, σελ. 79)    

  Όντας συνεπαρμένος από το άκουσμα του οργάνου και της μελωδίας,  ο  Suzuki

έφερε ένα βιολί από το εργοστάσιο στο σπίτι του και ακούγοντας ένα  μινουέτο του

Haydn, σε εκτέλεση του Mischa Elman, προσπάθησε με μηδενικές γνώσεις να παίξει

το  κομμάτι,  μιμούμενος  τους  ήχους  του  κομματιού  που  τον  γοήτευσε.  Καθώς

περνούσαν  οι  μέρες,  ο  Suzuki  άκουγε  επανειλημμένα  την  ηχογράφηση  από  το

γραμμόφωνο  και  πειραματιζόταν  με  την  «αυτοδίδακτη  τεχνική» του  όπως  την

χαρακτηρίζει και ο ίδιος (Suzuki,  1969, σελ. 79). Όταν τελικά, κατάφερε και έπαιξε

τη μελωδία με το βιολί, ανακάλυψε την αγάπη του γι’ αυτό το μουσικό όργανο και

την επιθυμία του να αναζητήσει  «την πραγματική ουσία της τέχνης». (Suzuki, 1969,

σελ. 81)

  Σε ηλικία 21 ετών πήρε τα πρώτα του μαθήματα βιολιού από την Miss Ando στο

Τόκυο και σε ηλικία 23 ετών επέλεξε να συνεχίσει τα μαθήματα με τον Karl Klinger

στη  Γερμανία.  Για  οκτώ  χρόνια  παρέμεινε  στο  Βερολίνο  έχοντας  τον  Klinger

καθηγητή και μέντορα του. Ο  Suzuki  τον σεβόταν πολύ ως άνθρωπο και αναφέρει

πως έμαθε από αυτόν  «πολλά για  την ηθική δύναμη» και  την «ουσία  του τι  είναι

πραγματικά η τέχνη» (Suzuki, 1969, σελ. 85-86). Ωστόσο, θυμάται πως η διαδικασία

εκμάθησης του βιολιού «τον οδηγούσε σε σκληρή αυτοκριτική και απογοήτευση για τις
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ικανότητές του» (Στάμου, 2012, σελ. 17) διότι δεν είχε ανακαλύψει τη σωστή μέθοδο

μελέτης ώστε να αναπτύξει το ταλέντο του. 

  Το 1930 ο Suzuki επέστρεψε στο Τόκυο όντας παντρεμένος με την Waltraud Prange.

Έπειτα  από  το  μεγάλο  ταξίδι  του  στην  Γερμανία,  στο  οποίο  γνώρισε  σπουδαίες

προσωπικότητες,  όπως  τον  Dr  Michaelis  (καθηγητή  ιατρικής  και  πρύτανη  του

πανεπιστημίου  John  Hopkins)  και  τον  Albert  Einstein  (που  ήταν  επίσης  και

βιολιστής), είχε αποκομίσει πολλές μουσικές γνώσεις και εμπειρίες, από τις οποίες

κατάλαβε πως «το έργο της διδασκαλίας του βιολιού» σε παιδιά, θα ήταν αυτό που θα

του έδινε τη μεγαλύτερη χαρά (Suzuki,  1969,  σελ.  31).  Η αγάπη και ο σεβασμός

θεωρούνταν για τον  Suzuki  σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη των ανθρώπων και

ιδιαίτερα των παιδιών (Στάμου & Παπαγερούδη υπό έκδοση). 

«Αναζητούσα τη σημασία της τέχνης στην μουσική, και μέσω της μουσικής ανακάλυψα

την δουλειά μου και τον σκοπό στη ζωή μου» ( Suzuki, 1969, σελ. 94)

1.2. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο  Suzuki  έχοντας ολοκληρώσει ένα

κύκλο  μουσικών  σπουδών  και  γνωριμιών  με  εξέχοντα  πνεύματα  και  σημαντικές

προσωπικότητες  εκείνης  της  εποχής,  βάζει  πλέον  ως  σκοπό  της  ζωής  του  τη

δημιουργία μιας νέας παιδαγωγικής μεθόδου για το βιολί. Ο  Suzuki  παρατηρώντας

και μελετώντας τις ισχύουσες μέχρι τότε και εφαρμοζόμενες γενικές παιδαγωγικές

μεθόδους καταλήγει στα εξής δύο συμπεράσματα.

 Τα σχολεία,  λανθασμένα,  δίνουν  «έμφαση κυρίως  στην  πληροφορία  και  τη

διδασκαλία ενώ η ουσιαστική εξέλιξη του παιδιού αγνοείται» (Suzuki, 1969,

σελ. 97).  
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 Ο πιο ενδεδειγμένος, φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας, είναι

ο τρόπος  με τον οποίον τα παιδιά αφομοιώνουν τη μητρική τους γλώσσα.

 Ο Suzuki ως ανήσυχο πνεύμα και πολυδιάστατη προσωπικότητα, συνδυάζει επιρροές

από κάθε δυνατή πηγή πολιτισμού και φιλοσοφίας με την οποία έρχεται σε επαφή:

από τον  αγαπημένο του συγγραφέα Τολστόι, τον Μότσαρτ, τον κύκλο επιστημόνων

του Albert Einstein, αλλά και τον Βουδισμό ή τις παραδοσιακές αρχές και αξίες της

Ιαπωνίας. Εξυμνεί την Ακεραιότητα του χαρακτήρα και αναζητά στη ζωή του την

απλότητα και την κατά φύσιν συμπεριφορά που συναντάμε στα παιδιά των τεσσάρων

και  των  πέντε  ετών  (Suzuki,  1969).  Πιστεύει  στη  «ζωτική  δύναμη» και  τη  θεϊκή

υπόσταση της συνείδησης, ενώ εντοπίζει την ουσία των πραγμάτων σε αυτήν καθ’

αυτή τη χαρά της ζωής (Suzuki, 1969, σελ. 74).

  «Η αρχή της φιλοσοφίας και σκέψης του Σουζούκι ήταν ότι όλοι γεννιόμαστε με μία

φυσική ικανότητα για μάθηση και προσαρμογή. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και

μεγαλώνουμε  καθορίζει  το  πόσο  αξιοποιούμε  αυτή  τη  φυσική  ικανότητα.  Όλοι  οι

άνθρωποι έχουμε το ταλέντο να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε ως άτομα»  (Στάμου

2012,  σελ.  23).  Αυτό  τον  κάνει  να  αναζητήσει  τρόπους  να  διατηρήσει  ως  κόρην

οφθαλμού την ανόθευτη και  ανεπιτήδευτη ανεμελιά, «πραότητα» και  ακεραιότητα

των παιδιών,  που η τυπική  εκπαίδευση και  οι  κοινωνικές  επιταγές  συμπεριφοράς

αλλοιώνουν  ή  αφαιρούν  εντελώς  (Suzuki,  1969,  σελ. 75).  Λέει  χαρακτηριστικά

μιλώντας για τα παιδιά:

«Δεν εξαπατούν τον εαυτό τους. 

Εμπιστεύονται τους ανθρώπους και δεν αμφιβάλλουν ούτε στιγμή.

Ξέρουν μόνο πώς να αγαπάνε και όχι πώς να μισούνε.

Αγαπούν τη δικαιοσύνη και ακολουθούν σχολαστικά τους κανόνες.

Αναζητούν τη χαρά, ζουν χαρούμενα και γεμάτα ζωντάνια.
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Δεν γνωρίζουν φόβο και νιώθουν ασφαλή» (Suzuki, 1969, σελ. 75) 

 Ο  Suzuki  διαπιστώνει  ότι  πολλά  παιδιά  ανταποκρίνονται  με  δυσκολία  στην

εκμάθηση  κωδικοποιημένων  γνώσεων  και  κανόνων,  την  ίδια  στιγμή  που

επικοινωνούν  με  ευκολία,  διαχειρίζονται  λεκτικές  προκλήσεις  και  παρουσιάζουν

πολλά άλλα ταλέντα. Αρνείται, έτσι, να συμβιβαστεί με την κοινή πεποίθηση ότι το

παιδί  με  χαμηλή  απόδοση  στο  σχολείο  είναι  ένα  παιδί  με  μειωμένη  διανοητική

ικανότητα. Επί τη βάσει αυτής της διαπίστωσης, και σε συνδυασμό με την έμφυτη και

αυταπόδεικτη ικανότητα του παιδιού να μιλήσει άριστα  και χωρίς λάθη τη μητρική

του  γλώσσα,  ο  Suzuki εκθέτει  στην  ομιλία  του  στο  Ιαπωνικό  Ινστιτούτο  της

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας το 1973 την «πρακτικότητα» της μεθόδου της Μητρικής

Γλώσσας, όπως αναγράφεται και στο βιβλίο του William Starr  (1976, σελ. 1), μέσα

από: 

 «Τις  συνθήκες  περιβάλλοντος  και  την επίδρασή τους  στο νεογέννητο  παιδί

καθώς εξοικειώνεται με τη μητρική γλώσσα» 

 «Τη διδασκαλία  του  παιδιού  μέσω συνεχούς  επανάληψης για  να  αρθρώσει

τους πρώτους του ήχους»

 «Την καθημερινή συμπεριφορά των γονιών καθώς το παιδί τους αρχίζει να

μιλάει» 

 «Την φυσική πρόοδο μέσα από την καθημερινή εξάσκηση»

 «Την επιδεξιότητα με την οποία οι γονείς χτίζουν τον ενθουσιασμό και την

αυτοπεποίθηση  του  παιδιού  τους  και  τη  χαρά  την  οποία  το  παιδί  βρίσκει

αποκτώντας τις νέες του ικανότητες» 

  Η καταγραφή των σταδίων και των συνθηκών εκμάθησης της μητρικής γλώσσας

οδήγησε τον Suzuki  στο να μεταφέρει αυτά τα στάδια στη μέθοδο διδασκαλίας του

βιολιού.  Ο  παραλληλισμός  αυτών  των  δύο  μαθησιακών  διαδικασιών  έδωσε  νέα
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δυναμική στη διδασκαλία του οργάνου, που την απαλλάσσει έτσι, από αγκυλώσεις

του παρελθόντος και κανονιστικές μεθοδολογίες. Για πρώτη φορά η διδακτική δεν

αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο προσέγγισης της ευτυχίας και προϋποθέτει βαθειά

ενσυναίσθηση από πλευράς  δασκάλου.  Ο δάσκαλος  μιμούμενος  τη φυσική σχέση

μητέρας-παιδιού,  πρώτα  αγκαλιάζει,  κατανοεί,  συμπάσχει  και  συναισθάνεται,  και

μετά διδάσκει και καθοδηγεί.   

    «Έφτασα να πιστεύω ότι χωρίς αγάπη έχουμε μόνο επιφανειακή διδασκαλία. Με την

αγάπη όλα φαίνονται να λειτουργούν σωστά» (Suzuki, 1969, σελ. 102).
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SUZUKI ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ

2.1. ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

«Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αφήσουμε τα μωρά να ακούνε καλή μουσική για να

αναπτύξουν υγιές μουσικό αισθητήριο όσο το δυνατόν νωρίτερα» (Starr, 1976, σελ. 7)

 Σύμφωνα με τον Suzuki, ένα βρέφος μπορεί να αναπτύξει τη μουσική του ικανότητα,

«αμέσως μετά τη γέννησή του» (Starr,  1976,  σελ.  7) αν εκτίθεται  κάθε  μέρα σε

περιβάλλον με ηχογραφημένη μουσική. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα μάθει και θα

καταλάβει ευκολότερα τη «γλώσσα της μουσικής» (Shepheard, 2012,  σελ.  13). Για

τον Suzuki,  τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά για την

διαμόρφωση  του  χαρακτήρα  του  και  για  τη  μετέπειτα  εξέλιξή  του  (Στάμου  &

Παπαγερούδη, υπό έκδοση).  Στο βιβλίο του  Nurtured by Love,  αναφέρει  πως ένα

παιδί τριών ετών βρίσκεται ακριβώς στο στάδιο όπου σχηματίζεται η προσωπικότητά

του και συσσωρεύονται οι ικανότητές του, καθώς βρίσκεται ακριβώς στη στιγμή της

ζωής  του  κατά  την  οποία  πρέπει  να  εκπαιδεύεται  με  ιδιαίτερη  προσοχή  (Suzuki,

1969).  Γι’ αυτόν τον λόγο, τα παιδιά στη μέθοδο  Suzuki  ξεκινούν τη σπουδή του

οργάνου  «μεταξύ  τριών  και  πέντε  ετών»  και  μαθαίνουν  παρατηρώντας  και

ακούγοντας  (Rapoport,  2015,  σελ.  367).  Άλλωστε,  το “motto”  της  μεθόδου είναι:

«όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο» (Suzuki, 1998, σελ. 40) 

«Πιστεύουμε ότι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσουν το βιολί είναι περίπου τριών

ετών, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα.[…] Πιστεύουμε

πως η εκπαίδευση ξεκινά από την ημέρα της γέννησής τους. Τα μωρά απορροφούν

οτιδήποτε ακούν και βλέπουν μόλις έρθουν στον κόσμο» (Honda, 2002, σελ. 222)

  Ωστόσο,  τα παιδιά που ήθελαν να ξεκινήσουν βιολί  σε ηλικία  μεγαλύτερη των

τεσσάρων ή των πέντε ετών, δεν απορρίπτονταν από τη μέθοδο Suzuki. Και ο ίδιος ο

Shinichi  Suzuki  ξεκίνησε  να  διδάσκεται  βιολί  όταν  ήταν  είκοσι  ενός  ετών,  ενώ
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υποστηρίζει  ακράδαντα  πως  «οποιοδήποτε  παιδί  θα  μάθει  οποιαδήποτε  γλώσσα

σύμφωνα με τις συνθήκες που θα ανατραφεί. Όλα τα παιδιά έχουν τη δεκτικότητα να

διδαχθούν. Έτσι λειτουργεί η Μητρική Γλώσσα» (Suzuki, 1998, σελ. 38).

2.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Οι καλές περιβαλλοντικές συνθήκες και η σωστή εκπαίδευση δεν μπορούν παρά να

φέρουν  στα  παιδιά  γνήσια  ευημερία  και  ευτυχία,  καθώς  και  υποσχόμενο  φως  και

ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας» (Suzuki, 1969, σελ. 25)

  Ο Suzuki μετά από τριάντα χρόνια εμπειρίας, συνειδητοποίησε πως οι μαθητές του

(στους οποίους δίδασκε από όταν ήταν μικρά παιδιά και κατάφεραν να διακριθούν ως

βιολονίστες) είχαν τα εξής δεδομένα: σωστή διδασκαλία και κατάλληλο περιβάλλον

(Starr,  1976).  Στην  μέθοδο  Suzuki  τόσο  το  οικογενειακό  όσο  και  το  διδακτικό

περιβάλλον,  πρέπει  να παρέχει  στο  παιδί  υποστήριξη και  ενθάρρυνση.  Το βασικό

περιβάλλον για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των ταλέντων ενός παιδιού είναι

αυτό στο  οποίο  πηγάζει  η  αγάπη και  ο  σεβασμός,  όπως  τονίζει  αρκετές  φορές  ο

Shinichi Suzuki. 

 «Το σπίτι  και  η οικογένεια  παίζουν  σημαντικό ρόλο στην  ανάπτυξη οποιασδήποτε

ικανότητας. Εάν ένα παιδί ακούει μουσική στο σπίτι και ο γονέας το υποστηρίζει και το

ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια της μελέτης και των μαθημάτων, κανένα παιδί δεν μπορεί

να αποτύχει στην μάθηση» (Starr  και  Comeau,  1999, σελ.  6).  Για τον  Suzuki,  στο

περιβάλλον του παιδιού πρέπει να υπάρχει κλίμα «εμπιστοσύνης, χαράς, αγάπης και

ασφάλειας» (Bancroft, 1999, σελ. 218).

2.3. ΑΚΡΟΑΣΗ

«Το πιο βασικό στοιχείο αυτής της μεθόδου είναι η ακρόαση. Τα παιδιά μαθαίνουν

ακούγοντας επανειλημμένα τη μουσική που πρόκειται να μελετήσουν, όπως ακριβώς τα

βρέφη ακούνε τη μητρική τους γλώσσα καθημερινά» (Starr και Cοmeau, 1999, σελ. 33)
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 Η ακρόαση της μουσικής είναι η βασική παιδαγωγική αρχή της μεθόδου Suzuki. Η

Lucy  Green  σημειώνει,  πως  η  μέθοδος  διδασκαλίας  του  Suzuki  «ήταν μια

επαναστατική  μέθοδος  στον  κόσμο  της  κλασσικής  μουσικής», επειδή  έδωσε

πρωταρχική σημασία στην ποιότητα του ήχου μέσω της ακρόασης στα πρώτα στάδια,

προσεγγίζοντας την παρτιτούρα και τις νότες πολύ αργότερα (2008, σελ.  71). Στα

πρώτα στάδια,  «οι νέοι μαθητές εκτίθενται εκτεταμένα στο ρεπερτόριο που πρόκειται

να παίξουν,  μέσω της καθημερινής ακρόασης των ηχογραφήσεων του ρεπερτορίου»

(Starr  και  Comeau, 1999,  σελ.  33). Μάλιστα, ο  William Starr στο βιβλίο του  The

Suzuki Violinist  αναφέρει, πως οι γονείς οφείλουν να αναπαράγουν καθημερινά στο

περιβάλλον του παιδιού το ρεπερτόριο από το πρώτο βιβλίο ρεπερτορίου της μεθόδου

για βιολί (Suzuki Violin Book 1), έτσι ώστε τη στιγμή που θα κληθεί να παίξει ο

μαθητής τα πρώτα κομμάτια του ρεπερτορίου - έχοντας μάθει  πλέον τη σωστή στάση

σώματος με το όργανο και βασικές τεχνικές για να μπορεί να παράξει ήχο – θα έχει

αποκτήσει  ακουστική  αντίληψη  του  συγκεκριμένου  ρεπερτορίου  και  θα  τα  έχει

απομνημονεύσει (Starr, 1976). Ωστόσο,  o Ben Powell  τονίζει πως το ίδιο χρονικό

διάστημα  ακρόασης  απαιτείται  σε  όλα  τα  βιβλία  του  Suzuki  (Starr  και  Comeau,

1999).

«Η ακρόαση πρέπει να καθιερωθεί ως καθημερινή συνήθεια» (Starr, 1976, σελ. 7)

  Σύμφωνα με  τον Starr, ο Suzuki έλεγε πως ένα μωρό με τη γέννησή του δεν μπορεί

να μιλήσει. Ακούγοντας όμως τους γονείς του να μιλούν καθημερινά, του γεννιέται η

επιθυμία να μιλήσει (Starr, 1976). Επίσης, υπογραμμίζει πως ένα παιδί μπορεί εύκολα

και απορροφά ήχους, χωρίς να είναι αναγκαστικά αφοσιωμένο σε αυτούς. Για τον

Suzuki η ακρόαση, είναι το «κίνητρο» που θα γεννήσει την επιθυμία. Ο ίδιος πιστεύει

πως η ακρόαση «όχι μόνο θα ωριμάσει το αυτί του παιδιού, αλλά θα το παρακινήσει να

παίξει  τη  μουσική  που  ακούει» (Starr,  1976,  σελ.  8).  «Η  ακρόαση  παίζει  επίσης

σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην έκθεση των μαθητών σε διαφορετικές ερμηνείες και

αισθητικές  προσεγγίσεις  στην  εκτέλεση καθώς και  στην ανάπτυξη των προσωπικών

αισθητικών κριτηρίων τους» (Στάμου, 2012, σελ. 85).
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2.4. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«Πρέπει απλώς να προπονούμε και να εκπαιδεύουμε την ικανότητά μας, πράγμα που

σημαίνει, να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, μέχρι να το αισθανθούμε φυσικό,

απλό και εύκολο» (Suzuki, 1969, σελ. 51)

 Ο  Suzuki  εμπνεόμενος  από  την  προπόνηση  των  Ninzutsu  καταλήγει  στο  ότι  ο

καλύτερος τρόπος για να εξελίξει κάποιος την ικανότητά του, είναι να επαναλαμβάνει

ένα  μοτίβο  άσκησης  καθημερινά,  βελτιώνοντάς  το  από  λίγο  κάθε  φορά,

πετυχαίνοντας έτσι κάτι που αλλιώς θα έμοιαζε αδύνατο (Suzuki, 1969). Ο  Shinichi

Suzuki πιστεύει πως η επανάληψη είναι το μυστικό στη μελέτη  και την εκπαίδευση.

Από έναν αρχάριο μαθητή, ως έναν προχωρημένο, η επανάληψη είναι το κλειδί για

την πλήρη κατάκτηση ενός κομματιού. Βάσει της θεωρίας της Μητρικής Γλώσσας,

ένα βρέφος ακούει πολλές φορές λέξεις που επαναλαμβάνονται στον περιβάλλοντα

χώρο του μέχρι να τις κατακτήσει και να τις αναπαράγει. Αντίστοιχα, ένας αρχάριος

μαθητής της μεθόδου ακούει επανειλημμένα ηχογραφήσεις  του ρεπερτορίου μέχρι να

απομνημονεύσει  και  να  αφομοιώσει  τη  μελωδία  των  κομματιών,  καθώς  κι  ένας

προχωρημένος μαθητής επαναλαμβάνει και ανακαλεί κομμάτια του ρεπερτορίου που

διδάχθηκε  στο  παρελθόν,  με  κύριο  στόχο  να  τα  βελτιώσει  ή  ακόμα  και  να  τα

τελειοποιήσει. Όπως αναφέρει και η Στάμου (2012) στο βιβλίο της Μία ανθρωπιστική

προσέγγιση στην διδασκαλία της μουσικής,  με συνειδητή επανάληψη των δύσκολων

σημείων ενός κομματιού (που αφορούν είτε την τεχνική είτε την έκφραση) και με

συνειδητή προσπάθεια, μπορεί το παιδί να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

«για να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εξελιχθεί»  (σελ. 75).  «Αν κάποιος μάθει κάτι,

πρέπει να θεμελιώσει αυτή τη γνώση με τη συνεχή επανάληψη» (Suzuki, 1969, σελ. 47)

«Η επανάληψη είναι το κλειδί για τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής»  (Kendall,  1985,

σελ. 14) 
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2.5. ΜΝΗΜΗ

 Ο  Suzuki  θεωρεί ότι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η

εμπειρία. Βασική προϋπόθεση της εμπειρίας είναι η μνήμη. Κατά συνέπεια η βάση

για τη δημιουργία και τη σύλληψη ιδεών, είναι η μνήμη. Όσο ο άνθρωπος εκπαιδεύει

την μνήμη του, τόσο του χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να αποστηθίζει. «Η μνήμη

είναι  εξαιρετικά  πολύτιμη  και  το  γεγονός  ότι  ένας  άνθρωπος  σκέφτεται  και

συλλαμβάνει ιδέες οφείλεται στο ότι έχει τη μνήμη του ως βάση» (Suzuki, 1969, σελ.

104). Η  μνήμη  ανήκει  στις  ικανότητες  που  οι  μαθητές  μπορούν  να  βελτιώνουν

καθημερινά (Suzuki, 1969). Στη μέθοδο Suzuki, οι πρώτες παρτιτούρες με τις οποίες

έρχεται σε επαφή ο μαθητής είναι τα κομμάτια που έχει ήδη μάθει από μνήμης. Έτσι,

όταν  παίζει  βιολί  δεν  αποκωδικοποιεί  μια  σειρά  από  σύμβολα  (νότες)  που

αναπαραγόμενα δημιουργούν μουσική, αλλά οπτικοποιεί τη μουσική που ήδη παίζει

(Kendall,  1985).  Σύμφωνα  με  τον  Suzuki,  ένα  παιδί  μελετάει  τα  κομμάτια  που

προηγήθηκαν  παράλληλα  με  το  ρεπερτόριο  που  διδάσκεται  με  αποτέλεσμα  να

βελτιώνει τα προηγηθέντα κομμάτια, να εξασκεί τη μνήμη του και να ενισχύεται η

ικανότητα της απομνημονεύσεως του. Μάλιστα, σημειώνει πως ακόμη και όταν τα

παιδιά  ξεκινήσουν  να  διαβάζουν  την  παρτιτούρα,  είναι  κανόνας  να  παίζουν  από

μνήμης κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Suzuki, 1978).   

2.6. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 Στη μέθοδο  Suzuki,  η ανάγνωση των μουσικών συμβόλων δεν εισάγεται από την

αρχή  της  σπουδής  του  οργάνου.  «Ωστόσο,  ανεξάρτητα  από  τη  μέθοδο  που

χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του βιολιού ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου, σκοπός

είναι  οι  μαθητές  να  διδαχτούν  και  να  αποκτήσουν  ίδιες  δεξιότητες,

συμπεριλαμβανομένης της μουσικής  ανάγνωσης» (Bjork, 2008, σελ. 5). Σύμφωνα με

τη μέθοδο της μητρικής γλώσσας, ένα παιδί αρχίζει να γράφει και να διαβάζει, αφού

πρώτα μπορεί και μιλάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική ανάγνωση. Στη μέθοδο

Suzuki, η μουσική ανάγνωση διδάσκεται εφόσον ο μαθητής έχει κατακτήσει βασικές

τεχνικές δεξιότητες και αφού  «εκπαιδεύσει επαρκώς το μουσικό του αισθητήριο και

την ικανότητα να απομνημονεύει» (Suzuki, 1978,  σελ. 7). Ο William Starr  αναφέρει
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πως η μουσική ανάγνωση πρέπει να εισαχθεί στο παίξιμο και τη μελέτη των παιδιών,

αφού  ολοκληρώσουν  το  πρώτο  βιβλίο  της  μεθόδου  διότι  τότε,  έχουν  αποκτήσει

τεχνικά  «καλή στάση σώματος, καλό κράτημα δοξαριού και ευθείς σίγουρες δοξαριές

και άρα έχει παγιωθεί η βασική τους τεχνική» (Starr, 1995, σελ. 191). Ο ίδιος τονίζει

πως ένας βιολιστής δεν πρέπει να ξεκινά τη μουσική ανάγνωση, μέχρι να επιτευχθούν

τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (Starr,  1983). Επιπρόσθετα, η Στάμου (2012)

σημειώνει  πως  η  εξάσκηση  της  ανάγνωσης  για  μαθητές  της  μεθόδου,

πραγματοποιείται  με  ρεπερτόριο  διαφορετικό  και  πιο  απλό,  σε  σχέση  με  το

πραγματικό επίπεδο των κομματιών στο οποίο βρίσκονται τεχνικά οι μαθητές, καθώς

και ότι όλες οι δεξιότητες, όπως «και αυτή της μουσικής ανάγνωσης κατακτώνται μέσα

από την επιμονή και την επανάληψη σταθερά μέσα στον χρόνο» (σελ. 103).

