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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη 

ε δηδαζθαιία ηεο αθνπζηηθήο κνπζηθήο αληίιεςεο, φπσο απηή εθαξκφδεηαη 

κέζα ζην κάζεκα «Άζθεζε αθνήο- Solfège- Ρπζκηθή Αγσγή» πνπ δηδάζθεηαη 

ζην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, έλα ζεσξεηηθφ θη 

έλα πξαθηηθφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, αξρηθά, ζην 1ν θεθάιαην 

γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πνξεία πνπ είρε ην κάζεκα αλά ηνπο 

αηψλεο, απφ ηνπο πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο, φπνπ ζπλαληάκε κηα κνξθή ηνπ 

αξθεηά απιή, ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο, ζην Μεζαίσλα κέρξη θαη ζήκεξα.  

ην 2ν θεθάιαην αθνινπζεί κηα ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηνπ καζήκαηνο, 

φπνπ δηάθνξνη εξεπλεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην κάζεκα. 

Δμεηάδεηαη ε θχζε ηνπ καζήκαηνο, δειαδή απφ ηη απνηειείηαη θαη ν ζηφρνο 

ηνπ, ελψ παξάιιεια παξαηίζεληαη θαη νη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ηνπ καζήκαηνο, ζε ζεκεία πνπ απηφ έρεη ειιείςεηο. 

ην 3ν θεθάιαην, εμεηάδεηαη ε χιε, πνπ νξίδεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα σδεία. Ζ χιε νξίζηεθε ην 1957 θαη αθνξνχζε ην 

Κξαηηθφ Ωδείν Θεζζαινλίθεο, ην πξψην σδείν ζηελ Διιάδα, θη έθηνηε έρνπλ 

γίλεη ιίγεο ηξνπνπνηήζεηο. ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην Φχιιν Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβέξλεζεο ή φπσο ην απνθαινχζαλ εθείλε ηελ επνρή «Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο». ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην 

κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε χιε ηνπ, ε νπνία είλαη 

ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα εμάκελα, ην θαζέλα απφ απηά  κε χιε απμαλφκελεο 

δπζθνιίαο. Σν κάζεκα εμεηάδεη πνηθίιεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηηο θαζεκεξηλέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ.  

Όζνλ αθνξά ην πξαθηηθφ, δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, κνηξάζηεθαλ 

ζε θνηηεηέο ηνπ 4νπ εμακήλνπ εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ζηφρν είραλ λα 

αλαδείμνπλ ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ην κάζεκα, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε απηφ. ηελ 
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αξρή ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη θαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη δνκήο ηνπο. 

Έπεηηα, αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, πνπ δείρλνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην κάζεκα, 

θαη γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηηο απαληήζεηο.  

Σέινο ζην 5ν θεθάιαην, ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ 

ζεκείσλ πνπ μερψξηζαλ απφ ηηο απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην κάζεκα 

αθφκα θαιχηεξν. 

Σέινο, ππάξρεη παξάξηεκα φπνπ κπνξεί θαλείο λα δεη δείγκα απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ, αιιά θαη ηηο ζειίδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

ηφρνο, ινηπφλ, απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζεί ε θχζε, ε 

ηζηνξία, θαη ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο «Άζθεζεο Αθνήο», θαη κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ λα μερσξίζνπλ ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο πνπ ίζσο 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε ή αθφκα θαη αιιαγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο 

  

ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο απηνχ πνπ ζήκεξα μέξνπκε σο «solfège» θαη 

«dictée». Ζ δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί μεθηλάεη απφ ηνπο πξσηφγνλνπο 

πνιηηηζκνχο, νη νπνίνη, λαη κελ δελ δίδαζθαλ ζπζηεκαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, είραλ φκσο, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηε δηθή ηνπ αληίιεςε θαη 

θνζκνζεσξία γηα ηνπο ήρνπο πνπ παξήγαγε ε κνπζηθή. Θα αθνινπζήζεη ε 

δηαδξνκή καο ζηνλ Μεζαίσλα, φπνπ αξρίδεη λα θαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο θαη μεθαζαξίδεη ε έλλνηά ηνπ.  

       

1.1 Ππυηόγονοι πολιηιζμοί 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Nettl (1969), εθφζνλ ζα κηιήζνπκε γηα 

αξραίνπο πνιηηηζκνχο, θαιφ ζα ήηαλ λα μεθαζαξηζηνχλ θάπνηα ζηνηρεία. 

Δηζάγνληαη, απφ ην ζπγγξαθέα, νη έλλνηεο θιίκαθα θαη κειωδία. Μεισδία,  

θαηά ηελ άπνςή ηνπ, είλαη «ε δηαδνρηθή ηνπνζέηεζε θζφγγσλ ελφο 

θνκκαηηνχ». «Ζ  Κιίκαθα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ πξσηφγνλε κεισδία, 

πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη πνηέ φηαλ κειεηάκε ηελ έληερλε κνπζηθή γηαηί ζηελ 

ηειεπηαία ε θιίκαθα είλαη ε βάζε κε ηνπο λφκνπο ηεο νπνίαο ζπλζέηεηαη ε 

κνπζηθή». Ο κνπζηθνιφγνο, ινηπφλ, εμάγεη ηηο θιίκαθεο απφ ηελ πξσηφγνλε 

κνπζηθή, θαζψο απηέο δελ ππάξρνπλ ζην κπαιφ ησλ ηζαγελψλ (Nettl op.cit.). 

Οη απινχζηεξεο θιίκαθεο ζηνλ θφζκν είλαη νη δηηνληθέο, απηέο δειαδή 

πνπ απνηεινχληαη απφ δχν θζφγγνπο. Σέηνηεο ζπλαληάκε ζηηο θπιέο Βέληα 

ζηελ Κευιάλε, ζηελ αλαηνιηθή ηβεξία, ζηελ Ηλδηάλα ηεο Καιηθφξληα, θαη 

ζηνπο Φνπέγηνπο ηεο λφηηαο Ακεξηθήο, θαη πηζηεχεηαη πσο είλαη ην αξραηφηεξν 

κνπζηθφ πιηθφ πνπ έρεη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα. Οη πην δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο 

είλαη νη πεληαηνληθέο, θαη ηέηνηεο βιέπνπκε ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη ζηνπο Ηλδηάλνπο Οπηηφην ηεο Βξαδηιίαο. Οη εμαηνληθέο θαη 
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επηαηνληθέο (νη νπνίεο κνηάδνπλ κε ηα εμάρνξδα ηνπ Guido) ζπλαληψληαη ζηε 

Νέγξηθε Αθξηθή (Nettl op.cit.).  

ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, φζνλ αθνξά ηα δηαζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, νη δεχηεξεο, νη ηξίηεο, νη ηέηαξηεο, νη πέκπηεο, θαη ε 

επαλάιεςε ηεο ίδηαο λφηαο είλαη πην δηαδεδνκέλεο. Ληγφηεξν ζπρλέο, έσο 

ζπάληεο, είλαη νη φγδνεο, έβδνκεο, θαη νη έθηεο. Σέηαξηεο θαη ηξίηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζηε δπηηθναθξηθάληθε κνπζηθή θαη ζηε βφξεηα Ακεξηθή 

(Nettl op.cit.). 

Όζνλ αθνξά  ην ξπζκφ, ν ίδηνο ζπγγξαθέαο ηνλ νξίδεη σο «θίλεζε ζην 

ρξφλν» θαη απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία, ηελ αληίζεζε ζηε 

δπλακηθφηεηα θαη ζηε δηάξθεηα. Φπζηθά, ν ξπζκφο γηα εθείλνλ έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηε ξπζκηθή αγσγή, πνπ νξίδεηαη σο «ε ηαρχηεηα ελφο παικνχ πνπ κέλεη 

ακεηάβιεηνο», ηηο αμίεο δηαξθείαο θζφγγσλ, δειαδή ηνλ αξηζκφ, ηε ζρέζε θαη 

ηε ζπρλφηεηά ηνπο, θαη ηε ρξνληθή ζρέζε κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ, φπσο «ην 

θαζνιηθφ πιάλν ησλ δηαθφξσλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ηνπ ηνληζκνχ θαη ηεο 

δηάξθεηαο». Ο ξπζκφο, γηα ην ζπγγξαθέα, εκθαλίζηεθε πξηλ απφ ηα κνπζηθά 

θαηλφκελα, γηαηί είλαη ε πην νπζηαζηηθή αξρή ηεο κνπζηθήο (Nettl op.cit.)  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πνιπθσλία, ζηε βφξεηα Ακεξηθή, φπνπ ε 

κνπζηθή είλαη αξθεηά ζχλζεηε, απηή δελ ππάξρεη, ζηε Μηθξνλεζία είλαη 

ζπλεζηζκέλε, ελψ ζηε Νέγξηθε Μνπζηθή ηεο Αθξηθήο ζπλαληάεη θαλείο 

πνιπθσλία ξπζκνχ, θαζψο νη κεισδίεο είλαη πην απιέο. 

χκθσλα κε ηνπο Miller θαη Shahriari (2009), ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη 

δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο θαη νη θπξηφηεξνη είλαη είηε κε ηε βνήζεηα ελφο 

θαζεγεηή, είηε ελφο βηβιίνπ, είηε αθφκα θαη απφ ηελ παξαηήξεζε εθνχζηα θαη 

αθνχζηα πνπ γίλεηαη δψληαο κέζα ζε έλαλ πνιηηηζκφ. Βέβαηα, φηαλ εηζέξρεηαη 

θαη ε ηερλνινγία ηφηε ππάξρνπλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κλήκε, ηηο 

ερνγξαθήζεηο θαη ηε ζεκεηνγξαθία.  

Κάπνηεο θνπιηνχξεο δηαζέηνπλ ζρνιέο πνπ κεηαδίδνπλ ηε κνπζηθή ζε 

φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα κάζεη (ελλνψληαο ηα σδεία), ελψ θάπνηεο άιιεο 

δηαζέηνπλ ηλζηηηνχηα πνπ δηαηεξνχλ ηε κνπζηθή κέζα ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα 

(Miller, Shahriari op.cit.). Πνιιέο θνπιηνχξεο, επίζεο, έρνπλ παξηηηνχξεο γηα 

λα ππελζπκίδνπλ ζηνπο εθηειεζηέο πψο είλαη ην θνκκάηη ελψ άιιεο έρνπλ 
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παξηηηνχξεο-ζθειεηφ, έλα απιφ πιάλν, δειαδή, πνπ νξίδεη πψο ζα παηρηεί 

έλα θνκκάηη, επηηξέπνληαο θπζηθά ηε δπλαηφηεηα γηα ειεπζεξία ηνπ εθηειεζηή. 

ηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα Αζία ν δάζθαινο ζεσξείηαη πσο πξνζθέξεη γλψζε 

ζε έλα κφλν άηνκν ηε θνξά θαη άξα πξφθεηηαη γηα πξνλφκην, απηφο ήηαλ θαη ν 

ιφγνο πνπ παιηφηεξα νη καζεηέο έκελαλ κε ηνπο δαζθάινπο θαη θαηά θάπνην 

ηξφπν ηνπο ππεξεηνχζαλ (Miller, Shahriari op.cit). 

 

1.2 Απσαίοι πολιηιζμοί 

χκθσλα κε ηνλ Γηάλλνπ (1995), νη Αηγχπηηνη είραλ θάλεη καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο ησλ δηαζηεκάησλ, φπσο καο πιεξνθνξνχλ κεηαγελέζηεξεο 

πεγέο, ελψ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία ίζσο ππήξρε ήδε ζηελ επνρή ηεο 

δπλαζηείαο Υαλ ζηελ Κίλα, φπνπ ε «εχξεζε» ηεο κνπζηθήο απνδίδεηαη ζηνπο 

κπζηθνχο απηνθξάηνξεο Φνπ Υζη θαη Υνπάλγθ Ση (3ε ρηιηεηία π. Υ.). ε απηνχο 

απνδίδεηαη θαη ε ζεκειίσζε ηνπ θηλεδηθνχ κνπζηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ καζεκαηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ δηαζηεκάησλ, κε βάζε ην κήθνο ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ πνδφο. Δπίζεο, βέβαην είλαη, πσο νη Κηλέδνη γλψξηδαλ ηνλ 

καζεκαηηθφ «ππζαγφξεην» ππνινγηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ ήδε απφ ην 1000 π. 

Υ., θαη ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά είραλ επίγλσζε ηεο έλλνηαο ηνπ απφιπηνπ 

χςνπο, πνπ ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή αθνπζηηθή εθθξάδεηαη ζε Hz (Γηάλλνπ 

op.cit.).  

Όζνλ αθνξά ηελ αξραία Διιάδα, ππήξραλ ηα ηεηξάρνξδα, έλα 

ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο θζφγγνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν 

αθξαίνη ζρεκαηίδνπλ δηάζηεκα ηέηαξηεο θαζαξήο. Οη θιίκαθεο ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ, νη νπνίνη ηηο νλφκαδαλ αξκνλίεο, ήηαλ ε κημνιπδηθή, ε ιπδηθή, ε 

θξπγηθή, ε δσξηθή, ε ππνιπδηθή, ε ππνθξπγηθή, θαη ε ππνδσξηθή. Ζ 

ζεκεηνγξαθία ήηαλ αιθαβεηηθή θαζψο ρξεζηκνπνηνχζε ηξνπνπνηεκέλα 

γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (Γηάλλνπ op.cit.) 

