
  Αξιοποίηση  
εφαρμογής από το 
Android store στην 

τάξη του βιολιού
Νεοφύτου Χρυσόστομος
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VIOLIN Teacher
Ακόμα, στοχεύει στη βελτίωση της 

ανάγνωσης και της ορθοτονίας (ακριβής 

τοποθέτηση του δάκτυλου πάνω στην 

ταστιέρα) και στη βελτίωση της ευκινησίας 

και γενικότερα  στην ενδυνάμωση των 

δακτύλων.

Η εφαρμογή έχει ως κύριο στόχο  να 

βοηθήσει τον μαθητή να κατανοήσει τη 

θέση της κάθε νότας  πάνω στην ταστιέρα 

του βιολιού.



Πρόβλημα
Πάρα πολλοί μαθητές 

δυσκολεύονται να 

αφομοιώσουν την ονομασία 

αλλά και την τοποθεσία ( πού 

πρέπει να πατηθεί κάθε νότα 

και με ποιο δάκτυλο). Η 

εφαρμογή αυτή έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τον 

μαθητή να κατανοήσει πιο 

εύκολα  και να επιλύσει αυτό 

το πρόβλήμα.
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Σημαντικό είναι ακόμα ότι 

μπορεί να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο  ως προς 

την επιλύση ορισμένων 

τεχνικών προβλημάτων 

όπως για παράδειγμα η 

ενδυνάμωση, ακρίβεια και 

ευελιξία των δακτύλων.  
Προσφέρει ακόμη βοήθεια όσον 

αφορά διάφορες τεχνικές για το 

δοξάρι με τη μέθοδο της 

επαναλαμβανόμενης μάθησης
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Solution 

Μπορείτε να επιλέξετε 

στο αρχικό μενού:  

χορδή, πόσες νότες, 

με  ή χωρίς διέσεις 

υφέσεις 
και αυτόματα η εφαρμογή θα 

σας εμφανίσει τις νότες

 

Στη συνέχεια η 

εφαρμογή θα αλλάζει 

αυτές τις νότες, με 

τους συνδυασμούς να 

είναι απεριόριστοι

Επίσης στο manual 

mode ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει  τις 

νότες που θέλει ο ίδιος 

να εμφανίζονται 

αποκλειστικά και η 

εφαρμογή θα του 

προτείνει 

διαφορετικούς 

συνδυασμούς των 

νοτών αυτών, με 

αποτέλεσμα τον 

πλήρη έλεγχο των 

δακτύλων
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Οι επιλογές και οι συνδυασμοί 

είναι απεριόριστοι, ο κάθε 

χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή 

για τις δικές του ανάγκες για 

να επιλύσει τα δικά του 

τεχνικά προβλήματα.



Αποτέλεσμα

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον μαθητή όσο και για 

τον καθηγητή. Η κατανόηση μέσω εξάσκησης και 

οι τεχνικές δυσκολίες αποτελούν πτυχές της 

διαδικασίας εκμάθησης ενός οργάνου, για τις 

οποίες ο μαθητής θα πρέπει να εργαστεί σε 

μεγάλο βαθμό μόνος του στο σπίτι. Ένας 

καθηγητής μπορεί αφού αναγνωρίσει τις όποιες 

αδυναμίες των μαθητών του, σε αυτούς τους 

τομείς, να τους βοηθήσει υποδεικνύοντάς τους 

τόσο τις αδυναμίες αυτές όσο και ένα πρακτικό 

και σύγχρονο τρόπο επίλυσης τους. Μέσω αυτής 

της διαδικασίας εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος 

μέσα στην τάξη του βιολιού, ο οποίος μπορεί να 

βοηθήσει στην μεγαλύτερη εξέλιξη του μαθητή.     
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