2.7. Ο ΓΟΝΕΑΣ

  Στη μέθοδο Suzuki, η παρουσία και η συμμετοχή του γονέα είναι πολύ σημαντικές.

«Όσο  μικρότερο  σε  ηλικία  και  αρχάριο  σε  μουσική  σπουδή  είναι  το  παιδί,  τόσο

μεγαλύτερος και σημαντικότερος είναι ο ρόλος του γονιού και η συμμετοχή του. Σε

καμία άλλη περίοδο δεν είναι η συμμετοχή του γονέα τόσο επιτακτική και σπουδαία για

την  ανάπτυξη  του  παιδιού,  όσο  στο  πρώτο  αρχικό  στάδιο  εισαγωγής  του  σε  ένα

πρόγραμμα Σουζούκι και στην προετοιμασία του στη σπουδή του οργάνου» (Στάμου,

2012, σελ. 41). Ο Suzuki αναφέρει, πως στα πρώτα στάδια εκπαίδευσης στη μέθοδο,

προηγείται η εκπαίδευση του γονέα από αυτήν του παιδιού. Το διάστημα στο οποίο

ένας αρχάριος μαθητής προετοιμάζεται ακούγοντας ηχογραφήσεις από το ρεπερτόριο

που πρόκειται να παίξει, ο γονέας εκπαιδεύεται στο πρώτο κομμάτι και μαθαίνει τη

σωστή στάση σώματος με το όργανο, ώστε να γίνει έπειτα ένας «καλός δάσκαλος στο

σπίτι» για το παιδί και να το καθοδηγεί σωστά στα πρώτα του βήματα στην μουσική

σπουδή (Suzuki, 1969, σελ. 106). Επίσης, με αυτόν τον τρόπο ο γονέας ως πρότυπο,

εμπνέει  το  παιδί  και  του  δημιουργεί  την  επιθυμία  και  τη  θέληση  να  παίξει  στο

μουσικό  όργανο  (Suzuki,  1969).  Επιπρόσθετα,  στη  μέθοδο  Suzuki  ο  γονέας

παραβρίσκεται  στα  μαθήματα  του  παιδιού.  Μάλιστα,  κατά  τη  διάρκεια  του

μαθήματος χαρακτηρίζεται από τον William Starr, ως «βοηθός του δασκάλου» (1976,

σελ. 17) καθώς σημειώνει τις οδηγίες του δασκάλου σε ένα σημειωματάριο, ώστε να

μπορέσει να καθοδηγήσει το παιδί του στη μελέτη του στο σπίτι (Starr, 1976), ενώ

παράλληλα κρατάει  ένα  ιστορικό για την  εξέλιξη  των δεξιοτήτων του παιδιού.  O

22



ρόλος του γονέα είναι σημαντικός και όσον αφορά την ενθάρρυνση προς το παιδί.

Τόσο σε έναν αρχάριο μαθητή όσο και για έναν προχωρημένο, η αρνητική κριτική

πρέπει να αποφεύγεται διότι αποθαρρύνει το παιδί όσον αφορά στη μελέτη του, αλλά

και  στη  γενικότερη  ενασχόλησή  του  με  το  όργανο.  Γι’ αυτό  είναι  σημαντικό,  το

περιβάλλον του παιδιού να ενισχύεται με  θετικές αποκρίσεις από τους γονείς, από

ενθάρρυνση και χαρά. 

2.8. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 Ο Suzuki πίστευε πως «ένας δάσκαλος πρέπει να έχει πάθος για αληθινή εκπαίδευση,

βαθιά κατανόηση για τα παιδιά και την αγάπη της μητέρας»  (Starr, 1976,  σελ.  13).

Επίσης θεωρούσε πως χαρακτηριστικό ενός καλού δασκάλου, είναι η ικανότητά του

να μεταδίδει  σε  κάθε  παιδί  την  περίπλοκη τεχνική  του  οργάνου  ενώ ταυτόχρονα

οφείλει να είναι δημιουργικός και ανοιχτός σε νέες ιδέες, τις οποίες θα εφευρίσκει και

θα προσαρμόζει σε κάθε χαρακτήρα και τύπο παιδιού (Starr, 1976). Οι Carole Bigler

και  Valery  Lloyd-Watt  υπογραμμίζουν πως το  επάγγελμα του δασκάλου είναι  μια

διαδικασία  δια  βίου  μάθησης  που  έχει  ως  στόχο  τη  δυνατότητα  μετάδοσης  της

γνώσης με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μπορεί να απορροφήσει όλα όσα του

προσφέρει ο δάσκαλος (1979, σελ. 13). Οι ίδιοι αναφέρουν τα λόγια του  Shinichi

Suzuki: «Όταν  θα γίνω 90,  τότε  θα  είμαι  δάσκαλος,  αλλά τώρα μαθαίνω πώς  να

διδάσκω» (Carole Bigler και Valery Lloyd-Watt, 1979, σελ. 13).

 «Η  φιλοσοφία  της  μεθόδου  Σουζούκι  πρεσβεύει  με  πάθος  ότι  όλοι  μπορούν  να

διδαχθούν. Όταν ο δάσκαλος προσεγγίζει τον μαθητή με αυτό το πιστεύω, ο μαθητής

αναπτύσσει μία εντελώς διαφορετική στάση και κυριολεκτικά ανθίζει» (Στάμου, 2012,

σελ. 45). Φυσικά σύμφωνα με τον Suzuki ένας δάσκαλος πρέπει να απολαμβάνει το

μάθημα  και  να  εστιάζει  τόσο  στη  χαρά  του  μαθητή  (κατά  την  διάρκεια  του

μαθήματος) όσο και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων του στο όργανο. Έτσι το παιδί θα

αισθάνεται χαρά όταν καταλαβαίνει πως ο δάσκαλος απολαμβάνει το μάθημα και με

αυτόν τον τρόπο, θα ενισχύεται η επιθυμία του να αποδίδει όσο καλύτερα μπορεί

(Starr,  1976).  Επιπλέον,  ο  Suzuki  τονίζει  πως  «στόχος  ενός  δασκάλου  είναι  να

οδηγήσει  τον  μαθητή  του  σε  ένα  υψηλό  επίπεδο,  τόσο  μουσικά  όσο  και  και  ως

ανθρώπινη ύπαρξη» (Suzuki, 1993, σελ. 20). Γι’ αυτόν τον λόγο, «ένας δάσκαλος της
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μεθόδου Suzuki δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο ρόλο του ως “δάσκαλος

βιολιού”, αλλά οφείλει να είναι δάσκαλος μουσικής σε όλο το εύρος των ειδών και των

δομών της μουσικής. Πέρα και πάνω από αυτό, ο δάσκαλος πρέπει να είναι πρότυπο

παιδαγωγού  με  τη  γενικότερη  δυνατή  ανθρωπιστική  έννοια»  (Steinschaden  και

Zehetmair, 1982, σελ. 9). 

2.9. ΜΕΛΕΤΗ

 Στη  μέθοδο  Suzuki  δίνεται  μεγάλη  βάση  στη  διαδικασία  της  μελέτης  και  της

εξάσκησης του οργάνου στο σπίτι.  Η μελέτη του οργάνου είναι  μία διαδικασία η

οποία περιλαμβάνει την ακρόαση, την επανάληψη και την εξέλιξη των δεξιοτήτων

του παιδιού με το όργανο,  τόσο σε τεχνικό όσο και  σε μουσικό επίπεδο.  Βασικό

χαρακτηριστικό για την επίτευξη μια παραγωγικής μελέτης είναι σίγουρα η θετική

ατμόσφαιρα στο περιβάλλον του μαθητή κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. O Suzuki

σημειώνει πως τα παιδιά επιθυμούν τη διαδικασία εκμάθησης και εξάσκησης ενός

οργάνου «με σκοπό την διασκέδαση» (Starr, 1976, σελ.  20) και υπογραμμίζει πως οι

γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της εξάσκησης σε παιγνιώδες κλίμα και

ευχάριστο περιβάλλον. Η Στάμου αναφέρει πως το σημαντικότερο στην εξάσκηση

του μουσικού οργάνου «είναι η καθιέρωση μιας ρουτίνας καθημερινής μελέτης στη

ζωή του παιδιού» κατά την οποία ο γονέας θα έχει οργανώσει το πρόγραμμα ώστε το

παιδί να μελετάει σταθερά, σε συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας την οποία θα έχουν

ορίσει από κοινού, ο δάσκαλος, το παιδί και ο γονέας (2012, σελ. 91).  

2.10. ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 Η  Susan Grilli  σημειώνει πως σε ένα ατομικό μάθημα με αρχάριους μαθητές στη

μέθοδο  Suzuki, παραβρίσκονται στην αίθουσα «ένας δάσκαλος, δύο γονείς και δύο

παιδιά» (1987, σελ. 44) ενώ ο  William Starr  τονίζει πως στην Ιαπωνία το ατομικό

μάθημα «είναι μία κοινωνική υπόθεση που περιλαμβάνει συχνά τρία ή τέσσερα παιδιά

και  τον  γονέα  του  καθενός» (1976,  σελ.  12).  «Τυπικά,  το  ατομικό  μάθημα

πραγματοποιείται  μία  φορά  την  εβδομάδα»  και  η  διάρκειά  του  προσαρμόζεται

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών (Crease, 2006, σελ. 29). Ο δάσκαλος ασχολείται

με το κάθε παιδί προσωπικά και ενίοτε, τα βάζει και αλληλεπιδρούν. Ο Suzuki θεωρεί
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πως είναι απαραίτητο να βρίσκονται τουλάχιστον δύο παιδιά στο ατομικό μάθημα,

«παρατηρώντας ότι το αρχάριο παιδί μαθαίνει από τους προχωρημένους μαθητές ίσως

περισσότερο απ’ όσο μαθαίνει απευθείας από τον δάσκαλό του» (Starr, 2000, σελ. 10).

«Ο  Suzuki  θέλει  τις  μητέρες  και  τα  παιδιά,  να  παρακολουθούν  τα  μαθήματα  των

υπολοίπων» (Starr,  1976,  σελ.  12).  Μέσα  από  την  παρακολούθηση,  οι  γονείς

εξοικειώνονται  ευκολότερα  με  τη  διαδικασία  και  τις  απαιτήσεις  του  ατομικού

μαθήματος  και  τα  παιδιά  κοινωνικοποιούνται,  αποκτούν  ένα  κοντινό  ηλικιακά

πρότυπο  το  οποίο  επιθυμούν  να  μιμηθούν  και  δημιουργείται  ένα  πιο  οικείο

περιβάλλον για  όλους.  Μάλιστα σύμφωνα  με  τον  Starr,  το  γεγονός  ότι  ένα  παιδί

παρουσιάζει το κομμάτι που μελέτησε μπροστά στον δάσκαλο και στο μικρό κοινό

της  τάξης,  αποτελεί  την  «τέλεια  εκπαίδευση» για  την  επίδοση  του  παιδιού  σε

συνθήκες συναυλίας, με πολύ μεγαλύτερο κοινό (1976, σελ. 13).    

  Το ατομικό μάθημα στη μέθοδο Suzuki, ξεκινάει και λήγει με την υπόκλιση, η οποία

σηματοδοτεί τον σεβασμό του δασκάλου προς το παιδί και αντίστροφα.  «Μέσα στα

χρονικά όρια αυτών των δύο υποκλίσεων, το παιδί δίνει στον καθηγητή την αμέριστη

προσοχή του» (Starr,  1976, σελ. 12). Ο Starr  (976) στο βιβλίο του αναφέρει τα τρία

μέρη του ατομικού μαθήματος στη μέθοδο Suzuki, σύμφωνα με τα οποία ο δάσκαλος

και ο μαθητής:

1. Δουλεύουν πάνω στο τρέχον κομμάτι

2. Επανεξετάζουν παλαιότερα κομμάτια, για ενίσχυση και εμπέδωση

3. Παρατηρούν καινούρια τεχνικά στοιχεία που θα συναντήσει ο μαθητής σε 

επόμενα κομμάτια, προκειμένου να τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

  Επιπλέον, ο ίδιος συμπληρώνει πως «δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται και τα 

τρία μέρη σε κάθε μάθημα, όμως είναι σημαντικό να μην παραλείπεται ένα από αυτά 

για μεγάλο χρονικό διάστημα» (Starr, 1976, σελ. 14). 
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2.11. ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 Τα ομαδικά μαθήματα αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι» στη μέθοδο Suzuki,  διότι

δίνουν το κίνητρο και τη χαρά στο παιδί να συμμετέχει σε ένα μουσικό σύνολο και να

απολαμβάνει  τον  έντονο και  δυνατό ήχο μιας  ομάδας  συγκεντρωμένων μουσικών

(Starr,  1976,  σελ. 27).  Ένα  ομαδικό  μάθημα  για  αρχάριους  μαθητές  «μπορεί  να

διαρκέσει ως και 45 λεπτά» (McCall,  1993,  σελ.  9).  Ο δάσκαλος δημιουργεί  έναν

κύκλο με σημάδια στο κέντρο της αίθουσας και τα παιδιά τοποθετούνται πάνω στα

σημάδια,  έχοντας  πίσω  τους  ο  καθένας  τον  γονέα  του  (McCall,  1993).  Είναι

απαραίτητη  η  παρουσία  των  γονέων  στα  ομαδικά  μαθήματα,  καθώς  παρέχουν

ασφάλεια στο παιδί το οποίο χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε ένα καινούριο

κοινωνικό  σύνολο  και  ασφαλώς  παραβρισκόμενοι  το  ενθαρρύνουν.  Τα  ομαδικά

μαθήματα είναι τόσο σημαντικά παιδαγωγικά, όσο και τα ατομικά μαθήματα όσον

αφορά «την ενίσχυση της τεχνικής, της μουσικής ανάπτυξης και της αφομοίωσης του

ρεπερτορίου» (Preucil,  2007,  σελ.  5). Επίσης, στα ομαδικά μαθήματα μπορούν και

παίζουν  ταυτόχρονα  μαθητές  διαφορετικών  επιπέδων  μεταξύ  τους  (Starr,  1976).

Σύμφωνα  με  τον  Starr,  οι  προχωρημένοι  μαθητές  βοηθούν  τους  αρχαρίους  στο

ομαδικό παίξιμο,  ενώ και οι ίδιοι  επαναφέρουν στη μνήμη τους τα κομμάτια που

έπαιξαν στο παρελθόν (1976). Στο βιβλίο της Amy Nathan (2008), αναγράφονται οι

απόψεις από μαθητές της μεθόδου Suzuki, σχετικά με τις εμπειρίες τους στα ομαδικά

μαθήματα:  «Δεν  χάνεις  την  αυτοπεποίθηση  σου  επειδή  και  όλοι  οι  υπόλοιποι

αισθάνονται το ίδιο αμήχανα με εσένα» εξηγεί ο Andrea ο οποίος ξεκίνησε σαξόφωνο

με  αυτήν  την  μέθοδο.  Η  Sarah  είναι  φλαουτίστρια  και  σημειώνει  «Σε  κάνει  να

συνηθίζεις  να  παίζεις  μπροστά  σε  άλλους»,  ενώ η  Malena  η  οποία  παίζει  κόρνο,

προσθέτει «Έχει πλάκα και δεν υπάρχει πολύ πίεση»  (σελ. 109).
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3. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      3.1.1. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

   Ο Shinichi Suzuki  έκανε εκτεταμένη μελέτη η οποία διήρκησε 30 χρόνια, για να

καταλήξει  στο  ρεπερτόριο  που περιέχουν  τα  βιβλία  της  μεθόδου  Suzuki  (Suzuki,

1998). Ως βιολονίστας, ο Suzuki επέλεξε το μουσικό περιεχόμενο των βιβλίων του με

βάση το κριτήριο της τεχνικής για τη διδασκαλία του βιολιού. Αργότερα, η μέθοδος

Suzuki επεκτάθηκε σε πολλές χώρες (με έδρα της την Ιαπωνία) και προσαρμόσθηκε

και για άλλα μουσικά όργανα, όπως το πιάνο, την βιόλα, το βιολοντσέλο, το κόντρα

μπάσο, το φλάουτο, την άρπα, την κιθάρα και τη φωνή (Suzuki,  1998).  Το υλικό

διδασκαλίας  κάθε  οργάνου  συγκεντρώνεται  σε  6  έως  και  10  τόμους, οι  οποίοι

βασίζονται κατά κύριο λόγο στο ρεπερτόριο των βιβλίων Suzuki  για τη διδασκαλία

του βιολιού (Suzuki Violin School).

   Όσον  αφορά  το  κύριο  υλικό  διδασκαλίας του  βιολιού  στη  μέθοδο  Suzuki,

αποτελείται  από  10  τόμους  (Suzuki  Violin  School)  τους  οποίους  οργάνωσε  και

επεξεργάστηκε ο Shinichi Suzuki και από 8 CD με ηχογραφήσεις για τον κάθε τόμο.

Να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχουν επίσημες ηχογραφήσεις για τους τόμους 9 και 10,

καθώς  περιέχουν  κονσέρτα  των  οποίων  οι  ηχογραφήσεις  είναι  άμεσα  διαθέσιμες.

Επιπρόσθετα,  υπάρχει  συμπληρωματικό  ρεπερτόριο  για  την  προπαρασκευαστική

περίοδο (Pre-twinkle period) κατά την οποία ο μαθητής προετοιμάζεται για το πρώτο

του  ολοκληρωμένο  κομμάτι  στο  βιολί  που  είναι  το  «Φεγγαράκι  μου  λαμπρό»

(Twinkle  Twinkle  Little  Star).  Τα  κομμάτια  που  χρησιμοποιούνται  στο

προπαρασκευαστικό στάδιο και οι πρώτες ασκήσεις στο Suzuki Violin School: Book 1

στις  σελίδες  13  και  14, «στοχεύουν  στην  προετοιμασία  και  στην  ανάπτυξη  των

ακουστικών  και  ρυθμικών  δεξιοτήτων  του  μαθητή» (Pernecky,  1998,  σελ.  40). Ο

Shinichi  Suzuki  έχει  αναφέρει  πως  ο  πρώτος  τόμος  της  σειράς  Suzuki’s  Violin

School, θα μπορούσε να έχει ως τίτλο την λέξη «Προετοιμασία» για την οποία ο ίδιος

πιστεύει πως είναι «το πιο σημαντικό στάδιο της βιολιστικής σπουδής» (Starr, 1976,
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σελ. 58). Στην ουσία, το  Suzuki Violin School: Book 1 προετοιμάζει και θεμελιώνει

τις βασικές τεχνικές των δύο χεριών για έναν αρχάριο μαθητή. 

  3.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ

   Σκοπός της προπαρασκευαστικής περιόδου (Pre-twinkle) στη μέθοδο Suzuki είναι

να προετοιμάσει τον μαθητή σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο για το πρώτο κομμάτι

που θα κληθεί να παίξει με το βιολί, το  Twinkle Twinkle Little Star από το βιβλίο

Suzuki Violin School: Volume 1. Στην προπαρασκευαστική περίοδο θεμελιώνονται οι

σωστές βάσεις «στην τεχνική του αριστερού χεριού, στην τεχνική του δεξιού χεριού με

το δοξάρι και στη σωστή στάση του σώματος με το βιολί», ενώ εισάγονται «ρυθμικές

έννοιες» οι  οποίες  υπάρχουν  στα  πρώτα  κομμάτια που  θα  διδαχθεί  το  παιδί  και

συγκεκριμένα  στα  Variations από  το  Twinkle  Twinkle  Little  Star του

προαναφερθέντος βιβλίου (Pernecky, 1998,  σελ.  35). Να σημειωθεί, ότι οι τεχνικές

διδάσκονται ξεχωριστά και σταδιακά η καθεμία, με απλές και δημιουργικές ασκήσεις.

➢ ΟΡΘΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

  Η σωστή στάση του σώματος, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στην εκμάθηση του

βιολιού, αλλά και οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν

την στάση σώματος του παιδιού με το βιολί, είναι οι εξής: 

i. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ: είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται όσο

το δυνατόν καλύτερα στις αναλογίες του κορμού, των χεριών και του σώματος

του παιδιού. Το βιολί των 4/4 έχει μήκος 14 ιντσών και προσαρμόζεται κατά

προσέγγιση,  στους  ενηλίκους  και  σε  μαθητές  λυκείου.  Οι  μαθητές  του

γυμνασίου συνήθως χρησιμοποιούν τα μεγέθη ½ και ¾, ενώ τα παιδιά του

Δημοτικού  σχολείου  χρησιμοποιούν μεγέθη 1/8  ή  ¼.  Τα μικρότερα  βιολιά

έχουν μέγεθος 1/10, 1/16 και 1/32, και αφορούν παιδιά πολύ μικρής ηλικίας

(Norgaard  &  Scott,  2008). Μάλιστα,  είναι  ακόμη πιο  σημαντική  η  σωστή

επιλογή μεγέθους του βιολιού για τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ίδια

μυική  δύναμη  με  τους  ενήλικες.  Ειδικά  για  τους  μικρότερους  ηλικιακά

μαθητές, τα μουσικά όργανα που είναι πολύ μεγάλα σε μήκος, σε πλάτος και
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είναι  βαριά,  μπορούν  να  προκαλέσουν  προβλήματα  και  να  φέρουν

ανεπιθύμητα  αποτελέσματα  (Kempter,  2003).  Οπότε,  σε  περιπτώσεις

αμφιβολίας για το μέγεθος βιολιού το οποίο ταιριάζει σε ένα πολύ μικρό παιδί,

είναι προτιμότερο να αγοραστεί ένα όργανο μικρότερου μεγέθους, παρά ένα

όργανο  μεγαλύτερου  μεγέθους  (Norgaard  &  Scott,  2008).  Με  τη  σωστή

επιλογή  του  μεγέθους  του  οργάνου,  ο  μαθητής  αισθάνεται  πιο  άνετα

τοποθετώντας  το βιολί  στο σώμα του και  η  διαδικασία εκμάθησης γίνεται

αυτομάτως πιο ευχάριστη.

ii. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: είναι η βασική αρχή, για τη θεμελίωση

μιας  ορθής στάσης  σώματος  με  το  βιολί.  Προτού παίξει  ο  μαθητής  με  το

όργανο, διδάσκεται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια καλά

ισορροπημένη  στάση.  Προκειμένου  να  αναπτύξει  ο  μαθητής  μια

ισορροπημένη  στάση  με  το  όργανο  -είτε  είναι  όρθιος,  είτε  καθιστός-  η

σπονδυλική  του  στήλη  πρέπει  να  παραμείνει  ευθυγραμμισμένη  και

κεντραρισμένη  με  το  υπόλοιπο  σώμα  και  οι  ώμοι  του  να  είναι  χαλαροί,

δημιουργώντας  μια  ευθεία  γραμμή ο  ένας  σε  απόσταση με  τον  άλλον.  Τα

δάχτυλα των ποδιών του πρέπει να είναι στραμμένα περίπου προς τα εμπρός

και τα πόδια ελαφρώς απομακρυσμένα μεταξύ τους (Butz, 2019). Τα γόνατα

να είναι χαλαρά και να ευθυγραμμίζονται με τις αρθρώσεις του μηρού και του

αστραγάλου (Kempter, 2003).   

iii. Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: αποτελεί βασικό παράγοντα

για έναν αρχάριο  μαθητή. Το βιολί  είναι  ένα  δύσκολο όργανο και  απαιτεί

αφενός τη συγκέντρωση και αφετέρου τη συνειδητή κίνηση συγκεκριμένων

μελών του σώματος. Ένας βιολιστής είναι απαραίτητο να έχει σώμα και χέρια

χαλαρά,  ώστε  να  είναι  πιο  αποτελεσματική  η  μελέτη  και  γενικότερα  η

απόδοσή του. Όταν τα χέρια ενός βιολιστή είναι χαλαρά, χωρίς σφιξίματα,

τότε οι μύες ανταποκρίνονται και ενεργοποιούνται πιο αποτελεσματικά, ενώ

τα  χέρια  καταφέρνουν  και  συντονίζονται  καλύτερα  μεταξύ  τους  (Levine,

2016, σελ. 3). «Η διατήρηση της φυσικής χαλάρωσης των δύο χεριών είναι το

κλειδί για τον πλήρη έλεγχο του βιολιού» (Levine, 2016, σελ. 3). Ένας από τους

βασικότερους στόχους του δασκάλου, είναι να τοποθετηθεί το όργανο στον
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ώμο του μαθητή, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε ένταση στο κεφάλι, στον

αυχένα  ή  στους  ώμους  του.  Ο  Ivan  Galamian  (Levine,  2016,  σελ.  3) στο

βιβλίο  του  Principles  of  Violin  Playing  and  Teaching,  αναφέρει  πως  «ο

εγκέφαλος  λαμβάνει  τις  εντολές  και  το  σώμα  ανταποκρίνεται  ταχύτερα  και

ακριβέστερα από κάθε τι άλλο», την στιγμή που ένας άνθρωπος παίζει βιολί. 