 

1.3 Μεζαίυναρ 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε εθκάζεζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

ξεπεξηνξίνπ γηλφηαλ πξνθνξηθά, θαζψο αθφκα δελ είρε θαζηεξσζεί θάπνην 
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ζπγθεθξηκέλν ζεκεηνγξαθηθφ ζχζηεκα, πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε θαη 

κειέηε ησλ χκλσλ. Δθφζνλ νη χκλνη δελ ήηαλ πνπζελά γξακκέλνη, θπζηθφ 

ήηαλ, λα ππάξρνπλ παξαιιαγέο ηνπο, θαη επνκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα 

αλήθνπλ ζε έλαλ θαη κφλν ζπλζέηε. Σελ επνρή εθείλε, ινηπφλ, ε εθκάζεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο κνπζηθήο γηλφηαλ απφ κλήκεο κε ηε κέζνδν «viva voce» (“δηα 

δψζεο”). Σα λεχκαηα πνπ βνεζνχζαλ ηε κνπζηθή αλάγλσζε, δελ γξάθνληαλ 

ειεχζεξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα γξαθήο, αιιά ζε ζπζρεηηζκφ κε κηα ή δχν 

γξακκέο. Οη γξακκέο αληηζηνηρνχζαλ ζηε ζέζε ζπγθεθξηκέλσλ θζφγγσλ, ησλ 

νπνίσλ ην φλνκα επηζεκαηλφηαλ κε αληίζηνηρν γξάκκα, πνπ έκπαηλε ζηελ 

αξρή ηεο γξακκήο. Σν πξψην κηζφ ηνπ 11νπ αηψλα νη γξακκέο έγηλαλ ζηαζεξά 

ηέζζεξηο-ζπκπιήξσζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Γθνπίλην λη’ Αξέηζν. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ λεπκάησλ πάλσ ή αλάκεζα ζηηο γξακκέο έγηλε δπλαηή ε 

αθξηβήο απφδνζε ησλ δηαζηεκάησλ θαη έηζη, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο 

δηαζηεκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο άξρηζε λα επηθξαηεί παξάιιεια θαη ε κεηξηθή 

ζεκεηνγξαθία (Γηάλλνπ op.cit.). πζηεκαηηθή ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο ζπλαληάεη 

θαλείο ην 12ν αηψλα φπνπ θαηαγξάθεηαη ν ξπζκφο. Γελ θαηαξγεί φκσο, αιιά 

βνεζάεη ηελ εθκάζεζε χκλσλ «απφ κλήκεο». Ο εθηειεζηήο, επνκέλσο, έρεη 

ηελ ειεπζεξία λα απηνζρεδηάζεη θαη ην θάλεη κε ηε βνήζεηα ησλ γλψζεσλ 

αληίζηημήο πνπ δηαζέηεη (Moore 1992).  

χκθσλα κε ηνλ Γηάλλνπ (op.cit.), ν Γθνπίλην λη’ Αξέηζν ήηαλ έλαο 

Βελεδηθηίλνο κνλαρφο. Ήηαλ έλαο θεκηζκέλνο παηδαγσγφο θαη έγξαςε αξθεηά 

έξγα, φπσο ην Micrologus, πνιχηηκν ζεσξεηηθφ θεηκήιην ηεο επνρήο. Άθεζε, 

επίζεο, θαη κεξηθά ζεσξεηηθά γξαπηά, αλάκεζα ζηα νπνία ην  Πξόινγνο ζην 

Αληηθωλάξην γηα ηε ρξήζε ηνπ κνπζηθνχ πεληαγξάκκνπ, θαη ην ζεκαληηθφ 

Μηθξή πξαγκαηεία ηεο Μνπζηθήο, πνπ εμέζεηε ηηο ηδέεο ηνπ ζην κνπζηθφ πεδίν 

γξακκέλν ίζσο γχξσ ζην 1025 (Bompiani 1993). Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ην Μεζαίσλα ρξεζηκνπνηνχζαλ γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ σο 

νλφκαηα θζφγγσλ. Τπφδεηγκα γη’ απηή ηε ζπλήζεηα  πξνζέθεξαλ ζεσξεηηθέο 

πεγέο ηεο αξραηφηεηαο. Ο Γθνπίλην, εθηφο απφ φλνκα, έδσζε θαη ζε θάζε 

θζφγγν απφ κία ζπιιαβή, κε ηελ νπνία ζα ηξαγνπδηφηαλ. Σηο ζπιιαβέο ηηο 

θαζφξηζε κε βάζε ηηο πξψηεο ζπιιαβέο ιέμεσλ ζηε ξνή ελφο κέινπο (Ύκλνο 

ζηνλ Άγην Ησάλλε), πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο θαηά δηαζηήκαηα Σ Σ Ζ Σ Σ. 

Απηή ε δηαδνρή δηαζηεκάησλ πξνζδηνξίδεη κηα ζεηξά έμη δηαδνρηθψλ θζφγγσλ, 

δειαδή έλα εμάρνξδν. Όπσο είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί, ε ζεηξά ησλ 
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δηαζηεκάησλ αληηζηνηρεί, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ην Β, ζε έλα εμάρνξδν κε 

αθεηεξία ην C θαη έθηαζε κέρξη ην Α (Γηάλλνπ 1995, Φαξκάθε 2012, Bompiani 

1993). Έηζη, θαηαιήγνπκε λα έρνπκε ηελ παξαθάησ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη 

ζπιιαβψλ θζφγγσλ: 

ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΘΟΓΓΩΝ    C      D      E       F      G      A    

ΤΛΛΑΒΔ ΦΘΟΓΓΩΝ    Ut    Re    Mi      Fa    Sol    La 

Δδψ εκθαλίδεηαη ν Ύκλνο ζηνλ Άγην Ησάλλε, απφ ηνλ νπνίν ν Γθνπίλην πήξε 

ηηο πξψηεο ζπιιαβέο θαη έθηηαμε ηηο ζπιιαβέο ησλ θζφγγσλ: 

1 

Απηή ε κεισδηθή εθθνξά θζφγγσλ, κε αληίζηνηρεο πξνο απηνχο 

ζπιιαβέο, ιέγεηαη solmisatio, δειαδή ζήκεξα solfège. Οη ζπιιαβέο ηεο 

solmisatio, φκσο, είλαη έμη θαη νη θζφγγνη επηά. Έηζη, εκθαλίδεηαη έλα 

πνιχπινθν ζχζηεκα κεηαθνξάο βαζηθνχ εμαρφξδνπ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο, κε ηηο ζπιιαβέο Mi/Fa λα βξίζθνληαη πάληα ζηε ζέζε ηνπ εκηηνλίνπ 

(Γηάλλνπ 1995, Φαξκάθε 2012).  

