
    VIOARA

                                  PROGRAMA ANALITICA

DURATA STUDIULUI: 5 ANI

ANUL I

Cunoasterea partilor componente ale viorii,rolul viorii in 
orchestra.
    Invatarea notelorsi a valorilor de note,acordajul viorii; 
pozitia corecta a viorii si a arcusului; exercitii.

Exercitii pe corzi libere in diferite valori de note si pauze; 
invatarea notarii arcusului “in jos” si “in sus”.

Exercitii pentru folosirea degetelor mainii stangi pe toate 
corzile cu diferite valori de note. Invatarea legato-ului.

Masurile de 2,3 si 4 timpi. Optimea si combinatii intre 
valorile de patrimi, optimi, doimi si note intregi; doimea cu 
punct.

Extensia degetului 4.
Exercitii cu intervale de terta, cvarta, cvinta, sexta, 

septima si octava in valori de doimi.

Repertoriu: doua piese din creatia culta (universala sau 
romaneasca)

Material pentru examen: 1-2 studii cu probleme tehnice 
diferite.

ANUL II

Organizarea clasei. Recapitularea materiei parcurse in anul 
I 

Gamele Do major, La minor, Sol major, Mi minor, Fa major 
si Re minor; semne de alteratie.

Studii tehnice si melodice in diferite valori de note.
Masurile de 6/8,6/4 si 9/8  
Valori de note cu punct, saisprezecimea,trioletul si sincopa.

Repertoriu: 3-4 piese (de diferite stiluri) cu acompaniament de 
pian.



Material pentru examen: 1,2 studii de tehnica, 1,2 piese cu 
acompaniament de pian.
                                                

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Gamele majore si minore cu o alteratie; 
saisprezecimea,trioletul,sincopa; 8-10 studii cu grad usor si 
mediu de dificultate; 1, 2 piese cu acompaniament de pian.

ANUL III

Organizarea clasei si recapitularea materiei parcurse in anii 
anteriori.

Exercitii pentru dezvoltarea tehnicii mainii drepte 
(staccato, detaché,  martellato).

Gamele Re major, Si minor, Si b major si Sol minor; 
intervale, arpegii, studii, piese.

Studii si piese pentru calitatea tonului, studii tehnice de 
agilitate si de consolidare a pozitiei I.

Repertoriu: 3-4 piese (de diferite stiluri) cu acompaniament de 
pian.

Material pentru examen:  o gama in doua octave cu arpegiu, 
un studiu de tehnica,1,2 piese ,citire la prima vedere.
                                                 

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Gamele cu doua altertii cu arpegii; 10-15 studii cu grad mediu 
de dificultate; 4-5 piese cu acompaniament de pian.

ANUL IV

Organizarea clasei si recapitularea materiei parcurse in anii 
anteriori.

Exercitii pentru dezvoltarea tehnicii mainii drepte si a 
mainii stangi.

Studiul pozitiilor; pozitia a II-a si a III-a.
Game majore si minore cu trei si patru alteratii.
Studiul schimburilor de pozitii.



Repertoriu: 8-10 piese de diferite facturi.

Material pentru examen: o gama in doua,trei octave cu 
arpegiu, un studiu de 
                                                tehnica, 1,2 piese, citire la prima 
vedere.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Game majore si minore pana la patru alteratii cu arpegii; 10-15 
studii cu grad mediu de dificultate; 10-12 piese cu 
acompaniament de pian. 

ANUL V

Organizarea clasei si recapitularea materiei parcurse in anii 
anteriori.

Exercitii pentru agilitatea mainii stangi si de tehnica a 
mainii drepte.

Studii tehnice si melodice in pozitiile a IV-a, a V-a si a VI-a 
fixa.

Exercitii in pozitiile I-VI; digitatie asemanatoare in pozitiile 
I-V si II-VI.

Studii tehnice si melodice in pozitia a VII-a fixa.
Descifrari de partituri.

Repertoriu: 10-15 piese de facturi diferite.

Material pentru examen: o gama cu 4-5 alteratii in 3-4 
octave si arpegii, un 
                                                studiu de tehnica avansata, o 
piesa sau o parte 
                                                dintr-un concert din repertoriul 
universal.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 
Gamele majore si minore cu pana la sapte alteratii cu arpegii in 
3-4 octave; 15-20 studii cu grad mediu si avansat de dificultate, 
2-3 piese, parti de sonatina, sonata, etc.



Numarul de ore pentru fiecare curs si selectarea materialului  
repartizat individual sunt lasate la latitudinea coordonatorului  
de curs. 