➢  ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ

  Στο προπαρασκευαστικό στάδιο, ο δάσκαλος διδάσκει σε έναν αρχάριο μαθητή τις

βασικές τεχνικές του αριστερού χεριού, στις οποίες ανήκουν:  «η σωστή τοποθέτηση

του αριστερού χεριού επάνω στο βιολί, η καμπυλότητα των τεσσάρων δαχτύλων και το

πάτημα των δαχτύλων στην ταστιέρα», στα σημεία που πετυχαίνουν με ακρίβεια τις

επιθυμητές  νότες   (Levine,  2016, σελ.  3).  Ως  εκ  τούτου,  στη  μέθοδο  Suzuki  ο

μαθητής έχει έναν οδηγό από ταινίες τις οποίες τοποθετεί ο δάσκαλος στην πρώτη

θέση της ταστιέρας. Έτσι, το παιδί ξέρει πού πρέπει να πατήσει τα δάχτυλά του, ενώ

ταυτόχρονα «εκπαιδεύει το μουσικό του αισθητήριο» καθώς ακούει με τονική ακρίβεια

(με σωστή  intonation) την εκάστοτε νότα,  από την πρώτη στιγμή που παίζει βιολί

(Wickes, 1982, σελ. 32).  

➢  ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ 

  Κατά την περίοδο της προετοιμασίας για την πρώτη  Variation  του  Suzuki Violin

School  Book  1,  ο  μαθητής  διδάσκεται  το  κράτημα  του  δοξαριού,  με  μικρές  και

σύντομες δοξαριές (Wickes, 1982). Ο δάσκαλος αποφεύγει τις μεγάλες δοξαριές, ενώ

εστιάζει στην καθαρότητα του ήχου και στη σωστή τοποθέτηση του δοξαριού πάνω

στις  χορδές. Ο  Shinichi Suzuki,  έθετε μικρούς και  «όσο το δυνατόν απλούστερους

στόχους,  ώστε ένα παιδί μικρής ηλικίας να έχει  μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας»

(Wickes, 1982, σελ.  32). Μάλιστα, ο δάσκαλος τοποθετεί δύο ταινίες στο ξύλο του

δοξαριού  για  να  ορίσει  την  περιοχή  παιξίματος,  ώστε  να  διευκολύνει  και  να

καθοδηγήσει τον αρχάριο μαθητή. Η πρώτη ταινία τοποθετείται πάνω στο δοξάρι, στο

σημείο  κατά  το  οποίο  ο  βραχίονας  (από  τον  αγκώνα  έως  τον  καρπό)  βρίσκεται

παράλληλα  με  τις  χορδές.  «Η  δεύτερη  ταινία  τοποθετείται  1,5  με  2  ίντσες  (cm)
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περίπου, πάνω από την πρώτη ταινία, ανάλογα με το μήκος του βραχίονα του παιδιού»

(Starr, 1976, σελ. 55).   

  Στη μέθοδο Suzuki υπάρχει μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά το χέρι του δοξαριού και

την τοποθέτηση των δαχτύλων. Συγκεκριμένα, για τους αρχάριους μαθητές η θέση

του αντίχειρα επάνω στη βάση του δοξαριού, διαφέρει από τη συνήθη τοποθέτηση

που  χρησιμοποιείται.  Ο  αντίχειρας  τοποθετείται  κάτω  από  τη  βάση  (frog)  του

δοξαριού και παραμένει σε αυτό το σημείο μέχρι να καταλάβει ο δάσκαλος πως ο

μαθητής  είναι  έτοιμος  να  το  κρατήσει  κανονικά  (Starr,  1976).  Σύμφωνα  με  τον

William Star, η μεταφορά του αντίχειρα στην κανονική θέση (ανάμεσα από την βάση)

μπορεί  να μη συμβεί  έως ότου ο μαθητής να φτάσει  στον τρίτο τόμο της  σειράς

Suzuki  Violin  School.  Πολλοί  δάσκαλοι  της  μεθόδου  ωστόσο,  και  ανάλογα με  τη

φυσική ετοιμότητα του παιδιού, διδάσκουν την κανονική θέση είτε από την αρχή της

σπουδής είτε αρκετά γρήγορα μετά την παγίωση της σωστής θέσης του οργάνου και

την εκτέλεση των πρώτων κομματιών του Βιβλίου 1. 

    1. «Suzuki bow hold. Thumb under frog»         2. «Thumb in regular position»              

(Pernecky,1998, σελ. 15)                                     (Pernecky,1998, σελ. 15)
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3.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

ΣΤΑΔΙΟ

     3.2.1. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

   Αυτό που επιδιώκει κάθε δάσκαλος στα πρώτα μαθήματα, αλλά και καθ’ όλη τη

διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου, είναι να κερδίσει το σεβασμό και την

αγάπη του παιδιού και του γονέα.  Ως προς τους μαθησιακούς στόχους,  τα πρώτα

μαθήματα  εστιάζονται  αποκλειστικά  στην  «εκπαίδευση  του  καθιερωμένου

τελετουργικού  κάθε  μαθήματος» (υπόκλιση)  και  στην  ανάπτυξη  ικανοτήτων

μαθήσεως,  που  δεν  έχουν  να  κάνουν  με  την  παραγωγή  ήχων  στο  όργανο  (θέση

ξεκούρασης) (Finkelstein, Imamura και Tobin, 1991, σελ. 103).

  Στο προπαρασκευαστικό στάδιο της μεθόδου Suzuki, «ένα παιδί που μαθαίνει βιολί,

είναι σαν ένα μωρό που μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα» (Suzuki, 1996, σελ. 36). Ο

δάσκαλος της μεθόδου στα πρώτα μαθήματα, θα πρέπει να είναι υπομονετικός με το

παιδί. Μάλιστα, οφείλει να εξηγήσει στο γονέα πως η μαθησιακή διαδικασία ενός

τρίχρονου  παιδιού,  θα  κυλήσει  «αργά,  ενώ  μικροί  στόχοι  θα  επιτυγχάνονται

σταδιακά». Οι βασικές αρχές διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής

περιόδου, είναι οι εξής (Suzuki, 1996, σελ. 36):

✔ Ο δάσκαλος πρέπει να συμπεριφέρεται στο παιδί με ιδιαίτερη φροντίδα και να

θέτει μικρούς και εύκολους στόχους.

✔ Ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργεί παιγνιώδες κλίμα την ώρα του μαθήματος

✔ Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί για την κάθε του προσπάθεια και

για τον πιο μικρό στόχο που πετυχαίνει

✔ Ο δάσκαλος πρέπει να βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερο το παιδί και να

του εξηγεί αναλυτικά και με ποικίλους τρόπους τι πρέπει να κάνει   
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  Είναι σημαντικό για το παιδί «να νιώσει οικεία με το περιβάλλον και να γνωρίσει τον

δάσκαλο» (Tanaka, 2002, σελ. 64). Το πρώτο μάθημα είναι και το πρώτο βήμα προς

τη δημιουργία της ικανότητας να κατανοεί και να ανταποκρίνεται ο μαθητής, σε αυτό

που του λέει ο δάσκαλος (Kataoka, 1985). Αρχικά, ο μαθητής θα διδαχθεί τον τρόπο

με τον οποίο πρέπει να στέκεται απέναντι από τον

δάσκαλο, έχοντας τα πόδια του ενωμένα και τα χέρια

του τακτοποιημένα στο πλευρό του (Kataoka, 1985).

Για «ένα τρίχρονο παιδί, είναι αρκετά δύσκολο να 

στέκεται με αυτόν τον τρόπο» (Kataoka, 1985, σελ. 33).  

 Αξίζει να σημειωθεί, πως ο μαθητής ακούει καθημερινά

τις ηχογραφήσεις από το Suzuki Violin School Book 1,

πριν ακόμη ξεκινήσει το πρώτο του μάθημα με τον

δάσκαλο, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκμάθησης των

πρώτων και βασικών δεξιοτήτων: «σωστή στάση σώματος,

κράτημα βιολιού, κράτημα δοξαριού» (Starr, 2000, σελ.7). 
        

  3. Στο Starr και Comeau, (1999), σελ. 104

  

3.2.2. ΥΠΟΚΛΙΣΗ

  Το ατομικό μάθημα στη μέθοδο Suzuki,  ξεκινάει πάντα με την υπόκλιση. Όταν το

παιδί  κατανοήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πρέπει  να  στέκεται  απέναντι  από  τον

δάσκαλο, τότε ο δάσκαλος διδάσκει στον αρχάριο μαθητή τον τρόπο να υποκλίνεται

(Kataoka, 1985). Η υπόκλιση, ακολουθεί τον εθιμοτυπικό χαιρετισμό των Ιαπώνων

που εφαρμόζεται εδώ και πολλούς αιώνες στην Ιαπωνική παράδοση και κουλτούρα

(Finkelstein, Imamura, Tobin,  1991). Η  κίνηση  της  υπόκλισης  ενισχύει  την

συγκέντρωση  του  μαθητή,  καθώς  εστιάζει  «στην  αρμονία  του  σώματος  και  του

πνεύματός» του κατά την έναρξη του μαθήματος (Schneiderman, 2011, σελ. 63), ενώ

η καθιέρωση της υπόκλισης στη «ρουτίνα» του μαθήματος εξυπηρετεί στη θεμελίωση
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του σεβασμού του μαθητή προς το όργανο και προς τη διαδικασία του μαθήματος

(Starr,  1976,  σελ.  40).  Ο  Suzuki  τονίζει  πόσο  σημαντική  είναι  η  υπόκλιση  στο

μάθημα, τόσο από τον μαθητή προς τον δάσκαλο όσο κι από τον δάσκαλο προς τον

μαθητή,  καθώς  υποδηλώνει  τον «αμοιβαίο  σεβασμό» που  υπάρχει  ανάμεσα  τους

(Starr, 1976, σελ. 40). 

«Όταν  ο  μαθητής  και  ο  δάσκαλος  στέκονται  ο  ένας  απέναντι  στον  άλλο  και

υποκλίνονται,  το  νόημα  αυτής  της  πράξης  είναι  ο  σεβασμός  του  ενός  προς  στο

πρόσωπο  του  άλλου  ως  δύο  ανθρώπινα  όντα  και  όχι  ως  δάσκαλος  και  μαθητής»

(Kataoka, 1985, σελ. 34). 

   Ο μαθητής κράταει το βιολί κάτω από το δεξί του μπράτσο και το δοξάρι στο δεξί

του χέρι (θέση ξεκούρασης) και υποκλίνεται στο πρόσωπο του δασκάλου του, ενώ η

υπόκλιση δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι ο δάσκαλος να μετρήσει ως τον αριθμό τρία. Για

να επιτευχθεί το νόημα αυτής της κίνησης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται

«αργά, δίχως επιπολαιότητα» (Starr, 1976, σελ. 40). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η

Barbara Schneiderman στο βιβλίο της «You, Your Child and Music», η υπόκλιση δεν

αποτελεί  σωματική  δραστηριότητα,  αλλά  πνευματική  προετοιμασία  η  οποία  σε

συνδυασμό με την απαντητική  υπόκλιση του δασκάλου,  εξασφαλίζει  το αρμονικό

περιβάλλον στο μάθημα και την ψυχική ηρεμία στον μαθητή (2011, σελ. 64). Η ίδια

θεωρεί  ότι  ο  Shinichi Suzuki  χρησιμοποιώντας  το  τελετουργικό  της  υπόκλισης

βοηθάει στην ψυχική και πνευματική ισορροπία των μαθητών του και κατ’ επέκταση

«στη  δημιουργία  μιας  αρμονικότερης  και  πιο  ισορροπημένης  κοινωνίας»

(Schneiderman,  2011,  σελ.  64).  Κατά  την  προσαρμογή  της  μεθόδου  Σουζούκι  σε

διάφορες  κουλτούρες  και  χώρες,  είναι  πιθανό  η  υπόκλιση να  αντικαθίσταται  από

κάποιους  δασκάλους  από  άλλους  τύπους  τελετουργικού  χαιρετισμού.  Ωστόσο,

φαίνεται ότι η υπόκλιση έχει τελικώς κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος των δασκάλων

του δυτικού κόσμου.
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3.2.3. ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

     α) ΘΕΣΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ

   Στη μέθοδο Suzuki, όταν πλέον ο μαθητής αποκτήσει το βιολί και το δοξάρι του,

διδάσκεται τη  «θέση ξεκούρασης»  (Starr,  1976,  σελ.  40) η οποία σηματοδοτεί την

έναρξη  του  μαθήματος  και  συνοδεύεται  από  την  υπόκλιση που  σημειώθηκε  σε

προηγούμενο  κεφάλαιο.  Υπάρχουν  δύο  τρόποι  με  τους  οποίους  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί η θέση ξεκούρασης (Pernecky, 1998, σελ. 16): 

i. Ο μαθητής στέκεται όρθιος   κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εν ώρα μελέτης

ή σε άλλες μουσικές δραστηριότητες 

ii. Ο μαθητής είναι καθιστός   (συνήθως κατά τη συμμετοχή σε μουσικά σύνολα ή

σε ορχήστρα)

  Ασφαλώς, ένας αρχάριος μαθητής που βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο

της μεθόδου Suzuki και προετοιμάζει τη στάση του σώματός του για να παίξει βιολί,

θα  διδαχθεί  τη  θέση  ξεκούρασης  στην  οποία  στέκεται  όρθιος.  Σύμφωνα  με  τον

Suzuki,  είναι  σημαντικό  για  τον  μαθητή  να  υιοθετήσει  πρώτα  μια  σωστή  στάση

σώματος,  πριν ακόμα τοποθετήσει το βιολί στον ώμο του (Starr,  1976).  Στη θέση

ξεκούρασης  μαθητών  αρχαρίου  επιπέδου,  το  παιδί  στέκεται  απέναντι  από  τον

δάσκαλο διατηρώντας  τις  φτέρνες  του ενωμένες  και  τα  πέλματα των  ποδιών του

ελαφρώς απομακρυσμένα. Το βιολί είναι τοποθετημένο κάτω από τον βραχίονα του

δεξιού  του  χεριού  και  η  πλάτη  του  βιολιού  είναι  ακουμπημένη  στο  πλευρό  του

(Norgaard,  2008).  Όσον αφορά το δοξάρι,  στηρίζεται  στον δείκτη του δεξιού του

χεριού από τη βάση του (frog) (Norgaard, 2008). 
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4. «Rest position» (Starr, 1976, σελ. 40)

  Επιπλέον, η θέση ξεκούρασης εφαρμόζεται και στο διάλειμμα της μελέτης ή του

μαθήματος.  Ο  μαθητής  στέκεται  σε  θέση  ξεκούρασης  κρατώντας  το  βιολί  με

ασφάλεια στο σώμα του, αντί να το τοποθετεί ξανά στη θήκη, κάτι το οποίο ενισχύει

τη συγκέντρωση και την αφοσίωση στον στόχο του. Ο  William Starr  (1976) και ο

Martin Norgaard  (2008),  καθιστούν την προσοχή στους δασκάλους, σχετικά με την

πίεση που ασκεί ο μαθητής στη γέφυρα και στον χορδοστάτη με τον αγκώνα του ενώ

στέκεται  σε  θέση  ξεκούρασης.  Η  υπερβολική  πίεση,  πιθανότατα  να  επιφέρει

τραυματισμούς και ρωγμές στο όργανο. 

Βασικές ασκήσεις για τη διδασκαλία της υπόκλισης σε θέση ξεκούρασης (Starr, 1976,

σελ. 40): 

Άσκηση 1
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«Ο δάσκαλος ή ο γονέας τοποθετούν το βιολί και το δοξάρι σε θέση ξεκούρασης, στο

σώμα του μαθητή. Πραγματοποιείται υπόκλιση». 

1. Αρχικά, ο μαθητής στέκεται απέναντι από τον δάσκαλο, έχοντας τα πόδια του

ενωμένα και τους αγκώνες του ακουμπημένους πάνω στα πλευρά του.

2. Ο δάσκαλος σηκώνει το δεξί χέρι του μαθητή προς τα πλάγια και τοποθετεί το

βιολί  κάτω από τον  άνω βραχίονα του μαθητή  έτσι  ώστε  ο  βραχίονας  να

εφάπτεται στον χορδοστάτη του βιολιού.  

3. Ο δάσκαλος δίνει το δοξάρι στο δεξί χέρι του μαθητή. Ο μαθητής το κρατάει

απλά από την βάση του (frog), με τη μύτη του δοξαριού να κοιτάει προς το

έδαφος. 

4. Ο μαθητής και ο δάσκαλος υποκλίνονται μεταξύ τους.

Άσκηση 2 (Starr, 1976, σελ. 41)

«Ο μαθητής παίρνει το βιολί και το δοξάρι από τον δάσκαλο, και το τοποθετεί σε θέση

ξεκούρασης».

1. Ο δάσκαλος  δίνει  το  βιολί  στον  μαθητή και  ο  μαθητής  το  κρατάει  με  το

αριστερό του χέρι.

2. Ο μαθητής τοποθετεί το βιολί κάτω από τον δεξί του αγκώνα με τη βοήθεια

του αριστερού χεριού. Ο δεξιός αγκώνας του μαθητή “ξεκουράζεται” επάνω

στον  χορδοστάτη  και  η  γέφυρα  του  βιολιού  είναι  ακουμπημένη  στο  δεξί

πλευρό του. Ο δάσκαλος θα πρέπει να τονίσει στον μαθητή να μην πιέζει με

δύναμη τον αγκώνα του στον χορδοστάτη.

3. Ο μαθητής παίρνει το δοξάρι με το αριστερό του χέρι και το κρατάει από τη

βάση (frog) με τη μύτη να κοιτάει στο έδαφος.
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4. Ο μαθητής μεταφέρει το δοξάρι στο δεξί του χέρι και το κρατάει με τον δείκτη

του από τη βάση (frog) με τη μύτη να κοιτάει στο έδαφος.

Άσκηση 3 (Starr, 1976, σελ. 41)

«Ο μαθητής παίρνει το βιολί και το δοξάρι από τη θήκη του και το τοποθετεί σε θέση

ξεκούρασης».

1. O μαθητής βγάζει το δοξάρι από τη θήκη προσεκτικά.

2. Ο μαθητής κρατάει με το δεξί του χέρι το δοξάρι από τη βάση (frog) και η

μύτη του δοξαριού “κοιτάει” προς το έδαφος.

3. Ο μαθητής  βγάζει  με  το  αριστερό  του  χέρι  το  βιολί  από  τη  θήκη  και  το

κρατάει με ασφάλεια.

4. Ο μαθητής τοποθετεί το βιολί κάτω από τον δεξή του αγκώνα με τη βοήθεια

του αριστερού χεριού. 

  

     5. «The bow shows mutual respect» (Starr, 1976, σελ. 40)
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β) ΘΕΣΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ: ΧΑΡΤΟΝΙ-ΟΔΗΓΟΣ

  «Ο  Suzuki  έδινε μεγάλη βάση στη στάση σώματος των παιδιών από τη στιγμή που

αρχίζουν να παίζουν βιολί» (Starr, 1976, σελ. 41). Η μεθοδολογία της διδασκαλίας για

την εκμάθηση της θέσης παιξίματος σε έναν αρχάριο μαθητή, ξεκινάει από τη σωστή

τοποθέτηση των ποδιών, η οποία περιγράφεται από τον William Starr ως εξής: «1.Τα

δύο πόδια βρίσκονται παράλληλα μεταξύ τους κρατώντας απόσταση  περίπου έξι ίντσες

2.Το δεξί πόδι τοποθετείται παράλληλα και ελαφρώς πίσω από το αριστερό πόδι 3.Το

δεξί πόδι κλίνει περίπου 45 μοίρες προς τα δεξιά 4.Το αριστερό πόδι κλίνει περίπου 45

μοίρες προς τα αριστερά» (Starr, 1976, σελ. 42). 

   Το παιδί θα πρέπει να εφαρμόζει με άνεση τη θέση ξεκούρασης (κρατώντας το βιολί

και το δοξάρι του) για να διδαχθεί τη θέση παιξίματος (Starr, 1976). Συγκεκριμένα, ο

δάσκαλος θα τοποθετήσει μπροστά από τα πόδια του μαθητή ένα χαρτόνι για να τον

καθοδηγήσει  στη  θέση  παιξίματος  -δεδομένου  ότι  έχει  κατακτήσει  την

προαναφερθείσα  δεξιότητα-.  Με  το  «χαρτόνι-οδηγό», «τα  πόδια  του  μαθητή  θα

τοποθετηθούν στη σωστή θέση επάνω σε ένα χαρτί ή σε ένα χαρτόνι. Στη συνέχεια, ο

δάσκαλος θα σχηματίσει ένα περίγραμμα γύρω από τα πόδια του παιδιού με ένα στυλό .

Τέλος, υπάρχουν δύο αντίγραφα αυτού του οδηγού, το ένα είναι για τη μελέτη στο σπίτι

και το άλλο για το ατομικό και το ομαδικό μάθημα. Ο Suzuki, συνήθιζε να σημειώνει το

όνομα του παιδιού στο χαρτόνι-οδηγό που παρέμενε στην αίθουσα των μαθημάτων»

(Starr, 1976, σελ. 41). 

   

       

 6. «Suzuki’s foot paper» (Starr, 1976, σελ. 41)    7. «Placing the child’s feet» (Starr, 1976,   

     σελ. 41)                                     
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    Η Carolyn McCall υπογραμμίζει πως αυτός ο οδηγός ενισχύει «τη σταθερότητα των

ποδιών» σε  θέση  παιξίματος  (1992,  σελ. 10),  ενώ  διατηρεί  το  υπόλοιπο  σώμα

«ευέλικτο,  ελεύθερο  και  ισορροπημένο» (Pernecky,  1998,  σελ.  16).  Με  αυτόν  τον

τρόπο,  επιτυγχάνεται  η  «ολική  ισορροπία  του  σώματος» του  μαθητή,  καθώς

παραμένουν ήρεμα τα άκρα του και δεν μεταφέρεται άσκοπα η ένταση στο σώμα του

(Norgaard, 2008, σελ. 12). 

 Σύμφωνα με την  Gail Nelson,  ο  Suzuki έδινε μεγάλη έμφαση στην ισορροπία του

σώματος η οποία εξαρτάται από την τοποθέτηση των ποδιών του μαθητή (1979, σελ.

2). Ως εκ τούτου, ο ίδιος υποστήριζε πως το κέντρο βάρους του σώματος του μαθητή

πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό πόδι όταν στέκεται σε θέση παιξίματος (Nelson,

1979). Μάλιστα,  «μερικές φορές ο  Suzuki  ζητούσε από το παιδί να σηκώσει από το

έδαφος το δεξί του πόδι την ώρα που έπαιζε βιολί, ώστε να υπενθυμίσει στον μαθητή

πως το βάρος του σώματος πρέπει να πέφτει στο αριστερό πόδι» (Starr, 1976, σελ. 42).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η επικρατέστερη ανά τον κόσμο άποψη για την

τοποθέτηση του κέντρου βάρους,  ενώ πολλοί  παιδαγωγοί  βιολιού  επιτρέπουν την

ελεύθερη επιλογή ανάλογα με  τον  μαθητή  –βλέπε  Galamian  και  Flech-  (Stowell,

1992).   

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της σωστής τοποθέτησης των ποδιών, επάνω στο

χαρτόνι-οδηγό (Starr, 1976, σελ. 42):

1. Ο δάσκαλος και ο μαθητής στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον.

2. Ο μαθητής καθώς στέκεται μπροστά από τον δάσκαλο, κρατάει ενωμένα τα

πόδια του επάνω στο χαρτόνι (σημείο α.). 

3. Ο δάσκαλος απομακρύνει τα πέλματα του μαθητή σε απόσταση έξι ιντσών

μεταξύ τους, ενώ οι φτέρνες του μαθητή παραμένουν ενωμένες (σημεία β.).

4.  Ο δάσκαλος συμβουλεύει τον μαθητή να μετακινήσει το αριστερό του πόδι

ελαφρώς προς τα εμπρός (από το σημείο β στο σημείο γ.) 
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8. Carolyn McCall, (1993), σελ. 9

γ) ΘΕΣΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

   Ο δάσκαλος θα οργανώσει το πάνω μέρος του σώματος του παιδιού, εφόσον ο

μαθητής έχει  κατανοήσει  τη θέση παιξίματος με τα πόδια του στο χαρτόνι-οδηγό

(Starr, 1976). Στο επόμενο βήμα, ο δάσκαλος θα προετοιμάσει τον κορμό, τα χέρια

και το κεφάλι του μαθητή σε θέση παιξίματος, δίχως το βιολί. Με αυτόν τον τρόπο, ο

μαθητής  εξοικειώνεται  με  τη  στάση  του  σώματός  του  σε  θέση  παιξίματος  και

γνωρίζει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει μόλις τοποθετηθεί το βιολί στον ώμο του.

   Αρχικά, τα πόδια του μαθητή θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε θέση παιξίματος.

Έπειτα,  το  παιδί  θα κλιθεί να  γυρίσει  το  κεφάλι  του προς  τα  αριστερά χωρίς  να

μετακινήσει το υπόλοιπο σώμα,  υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Να σημειωθεί

πως το πρόσωπο του μαθητή θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τα αριστερά και να

κοιτάζει προς την ίδια κατεύθυνση με τα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού. Σε αυτό

το σημείο,  ο William Starr  προτείνει  στον γονέα ο οποίος  θα παραβρίσκεται  στο

μάθημα,  να  καθίσει  μπροστά  από  το  αριστερό  πόδι  του  παιδιού,  ώστε  να  το

παρακινήσει να τον κοιτάξει. Έτσι, ο μαθητής θα στρέψει το κεφάλι του προς στη

σωστή κατεύθυνση,  ενώ παράλληλα ο  γονέας  θα  παρατηρήσει  τα  βήματα για  να
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καθοδηγήσει  το  παιδί  στο  σπίτι  (Starr,  1976).  Ο  Shinichi  Suzuki,  συνήθιζε  να

διδάσκει  το πρώτο στάδιο της θέσης παιξίματος,  εξηγώντας στον μαθητή πως  «η

μύτη,  οι  χορδές,  ο  αγκώνας και  το αριστερό πόδι»,  θα πρέπει  να σχηματίζουν μια

κάθετη ευθεία γραμμή (Suzuki, 1978, σελ. 10).   