                                                             
1 Πηγή εικόνασ: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ut_Queant_Laxis_Hymn_to_St_John_MT.png  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ut_Queant_Laxis_Hymn_to_St_John_MT.png
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Αξγφηεξα, κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ αιινηψζεσλ θαη ηεο 

πνιπθσληθήο επεμεξγαζίαο ηεο κνπζηθήο (15νο αηψλαο), ην ζχζηεκα απηφ 

εγθαηαιείθζεθε θαη πξνζηέζεθε κηα έβδνκε ζπιιαβή ε νπνία ζηα κέζα ηνπ 

17νπ αηψλα θαζηεξψζεθε σο Si (Φαξκάθε 2012). 

Ο Γθνπίλην πξφζζεζε δχν γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο 

θζφγγνπο Νην θαη Λα ζηε κνλαδηθή πνπ ππήξρε σο ηφηε (Φα) θαη ζπλείζθεξε 

έηζη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζεκεξηλνχ πεληαγξάκκνπ (Φαξκάθε op.cit.). Οη 

γξακκέο είραλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, αλάινγα κε ηηο ζπιιαβέο ησλ θζφγγσλ 

(θίηξηλν γηα ην λην, θφθθηλν γηα ην θα, πξάζηλν γηα ην ζη χθεζε) (Bompiani 

1993). Καζηέξσζε, επίζεο, ηα θιεηδηά σο ζχκβνια γηα ην ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ 

νλφκαηνο θαη ηνπ ηνληθνχ χςνπο ησλ θζνγγνζήκσλ.  

 

1.4 Σο σέπι ηος Γκοςίνηο   

Σν «ρέξη ηνπ Γθνπίλην» είλαη έλα επηπιένλ ζπκπιήξσκα ηεο 

δηδαζθαιίαο πεξί solmisatio. Δίλαη έλαο πξαθηηθφο  ηξφπνο επνπηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ θζφγγσλ ζε φιε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε, έηζη άιιαμε ε 

ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, θαζψο ηελ θαηέζηεζε κέζν 

δηάδνζεο ηεο κνπζηθήο θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο άγλσζηεο 

κεισδίαο (Γηάλλνπ 1995, Φαξκάθε 2012).  
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Τν ρέξη ηνπ Γθνπίλην. 

 

1.5 Κινηηό/ηαθεπό Νηο  

Αξρηθά, ηα νλφκαηα ησλ λνηψλ έδεηρλαλ ηε ζέζε ηνπ ήρνπ π.ρ. ην Ut 

έδεηρλε ηνλ πξψην ήρν (ηελ ηνληθή ή Finalis) φπνην θη αλ ήηαλ ην απφιπην 

ηνληθφ ηνπ χςνο. ήκεξα ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νλφκαηα φπσο 

θαη ζηε Γαιιία (ν ηξφπνο απηφο εδξαηψζεθε ηνλ 17ν αηψλα), κε ηε κέζνδν 

δειαδή ηνπ ζηαζεξνχ Νην, ηελ νπνία ππνζηήξηδε θαη ν Εαλ Εαθ Ρνπζψ, φπνπ 

ην λην δείρλεη ην απφιπην χςνο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνληθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σν 

ζχζηεκα ηνπ ηαζεξνχ Νην ππνζηεξίδεη επίζεο ε Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία, 

Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρσζία, Βνπιγαξία θαη Διιάδα, ρψξεο ζηηο νπνίεο ην 

solfège ζεσξείηαη απαξαίηεην ζαλ κάζεκα ζηα σδεία (Φαξκάθε 2012). 

      

1.6 Dictée  

Οη λφηεο ηνπ Γθνπίλην ήηαλ έλα εξγαιείν γηα λα είλαη ζηνπο 

ηξαγνπδηζηέο ζπλεηδεηά ηα δηαζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνπο χκλνπο, 

θαη ζήκεξα έλαο ηξφπνο λα εμαζθνχκε θαη λα εμεηάδνπκε ηελ χπαξμε απηήο 

ηεο ζπλεηδεηφηεηαο, είλαη ην dictée. Έηζη, ην dictée φπσο είλαη ηψξα, 
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εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ μεθίλεζε ε δηδαζθαιία ζε ηάμεηο 

θαη άξα δελ είλαη πιένλ πξνλφκην ησλ ιίγσλ, θαζψο άιιαμαλ ηα δεδνκέλα σο 

πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη φινη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ αθνχ 

είλαη δσξεάλ. (Φαξκάθε op.cit.). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, αξθεηνί πνιηηηζκνί αξραίνη θαη πξσηφγνλνη έρνπλ 

επεμεξγαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο θαη 

εθκάζεζεο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Μέζα 

απφ απηήλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε  έρεη δηακνξθσζεί ην κάζεκα ηνπ Solfège-

Dictée, πνπ ζέιεη λα θαιιηεξγήζεη ηε ζπλεηδεηή κνπζηθή αθξφαζε, θαη πνπ 

θηινδνμεί λα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχκε σο κνπζηθνί.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο  

 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα αλαιπζεί ε θχζε ηνπ καζήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, δειαδή νη κνξθέο 

πνπ εκθαλίδεηαη, θαη πψο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, έηζη ψζηε λα έρεη ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζηνπο καζεηέο. Θα δηεξεπλεζεί επίζεο, ν 

ζθνπφο θαη ν ιφγνο ηεο χπαξμεο ηνπ καζήκαηνο, δειαδή ηί ζηφρνπο έρεη γηα 

ηνπο καζεηέο θαη, άξα πνχ ηνπο βνεζάεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο κνπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζα αλαθεξζνχλ απφςεηο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, 

πνπ κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπο έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

2.1 Φύζη ηος μαθήμαηορ 

Όζνλ αθνξά ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο, ν Karpinski ζην βηβιίν ηνπ Aural 

Skills Acquisition αλαθέξεη, πσο νη αθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ 

κνπζηθήο εθαξκφδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο αζθήζεηο αθνήο, θαη ζηηο 

αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κειέηε κνπζηθνχ θεηκέλνπ θαη εθηέιεζεο ηνπ. 

Όζνλ άθνξα ηηο αζθήζεηο αθνήο, απηέο θαιχπηνπλ επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ, απφ αλαγλψξηζε γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  πεξίπινθεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δηάθνξα είδε ππαγφξεπζεο, ζε 

κνξθή dictée, κέρξη αλαγλψξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηνληθφηεηα θαη 

θνχξδηζκα, πθή, ερφρξσκα, δπλακηθέο, ηαρχηεηα, άξζξσζε θ.α. (Karpinski 

2000α).  