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της τοποθέτησης των ποδιών και του κεφαλιού σε

θέση παιξίματος, χωρίς το βιολί (Starr, 1976, σελ. 42)

Άσκηση 1

1. Ο μαθητής τοποθετεί τα πόδια του στη θέση παιξίματος, ακολουθώντας τα

βήματα που σχημάτισε ο δάσκαλος πάνω στο χαρτόνι-οδηγό.

2. Ο μαθητής  στρέφει το κεφάλι του προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση

που  τοποθετούνται  τα  δάχτυλα  του  αριστερού  του  ποδιού,  χωρίς  να

μετακινήσει το υπόλοιπο σώμα ή τα πόδια του.

Ο  William Starr  (1976)  τονίζει  πως ο μαθητής  θα  τοποθετήσει  τον  αριστερό του

βραχίονα σε θέση παιξίματος, εφόσον έχει αφομοιώσει τη θέση των ποδιών και του

κεφαλιού, όπως προαναφέρθηκαν στην Άσκηση 1 (σελ. 42).

   Ως εκ τούτου, ο δάσκαλος θα καθοδηγήσει τον μαθητή, λέγοντάς του να σχηματίσει

«μία ορθή γωνία με τον άνω και τον κάτω βραχίονα του» (Pernecky, 1998, σελ.  21).

Στη  συνέχεια,  θα  ζητήσει  από  το  παιδί  να  φέρει  την  παλάμη  του  στο  ύψος  του

προσώπου και να τεντώσει τα δάχτυλά του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ευθεία

γραμμή από τα  δάχτυλα  έως  τον  αγκώνα  του  παιδιού  (εικόνα  9,  σελ.  43).  Είναι

αξιοσημείωτο, ότι οι αρχάριοι μαθητές ηλικίας τριών ή τεσσάρων ετών, χρειάζονται

αρκετό χρόνο και καθημερινή εξάσκηση για να αφομοιώσουν τη θέση παιξίματος των

ποδιών, του κεφαλιού και του βραχίονα (Starr, 1976). 
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9. «Head turned and left hand out to           10. «Playing position» (Pernecky       

playing position» (Pernecky 1998, σελ. 19)  1998, σελ. 17)

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της τοποθέτησης των ποδιών, του κεφαλιού και του

αριστερού βραχίονα  σε θέση παιξίματος, χωρίς το βιολί (Starr, 1976, σελ. 42)

Άσκηση 2

1. Ο μαθητής τοποθετεί τα πόδια και το κεφάλι του ακολουθώντας τα βήματα

που προαναφέρθηκαν στην άσκηση 1.

2. To  αριστερό χέρι  του μαθητή τοποθετείται  στη θέση που θα βρισκόταν το

βιολί,  με  την  παλάμη  του  παιδιού  να  είναι  στραμμένη  προς  τη  μύτη  του

μαθητή και τα δάχτυλα του αριστερού χεριού είναι καμπυλωτά.

3. Ο αριστερός βραχίονας του μαθητή στρέφεται προς τα αριστερά έως ότου οι

τέσσερις άκρες των δακτύλων να βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με τη μύτη

του. 

4. O μαθητής  κινεί  το  αριστερό  του  χέρι  προς  τη  μύτη  του  μέχρι  το  μικρό

δάκτυλο του χεριού του να αγγίξει τη μύτη και να έπειτα το επαναφέρει στην

αρχική του θέση. Ο αγκώνας πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη μύτη.
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3.3. ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

   Στην προπαρασκευαστική  περίοδο της  μεθόδου  Suzuki, την  ίδια στιγμή που ο

μαθητής  αναπτύσσει  την  ικανότητα  να  κρατάει  σωστά  το  βιολί,  παράλληλα

διδάσκεται  τον τρόπο με τον οποίο πρέπει  να κρατάει  το δοξάρι  (Starr,  1976). Ο

δάσκαλος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην πιέσει το παιδί κατά τη

διδασκαλία των δύο θεμελίων κρατημάτων. Σε περίπτωση που ο μαθητής πιεστεί,

υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτεί και να είναι αβέβαιος για τις κινήσεις που πρέπει να

κάνει.  Στις  ερωτήσεις  των  γονέων  ή  των  δασκάλων  σχετικά  με  τη  διάρκεια  της

εκμάθησης  αυτών  των  δύο κρατημάτων,  ο  Shinichi  Suzuki  απαντούσε  πως  «Στα

παιδιά αρέσει να κάνουν αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν»,  ενώ προσέθετε ότι ο

ρυθμός  προόδου  του  κάθε  παιδιού  ποικίλλει  ανάλογα  «με  την  ηλικία  του,  την

ιδιοσυγκρασία  του,  την  ικανότητα  συγκέντρωσής  του  και  το  περιβάλλον  στο  οποίο

μεγαλώνει» (Starr, 1976, σελ. 45). 

   Στη συνέχεια, ο μαθητής θα εισαχθεί στο πρώτο κομμάτι του Suzuki Violin School:

Book 1,  δεδομένου ότι μπορεί να τοποθετήσει το βιολί στο σώμα του και το δοξάρι

στο δεξί του χέρι, με τέτοιον τρόπο «ώστε να του βγαίνει φυσικά» (Starr, 1976, σελ.

48). O William Starr  στο βιβλίο του  The Suzuki Violinist: A guide for teachers and

parents, τονίζει  πως  το  κράτημα  του  βιολιού  και  το  κράτημα  του  δοξαριού

διδάσκονται  ταυτόχρονα  στα  ίδια  μαθήματα,  ενώ  επισημαίνει  πως  ο  μαθητής

εξασκείται  πρακτικά μόνο σε  ένα  από τα  δύο κρατήματα τη  φορά,  ώστε  να  μην

πιεστεί και να προχωράει σταθερά και αποτελεσματικά (Starr, 1976).  
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3.3.1.1. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ

   Το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή της θέσης παιξίματος χωρίς το βιολί, είναι η

διδασκαλία της  θέσης παιξίματος  με  το βιολί  (Starr,  1976).  Ο πρώτος  και  κύριος

στόχος του δασκάλου είναι να τοποθετήσει το βιολί με τη γέφυρα στο κατάλληλο

σημείο,  ώστε να αισθάνεται  ο μαθητής όσο το δυνατόν περισσότερο άνετα.  Είναι

πολύ σημαντικό για ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας, να νιώσει βολικά την πρώτη φορά

που θα έρθει σε επαφή με το όργανο. Για τον λόγο αυτό, οι δάσκαλοι της μεθόδου

Suzuki, προτιμούν να τοποθετούν κάτω από την γέφυρα ένα «σφουγγάρι από σκληρό

καουτσούκ,  ή  χειροποίητο  μικρό  μαξιλάρι  κατασκευασμένο  από  τις  μητέρες  των

παιδιών» (Starr,  1976,  σελ.  43).  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  η  γέφυρα  αποκτάει

περισσότερο όγκο και δημιουργείται καλύτερη κλίση στο βιολί ως προς την θέση

παιξίματος (Kempter, 2003).

11.  «A simple way to fortify a shoulder pad: sponge pieces and rubber bands» (Kempter,

2003, σελ. 27)

α) ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΛΙ 

   Στη μέθοδο Suzuki, η προτεραιότητα του δασκάλου για έναν μαθητή πολύ μικρής

ηλικίας, είναι να βιώσει ευχάριστα την πρώτη του εμπειρία με το βιολί και κυρίως να

αισθανθεί άνετα με την τοποθέτηση του οργάνου στο σώμα του. Με αφορμή αυτή την
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προτεραιότητα, ένας δάσκαλος της μεθόδου  Suzuki,  ο Mitsumasa Denda,  επινόησε

την ιδέα ενός αυτοσχέδιου βιολιού πριν την αγορά του πραγματικού βιολιού (Starr,

1976). Ασφαλώς, το αυτοσχέδιο όργανο θα αφορά μόνο τους πολύ μικρούς μαθητές,

ηλικίας 2,5 έως 4 ετών. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα αγοράσουν εξ’ αρχής ένα βιολί με

το μέγεθος που αναλογεί στο σώμα τους. 

  Στην μέθοδο Suzuki, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διάφορα άθραυστα αντικείμενα για

να προσομοιώσουν το σώμα του βιολιού. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κουτί που

έχει το μέγεθος από το σώμα του βιολιού και για έναν χάρακα που είναι κολλημένος

στην άκρη του κουτιού, ο οποίος  αντιστοιχεί με το μέγεθος της ταστιέρας και του

κοχλία. Υπάρχουν δάσκαλοι της μεθόδου οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα βιβλίο για το

μέγεθος του βιολιού, ή ένα κουτί από “Jack Crackers” (Behrend, 1998, σελ.  12). Η

Louise  Behrend  σχολιάζει  πως  το  κουτί  των  “Jack  Crackers” θεωρείται  «το  πιο

ιδανικό» για την κατασκευή του αυτοσχέδιου βιολιού, καθώς έχει το πλεονέκτημα

του περιεχομένου του. Μάλιστα, η ίδια σχολιάζει πως ο μαθητής, ο δάσκαλος και ο

γονέας  «θα γιορτάσουν τη μετάβαση από το αυτοσχέδιο βιολί στο πραγματικό βιολί,

τρώγοντας το περιεχόμενο του κουτιού»,  δηλαδή τα αλμυρά κράκερ (Behrend, 1998,

σελ. 12). Όσον αφορά την αυτοσχέδια ταστιέρα που αποτελείται από έναν χάρακα, ο

δάσκαλος  ζωγραφίζει  τέσσερεις  μικρούς  κύκλους  γύρω  από  αυτόν,  ώστε  να

προετοιμάσει  τον  μαθητή  για  την  πραγματική  ταστιέρα  με  τις  ταινίες  που  θα

τοποθετηθούν επάνω της (Starr, 1976). 

   Αξίζει να σημειωθεί πως το αυτοσχέδιο βιολί  έχει τα εξής πλεονεκτήματα για έναν 

αρχάριο μαθητή: 

1) Είναι ελαφρύτερο από ένα κανονικό βιολί και αυτομάτως πιο εύκολο στον 

χειρισμό για τους αρχάριους μαθητές ηλικίας 2,5 και 3 ετών (Starr, 1976).

2) Λειτουργεί ως κίνητρο και ενισχύει την παραγωγικότητα της μελέτης του 

μαθητή, που προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του δασκάλου, ώστε να 

αποκτήσει τελικά το πραγματικό του βιολί (Starr, 1976).
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3) Διδάσκει στο παιδί την αξία του πραγματικού βιολιού, που πρέπει να το 

σέβεται και να το αγαπάει (Behrend, 1998). 

  Με το αυτοσχέδιο βιολί, ο μαθητής διδάσκεται και εφαρμόζει «την τοποθέτηση του

οργάνου  σε  θέση  ξεκούρασης  κάτω από  τον  δεξιό  του  αγκώνα,  την  μεταφορά  του

βιολιού  σε  θέση  παιξίματος (από  την  θέση  ξεκούρασης)  και  την  τοποθέτηση  του

βιολιού σε θέση παιξίματος, ανάμεσα από το πιγούνι και τον ώμο του» (Behrend, 1998,

σελ. 12). Επίσης, ο αρχάριος μαθητής παίζει ρυθμικά σχήματα πάνω σε αυτό, καθώς

μαθαίνει να το κρατάει χωρίς τη στήριξη του αριστερού χεριού (Behrend, 1998).  

12. Behrend, (1998) σελ. 12
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β) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

   Στο προπαρασκευαστικό στάδιο,  ο δάσκαλος τοποθετεί αρχικά το βιολί και στη

συνέχεια το αριστερό χέρι του μαθητή σε θέση παιξίματος (Starr, 1976). Παράλληλα,

ο  δάσκαλος  υποδεικνύει  στον  γονέα  τον  σωστό  τρόπο  τοποθέτησης  του  βιολιού

επάνω στον ώμο του παιδιού.

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της θέσης παιξίματος στον μαθητή με το βιολί (ή το

αυτοσχέδιο βιολί) (Starr, 1976, σελ. 43)

1. O μαθητής τοποθετεί σε σωστή θέση τα πόδια του.

2. Ο μαθητής στρέφει το κεφάλι του προς τα αριστερά και τοποθετεί το αριστερό

του χέρι στο πλάι ώστε να κρατήσει στη συνέχεια το όργανο.

3. Ο δάσκαλος, βρίσκεται στην αριστερή πλευρά από τη θέση του παιδιού, και

τοποθετεί το βιολί ανάμεσα από το πηγούνι και τον ώμο του μαθητή. Το βιολί

βρίσκεται παράλληλα με το έδαφος. Η μύτη του μαθητή πρέπει να “κοιτάζει”

τις χορδές. Το κουμπί του βιολιού πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του λαιμού

του.

4. Αφού ο δάσκαλος βεβαιωθεί πως ο μαθητής κρατάει με ασφάλεια το βιολί

στον λαιμό του, μετράει τη διάρκεια την οποία μπορεί να κρατήσει στον λαιμό

του ο μαθητής το βιολί χωρίς να του πέσει.

      Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο για τους δασκάλους της μεθόδου να παίζουν ένα

παιχνίδι όπου μπορούν και βλέπουν για πόση διάρκεια μπορεί να κρατήσει ο μαθητής

το βιολί ανάμεσα στο πιγούνι και τον λαιμό του, δίχως τη βοήθεια του αριστερού

χεριού. Το ζητούμενο αυτού του παιχνιδιού είναι να αισθανθεί ο μαθητής ελεύθερος

και άνετος κρατώντας το βιολί μόνο με το πιγούνι και τον ώμο του. Φυσικά, ο γονέας

και ο δάσκαλος θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του παιχνιδιού για να βοηθήσουν

και να ενθαρρύνουν την προσπάθεια του μαθητή (Starr, 1976).
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Παιχνίδια κατά τη διάρκεια των οποίων ο μαθητής στηρίζει το βιολί (ή το αυτοσχέδιο

βιολί)  ανάμεσα από το πιγούνι και τον ώμο του, χωρίς τη βοήθεια του αριστερού

χεριού:

1. Ο δάσκαλος πιέζει ελαφρώς το πάνω μέρος του βιολιού για να επιβεβαιώσει

αν ο μαθητής το κρατάει σταθερά.

2. O δάσκαλος προσπαθεί να τραβήξει το βιολί από το πηγούνι και τον ώμο του

μαθητή. 

3. O μαθητής λυγίζει τα γόνατά του και τα ξανατεντώνει στηρίζοντας το βιολί.

4. Ο μαθητής κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του στηρίζοντας το βιολί.

5. O μαθητής περπατάει μπρος και πίσω στηρίζοντας το βιολί. 

6. Ο μαθητής στέκεται στο αριστερό του πόδι στηρίζοντας το βιολί.

7. O μαθητής αγγίζει το δεξί του αυτί με το αριστερό του χέρι.

8. Ο μαθητής κάνει χειραψία (με το δεξί ή το αριστερό του χέρι) με τον δάσκαλο

ή με κάποιον άλλο μαθητή.

9. O  μαθητής κρατά και τα χέρια του ενωμένα και κάνει κυματιστές κινήσεις

στον αέρα.

13.  «Student  shakes  hands.» (Starr,  1976,

σελ. 59)
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γ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

 Η τοποθέτηση του αριστερού βραχίονα σε θέση παιξίματος διδάσκεται στο παιδί,

εφόσον  έχει  τοποθετηθεί  το  βιολί  σε  θέση  παιξίματος.  Παράλληλα,  ο  μαθητής

μαθαίνει να τοποθετεί μόνος του το βιολί σε αυτή τη θέση. Η διδασκαλία για την

εκμάθηση αυτής της δεξιότητας πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:

Βασική άσκηση για την τοποθέτηση του βιολιού και την προετοιμασία του αριστερού

χεριού, σε θέση παιξίματος

Άσκηση 1 (Starr, 1976, σελ. 45)

1. Ο μαθητής στέκεται σε θέση ξεκούρασης με το βιολί.

2. Ο μαθητής κρατάει το βιολί από το σώμα του, το τοποθετεί ανάμεσα από το

πιγούνι και τον ώμο του και χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι για να μεταφέρει

το βιολί σε θέση παιξίματος.

3. Ο μαθητής στρέφει το κεφάλι του προς το υποσιάγωνο και στέκεται σε θέση

παιξίματος.

4. Ο μαθητής ελέγχει τη θέση παιξίματος. To βιολί πρέπει να έχει μερική κλίση

προς τα δεξιά και να βρίσκεται παράλληλα με το έδαφος. Η μύτη του μαθητή

πρέπει να στοχεύει τις χορδές. Δεν πρέπει να υπάρχει ένταση στους μύες του

αυχένα και της πλάτης.

14. «Child places violin in position» (Starr, 1976, σελ.

45) 
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Συμπληρωματική άσκηση 2 (Pernecky, 1998, σελ. 18)

1. Ο μαθητής στέκεται όρθιος σε θέση ξεκούρασης, κρατώντας μόνο το βιολί.

2. Ο μαθητής τοποθετεί τα πόδια του σε θέση παιξίματος.

3. Ο μαθητής στρέφει το κεφάλι του προς την κατεύθυνση του αριστερού του

ποδιού.

4. Ο μαθητής ενώ κρατάει το βιολί με το αριστερό του χέρι από το σώμα του

οργάνου και το έχει ακουμπημένο στο δεξί του πλευρό, σηκώνει τον δεξή του

αγκώνα και απελευθερώνει το βιολί.

5. Ο μαθητής σηκώνει το βιολί με το αριστερό του χέρι και το φέρνει ευθεία και

πάνω από το αριστερό του πόδι.

6. Ο  μαθητής  με  τη  βοήθεια  του  δεξιού  του  χεριού,  κατευθύνει  το  βιολί

ανάμεσα από το πιγούνι και τον ώμο του σε θέση παιξίματος.

7. Ο  μαθητής  τοποθετεί  το  βιολί  σε  θέση  παιξίματος  και  ο  αριστερός  του

βραχίονας  κρατάει  το  βιολί  από  το  σώμα  του  με  το  μικρό  δάχτυλο,  τον

δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο, ενώ ο αντίχειρας βρίσκεται κάτω από το

σώμα του βιολιού.

8. Ο μαθητής κατεβάζει και ξανά σηκώνει τον αριστερό του βραχίονα για να

επιβεβαιώσει το σωστό κράτημα του βιολιού,  σε θέση παιξίματος. Το δεξί

χέρι είναι χαλαρό και ακουμπησμένο στο πλευρό του μαθητή.

51



15. «Correct stance and playing pocition» (Pernecky, 1998, σελ.20)

 

Επιπλέον, ο  Jack  Pernecky  (1998)  προτείνει  την  εξής  άσκηση  στον  δάσκαλο  για

ομαλή μετάβαση του αριστερού χεριού από τη θέση προετοιμασίας (στις Ασκήσεις 1

και 2) στη θέση παιξίματος. 

Συμπληρωματική άσκηση για την τοποθέτηση του χεριού σε θέση παιξίματος  (1998,

σελ. 21)

1. Ο μαθητής τεντώνει τα δάχτυλα του και μεταφέρει το αριστερό του χέρι στη

βάση, κάτω από το μπράτσο του βιολιού. Ο αντίχειρας βρίσκεται απέναντι και

ελαφρώς μπροστά από τον δείκτη του μαθητή.

2. Ο δάσκαλος ζωγραφίζει μία οριζόντια ευθεία γραμμή στον δείκτη του μαθητή,

ακριβώς πάνω από την παλάμη του (στην κάτω φάλαγγα του δαχτύλου). Τα

υπόλοιπα δάχτυλα παραμένουν τεντωμένα.

3. Ο μαθητής τοποθετεί το μαρκαρισμένο σημείο του δαχτύλου του παράλληλα

με το μπράτσο του βιολιού (στην βάση της ταστιέρας) και το αριστερό χέρι

βρίσκεται  σε  θέση  παιξίματος.  Ο  αντίχειρας  βρίσκεται  απέναντι  από  τον
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δείκτη,  ενώ  δημιουργείται  το  επιθυμητό  κενό  κάτω  από  το  μπράτσο  της

ταστιέρας. 

  Ως προς το βήμα 2, ο δάσκαλος οφείλει να προσέξει την τοποθέτηση του αντίχειρα,

ο οποίος πρέπει να παραμείνει χαλαρός και ευέλικτος, καθώς ο ρόλος του είναι κατά

κύριο λόγο υποστηρικτικός (Pernecky, 1998). 

         

16. «Left hand poition and fingers placement» (Pernecky, 1998, σελ. 21) 

δ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΧΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΣΤΙΕΡΑ

   Ο στόχος  του  δασκάλου για  έναν  αρχάριο  μαθητή  που  βρίσκεται  στο  στάδιο

τοποθέτησης των δαχτύλων στην ταστιέρα, είναι να εξασκήσει και να ενδυναμώσει

τους μύες των δαχτύλων του παιδιού (Starr,  1976).  Ασφαλώς, αυτό θα επιτευχθεί

σταδιακά, δίχως πίεση. Επιπλέον, το πάτημα των δαχτύλων στη ταστιέρα θα συμβεί

παράλληλα  «με τις πρώτες δοξαριές του μαθητή επάνω στη Μι χορδή» (Starr,  1976,

σελ. 65).

   Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία για τη στόχευση των σημείων

στα  οποία  πρέπει  να  τοποθετεί  τα  δάχτυλά  του  ένας  αρχάριος  μαθητής  (στην

ταστιέρα).  Ο δάσκαλος θα  κολλήσει  τρεις  ταινίες  στην ταστιέρα του βιολιού του

μαθητή, οι οποίες θα τον καθοδηγήσουν να τοποθετήσει τα δάχτυλα του στην πρώτη
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θέση -να σημειωθεί  πως ο δάσκαλος θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα προτού να

διδάξει στον μαθητή τα σημεία τοποθέτησης των δαχτύλων- (Starr, 1976).

   Η πρώτη ταινία θα τοποθετηθεί στη θέση όπου πατάει το πρώτο δάχτυλο, για κάθε

χορδή, ως εξής: Λα (στη Σολ χορδή), Μι (στη Ρε χορδή), Σι (στη Λα χορδή) και Φα#

(στη Μι χορδή). Η δεύτερη ταινία θα τοποθετηθεί στη θέση που πέφτει το δεύτερο

δάχτυλο για κάθε χορδή, δηλαδή στη Σι (για τη Σολ χορδή), Φα# (για τη Ρε χορδή),

Ντο# (για τη Λα χορδή) και Σολ# (στη Μι χορδή) και η τρίτη ταινία θα κολληθεί

αντίστοιχα το σημείο που πατάει το τρίτο δάχτυλο για κάθε χορδή, ως εξής: Ντο (στη

Σολ χορδή), Σολ (στη Ρε χορδή), Ρε (στη Λα χορδή) και Λα (στη Μι χορδή) (Starr,

1976).  Αυτές  οι  τρεις  ταινίες  αποτελούν  την  πρώτη  θέση  στο  βιολί,  η  οποία  θα

χρησιμοποιηθεί σε όλο το πρώτο βιβλίο της μεθόδου Suzuki. Ο Shinichi Suzuki έλεγε

πως «οι ταινίες λειτουργούν ως οδηγός για το παιδί και τον γονέα, ενώ επισήμανε στον

δάσκαλο  να τοποθετεί προσεχτικά τις ταινίες, βάσει του μεγέθους των δαχτύλων του

παιδιού» (Starr, 1976, σελ. 65). 

17. «Violin with four finger markers and marker for path of bow» (Pernecky, 1998, σελ.20)
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Βασικές ασκήσεις για την τοποθέτηση των δαχτύλων του αριστερού χεριού στη θέση

παιξίματος (Starr, 1976, σελ. 65)

Άσκηση 1

1. Ο μαθητής κρατάει το βιολί σε θέση ξεκούρασης, χωρίς να έχει το δοξάρι του

στο δεξί χέρι.

2. Ο μαθητής τοποθετεί  το αριστερό του χέρι  στη βάση της  ταστιέρας  και  ο

αντίχειράς του βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, πίσω από την πρώτη ταινία.

Ο  αντίχειρας  αγγίζει  τη  βάση  της  ταστιέρας  με  τη  δεύτερη  φάλαγγα  του

δαχτύλου.

3. Ο  μαθητής  καμπυλώνει  ελαφρώς  τα  υπόλοιπα  δάχτυλά  του  πάνω  στην

ταστιέρα.

4. Ο μαθητής τοποθετεί τον δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο στις τρεις ταινίες

της Λα χορδής.

5. Ο μαθητής σηκώνει το βιολί με τη βοήθεια του δεξιού του χεριού, κρατώντας

το  αριστερό  του  χέρι  ως  έχει.  Το  αριστερό  του  χέρι  βρίσκεται  σε  θέση

παιξίματος επάνω στο βιολί.

Άσκηση 2

1. Ο μαθητής βρίσκεται σε θέση παιξίματος, έχει το βιολί ανάμεσα από τον ώμο

και  το  σαγόνι  του,  και  το  αριστερό  του  χέρι  είναι  κατεβασμένο  και

ακουμπημένο στο πλευρό του.
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2. Ο μαθητής τοποθετεί  το αριστερό του χέρι  στη βάση της  ταστιέρας  και  ο

αντίχειράς του βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, πίσω από την πρώτη ταινία.

Ο  αντίχειρας  αγγίζει  τη  βάση  της  ταστιέρας  με  τη  δεύτερη  φάλαγγα  του

δαχτύλου.

3. Ο  μαθητής  καμπυλώνει  ελαφρώς  τα  υπόλοιπα  δάχτυλά  του  πάνω  στην

ταστιέρα.

4. Ο μαθητής τοποθετεί τον δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο στις τρεις ταινίες

της Λα χορδής. Το μικρό δάχτυλο δεν ακουμπάει επάνω στην ταστιέρα.

5. Ο μαθητής σηκώνει τα τρία δάχτυλα από την ταστιέρα, ένα ένα με τη σειρά

και τα κρατάει τοποθετημένα πάνω από τις τρεις ταινίες.