Οη αζθήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη εθηέιεζε ελφο έξγνπ, 

πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο, φπσο θσλεηηθέο ηερληθέο, θίλεζε καηηψλ, 

απνθξππηνγξάθεζε ζεκεηνγξαθίαο (δειαδή λα κπνξνχκε λα «δηαβάζνπκε» 

θαη λα θαηαλνήζνπκε κηα δνζκέλε παξηηηνχξα), ηνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ζε 

πνηά ηνληθφηεηα βξίζθεηαη έλα έξγν), θαη δηαηήξεζε ζηαζεξνχ ξπζκνχ 

(op.cit.).  
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Ο Karpinski (2000β) νλνκάδεη ην κάζεκα Aural Skills θαη νξίδεη, φηη 

αθνξά ηελ εθκάζεζε θάπνηνπ λα αθνχεη θαη λα δηαβάδεη κνπζηθή κε 

θαηαλφεζε θαη επθνιία. Δπίζεο, πηζηεχεη, πσο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 

ζήκεξα αζρνιείηαη κε κεκνλσκέλεο ηθαλφηεηεο, φπσο αλαγλψξηζε θαη 

ηξαγνχδη δηαζηεκάησλ, ζπγρνξδηψλ θαη αλαζηξνθψλ ηνπο, θαζψο θαη ζε 

ηθαλφηεηεο ππαγφξεπζεο (αζθήζεηο κνξθήο dictée)  θαη «sight singing», 

δειαδή εθηέιεζε έξγνπ πξψηεο αλάγλσζεο (prima vista). Σέινο, πξνζζέηεη 

πσο ζαλ κάζεκα ρξεζηκνπνηεί κνπζηθή, πνπ γξάθηεθε γηα απηφλ θαη κφλν ην 

ζθνπφ, θαζψο έρνπλ γξαθηεί νιφθιεξα βηβιία κε κεισδίεο θαη αζθήζεηο, πνπ 

ζπλέζεζαλ κνπζηθνί κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε (Karpinski 2000β).  

χκθσλα κε ηνπο Pratt, Henson, θαη Cargill (1998) ζην βηβιίν Aural 

Awareness, ην κάζεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εμάζθεζε ηθαλνηήησλ, φπσο 

ην λα αλαγλσξίδεη θάπνηνο λφηεο θαη αμίεο είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε κνηίβν θαη 

ηξαγνχδη κεισδηψλ θαη «ρηχπεκα» ξπζκηθψλ αζθήζεσλ. Δπίζεο, αλαθέξνπλ  

αλαζηξνθέο ζπγρνξδηψλ, δηπιή αληίζηημε, κνλφθσλε κεισδία θαη ηεηξάθσλε 

αξκνλία σο ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα εληνπίδνληαη απφ θάπνηνλ 

κέζα ζε έλα έξγν. Σέινο, δελ παξαιείπνπλ λα πξνζζέζνπλ κνπζηθά 

θαηλφκελα ζε θνκκάηηα (φπσο cadenza, θ.α.), θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξαηεξνχληαη ιάζε ζε εξκελείεο απφ εθηειεζηέο (Pratt op.cit.).  

ην άξζξν The Art Of Audiation  ν Scaife (2011) παξαζέηεη κηα ζθελή 

απφ ηελ ηαηλία Amadeus, φπνπ ν Salieri αθνχεη ζηε θαληαζία ηνπ ηε Serenade 

K.361 ηνπ Mozart θνηηάδνληαο κφλν ηελ παξηηηνχξα, θαη πεξηγξάθεη ηε ζθελή 

ζην ζπλνκηιεηή ηνπ κεηά απφ ρξφληα. Ο Scaife ζέιεη λα ηνλίζεη δχν ζεκεία 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σν πξψην είλαη ην γεγνλφο φηη ν Salieri κεηά 

απφ ηφζα ρξφληα ζπκφηαλ μεθάζαξα ην θνκκάηη, θαη ην δεχηεξν φηη κπνξνχζε 

λα «κεηαθξάζεη» ηε γξακκέλε κνπζηθή, ζε δσληαλή κέζα ζην θεθάιη ηνπ. 

Απηήλ ηελ δηαδηθαζία ηελ απνθαιεί «Μνπζηθφ Απηί». 

Αθνχ, ινηπφλ, αλαθέξεη ην «Μνπζηθφ Απηί» ζαλ έλλνηα, ν Scaife 

πξνρσξάεη ζε κηα πην γεληθή, ηνλ φξν «Audiation». Ο νξηζκφο ηνπ, ζχκθσλα 

κε ην ζπγγξαθέα, είλαη ε δηαδηθαζία λα ζθεθηφκαζηε κέζα ζηε κνπζηθή, ε 

νπνία ζπκβαίλεη φηαλ ηελ αθνχκε, ηε θαληαδφκαζηε, ηελ εθηεινχκε κέζσ κηαο 

παξηηηνχξαο , ή φηαλ παίδνπκε κε ην απηί, απηνζρεδηάδνπκε, ζπλζέηνπκε ή 

γξάθνπκε κνπζηθή πνπ καο ππαγνξεχεηαη. Γηα λα βνεζήζεη, αλαθέξεη έλα 
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παξάδεηγκα. Όπσο φηαλ αθνχκε ηε θξάζε «Πχξγνο ηνπ Άηθει» θηηάρλνπκε 

κηα εηθφλα ηνπ θηηξίνπ ζην κπαιφ καο, έηζη θη φηαλ αθνχκε ην φλνκα 

«πκθσλία Beethoven no.5» αθνχκε ηα πξψηα ραξαθηεξηζηηθά κνηίβα ηνπ 

έξγνπ. Απηφ γηα ην ζπγγξαθέα είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ Audiation (Scaife op.cit.), 

φξνο, πνπ θαηέρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα ηε ζεσξία ηνπ Gordon. Ο ηειεπηαίνο 

αλαθέξεη, πσο ν φξνο Audiation εθαξκφδεηαη, φηαλ θάπνηνο αθνχεη κνπζηθή , 

ε νπνία δελ αθνχγεηαη πηα, ή δελ αθνχζηεθε πνηέ. Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ν εγθέθαινο δίλεη λφεκα ζηνπο κνπζηθνχο ήρνπο, δειαδή βνεζάεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο γιψζζαο, απνθξππηνγξαθεί δειαδή απηφ πνπ κφιηο 

άθνπζε θαη ην αλαιχεη (Gordon 2008-2015). 

χκθσλα κε ηελ Reitan (2009) ζην άξζξν ηεο  Students’ Attitudes to 

Aural Training in an Academy of Music, ε κειέηε ηεο εμάζθεζε αθνήο έγθεηηαη 

ζε δχν πεδία έξεπλαο. Σν πξψην είλαη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ηελ 

έξεπλα , ηε δηδαζθαιία θαη ηηο κεζφδνπο ηεο, θαη ηε κάζεζε. Σν δεχηεξν είλαη 

ε ςπρνινγία ηεο κνπζηθήο, πνπ αθνξά ην απφιπην θαη ην ζρεηηθφ απηί, ηε 

κνπζηθή κλήκε, ηελ εμάζθεζε ηεο αθνήο θαη ηεο αλάγλσζεο κηαο 

παξηηηνχξαο. 

Όζνλ αθνξά ην ηί είλαη ε δηδαζθαιία ηεο «αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο», καο 

επηζεκαίλεη, φηη νη εξκελείεο ηνπ καζήκαηνο πνηθίινπλ. Πξφθεηηαη γηα 

δεμηφηεηεο, φπσο ε αλαγλψξηζε δηαζηεκάησλ, ε prima vista, θαη ην dictée. Σν 

Harvard Dictionary ηελ αλαθέξεη σο «εμάζθεζε απηηνχ». Ο Nielsen ζην 

Musikdidaktik ην νξίδεη σο ηελ αθνπζηηθή ζπλεηδεηφηεηα, πνπ αθνξά κνπζηθέο 

δνκέο ηεο κεισδίαο, ηνπ ξπζκνχ, ηεο αξκνλίαο θαη ηεο θφξκαο ελφο έξγνπ. Ζ 

δηδαθηέα χιε «Studieplan» ηνπ Norwegian Academy Of Music νξίδεη, φηη 

ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμαζθεζεί ε εζσηεξηθή αθνή είηε κε ηελ 

εμάζθεζε ηεο κνπζηθήο κλήκεο είηε κε ηε βειηίσζε ηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο 

θαη αθνήο. Σέινο, αλαθέξεηαη θαη ε εζσηεξηθή αθνή ιίγν πην εθηεηακέλα. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα αθνχκε κνπζηθνχο ήρνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα ηνπο ηξαγνπδήζνπκε, κηα δηαδηθαζία φπνπ ε κνπζηθή αλάγλσζε θαη 

κνπζηθή κλήκε καδί κε ηελ prima vista  παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (Reitan 

2009). 
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2.2 κοπόρ ηος μαθήμαηορ 

Όζνλ αθνξά ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο θαη πνχ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο ή θνηηεηέο, ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα σδεία πξνζθέξεηαη ην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο ππαγφξεπζεο (Dictée θαη Solfège). Αθνξά ηελ 

εμάζθεζε αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη βνεζάεη λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο, 

φπσο ε κνπζηθή ζπγθέληξσζε, ε ηθαλφηεηα λα αθνχκε κέξε νξγάλσλ κέζα ζε 

έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν, κνπζηθή κλήκε, κνπζηθή αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε 

παξηηηνχξαο. Ζ πξψηε αλάγλσζε ή αιιηψο prima vista βνεζάεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο λνεηηθήο απεηθφληζεο ησλ κνπζηθψλ ζπκβφισλ ζε παξηηηνχξεο θαη νδεγεί 

ζε πςειφηεξα επίπεδα θαιιηηερληθψλ επηηεπγκάησλ θαη κνπζηθήο 

νκαδηθφηεηαο (Karpinski 2000α).  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο, επίζεο, είλαη λα κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε 

απηφ πνπ αθνχκε. Να κπνξνχκε λα πάκε πην πέξα ηε ζπλήζεηα ηνπ απηηνχ λα 

ιακβάλεη απινχο ήρνπο θαη λα ηε κεηαηξέςνπκε ζηε ζπλεηδεηή ζπγθέληξσζε,  

πνπ απαηηνχλ νη κνπζηθνί ήρνη γηα λα απνθηήζνπλ λφεκα. Όρη απιά λα 

ιακβάλνπκε ήρνπο κέζσ ησλ απηηψλ, αιιά ν εγθέθαιφο καο λα ηνπο αθνχεη, 

δειαδή λα ηνπο αλαιχεη (Scaife 2011). Σν ίδην πηζηεχεη θη ν Klonoski (1998), ν 

νπνίνο πξνζζέηεη, φηη νη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αθνχλ κε ην κπαιφ. Σελ άπνςε απηή έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ε Telesco 

(1991), ε νπνία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε Θεσξία θαη ε εμάζθεζε 

αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο.  

ηελ έξεπλα ηεο Reitan, φηαλ ξσηήζεθαλ νη θνηηεηέο πνηα είλαη ε 

ρξεζηκφηεηα, αλ απηή ππάξρεη, ηνπ καζήκαηνο, ην 80% απάληεζε, φηη είλαη 

ρξήζηκν ζαλ κάζεκα, θαζψο ηνπο βνεζάεη ζε δηάθνξεο θαζεκεξηλέο κνπζηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο είλαη ην ηξαγνχδη, ε πξψηε κνπζηθή αλάγλσζε, 

ν ξπζκφο, ην θνχξδηζκα ζην φξγαλν, ην ηξαγνχδη ζε ρνξσδία, ε ζχλζεζε θαη 

ν απηνζρεδηαζκφο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε jazz κνπζηθή. Δπίζεο, αλαγλψξηζαλ,  

φηη ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο αξκνλίαο, ηεο αληίζηημεο θαζψο 

θαη ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ ή ηνπ ζφιν νξγάλνπ. Οη θνηηεηέο δπζθνιεχνληαλ 

πνιχ λα δηαθξίλνπλ πνχ θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ην κάζεκα γηα 

λα ηνπο βνεζήζεη ζηηο ππφινηπεο κνπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ην 

θάλνπλ αζπλείδεηα, επεηδή είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε πνιινχο ηνκείο 

ηεο κνπζηθήο (Reitan 2009).  
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2.3 Απότειρ επεςνηηών 

Καηαιήγνληαο, ζα αλαθεξζνχλ απφςεηο απφ εξεπλεηέο σο πξνο ην ηη 

εθαξκφδεηαη ιαλζαζκέλα, ή ηη κπνξεί λα θαιπηεξέςεη, φπσο επίζεο θαη 

ζεκεία πνπ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Ο Schumann ( [1848] 1967) είπε, πσο «πξέπεη λα θηάζεηο ζην ζεκείν,  

πνπ λα κπνξείο λα αθνχο κνπζηθή κέζα απφ ηελ παξηηηνχξα» θαη «έλαο 

θαιφο κνπζηθφο πξέπεη λα κπνξεί λα θαληαζηεί ην θνκκάηη πνπ αθνχεη πξψηε 

θνξά, ζαλ λα είρε ηελ παξηηηνχξα κπξνζηά ηνπ». Πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε 

ηθαλφηεηα λα «ζθεθηφκαζηε κέζα ζηε κνπζηθή». Όζνη καζεηέο μεθίλεζαλ ηε 

κειέηε ζεσξεηηθψλ (αληίζηημε, αξκνλία, κνξθνινγία)  ρσξίο λα εθπαηδεπηνχλ 

ζε δηάθνξα είδε αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαηαιήγνπλ λα «ζθέθηνληαη γηα ηε 

κνπζηθή» κε απνηέιεζκα λα κελ βιέπνπλ απηφ πνπ αθνχλ, νχηε λα αθνχλ 

απηφ πνπ βιέπνπλ. πκπεξαζκαηηθά, νη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ ράξε 

ζην κάζεκα πξέπεη λα γεληθεπηνχλ θαη λα γίλνπλ πην πξαθηηθέο. Οη κνπζηθνί 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο φηη θη αλ θάλνπλ (ζνιίζηεο, ζπλζέηεο, καέζηξνη, ελνξρεζηξσηέο, 

καζεηέο, θαζεγεηέο, εθδφηεο), θαζψο φπνπ ππάξρεη κνπζηθή πνπ λα κπνξεί 

λα αθνπζηεί, δηαβαζηεί ή δεκηνπξγεζεί, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

εγξήγνξζε (Karpinski 2000α).  