  Στο  προπαρασκευαστικό  στάδιο,  ο  δάσκαλος  δεν  θα  ζητήσει  από  τον  αρχάριο

μαθητή να κατεβάσει το τέταρτο δάχτυλο, διότι με αυτόν τον τρόπο «διατηρείται σε

καλύτερη θέση όλο το στήσιμο του αριστερού χεριού και παράλληλα ενισχύεται η σωστή

στάση  του  αγκώνα» (Starr,  1976,  σελ.  65).  Στις  ασκήσεις  αυτές  ο  γονέας  και  ο

δάσκαλος πρέπει να παρατηρούν: «τον αντίχειρα να μη βρίσκεται ψηλά στη βάση της

τασιέρας, να μην καμπυλώνει και να μην ακουμπάει το πάνω μέρος της ταστιέρας όπου

πέφτουν  τα  δάχτυλα»  (Starr,  1976,  σελ.  65).  Επίσης,  ο  γονέας  και  ο  δάσκαλος

χρειάζεται να παρακολουθούν και το αριστερό χέρι το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο

σωστό ύψος σε θέση παιξίματος, καθώς και τη βάση του δείκτη να ακουμπάει στο

λαιμό της ταστιέρας. Τέλος, τα δάχτυλα πρέπει να είναι καμπυλωτά και ο αγκώνας να

βρίσκεται κάτω από το βιολί. 

  Στις  ασκήσεις  στις  οποίες  ο δάσκαλος διδάσκει  την τοποθέτηση του αριστερού

χεριού, δεν παύει να τονίζει και να διορθώνει τη στάση σώματος του μαθητή με το

βιολί. Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος υπενθυμίζει στον μαθητή πως «Η μύτη, οι χορδές, ο

αγκώνας και τα πόδια πρέπει να σχηματίζουν μία ευθεία γραμμή»  (Starr,  1976, σελ.

66). Όσον αφορά την καμπύλη των δαχτύλων, ο δάσκαλος ζητάει από τον μαθητή να

σχηματίσει ένα σπίτι με τα δάχτυλά του (δείκτη, μέσο, παράμεσο, μικρό δάχτυλο) και
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ο  μαθητής  δημιουργεί  τη  σκεπή  κάμπτοντας  τα  δάχτυλά  του,  με  αποτέλεσμα  να

δημιουργείται η αναγκαία καμπύλη. 

 Μία πιο δημιουργική δραστηριότητα για τη σωστή στάση του αριστερού χεριού,

είναι αυτή κατά την οποία ο δάσκαλος ζωγραφίζει δύο μάτια κι ένα χαμόγελο στην

άνω φάλαγγα του αντίχειρα, από το αριστερό χέρι του μαθητή. Έπειτα, ο δάσκαλος

υπενθυμίζει  στον  γονέα  και  το  παιδί,  πως  αυτή  η  χαμογελαστή  φιγούρα  πρέπει

πάντοτε  να  κοιτάζει  προς  τη  μύτη  του  μαθητή.  Στην  συνέχεια,  ο  μαθητής  θα

ετοιμάσει το χέρι του και τον κάτω βραχίονα, θα τεντώσει τα δάχτυλά του και θα

στρέψει ελαφρώς τον αντίχειρά του προς τη μύτη του. Το αριστερό χέρι του παιδιού

είναι έτοιμο να “υποδεχτεί” το βιολί.

   Ένας ακόμη τρόπος για να κατανοήσει ο μαθητής τη στάση των δαχτύλων κατά το

κράτημα  του  βιολιού,  είναι  με  την  τοποθέτηση  ενός  αντικειμένου.  Δάσκαλοι  της

μεθόδου, τοποθετούν μία λούτρινη μικρή μπάλα στη χούφτα του παιδιού και ζητάνε

από τον μαθητή να την κρατήσει απαλά σαν να είναι το βιολί (σε θέση παιξίματος).

Έπειτα, ο δάσκαλος τοποθετεί το χέρι του παιδιού σε θέση παιξίματος και ζητάει από

το  παιδί  να  κρατήσει  τα  δάχτυλά  του  ακίνητα  κρατώντας  απαλά  την  μπάλα.  Ο

δάσκαλος  απομακρύνει  την  μπάλα  και  το  χέρι  του  μαθητή  είναι  έτοιμο  για  το

κράτημα του βιολιού. 

 Είναι  αξιοσημείωτο,  πως  ένας  δάσκαλος  στη  μέθοδο  Suzuki  δεν  παραλείπει  να

υπενθυμίζει στον μαθητή να παραμένει χαλαρός και να μην κρατάει σφιχτά το βιολί,

καθώς  μπορεί  να  προκαλέσει  πόνο  στο  χέρι  και  τον  αυχένα  του.  Μάλιστα,  ένα

παράδειγμα στο βιβλίο του Starr, περιγράφει πως ο δάσκαλος αποτρέπει τον μαθητή

να πιέσει το βιολί ανάμεσα από τον λαιμό και το σαγόνι του, λέγοντάς του ότι με

αυτόν τον τρόπο θα πονέσει (το βιολί). Ο William Starr αναφέρει πως ο Suzuki είχε

υιοθετήσει μία απλή φόρμουλα στις ασκήσεις υπενθύμισης και επανάληψης, ώστε να

μην κουράσει  τους  αρχάριους  μαθητές  κατά την εφαρμογή  των ασκήσεων (Starr,

1976).
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Βασική άσκηση για την τοποθέτηση των δαχτύλων μεμονωμένα

1. Ο μαθητής στέκεται σε θέση παιξίματος με το βιολί ανάμεσα από τον ώμο και

το σαγόνι του, έχοντας το αριστερό του χέρι κατεβασμένο στο πλευρό του.

2. Ο  μαθητής  σηκώνει  το  χέρι  του  και  το  τοποθετεί  σε  θέση  παιξίματος,

βάζοντας τον αντίχειρά του στη βάση της ταστιέρας και τα δάχτυλα του πάνω

από τις τρεις ταινίες.

3. Ο δάσκαλος αγγίζει  ένα από τα δάχτυλα του μαθητή και του ζητάει να το

τοποθετήσει επάνω στην ανάλογη ταινία (π.χ. το τρίτο δάχτυλο στην τρίτη

ταινία κ.τ.λ.) σε μία από τις τέσσερεις χορδές.

4. Ο  δάσκαλος  ζητάει  από  τον  μαθητή  να  σηκώσει  το  δάχτυλο  που  είχε

κατεβάσει,  και  να  το  κρατήσει  πάνω  από  την  ταινία  στην  οποία  ήταν

ακουμπησμένο.

5. Ο δάσκαλος επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα δάχτυλα.

6. Όταν ο δάσκαλος αντιληφθεί πως ο μαθητής έχει αφομοιώσει τον τρόπο με

τον οποίο πρέπει να τοποθετεί και να σηκώνει τα δάχτυλά του από την ταινία

όπως  προαναφέρθηκε,  εφαρμόζει  την  ίδια  μεθοδολογία  της  άσκησης  και

ζητάει από τον μαθητή να τοποθετήσει συγκεκριμένα δάχτυλα, χωρίς όμως να

αγγίζει τα δάχτυλα του μαθητή αυτή τη φορά.

  Στη μέθοδο διδασκαλίας του ο Suzuki, αφού πρώτα εξασφάλιζε τη σωστή θέση του

αριστερού χεριού από τον μαθητή, ύστερα του ζητούσε  «να παίξει ταχύτερα και με

περισσότερη δύναμη στο πάτημά του» (Starr, 1976, σελ. 66). Ως διορατικός άνθρωπος,

ο ίδιος γνώριζε πόσο δύσκολο είναι για ένα μικρό παιδί να καταφέρει να αποκτήσει

τον  πλήρη  έλεγχο  του  χεριού  του  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.  Οπότε  τόνιζε

συνεχώς στον γονέα να μην πιέζει το παιδί παραπάνω από τις δυνατότητές του. Ο

ίδιος έλεγε πως «Στα παιδιά αρέσει να κάνουν αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν», μια
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φράση την οποία ανέφερε συχνά στους  γονείς  και  στους δασκάλους της μεθόδου

(Starr, 1976, σελ. 66).  

3.3.1.2. ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ

  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η διδασκαλία για το κράτημα του

δοξαριού  πραγματοποιείται  ταυτόχρονα  με  τη  διδασκαλία  για  το  κράτημα  του

βιολιού, ενώ το καθένα διδάσκεται ξεχωριστά, σε διαφορετικά μαθήματα. Η Louise

Behrend στο  βιβλίο  της  The Suzuki  Approach,  αναφέρει  ότι  οι  ασκήσεις  για  το

κράτημα του δοξαριού στο προπαρασκευαστικό στάδιο, πραγματοποιούνται «αρχικά

με  μία  ξύλινη  ράβδο και  στη  συνέχεια  με  το  πραγματικό  δοξάρι»  (1998,  σελ.  11).

Μάλιστα, «ένα ξύλινο chopstick» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομιμούμενο δοξάρι

στην αρχή (Suzuki,  2007, σελ.  17). Το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει

να κατανοήσει ο μαθητής ως προς το κράτημα του δοξαριού (ή της ράβδου, ή του

chopstick),  είναι  η  καμπυλότητα των δαχτύλων του δεξιού του χεριού.  Έπειτα,  ο

δάσκαλος εστιάζει στον αντίχειρα και τον δείκτη του μαθητή.

   Ο Shinichi Suzuki εισήγαγε έναν νέο τρόπο τοποθέτησης του αντίχειρα πάνω στο

δοξάρι, ώστε να διευκολύνει τους μαθητές ηλικίας 2,5 έως 4 ετών να  ελέγχουν με

μεγαλύτερη ευκολία το βάρος του δοξαριού. Σύμφωνα με τον Suzuki, «ο αντίχειρας

του παιδιού τοποθετείται κάτω από τη βάση (frog) του δοξαριού» και όχι ανάμεσα από

τη βάση και το ξύλο του δοξαριού, όπως είναι το σύνηθες (Starr, 1976, σελ. 50). Σε

μία πιο αναλυτική περιγραφή, «ο αντίχειρας του δεξιού χεριού τοποθετείται κάτω από

τη βάση (frog) του δοξαριού, κάμπτεται σε γωνία 45 μοιρών και πλησιάζει τον μέσο και

τον παράμεσο», εξασφαλίζοντας ένα πιο ασφαλές κράτημα για τον αρχάριο μαθητή

(Starr, 1976, σελ. 50). 
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18. «Suzuki’s bow hold for the beginner»                19. «”Normal” bow hold as used by…»

(Starr, 1976, σελ. 50)                (Starr, 1976, σελ. 54)   

  Όσον αφορά τον δείκτη από το δεξί χέρι του μαθητή, έχει εξίσου σημαντικό ρόλο με

τον  αντίχειρα,  καθώς  «ελέγχει  σε  μεγάλο  βαθμό  την  ισορροπία  του  δοξαριού  στη

χορδή» (Suzuki, 1955, σελ. 46). To σωστό κράτημα του δοξαριού επιτυγχάνεται με τη

συνεργασία του δείκτη και του αντίχειρα, διότι ο μεν δείκτης ασκεί ελεγχόμενη πίεση

στο άνω μέρος του δοξαριού και ο δε αντίχειρας στο κάτω μέρος του δοξαριού. Κατά

κύριο λόγο, αυτά τα δύο δάχτυλα συμβάλουν στην επίτευξη και την παραγωγή ενός

καθαρού και δυνατού ήχου.   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ

 Στο προπαρασκευαστικό στάδιο για το κράτημα του δοξαριού, είναι απαραίτητο για

τον μαθητή να κατανοήσει πρώτα τη θέση των δαχτύλων του σε ένα μολύβι (ή σε ένα

chopstick) και ύστερα να τοποθετήσει τα δάχτυλα του στο δοξάρι.   

Βασική  άσκηση  προετοιμασίας  για  τη  διδασκαλία  της  τοποθέτησης  των  δαχτύλων,

πάνω στο μολύβι (Starr, 1976, σελ. 50)
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Άσκηση 1

1. Ο  δάσκαλος  ζητάει  από  τον  μαθητή  να  σχηματίσει  έναν  κύκλο  με  τον

αντίχειρα, τον μέσο και τον παράμεσό του.

2. Ο δάσκαλος ζητάει από τον μαθητή να σηκώσει ένα μολύβι από το τραπέζι με

τον αντίχειρα, τον μέσο και τον παράμεσο, διατηρώντας τον σχηματισμό του

κύκλου.

3. Ο  μαθητής  εξασκείται  στα  ρυθμικά  μοτίβα  κρατώντας  το  μολύβι  με  τον

προαναφερθέντα τρόπο.

20. «The bow hold» (Suzuki, 1978, σελ. 17)

   

Ο δάσκαλος καθοδηγεί τον μαθητή με τον ίδιο τρόπο (Άσκηση 1), όσον αφορά το

κράτημα της ξύλινης ράβδου (ή του chopstick).
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Παιχνίδια για την προετοιμασία της θέσης των δαχτύλων στο δοξάρι

• ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ  : Ο δάσκαλος περιγράφει στον μαθητή πως το δεξί του χέρι

θα γίνει ένα μικρό λαγουδάκι με δύο μεγάλα αυτιά (τον δείκτη και το μικρό

δάχτυλο).  Έπειτα,  ο  δάσκαλος  θα  δείξει  στο  παιδί  το  στόμα  του  λαγού

σχηματίζοντας έναν κύκλο με το μέσο, το παράμεσο και τον αντίχειρα. Στη

συνέχεια ο δάσκαλος θα ζητήσει από το παιδί να σηκώσει το καρότο (μολύβι)

από το τραπέζι διατηρώντας τον κύκλο που σχηματίζει το στόμα του λαγού

και  με  αυτόν  τον  τρόπο το  παιδί  θα  προετοιμάσει  τα  δάχτυλά του για  το

κράτημα του δοξαριού.

• ΝΥΣΤΑΓΜΕΝΟΣ  ΣΚΥΛΟΣ:   ο  δάσκαλος  ζητάει  από  τον  μαθητή  να

δημιουργήσει  μία  σκιά  στον τοίχο  με  το  δεξί  του  χέρι,  που  την  ονομάζει

νυσταγμένος σκύλος. Ο δάσκαλος υποδεικνύει στον μαθητή την τοποθέτηση

των δαχτύλων από το δεξί του χέρι και κάμπτει τον αντίχειρα, τον μέσο και

τον  παράμεσο.  Στην  συνέχεια,  ακουμπάει  τον  αντίχειρά  ανάμεσα  από  τον

μέσο  και  τον  παράμεσο.  Ο  δείκτης  και  το  μικρό  δάχτυλο  παραμένουν

τεντωμένα. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται η σκιά από έναν σκύλο, του

οποίου τα αυτιά είναι ο δείκτης και το μικρό δάχτυλο. Ο μαθητής μιμείται την

κίνηση  που  βλέπει  από  τον  δάσκαλο.  Αυτή  η  άσκηση  προετοιμάζει  τα

δάχτυλα του μαθητή για το κράτημα του δοξαριού. Στην συνέχεια, ο  σκύλος

θα  σηκώσει  την  ξύλινη  ράβδο  και  θα  είναι  έτοιμος  για  το  κράτημα  του

δοξαριού. (Behrend, 1998, σελ. 11)

 

 Εφόσον έχει  εξοικειωθεί  ο  μαθητής  με το κράτημα του μολυβιού ή της  ξύλινης

ράβδου (όπως προαναφέρθηκε στην  άσκηση προετοιμασίας για την διδασκαλία της

τοποθέτησης των δαχτύλων, πάνω στο μολύβι ή στην ξύλινη ράβδο) τότε ο δάσκαλος

τοποθετεί το δοξάρι στο δεξί χέρι του μαθητή με την εξής μεθοδολογία:   

62



Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της τοποθέτησης του δοξαριού στο δεξί χέρι του

μαθητή, με τη βοήθεια του δασκάλου (Starr, 1976, σελ. 51)

1. Ο  μαθητής  δίνει  το  δεξί  του  χέρι  στον  δάσκαλο  και  το  αναποδογυρίζει,

έχοντας την παλάμη του στην πάνω πλευρά.

2. Ο δάσκαλος τοποθετεί το δοξάρι στο χέρι του παιδιού, με τέτοιον τρόπο ώστε

ο αντίχειρας να βρίσκεται πάνω στο ασημένιο τμήμα της βάσης του δοξαριού

και να καμπυλώνεται ελαφρώς σε γωνία 45 μοιρών.

3. Ο  δάσκαλος  τοποθετεί  τα  δύο  μεσαία  δάχτυλα  (μέσος,  παράμεσος)  του

μαθητή γύρω από το ξύλο του δοξαριού, ενώ αγγίζουν και την έξω πλευρά της

βάσης. Τα μεσαία δάχτυλα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να βρίσκονται

απέναντι από τον αντίχειρα, να έχουν καμπύλη και να είναι ελαφρώς χωριστά

μεταξύ τους.

4. Ο δάσκαλος απομακρύνει ελαφρώς τον δείκτη από τα υπόλοιπα δάχτυλα και

τοποθετεί τη μεσαία φάλαγγα από τον δείκτη του μαθητή, πάνω στο ξύλο

(πάνω από την βάση) του δοξαριού.

5. Ο δάσκαλος τοποθετεί το μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού πάνω στη βίδα του

δοξαριού, με μερική καμπυλότητα.

6. Ο  μαθητής  κρατάει  το  δοξάρι  και  περιστρέφει  το  χέρι  του  φέροντας  την

κορυφή του δοξαριού στο ύψος των ματιών του.

Βασική άσκηση κατά την οποία ο μαθητής τοποθετεί μόνος του το δοξάρι στη σωστή

θέση, με την βοήθεια του αριστερού χεριού (Starr, 1976, σελ. 51)
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Άσκηση 1

1. Ο  μαθητής  σηκώνει  το  δεξί  του  χέρι  στο  ύψος  της  μέσης  του  και  το

περιστρέφει, φέροντας την παλάμη στην άνω πλευρά.

2. Ο μαθητής παίρνει το δοξάρι με το αριστερό του χέρι κρατώντας το από τη

βάση του και το τοποθετεί στην παλάμη του δεξιού χεριού.

3. O  μαθητής  ακολουθεί  τη  διαδικασία  της  προηγούμενης  άσκησης  και

τοποθετεί ανάλογα το δοξάρι με τη βοήθεια του αριστερού χεριού.

Άσκηση 2 

1. O  μαθητής παίρνει το δοξάρι με αριστερό χέρι, κρατώντας το από το ξύλο

περίπου στη μέση του δοξαριού. Οι τρίχες βρίσκονται στην κάτω πλευρά του

δοξαριού και η μύτη από το δοξάρι βρίσκεται στο ύψος του αριστερού ώμου

του μαθητή.

2. Ο μαθητής  μεταφέρει  το  δοξάρι  στο  δεξί  χέρι  του  μαθητή,  τοποθετώντας

αρχικά τον αντίχειρα στη βάση κάτω από το δοξάρι και επάνω στην ασημένια

περιοχή. Ο αντίχειρας είναι ελαφρώς καμπυλωτός, υπό γωνία 45 μοιρών.

3. Ο μαθητής  βάζει  τα  υπόλοιπα δάχτυλα πάνω από τη  βάση,  στο  ξύλο του

δοξαριού.  Τα δάχτυλα είναι  ελαφρώς χωριστά μεταξύ τους.  Ο δείκτης  του

δεξιού χεριού αγγίζει  το ξύλο με τη δεύτερη φάλαγγά του. Ο μέσος και ο

παράμεσος  αγγίζουν  το  ξύλο  από  το  δοξάρι  με  τη  μεσαία  φάλαγγα  και

αγγίζουν ελαφρώς τη βάση του δοξαριού με την άνω φάλαγγα το καθένα. Το

μικρό δάχτυλο τοποθετείται στη βίδα του δοξαριού και παραμένει μερικώς

καμπυλωτό.
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α) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΥΩΝ ΔΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

   ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΑΧΤΥΛΩΝ  

  O Shinichi Suzuki  έλεγε πως ένας αρχάριος μαθητής συνηθίζει να παράγει έναν

άγαρμπο και σκληρό ήχο, διότι «δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται το βάρος του δοξαριού

του»  (Suzuki,  1955,  σελ.  43).  Για  τον  λόγο  αυτό,  ο  δάσκαλος  φροντίζει  να

ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων του μαθητή, ενώ παράλληλα το παιδί μαθαίνει

να ελέγχει  την πίεση που πρέπει  να ασκεί  με τα δάχτυλά του στο δοξάρι.  Ως εκ

τούτου,  είναι  πολύ  σημαντικό  για  το  δεξί  χέρι  του  παιδιού  να  παραμένει

απελευθερωμένο  κατά  τη  διδασκαλία  της  τεχνικής  για  την  ενδυνάμωση  των

δαχτύλων. Σύμφωνα με τον Suzuki, δύο είναι οι τρόποι βάσει των οποίων μπορεί να

επιτευχθεί ο επιθυμητός ήχος από έναν αρχάριο μαθητή (Suzuki, 1955, σελ. 43):

a) Ο μαθητής πρέπει να ελέγχει απόλυτα το βάρος του δοξαριού στη χορδή

b) Ο μαθητής πρέπει να έχει απελευθερωμένο και χαλαρό το δεξί του χέρι κατά τη

διάρκεια που παίζει βιολί

Βασικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση των δαχτύλων από το δεξί χέρι του μαθητή, με

στόχο τον έλεγχο από το βάρος του δοξαριού (Wartberg, 2006, σελ. 8-9)

Άσκηση 1 (σελ. 8)

1. Ο δάσκαλος ζητάει από τον μαθητή να κρατήσει ένα μολύβι με τα δάχτυλα

σωστά τοποθετημένα.

2. Ο δάσκαλος  ζητάει  από  τον  μαθητή  να  τεντώσει  τα  δάχτυλά  του  και  τον

αντίχειρα του με τέτοιον τρόπο ώστε το μολύβι να απομακρυνθεί περίπου 1,5

ίντσες (cm) από την παλάμη.
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3. Ο δάσκαλος ζητάει από το μαθητή να επαναφέρει τα δάχτυλα και το μολύβι

στην αρχική θέση (σε θέση παιξίματος).

21. Wartberg, (2006), σελ.9

Άσκηση 2 (σελ. 9)

1. Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές (στο ατομικό μάθημα) να κρατήσουν το

δοξάρι τους σωστά και να φέρουν τη μύτη του  δοξαριού στο ύψος της του

προσώπου τους.

2. Ο δάσκαλος αναφέρει την άσκηση με τίτλο “Αράχνη” στους μαθητές, κατά

την οποία τα δάχτυλα πρέπει να κινηθούν σαν μία αράχνη επάνω στο ξύλο του

δοξαριού. Στην πραγματικότητα, ο αντίχειρας γλιστράει στο εσωτερικό του

ξύλου και τα υπόλοιπα δάχτυλα κινούνται σταθερά στην εξωτερική πλευρά

του ξύλου, από τη βάση έως την κορυφή του δοξαριού και ανάποδα.
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   22. «The bow crawl» (Wartberg, 2006, σελ.10)

  Ωστόσο, ο δάσκαλος οφείλει να επισημάνει εξ’ αρχής στον μαθητή πως τα δάχτυλά

του πρέπει να παραμείνουν ήρεμα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ενδυνάμωσης. Αν

ο  δάσκαλος  δεν  διευκρινίσει  στο  παιδί  την  απαραίτητη  χαλαρότητα  του  δεξιού

χεριού, τότε υπάρχει κίνδυνος για δυσκαμψία και ένταση στις κινήσεις των δαχτύλων.

Σύμφωνα με τον Suzuki, «η ένταση προκαλείται κυρίως από τον δείκτη και το μεσαίο

δάχτυλο» (Suzuki, 1955, σελ. 44). 

  Για τον λόγο αυτό, ο ίδιος εφάρμοσε μία άσκηση η οποία στοχεύει στη χαλάρωση

των δαχτύλων κατά το κράτημα του δοξαριού. Στην άσκηση, ο μαθητής κρατάει το

δοξάρι μόνο με τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο (Α), ή μόνο με τον

δείκτη και τον παράμεσο (Β).  Ο δάσκαλος ζητάει από το παιδί να εναλλάσσει με

αυτόν τον τρόπο το τα δάχτυλά του και με την άσκηση αυτή οι μύες του δεξιού του

χεριού χαλαρώνουν και ξεκουράζονται.  
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 23. «Tonalization for violin» (Suzuki, 1955, σελ.44)

Συμπληρωματική άσκηση για την αναζωογόνηση των δαχτύλων μετά την καταπόνησή

τους από τις ασκήσεις

1. Ο  δάσκαλος  ζητάει  από  τους  μαθητές  (του  ατομικού  μαθήματος)  να

κρατήσουν με το δεξί χέρι το δοξάρι από τη βάση του και να το στηρίξουν με

το αριστερό τους χέρι από τη μύτη του.

2. Ο δάσκαλος παίζει με το βιολί του τις παραλλαγές.

3. Οι μαθητές χτυπούν ρυθμικά τον δείκτη τους στο ρυθμικό σχήμα της πρώτης

παραλλαγής και μετά από κάθε φράση χτυπούν ρυθμικά το επόμενο δάχτυλο.

                 

  24. «Finger tap exercise» (Wartberg, 2006 σελ.10)
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΩΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ 

   Στη συνέχεια, ο δάσκαλος καθοδηγεί το παιδί με ορισμένες ασκήσεις οι οποίες είναι

απαραίτητες  για  «τη  σταθερότητα,  την  ευελιξία  και  τη  δύναμη του  δεξιού  χεριού»

(Wartberg, 2006, σελ. 8). Οι ασκήσεις αυτές επαναλαμβάνονται για πολλές εβδομάδες

ακόμη και όταν ο μαθητής τοποθετήσει το δοξάρι επάνω στις χορδές. Να σημειωθεί,

ότι «μετά τη λήξη μίας εκ των ασκήσεων, και πριν την έναρξη της επόμενης άσκησης,

το παιδί πρέπει να αφήσει το δοξάρι στη θήκη και να κουνήσει τους ώμους και τους

αγκώνες του χαλαρά, για να ξεκουράσει τους μύες του» (Wartberg, 2006, σελ. 8).

  Ο  William Starr  σημειώνει  πως οι  ασκήσεις  για την τεχνική  του δοξαριού που

διδάσκονται στην προπαρασκευαστική περίοδο, πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά

ακόμη και  για  τους  προχωρημένους  μαθητές  οι  οποίοι  έχουν εισαχθεί  στο  πρώτο

κομμάτι του Book 1  (Starr, 1976). Η τεχνική του δεξιού χεριού για το κράτημα του

δοξαριού και την ισορροπία του πάνω στις χορδές, είναι απαραίτητο να εξελίσσεται

μέσω διαφορετικών ασκήσεων ή παιχνιδιών ανά μάθημα. Ένας αρχάριος μαθητής θα

κουραστεί ευκολότερα αν εξασκεί την τεχνική του δεξιού χεριού επαναλαμβάνοντας

τις ίδιες ασκήσεις, οπότε ο δάσκαλος οφείλει να εφευρίσκει συνεχώς νέες ιδέες βάση

τον στόχο της κάθε άσκησης ή του κάθε παιχνιδιού. Σχετικά με την τεχνική για το

κράτημα  του  δοξαριού,  ο  μαθητής  πρέπει  να  ενδυναμώσει  τους  μύες  του  δεξιού

χεριού που αφορούν τον κάτω βραχίονα, τον καρπό του και ασφαλώς τα δάχτυλα του.

Βασικές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση του κάτω βραχίονα και

του ώμου, κρατώντας το δοξάρι

1. Ο μαθητής κρατάει το δοξάρι με το δεξί του χέρι (με σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων)  και  το  στρέφει  με  τον  καρπό  του,  έτσι  ώστε  να  βρίσκεται

παράλληλα με το έδαφος. Στην συνέχεια, ο μαθητής σηκώνει το δοξάρι στο

ύψος των ματιών του και έπειτα το κατεβάζει, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της

άσκησης το δοξάρι πρέπει να παραμείνει παράλληλα με το έδαφος.

2. Ο μαθητής κρατάει το δοξάρι με το δεξί του χέρι (με σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων)  και  στρέφει  τη  μύτη  του  δοξαριού  προς  τα  πάνω.  Έπειτα,
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μεταφέρει το δοξάρι πάνω από τον αριστερό του ώμο και το κρατάει ακίνητο.

Στην  πραγματικότητα  το  χέρι  του  βρίσκεται  σε  θέση  παιξίματος  χωρίς  το

βιολί. Έπειτα, ο μαθητής κινεί ρυθμικά το δοξάρι ενώ λέει σιγανά το ρυθμικό

σχήμα της πρώτης παραλλαγής (και των υπόλοιπων παραλλαγών). 

3. Ο μαθητής κρατάει το δοξάρι με το δεξί του χέρι (με σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων),  στρέφει  τη  μύτη  του  δοξαριού  προς  τα  πάνω  και  κάνει

συνεχόμενες κυκλικές κινήσεις με το χέρι του δοξαριού, προσπαθώντας να

κρατήσει τη μύτη του δοξαριού στην πορεία του αρχικού κύκλου.

4. Ο μαθητής κρατάει το δοξάρι με το δεξί του χέρι (με σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων)  και  στρέφει  τη  μύτη  του  δοξαριού  προς  τα  πάνω.  Ύστερα,

μετακινεί  το  χέρι  του  δοξαριού  μπρος  και  πίσω,  δεξιά  και  αριστερά,

κρατώντας  το  (δεξί)  χέρι,  τον  αγκώνα  και  τη  μύτη  του  δοξαριού  σε  ίδια

απόσταση για κάθε κίνηση.

5. Ο μαθητής κρατάει το δοξάρι με το δεξί του χέρι (με σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων) και φέρνει το δοξάρι μπροστά του, κρατώντας το παράλληλα με το

έδαφος. Στην συνέχεια, μετακινεί το χέρι του προς τα πάνω και προς τα κάτω,

κρατώντας  το  (δεξί)  χέρι,  τον  αγκώνα  και  τη  μύτη  του  δοξαριού  σε  ίδια

απόσταση για κάθε κίνηση.

6. Ο μαθητής  κρατάει  το  δοξάρι  με  το  δεξί  του χέρι  (με  σωστή τοποθέτηση

δαχτύλων)  και  το  φέρνει  πάνω  από  τον  αριστερό  του  ώμο.  Το  κρατάει

ακίνητο.  Στη  συνέχεια,  ο  δάσκαλος  ακουμπάει  ένα  ελαφρύ  χάρτινο

αντικείμενο στο δεξί χέρι του μαθητή και του ζητάει να παίξει έναν ρυθμό με

το  δοξάρι,  χωρίς  να  ρίξει  το  αντικείμενο.  Το  χέρι  του  μαθητή  πρέπει  να

παραμείνει σε οριζόντια στάση προκειμένου να κρατηθεί σταθερό το χάρτινο

αντικείμενο. Το αριστερό χέρι του μαθητή είναι σε θέση παιξίματος χωρίς το

βιολί (Wartberg, 2006).
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 25. Wartberg, (2006), σελ.8
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 Συμπληρωματικά, η Louise Behrend προτείνει ορισμένα παιχνίδια στους δασκάλους

της μεθόδου Suzuki, τα οποία εξυπηρετούν στην ενδυνάμωση των μυών από το δεξιό

χέρι του μαθητή (1998, σελ. 11).

Παιχνίδια για την ενδυνάμωση των μυών του δεξιού χεριού:

• ΡΟΥΚΕΤΕΣ  :  ο  δάσκαλος  κρατάει  το  δοξάρι  και  ο  μαθητής  την  ξύλινη

ράβδο, με σωστή τοποθέτηση δαχτύλων. Ο δάσκαλος τεντώνει το δεξί του

χέρι ευθεία μπροστά από το σώμα του και η μύτη του δοξαριού βρίσκεται

στο ύψος της μύτης του. Ο δάσκαλος σηκώνει το χέρι του κρατώντας το

τεντωμένο και το κινεί από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Ο μαθητής

μιμείται  την  κίνηση  που  βλέπει  από  τον  δάσκαλο.  Αυτή  η  άσκηση

εφαρμόζεται για να απελευθερώσει τον δεξιό ώμο του μαθητή.

• ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ  : ο δάσκαλος κρατάει το δοξάρι και ο μαθητής την

ξύλινη ράβδο, με σωστή τοποθέτηση δαχτύλων.  Ο δάσκαλος τεντώνει  το

δεξί του χέρι ευθεία μπροστά από το σώμα του και η μύτη του δοξαριού

βρίσκεται στο ύψος της μύτης του. Ο δάσκαλος κουνάει με σχετική ταχύτητα

τον καρπό του από δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα μιμούμενος την

κίνηση των υαλοκαθαριστήρων του αυτοκινήτου. Ο μαθητής μιμείται την

κίνηση  που  βλέπει  από  τον  δάσκαλο.  Αυτή  η  άσκηση  προετοιμάζει  την

κίνηση του καρπού.

  Συχνά, οι δάσκαλοι της μεθόδου επινοούν σύντομα τραγουδάκια που συνοδεύουν

αυτές  τις  ασκήσεις,  δημιουργούν  παραστατικές  εικόνες  που  υποδεικνύουν  και

βοηθούν τη σωστή κίνηση ή χρησιμοποιούν μικρά αντικείμενα-παιχνιδάκια για να

κάνουν  πιο  στοχευμένες  και  ενδιαφέρουσες  τις  δραστηριότητες  για  τους  μικρούς

μαθητές. Άλλωστε τα παιδιά κατανοούν ουσιαστικότερα μια ιδέα ή βασική αρχή αν

αυτή  συνοδεύεται  από  εικόνες,  αντικείμενα,  τραγούδια  και  άλλες  τεχνικές  που

βοηθούν την κατανόηση και την απομνημόνευση. 
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➢ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ  

  Στη συνέχεια, ο δάσκαλος πρέπει να διδάξει στον μαθητή την κίνηση του δεξιού

χεριού με το κράτημα του δοξαριού. Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι η κίνηση

του δοξαριού θα προκύψει από το άνοιγμα και το κλείσιμο του αγκώνα και όχι από

την κίνηση του  ώμου.  Επιπλέον,  οι  παρακάτω ασκήσεις  βοηθούν  τον  μαθητή  να

κατανείμει  το βάρος του χεριού του στον άνω και  τον κάτω βραχίονα (Wartberg,

2006). Στις ασκήσεις αυτές, αντικαθίσταται το βιολί με κάποιο αντικείμενο, ώστε να

δώσει περισσότερη βάση ο μαθητής στην κίνηση του δεξιού του χεριού με το δοξάρι

και κυρίως να παρατηρήσει την ελαστικότητα από τον  καρπό και τον αγκώνα του

(Wartberg, 2006, σελ. 12).

Άσκηση  για την κίνηση του αγκώνα, χωρίς το δοξάρι 

1. Ο δάσκαλος θα τοποθετήσει πάνω από τον αριστερό ώμο του μαθητή -στο

σημείο όπου θα τοποθετείτο το βιολί- μία μακρυά κλωστή ή ένα λεπτό σκοινί.

Ο δάσκαλος κρατάει το σκοινί και προσθέτει ένα καλαμάκι ή ένα στυλό του

οποίου το εσωτερικό έχει αφαιρεθεί.  Ο δάσκαλος θα περάσει μέσα από το

κενό που έχει το καλαμάκι (ή το στυλό), το λεπτό σκοινί (ή την κλωστή)

2. Ο μαθητής θα κρατήσει το καλαμάκι όπως έχει μάθει να κρατάει το δοξάρι.

3. Το αριστερό χέρι του μαθητή βρίσκεται σε θέση παιξίματος χωρίς το βιολί.

4. Ο μαθητής κινεί ρυθμικά το καλαμάκι και ο αγκώνας του κινείται σωστά.

26. Wartberg, (2006), σελ. 12
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Άσκηση για την κίνηση του αγκώνα, με το δοξάρι (Pernecky, 1998, σελ. 16).

1. Ο δάσκαλος της μεθόδου να σταθεροποιήσει στον αριστερό ώμο του μαθητή

έναν χάρτινο κύλινδρο. Ο κύλινδρος αντικαθιστά το βιολί. 

2. Ο μαθητής περνάει το δοξάρι του μέσα από τον χάρτινο κύλινδρο. 

3. Ο  μαθητής  καλείται  να  εκτελέσει  την  κίνηση  του  δοξαριού  περνώντας

συνεχώς το δοξάρι του μέσα από τον χάρτινο κύλινδρο. 

4. Ο μαθητής μαθαίνει να κινεί σωστά το δοξάρι του, αφού περιορίζεται από τη

μικρή διάμετρο του κυλίνδρου.     

  

 27. «Bow hold» (Pernecky, 1998, σελ. 13)

                 

 28. «Silent bowing through tube» (Pernecky, 1998, σελ. 16)
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β) ΡΥΘΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

   Στην προπαρασκευαστική περίοδο της μεθόδου Suzuki,  ο μαθητής παράλληλα με

το  κράτημα  του  βιολιού  και  του  δοξαριού,  διδάσκεται  τα  ρυθμικά  σχήματα  των

τεσσάρων παραλλαγών του  Twinkle (Twinkle Twinkle  Little  Star  Variations),  που

προηγούνται  της  εκμάθησης  και  εκτέλεσης  του  Twinkle  Twinkle  Little  Star

(«Φεγγαράκι  μου  λαμπρό»)  μέσω  μουσικών  παιχνιδιών (Starr,  1976).  Ασφαλώς,

αξίζει να σημειωθεί πως ο μαθητής απομνημονεύει τις ρυθμικές παραλλαγές, καθώς

τις ακούει ηχογραφημένες πριν ακόμη ξεκινήσει τα μαθήματα. Έτσι, έχοντας ακούσει

πολλές φορές το επαναλαμβανόμενο ρυθμικό σχήμα της εκάστοτε παραλλαγής, όταν

θα κλιθεί να αναπαραγάγει τον ρυθμό κάποιας παραλλαγής, το παιδί θα γνωρίζει ήδη

το  άκουσμα  του.  Επιπλέον,  κατά  την  απαγγελία  των  ρυθμικών  σχημάτων  στα

προαναφερθέντα μουσικά παιχνίδια και με τη βοήθεια μίας σταθερής κίνησης (με τα

χέρια ή τα πόδια) ανά ρυθμική αξία -υπό την καθοδήγηση του δασκάλου-, ο μαθητής

αποκτάει  σταδιακά  την  αίσθηση  του  παλμού  και  στην  συνέχεια  την  εισάγει  στο

παίξιμό του. 

  Η πρώτη παραλλαγή από το Twinkle Twinkle Little Star στο Book I, αποτελείται από

τον  ρυθμό  τεσσάρων  δεκάτων  έκτων  και  δύο  ογδόων.  Στο  σημείο  αυτό,  είναι

αξιοσημείωτο να  γίνει  αναφορά στην ιδιαιτερότητα της  Variation  1.  «Το ρυθμικό

σχήμα της πρώτης παραλλαγής, βρίσκεται και στην έναρξη από το πρώτο μέρος του

διπλού κονσέρτου του  Bach.  Στην πραγματικότητα, αυτή η φράση περιέχει δύο κοινά

προβλήματα για τους μουσικούς των έγχορδων οργάνων, την τεχνική με τις δεμένες

νότες που ορίζεται ως legato (οι πρώτες τέσσερεις νότες) και την τεχνική με τις νότες

που παίζονται χωριστά που ορίζεται ως  staccato  (οι επόμενες δύο νότες).  Αυτός ο

ρυθμός που ονομάζεται “το μοτίβο του  Suzuki”  (Suzuki’s leitmotif),  στο μυαλό του

αρχάριου  μαθητή  αποτελούν  μία  αυτόνομη  μουσική  ενότητα  που  αρκεί  για  να

χαρακτηριστεί αυτό, το πρώτο του σόλο» (Starr, 1976, σελ. 56). 

 Οι δάσκαλοι της μεθόδου Suzuki χρησιμοποιούν φράσεις, των οποίων οι συλλαβές

ταιριάζουν  με  το  ρυθμικό  σχήμα  της  κάθε  παραλλαγής.  Προφανώς,  η  διάλεκτος

διαφέρει  από  χώρα  σε  χώρα.  Στην  Ιαπωνία,  για  το  ρυθμικό  σχήμα  της  πρώτης
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παραλλαγής διδάσκουν τις εξής φράσεις, των οποίων οι μεταφράσεις υποδηλώνουν

ενθάρρυνση και επιβράβευση. 

               29. Carolyn Mckal 1993, σελ. 34

Αντίστοιχα, σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται οι φράσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο

είναι στην αγγλική διάλεκτο. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι αγγλικές φράσεις πάνω

από τις Ιαπωνικές, στο ρυθμικό σχήμα που αντιστοιχούν:

     30. Pernecky, (1998), σελ. 34
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Τα  ρυθμικά  σχήματα  απομνημονεύονται  μέσα  από  τις  φράσεις.  Ο  δάσκαλος,  θα

διδάξει  στον  μαθητή  τα  ρυθμικά  σχήματα,  με  μία  άσκηση  που  λέγεται  Σιωπηρή

Δοξαριά ή αλλιώς “Silent Bowing” (Pernecky, 1998, σελ. 34). 

Βασική  άσκηση  για  την  διδασκαλία  των  ρυθμικών  σχημάτων: “Silent  Bowing”

(σελ.34)

1. Ο μαθητής θα τεντώσει τα δύο χέρια του ευθεία μπροστά.

2. Ο μαθητής θα τοποθετήσει την παλάμη από το δεξί του χέρι, στον αγκώνα του

αριστερού του χεριού.

3. Ο μαθητής θα κινεί συνεχόμενα το δεξί του χέρι  από τον αγκώνα έως και τον

καρπό  (και  αντίστροφα)  του  αριστερού  του  χεριού,  προσπαθώντας  να

αποδώσει τη ρυθμική αξία της κάθε παραλλαγής.

4. Παράλληλα,  ο μαθητής  θα λέει  σιγανά την φράση του εκάστοτε ρυθμικού

σχήματος, ενώ θα κινεί το χέρι του όπως αναφέρθηκε στο βήμα 3.

 Αφού εξασκηθεί ο μαθητής σε αυτήν την άσκηση θα απομνημονεύει σταδιακά τις

φράσεις  και  μόλις  αισθανθεί  έτοιμος,  θα  σταματήσει  να  τις  χρησιμοποιεί,

αποδίδοντας σωστά τα ρυθμικά σχήματα μόνο με τα χέρια του. Με αυτή την άσκηση

ο μαθητής «αναπτύσσει το ρυθμομελωδικό του αισθητήριο, ενώ παράλληλα συντονίζει

τις λέξεις με τη φυσική κίνηση του βραχίονα» και προετοιμάζεται για την κίνηση του

δοξαριού (Pernecky, 1998, σελ. 34). 

Ο  William Starr,  προτείνει  ορισμένες  ασκήσεις  για  την  εκμάθηση  των  ρυθμικών

σχημάτων από τον αρχάριο μαθητή:

Συμπληρωματικές ασκήσεις για τη διδασκαλία των ρυθμικών παραλλαγών (σελ. 34) 

Άσκηση 1
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1. Ο  μαθητής  τραγουδάει  το  ρυθμικό  σχήμα  μετά  από  την  υπόδειξη  του

δασκάλου.

2. Ο μαθητής χτυπάει με παλαμάκια τα ρυθμικά σχήματα των παραλλαγών μετά

από την υπόδειξη του δασκάλου.   

Άσκηση 2

1. Οι  μαθητές  που  βρίσκονται  στο  ατομικό  μάθημα  χτυπάνε  παλαμάκια  τα

ρυθμικά σχήματα των παραλλαγών και ο δάσκαλος παίζει ρυθμικά με το βιολί

τις παραλλαγές από το Twinkle Twinkle Little Star. 

Άσκηση για τη διδασκαλία των ρυθμικών παραλλαγών κουνώντας τα χέρια ρυθμικά

Άσκηση 1 

1. Ο δάσκαλος και ο μαθητής δίνουν ο ένας στον άλλο το δεξί τους χέρι και

κάνουν χειραψία.

2. Ο  δάσκαλος  κρατώντας  το  χέρι  του  μαθητή,  λέει  ρυθμικά:  “Ready,  go”

(Έτοιμος/η, πάμε), και χαμηλώνει τα χέρια τους με σκοπό να ξεκινήσουν το

ρυθμικό σχήμα.

3. Ο δάσκαλος και ο μαθητής λένε το ρυθμικό σχήμα με ένταση στη φωνή και

παράλληλα κινούν τα χέρια τους στον παλμό, με τη σταθερή και συνεχόμενη

κίνηση των χεριών τους.

4. Ο δάσκαλος λέει στον μαθητή να σταματήσει να κινεί τα χέρια του μετά την

4η παραλλαγή. Το να σταματήσει ο μαθητής εγκαίρως είναι πολύ δύσκολο για

τους αρχάριους μαθητές και ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας τριών ή τεσσάρων

ετών.
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Άσκηση 2

1. Ο δάσκαλος ζητάει  από τους μαθητές  του ατομικού μαθήματος  να κάνουν

μεταξύ τους χειραψία.

2. Ο δάσκαλος κουνάει τα χέρια τους ανά ρυθμική αξία και όλοι μαζί λένε τις

φράσεις των ρυθμικών παραλλαγών.  

3. Ο δάσκαλος παρακολουθεί τους μαθητές αν θα σταματήσουν στο σημείο μετά

την 4η παραλλαγή.

Άσκηση 3

1. Ο δάσκαλος κι ο μαθητής τεντώνουν το δεξί τους χέρι ο ένας στον άλλον με

τη διαφορά ότι δεν κάνουν χειραψία. Τοποθετούν παράλληλα το δεξί τους χέρι

ο καθένας χωρίς να ακουμπάει το ένα το άλλο.

2. Ο δάσκαλος και ο μαθητής λένε τα ρυθμικά σχήματα και κινούν τα χέρια τους

πάνω-κάτω, κρατώντας τον παλμό.

Η άσκηση 3 μπορεί να πραγματοποιηθεί και με δύο μαθητές μαζί.

 Αφού οι μαθητές επαναλάβουν πολλές φορές τις φράσεις ενώ κουνάνε τα χέρια τους

ανά ρυθμική αξία, στο επόμενο βήμα θα κλιθούν να κινούν τα χέρια τους με τον ίδιο

τρόπο χωρίς να λένε τις φράσεις. Πιθανότατα, να είναι δύσκολο για τους μαθητές που

έχουν  συνηθίσει  να  το  κάνουν  παράλληλα,  όμως  σταδιακά  θα  αποκτήσουν  την

αίσθηση  του  παλμού  (με  την  βοήθεια  της  κίνησης  των  χεριών)   και  δεν  θα

χρειάζονται να λένε τις συλλαβές ταυτόχρονα.  
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γ) ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΞΑΡΙΟΥ 

   Το επόμενο βήμα μετά το κράτημα του βιολιού σε θέση παιξίματος και το σωστό

κράτημα του δοξαριού, είναι η διδασκαλία για την τοποθέτηση του δοξαριού επάνω

στη  Μι  χορδή.  Ουσιαστικά,  σε  αυτό  το  σημείο  ο  μαθητής  εισάγεται  στις

προκαταρκτικές  ασκήσεις  του πρώτου τόμου της  σειράς  Suzuki  Violin  School. Οι

ασκήσεις αυτές βρίσκονται στις σελίδες 12 και 13 και προετοιμάζουν το δοξάρι για τα

ρυθμικά σχήματα των παραλλαγών στη βασική θέση παιξίματος και τα δάχτυλα του

αρχάριου μαθητή για το Twinkle Twinkle Little Star.  

  Σύμφωνα με τον William Starr, η πρώτη τοποθέτηση του δοξαριού επάνω στο βιολί,

ορίζεται ως «Βασική θέση στην Μι χορδή» (Basic E String Posture) (1976, σελ. 55). Ο

Shinichi  Suzuki  στη μέθοδο διδασκαλίας  του,  τοποθετούσε δύο ταινίες  πάνω στο

ξύλο  του  δοξαριού, ώστε  να  καθοδηγήσει  τους  αρχάριους  μαθητές  και  να  τους

εντάξει ομαλά στη διαδικασία της τοποθέτησης του δοξαριού επάνω στην χορδή. Ως

εκ τούτου, οι δάσκαλοι της μεθόδου  Suzuki  χρησιμοποιούν αρχικά τις δύο ταινίες

επάνω στο δοξάρι, για να διδάξουν σε έναν αρχάριο μαθητή την έναρξη, τη λήξη και

το μήκος της δοξαριάς που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν. 

   Όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη ταινία τοποθετείται πάνω στο δοξάρι, στο σημείο

κατά το οποίο ο βραχίονας (από τον αγκώνα έως τον καρπό) βρίσκεται παράλληλα με

τις χορδές. «Η δεύτερη ταινία τοποθετείται 1,5 με 2 ίντσες (cm) περίπου, πάνω από την

πρώτη ταινία, ανάλογα με το μήκος του βραχίονα του παιδιού» (Starr, 1976, σελ. 55).

Επιπλέον,  ο  Jack  Pernecky  προτείνει  στον  δάσκαλο  της  μεθόδου  Suzuki,  να

τοποθετήσει  οριζοντίως  μία  ακόμη  ταινία  επάνω  στο  ξύλο  του  βιολιού  και

συγκεκριμένα, ανάμεσα από τον καβαλάρη και την ταστιέρα (Pernecky, 1998). Αυτή

η ταινία  υπενθυμίζει στο παιδί αφενός τη φορά με την οποία πρέπει να κινείται το

δοξάρι (ευθεία κίνηση) και αφετέρου την περιοχή στην οποία είναι απαραίτητο να

κινείται  το  δοξάρι  (ανάμεσα  από  τον  καβαλάρη  και  την  ταστιέρα).  Ο  δάσκαλος

τονίζει στον αρχάριο μαθητή, πως το δοξάρι πρέπει να ακολουθεί τη φορά της ταινίας

και να βρίσκεται παράλληλα με τον καβαλάρη (Suzuki, 1955).
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31. Suzuki, (1955), σελ. 5

  O William Starr  αναφέρει πως μέχρι και την πρώτη παραλλαγή από το Twinkle

Twinkle  Little  Star,  ο  μαθητής  θα  παίζει  στην  περιοχή  των  δύο  ταινιών,  με  την

εκκίνηση του δοξαριού να πραγματοποιείται στην κάτω ταινία και την κατάληξη της

εκάστοτε δοξαριάς να συμβαίνει στη δεύτερη ταινία (Starr, 1976). Μετέπειτα, «θα

προστεθεί και τρίτη ταινία, είτε λίγο πιο κάτω από την πρώτη ταινία, είτε λίγο πιο πάνω

από τη δεύτερη ταινία, ανάλογα με την κρίση του δασκάλου» (Starr, 1976, σελ. 55). Η

τοποθέτηση της τρίτης ταινίας θα πραγματοποιηθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια της

μελέτης της Variation 1, ώστε να αντιληφθεί ο μαθητής το μέγεθος του δοξαριού του

και τον ήχο που μπορεί να παράξει με αυτό. Επίσης, η τρίτη ταινία εξυπηρετεί στη

διαφοροποίηση  των  ρυθμικών  αξιών  του  τετάρτου  και  του  μισού  (οι  οποίες

περιέχονται  στο  Twinkle  Twinkle  Little  Star)  και  διευκολύνει  τον  μαθητή  να

κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ τους.  