Ο Karpinski (op.cit.), επίζεο, πηζηεχεη φηη, εθφζνλ ζηφρνο καο είλαη λα 

δηδάμνπκε καζεηέο λα αθνχλ θαη λα παίδνπλ πξαγκαηηθή κνπζηθή, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε πξαγκαηηθή κνπζηθή ζηε δηδαζθαιία καο, δειαδή θαλνληθφ 

ξεπεξηφξην, θη φρη αζθήζεηο θαηαζθεπαζκέλεο γηα ην κάζεκα.  

Ο Pratt (1998) πξνζζέηεη, φηη παξακεινχκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζα 

έπξεπε λα έρεη ην κάζεκα. Σέηνηα είλαη αζθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ έθηαζε θαη 

ηελ tessitura ησλ νξγάλσλ θαη ηεο θσλήο, ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ δηαλνκή ησλ 

ήρσλ θαη ηηο πθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο απηέο εθηεινχληαη, ηα ρξψκαηα, ηηο 

δπλακηθέο ηηο θξάζεηο θαη ηελ άξζξσζε ζε έλα θνκκάηη θαη ηέινο, πνχ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη νη ήρνη θαη πψο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθά. 

Φπζηθά, δελ απνθιείεη θαη παξαιιαγέο φισλ ησλ παξαπάλσ.  

Ο ίδηνο ζπλερίδεη ηνλίδνληαο, φηη νη καζεηέο πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη 

απφ ηνπο δαζθάινπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κε αθξίβεηα ηελ 
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αίζζεζε ηεο ηνληθφηεηαο θαη ηεο ξπζκηθήο αθξίβεηαο ζηε ζχλζεζε, ζηελ 

εθηέιεζε θαη ζηελ αθνπζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Γειψλεη επίζεο, πσο γηα λα 

ιάβνπκε νπζηαζηηθφ κέξνο ζηε κνπζηθή πξέπεη λα ηελ απνδερηνχκε, λα ηελ 

θαηαλνήζνπκε, λα ηελ εζσηεξηθεχζνπκε. Τπάξρεη δηαθνξά ζην λα αθνχκε 

παζεηηθά απφ ελεξγεηηθά. εκαληηθφ είλαη λα επηθεληξσλφκαζηε θαη λα 

εζηηάδνπκε ζε νηηδήπνηε αθνχκε θη εθφζνλ απηφ δελ απνηειεί πηα δπζθνιία λα 

κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ κφιηο 

αθνχζακε.  

Γηα λα εμαζθεζεί ην κνπζηθφ απηί πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κηα ζεηξά 

απφ αθνπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν απηνζρεδηαζκφο, ε εθηέιεζε ελφο 

θνκκαηηνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ απηηνχ θη φρη ηεο παξηηηνχξαο, θαη λα κπνξνχκε 

λα απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ θνκκάηη πνπ κφιηο αθνχζηεθε. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε ζχλδεζε κεηαμχ εζσηεξηθήο θαληαζίαο ήρνπ θαη 

εμσηεξηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ, δειαδή, θπξίσο, ην ηξαγνχδη. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θνκκάηη πνπ κειεηά ν καζεηήο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ζην φξγαλφ ηνπ θαη ζην κάζεκα ηεο εμάζθεζεο κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθεζεί θαη ζα βειηησζεί θαη ζηα δχν, θαζψο ζα 

ρξεζηκνπνηεί νηθείν παξάδεηγκα, θαη κε ηελ ζπλερή ηξηβή ηνπ κε ην θνκκάηη ζα 

κπνξεί λα ην εμειίμεη πην γξήγνξα θαη εχθνια (Scaife 2011). 

Ζ Covington (1992) ππνζηεξίδεη, πσο νη καζεηέο κηζνχλ ην κάζεκα 

ιφγσ αδπλακίαο ή θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Βξίζθνπλ, επίζεο, ην κάζεκα 

άζρεην κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Σν κάζεκα ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην φξγαλν, ή ζε φηη άιιν 

αζρνινχληαη πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κνπζηθή, γηα λα εθηηκήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπ. Σν κάζεκα πξνζεγγίδεηαη σο έρεη, ιφγσ παξάδνζεο θη επεηδή ππάξρεη 

αλάγθε γηα ηαμηλφκεζε ηεο χιεο. Σα βηβιία επηκέλνπλ ζηε κεισδία θαη ζην 

ξπζκφ ελψ αγλννχλ άιια εμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. Δπίζεο, ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε κεζνδνινγίαο 

ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο άιινη θαζεγεηέο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε 

αζθήζεηο ππαγφξεπζεο κνπζηθήο (Dictée) θη άιινη πεξηζζφηεξν κε 

δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο solfège. Γελ ιακβάλνπκε ππφςελ καο, πσο ν 

εγθέθαινο δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη  ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ,πνπ 
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έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, κεκνλσκέλα, ελψ ηα εθιακβάλεη πνιχ πην εχθνια ζαλ 

ζχλνιν. 

Οη αλάγθεο ησλ κνπζηθψλ, φζνλ αθνξά ηηο αθνπζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 

είλαη ε δεμηφηεηα ηεο πξψηεο αλάγλσζεο (prima vista), ε ππαγφξεπζε 

κνπζηθνχ θεηκέλνπ θαη θαηαγξαθή ηνπ (Dictée), ην ιεγφκελν solfège, νη 

ζπλδέζεηο ζπγρνξδηψλ ζηελ αξκνλία, ηα κεκνλσκέλα δηαζηήκαηα θαη ε θφξκα 

ηνπ θνκκαηηνχ. Δπηπξφζζεηα, ν κνπζηθφο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηε 

κνπζηθή δνκή ελφο θνκκαηηνχ, δειαδή ην ξπζκφ, ηελ πθή, ηηο δπλακηθέο, ηελ 

θάζεηε θαη νξηδφληηα νξγάλσζε θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ φια απηά καδί θαη 

μερσξηζηά. εκαληηθφ, επίζεο, ζηνηρείν είλαη ην θνχξδηζκα θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο, παίδνληαο ζε ζχλνιν κνπζηθήο δσκαηίνπ, λα 

αθνχεη ην κέξνο ηνπ/ησλ ζπκπαηθηψλ ηνπ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε 

αλάγθε γηα επθνιία ζηελ αλάγλσζε έξγσλ γξακκέλσλ ζε φρη θαη ηφζν 

ζπλεζηζκέλα θιεηδηά φπσο απηφ ηνπ ζνι. (op.cit.).  