  Όσον αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο, ο κύριος στόχος κατά τη διδασκαλία

για  τη  βασική  τοποθέτηση  του  δοξαριού  στην  Μι  χορδή,  είναι  «να  καταφέρει  ο

μαθητής να ισορροπήσει τις τρίχες του δοξαριού, πάνω στην χορδή» (Suzuki, 1955,

εσλ. 5) και να μπορέσει να παίξει το ρυθμικό σχήμα της πρώτης παραλλαγής:

,σε ελεγχόμενη γι’ αυτόν περιοχή, με δυνατό και καθαρό ήχο.            

  Ασφαλώς, σε αρχικό στάδιο αυτό θα επιτευχθεί υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια

του δασκάλου. Συγκεκριμένα, ο μαθητής θα τοποθετήσει το δοξάρι στο σημείο της

κάτω  ταινίας  επάνω  στην  χορδή,  ενώ  ο  δάσκαλος  θα  κινεί  ρυθμικά  τον  κάτω
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βραχίονα -κρατώντας σταθερό τον αγκώνα- του παιδιού,  από κάτω προς τα πάνω

αντίστροφα (Starr, 1976).

32. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 11

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της τοποθέτησης του δοξαριού στην Μι χορδή και

για το παίξιμο του ρυθμικού σχήματος της πρώτης παραλλαγής,  με  τη βοήθεια του

δασκάλου (Starr, 1976, σελ. 56)

Άσκηση που βρίσκεται στο Suzuki Violin School Volume 1 (Starr, 1976, σελ. 12)

1. Ο μαθητής παίρνει τη θέση ξεκούρασης με το βιολί και το δοξάρι.

2. Ο μαθητής χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι για να βοηθηθεί και να 

κρατήσει με το δεξί του χέρι το δοξάρι σωστά.
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3. Ο μαθητής τοποθετεί το βιολί σε θέση παιξίματος, κρατώντας το σώμα του 

βιολιού με το αριστερό του χέρι. 

4. Ο δάσκαλος τοποθετεί το δοξάρι στη Μι χορδή και συγκεκριμένα, το 

τοποθετεί στο σημείο που βρίσκεται η κάτω ταινία.

5. Ο δάσκαλος κρατάει με το αριστερό του χέρι τον αγκώνα από το δεξί χέρι του 

μαθητή και με το δεξί του χέρι το δοξάρι του μαθητή.

6. Ο δάσκαλος κουνάει ρυθμικά το χέρι του μαθητή προφέροντας τον ρυθμό της 

πρώτης παραλλαγής. Ο μαθητής παρακολουθεί τις ταινίες και την κίνηση του 

δοξαριού ανάμεσα από αυτές.

7. Ο δάσκαλος επαναλαμβάνει πολλές φορές το ρυθμικό σχήμα της πρώτης 

παραλλαγής και έπειτα αφήνει το χέρι του μαθητή.

8. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα μόνος του, παρατηρώντας το δοξάρι στο 

μήκος των δύο ταινιών.

9. Ο δάσκαλος, αξιολογεί, διορθώνει και επιβραβεύει την προσπάθεια του 

μαθητή

10. Το 7, το 8 και το 9, επαναλαμβάνονται όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να 

καταφέρει ο μαθητής να παίξει το ρυθμικό σχήμα σωστά, ανάμεσα από την 

περιοχή των δύο ταινιών.

33. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 12

83



Άσκηση για τη διδασκαλία της τοποθέτησης του δοξαριού στην Μι χορδή και για το

παίξιμο  τους  ρυθμικού  σχήματος  της  πρώτης  παραλλαγής,  χωρίς  τη  βοήθεια  του

δασκάλου (σελ. 57)

Άσκηση 2

1. Ο μαθητής τοποθετεί μόνος του το δοξάρι στο σημείο όπου βρίσκεται η 

πρώτη ταινία, με τον ίδιο τρόπο που τοποθέτησε ο δάσκαλος το δοξάρι στη Μι

χορδή.

2. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα της πρώτης παραλλαγής.

3. Ο μαθητής σηκώνει το δοξάρι και το ξανά τοποθετεί στο σωστό σημείο στη 

Μι χορδή.

4. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα της πρώτης παραλλαγής.

  Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, το αριστερό χέρι του αρχάριου μαθητή

ακουμπάει το σώμα του βιολιού και συγκεκριμένα τη δεξιά πλευρά κάτω από την

ταστιέρα. Επίσης, την άσκηση αυτή μπορούν να την εφαρμόσουν και προχωρημένοι

μαθητές,  κρατώντας  το  βιολί  κανονικά.  Στο  προπαρασκευαστικό  στάδιο  είναι

απαραίτητο για τον δάσκαλο να προσέχει τον τρόπο με τον οποίο κρατάει ο μαθητής

το βιολί, ενώ παίζει για πρώτη φορά με το δοξάρι στη Μι χορδή. Οι αρχάριοι μαθητές

που  διδάσκονται  για  πρώτη  φορά  την  τοποθέτηση  του  δοξαριού  στη  Μι  χορδή,

αφοσιώνονται στο δοξάρι και τείνουν να σηκώνουν τον ώμο τους προκειμένου να

στηρίξουν το βιολί και να παράξουν ήχο. Ο δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί το παιδί

και να του υπενθυμίζει συνεχώς τον σωστό τρόπο κρατήματος του βιολιού (ανάμεσα

από τον ώμο και το σαγόνι), ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα στήριξης του βιολιού

αποκλειστικά στο αριστερό χέρι. 

  Στην άσκηση αυτή, ο William Starr τονίζει, πως ο μαθητής πιθανότατα να κουνήσει

τον αγκώνα του δεξιού χεριού στην προσπάθειά του να παίξει με το δοξάρι (Starr,

1976). Σε αυτήν την περίπτωση, ο δάσκαλος θα πρέπει να τοποθετήσει το χέρι του
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στον αγκώνα του μαθητή με σκοπό να κρατήσει αντίσταση στην κίνηση του αγκώνα

και να τον ακινητοποιήσει, επιτυγχάνοντας έτσι την κίνηση του δοξαριού από τον

κάτω βραχίονα. Ο βασικότερος στόχος για τον  Suzuki  όσον αφορά την ένταξη του

αρχάριου μαθητή στη διαδικασία του παιξίματος με το δοξάρι, είναι να αναπαράγει

«έναν δυνατό και καθαρό ήχο» (Starr, 1976,  σελ. 57). Μάλιστα, ο ίδιος υποστηρίζει

πως είναι απαραίτητο για το παιδί να μάθει να ελέγχει το δοξάρι του από την αρχή,

διατηρώντας σταθερά έναν ποιοτικό ήχο (Starr, 1976). Για τον λόγο αυτό, ο δάσκαλος

παίζει την άσκηση του μαθητή με έναν δυνατό και σωστό ήχο, ώστε να αποτελέσει

κίνητρο για τον μαθητή και να τον μιμηθεί από την αρχή. Ο  Shinichi Suzuki,  έχει

αναφέρει σε αρχάριο μαθητή του:

«Τοποθέτησε το δοξάρι σου επάνω στην χορδή. […] Άσε το βάρος του χεριού σου να

πέσει επάνω στις χορδές. Παίξε με το δοξάρι και βγάλε έναν καλό, δυνατό ήχο, μετά

σταμάτα το δοξάρι χωρίς να το πιέσεις πάνω στις χορδές. Σταδιακά θα καταφέρεις να

εξελίξεις το παίξιμό σου» (Suzuki στον Starr, 1976, σελ. 58) 

  Σχετικά με το ρυθμικό σχήμα της πρώτης παραλλαγής,  ο  Suzuki  το δίδασκε σε

γρήγορο τέμπο στους αρχάριους μαθητές του. Ο ίδιος διαπίστωσε  πως ένας αρχάριος

μαθητής,  «μπορεί  να  παίξει  πολύ  γρηγορότερα  απ’ όσο  νομίζουν  ο  γονέας  και  ο

δάσκαλος», ενώ θεωρούσε ότι ένα αργό τέμπο θα φέρει μεγάλες δοξαριές, κάτι το

οποίο  δεν  είναι  επιθυμητό (Starr,  1976,  σελ. 58).  Φυσικά,  αναφέρει  πως  «για  να

επιτευχθεί κάτι τέτοιο από ένα μικρό παιδί, θα περάσει καιρός» (Starr, 1976, σελ. 58).

Ο  Starr  σχολιάζει πως το τέμπο κατά το παίξιμο της πρώτης παραλλαγής για έναν

αρχάριο μαθητή, κυμαίνεται από 80 ως 115 BPM.

34. «Suzuki places bow on E string for three-year-old» 35. «Suzuki says, “Please play here”»

(Starr, 1976, σελ. 56)      (Starr, 1976, σελ. 56)
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δ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΞΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ  ΧΟΡΔΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ 

   Ένας αρχάριος μαθητής πρέπει να κατανοήσει από την αρχή την τεχνική με την

οποία θα μεταβαίνει από τη μία χορδή στην άλλη και αυτό θα πρέπει να το πετυχαίνει

διατηρώντας  τον  ήχο  του  καθαρό.  Ο  Suzuki  συμβούλευε  τους  δασκάλους  της

μεθόδου να καθοδηγούν το μαθητή,  λέγοντας  του  «να σταματήσει  την κίνηση του

δοξαριού πριν να μεταβεί στην επόμενη χορδή και να μετακινήσει πολύ προσεχτικά τον

αγκώνα του προς αυτήν», ώστε ο ήχος της δοξαριάς στη νέα χορδή να διατηρεί «την

ποιότητα και την ποσότητα της δοξαριάς που έπαιξε στην προηγούμενη χορδή (Starr,

1976, σελ. 60). 

  Ο William Star αναφέρει πως υπάρχουν τρεις βασικές μεθοδολογίες για να 

επιτευχθεί ομαλά η μετάβαση από τη μία χορδή στην άλλη, κατά τις οποίες ο μαθητής

χρησιμοποιεί (σελ. 60):

1) Ολόκληρο το δεξί του χέρι, δηλαδή τον καρπό, τον κάτω βραχίονα, τον αγκώνα 

και τον άνω βραχίονα.

2) Μόνο τον καρπό και τον κάτω βραχίονα, τους οποίους ακολουθεί ο αγκώνας σε

περίπτωση που ο μαθητής παραμείνει στην νέα χορδή.

3) Μόνο τον καρπό και τα δάχτυλα.

 Ο Suzuki πρότεινε στους δασκάλους της μεθόδου να χρησιμοποιούν τη δεύτερη 

μέθοδο όσον αφορά τους μαθητές αρχαρίου  επιπέδου, καθώς ο δεύτερος τρόπος 

περιλαμβάνει μικρότερη κίνηση του αγκώνα και απλοποιείται ο βαθμός δυσκολίας 

της τεχνικής. Ως εκ τούτου, στο  πρώτο βιβλίο της σειράς Suzuki Violin School, 

υπάρχει άσκηση στην σελίδα 12 που χρησιμοποιείται από τους δασκάλους για να 

διδάξουν τη μεθοδολογία μετάβασης του δοξαριού, από την μία χορδή στην άλλη. 

Βασική άσκηση για τη διδασκαλία της μετάβασης του δοξαριού από τη μία χορδή στην 

άλλη (Starr, 1976, σελ. 60).
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Άσκηση από το Suzuki Violin School Volume 1 (σελ. 12).

1. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τον μαθητή λέγοντάς του να παίξει το ρυθμικό σχήμα 

(τέσσερα δέκατα έκτα και δύο όγδοα) της πρώτης παραλλαγής από το Twinkle

Twinkle Little Star στην Μι χορδή και αφού ολοκληρώσει αυτό το βήμα ο 

δάσκαλος τονίζει στον μαθητή να κρατήσει ακίνητο το δοξάρι του.

2. Ο δάσκαλος συμβουλεύει τον μαθητή να μετακινήσει τον δεξιό αγκώνα του 

προς τη Λα χορδή και μόλις μεταβεί το δοξάρι στην Λα χορδή του επισημαίνει

να το κρατήσει ακίνητο.

3. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα (τέσσερα δέκατα έκτα και δύο όγδοα) της

πρώτης παραλλαγής στην Λα χορδή, ενώ παράλληλα ο δάσκαλος παρατηρεί 

αν ο ήχος της δοξαριάς είναι ίδιος σε ποιότητα και ποσότητα με αυτόν στη Μι 

χορδή.

4. Ο δάσκαλος καθοδηγεί τον μαθητή να κρατήσει ακίνητο το δοξάρι του στην 

Λα χορδή και να κατεβάσει τον αγώνα του στο ύψος του επιπέδου της Μι 

χορδής.

5. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα στην Μι χορδή.

6. Ο μαθητής επαναλαμβάνει πολλές φορές την κίνηση του αγκώνα στη Μι και 

στη Λα χορδή.

36. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 12

87



3.3.1.3. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΒΙΟΛΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: ΔΕΞΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΣΕ

ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Ο μαθητής θα κληθεί να τοποθετήσει τα δάχτυλά του στην ταστιέρα για πρώτη

φορά, εφόσον έχει αφομοιώσει σε ικανοποιητικό επίπεδο την σωστή τοποθέτηση των

χεριών και των δαχτύλων, πάνω στο βιολί και στο δοξάρι. Η πρώτη άσκηση για τη

διδασκαλία του δεξιού και του αριστερού χεριού σε πλήρη εφαρμογή στηρίζεται στον

ρυθμό  της  πρώτης  παραλλαγής  και  βρίσκεται  στην  σελίδα  13  του  Suzuki  Violin

School:  Volume 1.  Στο  στάδιο  αυτό,  ο  βασικότερος  στόχος  είναι  να  καταφέρει  ο

μαθητής να τοποθετήσει γρήγορα τα δάχτυλα του πάνω στις ταινίες της ταστιέρας.

Στην συνέχεια,  θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τη Μι στη Λα χορδή και το

αντίστροφο, ενώ παράλληλα το δεξί χέρι του παιδιού θα εξοικειώνεται με το ύψος του

επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η κάθε χορδή. 

   Αξίζει  να σημειωθεί  πως  είναι  «δύσκολο για ένα παιδί  ηλικίας  3 ή 4 ετών,  να

αποκτήσει άμεσα τον έλεγχο και των δύο χεριών ταυτόχρονα» (Starr,  1976, σελ. 72).

Για τον λόγο αυτό, τις περισσότερες φορές ο δάσκαλος είναι ικανοποιημένος όταν ο

μαθητής καταφέρει να τοποθετήσει τα δάχτυλα του σε επαρκές ύψος πάνω από τις

ταινίες της ταστιέρας. Η τοποθέτηση των δαχτύλων πάνω στις ταινίες και αντίστοιχα

η ανύψωση αυτών, θα πρέπει να συμβεί σταδιακά και να αφομοιωθεί πλήρως από τον

μαθητή μέσα από την επανάληψη.

Βασική  άσκηση  για  τη  διδασκαλία  του  δεξιού  και  του  αριστερού  χεριού  σε  πλήρη

εφαρμογή, με την τοποθέτηση του δείκτη στην Μι χορδή ( Starr, 1976, σελ.71)

Άσκηση που βρίσκεται στο Suzuki Violin School: Book 1, σελ.13

1. Ο μαθητής  πραγματοποιεί  τη  βασική  θέση  με  το  δοξάρι  και  τοποθετεί  το

δοξάρι  του  στη  Μι  χορδή,  στο  σημείο  όπου βρίσκεται  η  κάτω ταινία  του

δοξαριού.  Το αριστερό του χέρι  βρίσκεται  σε θέση παιξίματος,  με τα τρία
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δάχτυλα του να είναι τοποθετημένα πάνω από τις τρεις ταινίες που κόλλησε ο

δάσκαλος πάνω στο βιολί.

2. Ο μαθητής παίζει τον ρυθμό της πρώτης παραλλαγής στην ανοιχτή χορδή (Μι

χορδή) και αφού ολοκληρώσει το ρυθμικό σχήμα κρατάει ακίνητο το δοξάρι

του στη Μι χορδή.

3. Ο μαθητής κατεβάζει το πρώτο του δάχτυλο στην πρώτη ταινία του βιολιού

και ο δάσκαλος παρατηρεί την θέση του αριστερού χεριού.

4. Ο μαθητής παίζει με το δοξάρι τον ρυθμό της πρώτης παραλλαγής, ώστε να

ακουστεί η Φα#. Αφού ολοκληρώσει το ρυθμικό σχήμα, κρατάει το δοξάρι

του ακίνητο πάνω στη χορδή, ενώ ο δάσκαλος ελέγχει  αν το δάχτυλο του

μαθητή πατάει με επαρκές βάρος επάνω στην χορδή. Ο δάσκαλος ακούει αν η

Φα# ηχεί καθαρά.

5. Ο μαθητής σηκώνει το πρώτο του δάχτυλο και το τοποθετεί πάνω από την

πρώτη ταινία, στην οποία θέση βρίσκονται και τα υπόλοιπα δάχτυλα.

6. Η διαδικασία της άσκησης επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο 4 ή 5 φορές

ακόμα. Στη συνέχεια ο μαθητής προσπαθεί να παραβλέψει το σταμάτημα που

πραγματοποίησε στο βήμα 2 και 4.

37. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 13
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Βασική  άσκηση  για  τη  διδασκαλία του  δεξιού  και  του  αριστερού  χεριού  σε  πλήρη

εφαρμογή, με την τοποθέτηση των τριών δαχτύλων στη Λα χορδή (σελ. 70)

Άσκηση που βρίσκεται στο Suzuki Violin School: Book 1, σελ.13

1. Ο μαθητής πραγματοποιεί τη βασική θέση με το δοξάρι και το τοποθετεί στην

Μι  χορδή,  στο  σημείο  όπου  βρίσκεται  η  κάτω  ταινία  του  δοξαριού.  Το

αριστερό του χέρι βρίσκεται σε θέση παιξίματος, με τα τρία δάχτυλα του να

είναι τοποθετημένα (στη Μι χορδή) πάνω από τις τρεις ταινίες που κόλλησε ο

δάσκαλος πάνω στην ταστιέρα.

2. Ο μαθητής σηκώνει ελαφρώς τον αγκώνα του προς το ύψος του επιπέδου της

Λα χορδής και  έτσι το δοξάρι μετακινείται  προσεχτικά από τη Μι στη Λα

χορδή.

3. Ο μαθητής  παίζει  δύο μικρές,  χωριστές  δοξαριές  στην ανοιχτή  χορδή (Λα

χορδή)  και  συγκεκριμένα  στην  περιοχή  ανάμεσα  από  τις  δύο  ταινίες  του

δοξαριού. Αφού ολοκληρώσει τις δύο δοξαριές, ο μαθητής κρατάει ακίνητο το

δοξάρι του πάνω στη Λα χορδή.

4. Ο μαθητής τοποθετεί τον δείκτη από το αριστερό του χέρι, στην πρώτη ταινία

της  ταστιέρας.  Στην  συνέχεια,  παίζει  δύο  μικρές,  χωριστές  δοξαριές  στην

περιοχή ανάμεσα από τις δύο ταινίες του δοξαριού. Αφού ολοκληρώσει τις

δύο δοξαριές και ακουστεί η νότα Σι, ο μαθητής κρατάει ακίνητο το δοξάρι

και το δάχτυλό του. Παράλληλα, ο δάσκαλος ελέγχει το πάτημα του δαχτύλου

του μαθητή και την καθαρότητα του ήχου της νότας Σι.

5. Ο  μαθητής  διατηρεί  τη  θέση  του  δείκτη  στην  πρώτη  ταινία  και  έπειτα

κατεβάζει  και  τον  μέσο  στη  δεύτερη  ταινία.  Παίζει  δύο  δοξαριές  όπως

προηγουμένως και ακούγεται η Ντο#.
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6. Ο μαθητής κατεβάζει τον παράμεσο στην τρίτη ταινία επάνω στην ταστιέρα,

ενώ  τα  υπόλοιπα  δύο  δάχτυλα  παραμένουν  κατεβασμένα  στις  αντίστοιχες

ταινίες.

7. Ο μαθητής παίζει δύο δοξαριές όπως προηγουμένως και ακούγεται η νότα Ρε.

8. Ο μαθητής σηκώνει από την ταστιέρα το τρίτο του δάχτυλο και παίζει με το

δοξάρι όπως στα προηγούμενα βήματα. Ακούγεται η Ντο#.

9. Ο μαθητής σηκώνει από την ταστιέρα το δεύτερο δάχτυλο και παίζει με το

δοξάρι όπως στα προηγούμενα βήματα. Ακούγεται η νότα Σι.

10. Ο μαθητής  σηκώνει  από την ταστιέρα το πρώτο δάχτυλο και  παίζει  με το

δοξάρι όπως στα προηγούμενα βήματα. Ακούγεται η ανοιχτή χορδή Λα.

11. Ο δάσκαλος παρατηρεί την καθαρότητα του ήχου στα βήματα 5, 6, 7, 8, 9 και

10.

38. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 13

  Αξίζει να σημειωθεί πως η παύση στην παραπάνω άσκηση, επιτελεί αφενός τον

ρόλο της σε πρώτο στάδιο,  ενώ στη συνέχεια προσδίδει  ελεγχόμενο χρονικό όριο

στον μαθητή, για να προετοιμάσει την τοποθέτηση το επόμενου δαχτύλου. 

  Ο  Shinichi Suzuki  έδινε μεγάλη έμφαση στην προετοιμασία των τριών δαχτύλων

επάνω στις ταινίες και μάλιστα ζητούσε από το παιδί να επαναλάβει πολλές φορές τις
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ασκήσεις  που αφορούν το πάτημα των δαχτύλων -για το καθένα ξεχωριστά-πάνω

στην ταστιέρα, για τους εξής λόγους (Starr, 1976, σελ. 73):

a) Ο μαθητής χρειάζεται πολύ εξάσκηση για να μάθει να τοποθετεί τα δάχτυλα του

σωστά, ακριβώς πάνω στις ταινίες.

b) O μαθητής χρειάζεται να εξασκηθεί και να εξοικειωθεί με την τοποθέτηση του

πρώτου και του δεύτερου δαχτύλου πάνω στις ταινίες, διότι με αυτόν τον τρόπο

ενδυναμώνεται  και  καθοδηγείται  ευκολότερα  το  τρίτο  δάχτυλο,  το  οποίο

πιθανότατα είναι το πιο αδύναμο σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο.

c) Ο  μαθητής  ενώ  εξασκείται  στο  πάτημα  των  τριών  δαχτύλων  στη  χορδή,

αφομοιώνει  και  σταθεροποιεί  τη  θέση  του  αριστερού  του  χεριού  σε  θέση

παιξίματος.

  Επιπρόσθετα, εφόσον το παιδί έχει αποκτήσει τον επιθυμητό έλεγχο με τα δάχτυλά

του, τότε το προαναφερθέν μοτίβο τοποθέτησης τους δεν είναι απαραίτητο. Ως εκ

τούτου,  οι  προχωρημένοι  μαθητές  τοποθετούν  πρώτα  το  τρίτο  δάχτυλο,  μετά  το

δεύτερο και μετά το πρώτο. 

Βασικές ασκήσεις για τη διδασκαλία του δεξιού και του αριστερού χεριού σε πλήρη

εφαρμογή, παίζοντας τη Λα μείζονα κλίμακα στη Λα και τη Μι χορδή με το ρυθμικό

σχήμα της πρώτης παραλλαγής (Starr, 1976, σελ. 72).

Άσκηση 1 που βρίσκεται στο Suzuki Violin School: Volume 1, (Revised) σελ.24

1. Ο μαθητής πραγματοποιεί τη βασική θέση με το δοξάρι και το τοποθετεί στην

Μι  χορδή,  στο  σημείο  όπου  βρίσκεται  η  κάτω  ταινία  του  δοξαριού.  Στη

συνέχεια σηκώνει ελαφρώς τον αγκώνα του προς το ύψος του επιπέδου της

Λα χορδής, με αποτέλεσμα το δοξάρι να μετακινηθεί προσεχτικά από τη Μι

στη Λα χορδή.
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2. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα στην ανοιχτή χορδή Λα. Τα δάχτυλα του

μαθητή βρίσκονται πάνω από τις τρεις ταινίες στην ταστιέρα.

3. Ο μαθητής τοποθετεί ένα ένα, τα τρία δάχτυλα του αριστερού χεριού πάνω

στις  ταινίες  της  ταστιέρας.  Παράλληλα,  ο  μαθητής  παίζει  τον  ρυθμό  της

πρώτης  παραλλαγής  με  το  κάθε  δάχτυλο  και  κατά  την  ολοκλήρωση  του

ρυθμού ο μαθητής κρατάει ακίνητο το δοξάρι του για να προετοιμάσει την

κίνηση του επόμενου δαχτύλου.

4. Αφού ολοκληρώσει το βήμα 3, ο μαθητής σηκώνει τα τρία δάχτυλα από την

ταστιέρα και τοποθετεί το δοξάρι με την κίνηση του αγκώνα, στο ύψος του

επιπέδου της Μι χορδής. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα στην ανοιχτή

χορδή Μι.

5. Ο μαθητής τοποθετεί ένα ένα, γρήγορα τα τρία δάχτυλα του αριστερού χεριού

πάνω στις ταινίες της ταστιέρας στη Μι χορδή. Παράλληλα, ο μαθητής παίζει

τον  ρυθμό  της  πρώτης  παραλλαγής  με  το  κάθε  δάχτυλο  και  κατά  την

ολοκλήρωση του ρυθμού ο μαθητής κρατάει ακίνητο το δοξάρι του για να

προετοιμάσει την κίνηση του επόμενου δαχτύλου.

6. Έπειτα ο μαθητής σηκώνει ένα ένα, τα τρία δάχτυλα από την ταστιέρα και

αφού  σηκώσει  το  κάθε  δάχτυλο  παίζει  το  ρυθμικό  σχήμα  της  πρώτης

παραλλαγής.  Μάλιστα  μετά  από  κάθε  ρυθμικό  σχήμα,  ο  μαθητής  κρατάει

ακίνητο το δοξάρι του με σκοπό να προετοιμάσει την κίνηση του επόμενου

δαχτύλου.

7. Ο μαθητής έχοντας σηκώσει από την ταστιέρα τα δάχτυλά του, μετακινεί τον

αγκώνα του προς το ύψος του επιπέδου της Λα χορδής.

8. Ο μαθητής τοποθετεί το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο δάχτυλο στις ταινίες

που βρίσκονται στην Λα χορδή. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα έχοντας

ακουμπημένο το τρίτο δάχτυλο στη Λα χορδή και ακούγεται η νότα Ρε. Αφού
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ολοκληρώσει τον ρυθμό, ο μαθητής κρατάει ακίνητο το δεξί και το αριστερό

του χέρι.

9. Στο τελευταίο βήμα, ο μαθητής σηκώνει ένα ένα, τα τρία δάχτυλα από την

ταστιέρα και αφού σηκώσει το κάθε δάχτυλο παίζει το ρυθμικό σχήμα της

πρώτης  παραλλαγής.  Όταν  πλέον  έχει  σηκώσει  και  τα  τρία  δάχτυλα,  ο

μαθητής παραμένει ακίνητος με το κάθε δάχτυλο να βρίσκεται πάνω από την

κάθε ταινία.

39. Suzuki Violin School: Volume 1 (Revised), 2014, σελ.24

Άσκηση 2 (σελ. 72)

1. Ο μαθητής πραγματοποιεί τη βασική θέση με το δοξάρι και το τοποθετεί στη

Μι  χορδή,  στο  σημείο  όπου  βρίσκεται  η  κάτω ταινία  του  δοξαριού.  Στην

συνέχεια σηκώνει ελαφρώς τον αγκώνα του προς το ύψος του επιπέδου της

Λα χορδής, με αποτέλεσμα το δοξάρι να μετακινηθεί προσεχτικά από την Μι

στην Λα χορδή.

2. Ο μαθητής  τοποθετεί  γρήγορα τα  δάχτυλα του (στη Λα χορδή) πάνω στις

ταινίες που βρίσκονται στην ταστιέρα, ένα ένα με τη σειρά.
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3. Ο μαθητής παίζει το ρυθμικό σχήμα της πρώτης παραλλαγής αφού κατεβάσει

το κάθε δάχτυλο.

4. Ο μαθητής σηκώνει ένα ένα τα δάχτυλά του και παίζει το ρυθμικό σχήμα της

κάθε παραλλαγής για το κάθε δάχτυλο που παραμένει στην ταστιέρα.

5. Ο  μαθητής  επαναλαμβάνει  τα  βήματα  2,  3,  4,  όπως  συνέβησαν

προηγουμένως.    

40. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 13

3.3.1.4.TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR: VARIATION 1

  Μετά το προπαρασκευαστικό στάδιο έρχεται η στιγμή κατά την οποία ο μαθητής -

όντας έτοιμος πλέον-  εισάγεται στην πρώτη παραλλαγή του  Suzuki Violin School

Volume 1. Σύμφωνα με τον Starr, κατά τη μετάβαση στο Twinkle Twinkle Little Starr,

ο  δάσκαλος  «οφείλει  να  ελέγχει  σταθερά  στην  τεχνική  του  μαθητή  τα  εξής

χαρακτηριστικά» (Starr, 1976, σελ. 73):

1) Το κράτημα του δοξαριού

2) Την τοποθέτηση του δοξαριού στη χορδή
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3) Την κατεύθυνση του δοξαριού στη χορδή (ανάμεσα από τον καβαλάρη και την

ταστιέρα)

4) Το μήκος της κάθε δοξαριάς

5) Το κράτημα του βιολιού από το πιγούνι και τον ώμο του μαθητή

6) Τη στάση του αριστερού χεριού

7) Την ένταση και την ποιότητα του ήχου

  Αρχικά, κατά την ένταξη του παιδιού στην πρώτη παραλλαγή αξίζει να αναφερθεί

πως μετά από κάθε  ρυθμικό σχήμα ο δάσκαλος τον  καθοδηγεί  να σταματήσει  το

δοξάρι του και να προετοιμάσει με ψυχραιμία το πάτημα του επόμενου δαχτύλου και

την επόμενη τοποθέτηση του δοξαριού. Ο δάσκαλος οφείλει να δώσει στον μαθητή,

όσο χρόνο χρειάζεται για να τοποθετήσει τα δάχτυλα του σωστά στην αντίστοιχη

ταινία.  Συγκεκριμένα, ο  Suzuki  ζητούσε από τους μαθητές του να πάρουν άπλετο

χρόνο για να προετοιμάσουν τα δάχτυλα και το δοξάρι τους, κατά την μετάβαση στη

δεύτερη  φράση  από  το  Twinkle  Twinkle  Little  Star όπου  ο  μαθητής  καλείται  να

μεταβεί από τη Μι χορδή στη Λα χορδή και να τοποθετήσει τα τρία του δάχτυλα με

την σειρά πάνω στις ταινίες (Starr, 1976). 

  Επιπλέον, ο χρόνος προετοιμασίας που δίνεται στους αρχάριους μαθητές, μειώνεται

σταδιακά  στο  χρονικό  διάστημα  κατά  το  οποίο  το  παιδί  μαθαίνει  να  χειρίζεται

ταυτόχρονα το βάρος και την κίνηση του δοξαριού, και την σωστή τοποθέτηση των

δαχτύλων στις παραλλαγές. Μάλιστα, σταδιακά από ένα σημείο και μετά, η διάρκεια

των παύσεων θα μικρύνει και τα σταματήματα μετά από κάθε νότα και κάθε φράση,

θα εξαφανιστούν (Starr, 1976). Ο μαθητής θα κινεί συνειδητά το δεξί και το αριστερό

του χέρι, με ευελιξία και με περισσότερη ασφάλεια για την επόμενη κίνηση.

  Επιπροσθέτως,  ο  μαθητής  θα  κληθεί  να  τραγουδήσει  τις  νότες  από  την πρώτη

παραλλαγή, προτού να την παίξει με το βιολί. O Suzuki υποστήριζε πως «η φωνητική

διδασκαλία μπορεί βοηθήσει πολύ έναν αρχάριο βιολιστή», καθώς με αυτόν τον τρόπο
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ενισχύεται η τονική απόδοση της νότας (intonation) και κατ’ επέκταση οποιασδήποτε

μελωδίας (Suzuki,  1955, σελ. 4). Ο ίδιος εισήγαγε στη μέθοδο διδασκαλίας του τη

φωνητική  και  μάλιστα,  έγραψε  ένα  βιβλίο  με  τίτλο  Tonalization  For  Violin,  που

περιέχει  ασκήσεις  για  την  καθοδήγηση  της  φωνής  αρχαρίων  και  προχωρημένων

μαθητών.  Ο  Suzuki  πίστευε  πως  μία  καλή  και  σωστή  τονικά  φωνή,  μπορεί  να

αποκτηθεί  φυσικά  από  τους  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια  των  μαθημάτων  (Suzuki,

1955). Ως εκ τούτου, ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να τραγουδήσει το Twinkle Twinkle

Little Star  και στη συνέχεια θα διδαχθεί τον τρόπο για να παίξει το κομμάτι με το

όργανο.  

41. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 14

97



Βασική άσκηση για το παίξιμο της πρώτης  Variation  του  Twinkle Twinkle Little Star

(Starr, 1976, σελ. 73)

1. Ο  μαθητής  παίζει  την  πρώτη  φράση  με  το  ρυθμικό  σχήμα  της  πρώτης

παραλλαγής και μετά από κάθε νότα σταματάει την κίνηση του δοξαριού του

για να προετοιμάσει το επόμενο δάχτυλο ή τη μετάβαση του δοξαριού.

42. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 14

2. Πριν την έναρξη της δεύτερης φράσης, το παιδί τοποθετεί τα τρία δάχτυλά

του στην Λα χορδή πάνω στις ταινίες. Έπειτα, μετακινεί το δοξάρι από τη Μι

χορδή στη Λα χορδή και παίζει το ρυθμικό σχήμα για κάθε νότα. Μετά από

κάθε  νότα  και  ο  μαθητής  σταματάει  τις  κινήσεις  του  και  προετοιμάζει  με

συγκέντρωση την επόμενη κίνηση.

43. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 14

3. Συνεχίζοντας την παραλλαγή, ο μαθητής εφαρμόζει την ίδια μεθοδολογία με

τα δάχτυλά του και για το επόμενο μοτίβο που ακολουθεί. 
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44. Suzuki Violin School: Volume 1, σελ. 14

99



4. ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

   Τα ομαδικά μαθήματα είναι μία «πηγή κοινωνικής αλληλεπίδρασης» των μαθητών,

των γονέων και του δασκάλου, στα οποία θεμελιώνονται τα βασικά τεχνικά στοιχεία

και παρουσιάζονται νέες μουσικές ιδέες (McCall, 1992, σελ.  8). Γενικότερα, σε όλα

τα επίπεδα της μεθόδου, το «ρεπερτόριο στα ομαδικά μαθήματα είναι εύκολο τεχνικά»

και  γι’  αυτόν  τον  λόγο  ο  μαθητής  καταφέρνει  και  αποδίδει  ένα  κομμάτι  με

περισσότερη  μουσικότητα  ή  ευκολότερα  απ’ ότι  στα  ατομικά  μαθήματα  (McCall

1992, σελ. 8). Με τον τρόπο αυτό τα ομαδικά μαθήματα συμβάλουν στη δημιουργία

κινήτρων και επιτυγχάνουν τον στόχο τους να είναι θελκτικά και αγαπητά από τους

μαθητές.  Ένα  πλάνο  ομαδικών  μαθημάτων  στο  προπαρασκευαστικό  στάδιο,

εμπεριέχει δραστηριότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα, τη συγκέντρωση και τη

μουσικότητα  ενός  αρχάριου  μαθητή.  Συγκεκριμένα,  οι  δραστηριότητες

περιλαμβάνουν  στόχους,   για  την  ανάπτυξη  «των  ακουστικών  και  των  τεχνικών

δεξιοτήτων, ενώ στοχεύουν στην επέκταση του ρεπερτορίου» (Smith, 1995, σελ. 160).  

   Η πρώτη κίνηση του δασκάλου στα ομαδικά μαθήματα με αρχάριους μαθητές είναι

«να ορίσει τις θέσεις των παιδιών» (McCall. 1992, σελ. 9). Ο δάσκαλος θα κολλήσει

στη σειρά αυτοκόλλητα που θα σχηματίσουν έναν κύκλο στο κέντρο της αίθουσας. Ο

κάθε μαθητής θα καθίσει πίσω από ένα αυτοκόλλητο και ο γονέας θα βρίσκεται κοντά

στο παιδί του, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα. Μάλιστα, «είναι καλό να υπάρχει

μουσική υπόκρουση του ρεπερτορίου από τον πρώτο τόμο της σειράς  Suzuki  Violin

School» πριν από την έναρξη του ομαδικού μαθήματος αλλά και κατά τη διάρκεια

(McCall.  1992,  σελ.  9).  Οι  στόχοι  που  ορίζονται  από  τον  δάσκαλο  στα  ομαδικά

μαθήματα,  δεν  διαφέρουν  με  αυτούς  των  ατομικών  μαθημάτων  για  το

προπαρασκευαστικό στάδιο, και αφορούν τις εξής θεμέλιες βάσεις:

✔ Υπόκλιση

✔ Θέση σώματος

✔ Τεχνική δεξιού χεριού
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✔ Τεχνική αριστερού χεριού

 4.1. ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΥΠΟΚΛΙΣΗ

   Οι περισσότεροι δάσκαλοι της μεθόδου  Suzuki  με την έναρξη και τη λήξη του

μαθήματος πραγματοποιούν την υπόκλιση. Ο δάσκαλος υποκλίνεται στους μαθητές

και οι μαθητές υποκλίνονται στο πρόσωπο του δασκάλου. Στα ομαδικά μαθήματα για

αρχάριους  μαθητές,  είναι  πολύτιμη  η  κίνηση  σεβασμού  και  συγκέντρωσης  που

εξασφαλίζει η υπόκλιση.

Δραστηριότητες για τους αρχάριους μαθητές, με στόχο την καθιέρωση της υπόκλισης 

1. Για να κατανοηθεί η έννοια της υπόκλισης, τα παιδιά κρατάνε το βιολί και το

δοξάρι σε θέση ξεκούρασης, και υποκλίνονται μεταξύ τους ταυτόχρονα, μέχρι

να ακουστούν  «τρεις συγχορδίες (στη Λα μείζονα κλίμακα, καθώς τα πρώτα

κομμάτια  από  το  Suzuki  Violin  School:  Book  1  παίζονται  σε  αυτήν  την

κλίμακα)»  (McCall, 1992,  σελ.  10) από το πιάνο που πιθανότατα βρίσκεται

στην  αίθουσα.  «Οι  μαθητές  υποκλίνονται  στην  πρώτη  συγχορδία  και

ολοκληρώνουν την υπόκλιση στην τρίτη συγχορδία» (Starr, 1976, σελ. 40). 

2. Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  πιάνο  στην  αίθουσα  των  ομαδικών

μαθημάτων, «ο δάσκαλος χρησιμοποιεί ρυθμικά μία λέξη ή μία φράση, η οποία

θα βοηθήσει τους μαθητές να υποκλιθούν και να ολοκληρώσουν την υπόκλιση

συγχρονισμένα»  (McCall  1992,  σελ.  10).  Μάλιστα,  ο  δάσκαλος  μπορεί  να

παίξει στο βιολί «μία μείζονα συγχορδία για την υπόκλιση και μια ελάσσονα για
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την ολοκλήρωση της», στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένα πιάνο (McCall

1992, σελ. 10). 

ΘΕΣΗ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

i) ΘΕΣΗ ΠΟΔΙΩΝ

Τα ομαδικά μαθήματα ξεκινάνε όπως και τα ατομικά μαθήματα όσον αφορά τη θέση

παιξίματος, δίνοντας βάση στη θέση των ποδιών. Όλα τα παιδιά έχουν το δικό τους

χαρτόνι-οδηγό  και  πατάνε  επάνω  του,  ενώ  συμμετέχουν  στις  περισσότερες

δραστηριότητες με αυτό. 

Δραστηριότητα για τους αρχάριους μαθητές με στόχο την αφομοίωση της τοποθέτησης

των ποδιών σε θέση παιξίματος.

1. Δημιουργήστε την εντύπωση στα παιδιά ότι οι είναι “δέντρα” και φυτέψτε τις

“ρίζες”  τους  (τα  πόδια  τους)  στο  χαρτόνι,  στη  θέση  παιξίματος.  «Αυτό

ενθαρρύνει  τη  σταθερότητα  των  ποδιών»  (McCall  1992,  σελ.  10).  Έπειτα,

φυσήξτε  σαν  να  ξέσπασε  δυνατός  άνεμος.  Ο  άνεμος  είστε  εσείς  που

προσπαθείτε να μετακινήσετε τα παιδιά από τον οδηγό. Ο άνεμος μπορεί να

επηρεάσει τα “δέντρα”, αλλά δεν θα μπορέσει να τα αποσταθεροποιήσει από

τις ρίζες τους .

ii) ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σε  επόμενα  ομαδικά  μαθήματα,  οι  μαθητές  θα  εμπεδώσουν «πρώτα  τη  θέση

ξεκούρασης»  με  το  βιολί  (ή  το  αυτοσχέδιο  βιολί)  και  στη  συνέχεια  τη  θέση

παιξίματος,  όσον  αφορά  τον  κορμό,  τον  αριστερό  βραχίονα,  τους  ώμους  και  το

κεφάλι. 
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Δραστηριότητες για τους αρχάριους μαθητές με στόχο την αφομοίωση της τοποθέτησης

του βιολιού σε θέση παιξίματος.

1. Αρχικά, ο γονέας θα τοποθετήσει το βιολί στη σωστή θέση, ανάμεσα από τον

ώμο και το πιγούνι  του παιδιού. Στην συνέχεια, ο γονέας θα απομακρυνθεί -

αφού επιβεβαιώσει πως οι ώμοι του παιδιού είναι χαλαροί- και ο μαθητής θα

κρατήσει  το  όργανο δίχως τη βοήθεια του αριστερού χεριού.  Καθ’ όλη τη

διάρκεια που οι μαθητές κρατούν το βιολί μόνο με το πιγούνι και τον ώμο

τους (χωρίς την στήριξη του αριστερού χεριού), ο δάσκαλος:

(1) «Μετράει από τον αριθμό 1 έως όποιον αριθμό κρίνει πως πρέπει να φτάσει

(μπορεί να εναλλάσσει την ταχύτητα με την οποία θα λέει τους αριθμούς για

ποικιλία) 

(2) Λέει μία μικρή ιστορία

(3) Τραγουδάει μία μελωδία (από το Suzuki Violin School: Book 1)

(4) Ενεργοποιεί το χρονόμετρο για 1 λεπτό

(5) Κάνει παρέλαση με τους μαθητές σε θέση παιξίματος, περπατώντας γύρω από

την  αίθουσα (η  ταχύτητα  του  βαδίσματος  μπορεί  να  εναλλάσσεται  για

ποικιλία)  

(6) Παίζει ένα μέρος ή μία ολόκληρη παραλλαγή από το  Twinkle Twinkle Little

Star (ξεκινά με μία φράση και όσο τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα και

την αντοχή τους στο κράτημα του βιολιού, αυξάνει τον αριθμό των φράσεων

που παίζει)»
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 Οι μαθητές θα κατεβάσουν το βιολί με το αριστερό τους χέρι και θα το επαναφέρουν

σε θέση ξεκούρασης, «μετά το πέρας κάθε χρονομέτρησης από τον δάσκαλο» (McCall,

1992, σελ. 12).

2.  Ο  δάσκαλος  χαρακτηρίζει  τους  μαθητές  ως  «Ντετέκτιβ».  Ο  δάσκαλος

γυρνάει την πλάτη στους μαθητές και κρατάει το βιολί σε θέση παιξίματος με

λανθασμένο τρόπο. Οι μαθητές θα κληθούν να ανακαλύψουν το λάθος στο

κράτημα  του  δασκάλου,  μόλις  εκείνος  επανέλθει  απέναντί  τους (McCall,

1992).

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ

  O  πρώτος και κύριος στόχος μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας για τη θέση

παιξίματος,  είναι  η  αναγνώριση  του  δεξιού  και  του  αριστερού  χεριού,  ως  «χέρι

δοξαριού»  και  «χέρι βιολιού»  (McCall, 1992,  σελ.  15). Ο δάσκαλος θα ζωγραφίσει

στο δεξί χέρι του κάθε μαθητή ένα δοξάρι και στο αριστερό χέρι ένα βιολί. Έπειτα, θα

καλεί  τους  μαθητές  να  σηκώσουν  το  χέρι  του  βιολιού  ή  του  δοξαριού,  ενώ  θα

εναλλάσσει  την  ταχύτητα  με  την  οποία  ζητάει  από  τα  παιδιά  να  εκτελέσουν  την

εντολή για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των παιδιών.

   Όσον αφορά το αριστερό χέρι, αρχικά απαιτείται η διδασκαλία για την αρίθμηση –

ονοματοδοσία των δαχτύλων.

Δραστηριότητα  για τους  αρχάριους  μαθητές  με  στόχο  την  αρίθμηση  και  την

ονοματοδοσία των δαχτύλων.

1. Ο δάσκαλος ονοματίζει το κάθε δάχτυλο ως εξής: ο κύριος πρώτος δάχτυλος

(δείκτης),  ο  κύριος  δεύτερος  δάχτυλος  (μέσος),  ο  κύριος  τρίτος  δάχτυλος

(παράμεσος),  ο κύριος τέταρτος δάχτυλος (μικρό δάχτυλο).  Έπειτα,  δείχνει

στα παιδιά τα δάχτυλα τα οποία ονόμασε και ζητάει  από τους μαθητές να

ακουμπήσουν τον κύριο πρώτο δάχτυλο στον αντίχειρα, σχηματίζοντας έναν
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κύκλο. Την ίδια εντολή δίνει  και  για τα υπόλοιπα δάχτυλα. Με αυτόν τον

τρόπο  «τα  δάχτυλα  αποκτούν  την  επιθυμητή  καμπυλότητα  και  οι  μαθητές

αναγνωρίζουν τον δείκτη ως πρώτο δάχτυλο και όχι τον αντίχειρα» (McCall,

1992, σελ. 16).

2. Ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να κρύψουν το χέρι του βιολιού πίσω από

την  πλάτη  τους.  Ο  δάσκαλος  ζητάει  από  τα  παιδιά  να  δείξουν  το  πρώτο

δάχτυλο. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με εναλλαγές στην ταχύτητα και

στα δάχτυλα. Ο δάσκαλος ελέγχει τους μαθητές και αναλόγως τους διορθώνει

(McCall, 1992). 

ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ

Προτού να μάθουν να παίζουν με το δοξάρι επάνω στο βιολί, οι μαθητές πρέπει να

διδαχθούν τα ρυθμικά σχήματα από τις παραλλαγές του Twinkle Twinkle Little Star.

Στόχος  του δασκάλου,  «είναι  αρχικά να  αισθανθούν οι  γονείς  και  οι  μαθητές  την

έννοια της κίνησης του δοξαριού για το εκάστοτε ρυθμικό σχήμα» (McCall, 1992, σελ.

18).

Δραστηριότητες για τους αρχάριους μαθητές με στόχο την εκμάθηση των ρυθμικών

σχημάτων.

1. Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές και τους γονείς να σταθούν όρθιοι και

να  πουν  το  ρυθμικό  σχήμα  της  πρώτης  παραλλαγής  με  μία  συγκεκριμένη

φράση. Παραδείγματος χάριν:

Στην  συνέχεια,  ο  δάσκαλος  λυγίζει  και  τεντώνει  τα  πόδια  του  σε  κάθε

συλλαβή της φράσης και ζητάει από τους γονείς και τα παιδιά να μιμηθούν

την κίνηση του. Η ίδια άσκηση επαναλαμβάνεται και για τα ρυθμικά σχήματα
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των  άλλων  παραλλαγών.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  μαθητές  και  οι  γονείς,

αντιλαμβάνονται την κίνηση του δοξαριού επάνω στις χορδές.

2. Ο δάσκαλος ζητάει από τους γονείς και τους μαθητές να κάνουν χειραψία και

να πουν την φράση του εκάστοτε ρυθμικού σχήματος, κουνώντας τα δεμένα

σε χειραψία χέρια τους σε κάθε ρυθμική αξία του σχήματος.  

3. Ο δάσκαλος δίνει στον κάθε μαθητή από ένα παιχνίδι-αυτοκίνητο με ρόδες.

Ζητάει από τα παιδιά να το ακουμπήσουν (κρατώντας το με το δεξί τους χέρι)

επάνω στον τοίχο  και να το κινήσουν ρυθμικά προς τα κάτω  και προς τα

πάνω (αντίστοιχα με την κίνηση που αργότερα θα κάνουν με το δοξάρι τους),

λέγοντας παράλληλα την φράση για το ρυθμικό σχήμα της κάθε παραλλαγής.

Και εδώ, ο μαθητής κάνει μία κίνηση για κάθε ρυθμική αξία. 

  Να σημειωθεί ότι,  ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τις ίδιες ή αντίστοιχες φράσεις στα

ατομικά  και  τα  ομαδικά  μαθήματα  όσον  αφορά  τα  ρυθμικά  σχήματα  των

παραλλαγών. Επίσης, αν χρειάζεται, ο δάσκαλος πριν να ζητήσει από παιδιά ή/και

τους  γονείς  να  κάνουν  τα  παραπάνω μόνοι  τους,  τους  καθοδηγεί  εκτελώντας  τις

δραστηριότητες μαζί τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Η παραπάνω εξελικτική διαδικασία στα ομαδικά μαθήματα της μεθόδου  Suzuki

δοκιμάστηκε  με  επιτυχία  και  λειτούργησε  παραγωγικά  στις  τάξεις  στις  οποίες

διδάσκω μέχρι και σήμερα. Έχοντας στο διδακτικό μου οπλοστάσιο την πληθώρα και

την ποικιλία των ασκήσεων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα πτυχιακή εργασία,

μπόρεσα με απλό και φυσικό τρόπο να μυήσω του μικρούς αρχάριους βιολιστές στη

μέθοδο  Suzuki. Ανεξάρτητα  από  τις  διαφορετικές  ικανότητες  ή  τις  προσωπικές

ιδιαιτερότητες  των  μικρών  μαθητών,  η  χρησιμότητα,  η  πρωτοτυπία  και  η

αποτελεσματικότητα των ασκήσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, έδωσαν λύση

σε κάθε πρόβλημα που εμφανίστηκε και οδήγησαν με ασφάλεια τους μαθητές στον

κόσμο της μουσικής και του βιολιού. Σε όλην αυτή τη διαδρομή, προτεραιότητά μας

είναι η συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού, το μάθημά μας το διαπνέει το αίσθημα

της  χαράς  και  της  διασκέδασης,  την  ομάδα  συνέχει  η  συνεργασία  και  η  ευγενής

άμυλα, ενώ η αγάπη και ο σεβασμός αποτελούν πάντοτε τους πυλώνες πάνω στους

οποίους χτίζουμε τη σχέση δασκάλου και μαθητή.  

  Με την  παρούσα πτυχιακή  εργασία,  προσπαθώ αφενός  να  μεταλαμπαδεύσω τη

συλλογιστική  της  μεθόδου  Suzuki  και  αφετέρου  να  παρουσιάσω  ένα  στερεό,

δομημένο  και  δοκιμασμένο  σύστημα  ασκήσεων  που  θα  βοηθήσει  τους  νέους

δασκάλους  να  εφαρμόσουν  τη  μέθοδο  αυτή.  Η  ταξινομημένη  και  οργανωμένη

καταγραφή των πρώτων βημάτων της μεθόδου Suzuki θα αποτελέσει και εφαλτήριο

για  να  μελετηθούν  και  να  οργανωθούν  και  τα  επόμενα  στάδια  διδασκαλίας  της

συγκεκριμένης μεθόδου. Ελπίζω και εύχομαι η πτυχιακή μου εργασία να αποτελέσει

χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για τους μυημένους και πηγή έμπνευσης για να

μυηθούν περισσότεροι στην φιλοσοφία του Shinichi Suzuki.  
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