Οη κνπζηθνί ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απηνί πνπ αλαπαξάγνπλ 

ηε κνπζηθή, δειαδή νη ζνιίζηεο θαη νη καέζηξνη, απηνί πνπ ηε δεκηνπξγνχλ, 

δειαδή νη ζπλζέηεο θαη νη ερνιήπηεο, θαη απηνί πνπ απνθξίλνληαη ζηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε ηεο κνπζηθήο, δειαδή ιφγηνη, θξηηηθνί θιπ. ε φπνηα ή 

φπνηεο θαηεγνξίεο θαη λα αλήθεη θάπνηνο ρξεηάδεηαη φιεο ηηο παξαπάλσ 

δεμηφηεηεο (op.cit).  

Ζ Reitan (2009) έξρεηαη λα πξνζζέζεη, πσο ν θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη 

ην κάζεκα ηεο εμάζθεζεο αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη φξγαλν ζην καζεηή. Έηζη, κέζα απφ απηή ηελ 

ζπλεξγαζία, ν καζεηήο ζα εμειηρζεί αθφκα πην γξήγνξα θαη ζεηηθά.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα απνηειείηαη απφ αζθήζεηο φπσο 

solfège, dictée, ζπγρνξδίεο, αξκνληθέο ζπλδέζεηο θ. α. πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ φπσο ε κνπζηθή αλάγλσζε, κλήκε, αλαγλψξηζε 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλαληάκε ζε θνκκάηηα, εζσηεξηθή αθνή, θνχξδηζκα, ηξαγνχδη 

θιπ. Οη θαζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε απηνχο ησλ 

νξγάλσλ, θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ξεπεξηφξην πνπ ήδε κειεηάεη ν καζεηήο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα δνζεί βάζε ζε ζηνηρεία φπσο ε πξψηε αλάγλσζε, ε πθή, 
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ην tempo, ε θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάγλσζε θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη 

πνιιά άιια. Τπάξρνπλ αθφκα πεξηζψξηα βειηίσζεο, ψζηε λα γίλεη έλα αθφκα 

πην ελδηαθέξνλ θαη βνεζεηηθφ κάζεκα, φκσο παξφι’ απηά ε ζπνπδαηφηεηά θαη 

ε αλαγθαηφηεηά ηνπ είλαη απηνλφεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο  

 

3.1 ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ ΣΑ ΩΓΔΗΑ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

Απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

«Solfège-Dictée» ζηελ Διιάδα, μεθηλψληαο απφ ηελ χιε πνπ νξίδεη ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηα σδεία γηα ην κάζεκα ηεο «κνπζηθήο αλάγλσζεο 

(solfège)» θαη ηεο «κνπζηθήο γξαθήο θαζ’ ππαγφξεπζηλ» . Να ζεκεησζεί, πσο 

ε χιε δελ έρεη αιιάμεη απφ ηφηε πνπ εθδφζεθε ην πξψην ηεχρνο ηεο 

εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο, έρνπλ γίλεη κφλν θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο. Σν 

Ννέκβξην ηνπ 1957, ινηπφλ, εθδίδεηαη ε «Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο», ε νπνία πξνέβιεπε ηελ χιε θαη ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ σδείνπ ζηελ Διιάδα ηνπ ζεκεξηλνχ Κξαηηθνχ Ωδείνπ 

Θεζζαινλίθεο. 

Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηνπ solfège θαη ηνπ dictée λα παξαηεξεζεί,  

πσο είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα φξγαλα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «ρνιήλ 

Θεσξεηηθψλ θαη Ηζηνξηθψλ Μαζεκάησλ», πνπ ζηελ νπζία απνηειείηαη απφ ηελ 

Θεσξία θαη ηελ Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ηνπ solfège ζεσξείηαη ππνθαηεγνξία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Τπνρξεσηηθήο Αξκνλίαο. ηελ πξψηε ζεσξία 

ην solfège αθνξά ηελ «ξπζκηθή θαη κεισδηθή εμάζθεζελ εηο ηνπο γλψκνλαο 

ηνπ ζνι θαη θα» θαζψο επίζεο θαη ηελ «αθνπζηηθή δηάθξηζελ ηφλνπ θαη 

εκηηνλίνπ». Δμεηάδνληαη δειαδή ηα θιεηδηά ηνπ νι θαη ηνπ Φα ξπζκηθά θαη 

κεισδηθά, θαη ε αλαγλψξηζε (δειαδή ην dictée) ηφλσλ θαη εκηηνλίσλ. ηε 

δεχηεξε ηάμε ηεο Θεσξίαο κειεηψληαη αληηρξνληζκνί, ζπγθνπέο, ηα θιεηδηά ηνπ 

νι θαη ηνπ Φα ελψ πξνζηίζεηαη θαη ην Νην ηεο πξψηεο γξακκήο. ην dictée 

δεηείηαη ε αλαγλψξηζε-δηάθξηζε Μείδνλαο-ειάζζνλαο. ηελ Σξίηε ηάμε ηνπ 

solfège πξνζηίζεληαη καδί κε ηα ππφινηπα ε κνπζηθή αλάγλσζε ζηα θιεηδηά 

ηνπ Νην ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γξακκήο. Δπίζεο, έρνπκε γηα πξψηε θνξά 

θαλνληθή εμάζθεζε ζην dictée κε εχθνιεο αζθήζεηο. ηελ ηέηαξηε ηάμε ηνπ 

solfège πξνζηίζεληαη ηα θιεηδηά ηνπ Νην ζηε δεχηεξε γξακκή (γηα ηηο mezzo-
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soprano, ή κεζφθσλεο) θαη ηνπ Φα ζηελ ηξίηε (γηα ηνπο βαξχηνλνπο). Σν 

dictée ή αιιηψο «ε Μνπζηθή γξαθή θαζ’ ππαγφξεπζηλ, δπζθνισηέξα ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο».  

ηηο ηάμεηο ηνπ Τπνρξεσηηθνχ ηεο Αξκνλίαο παξαηεξείηαη κηα κνξθή 

dictée «Αξκνληθήο Τπαγνξεχζεσο», ελψ ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ solfège, πνπ 

είλαη θαη ε ηειεπηαία, «ν καζεηήο ηειεηνπνηείηαη εηο ηνλ ξπζκφλ θαη ηελ αθνήλ». 

Όια δπζθνιεχνπλ σο πξνο ην dictée θαη ην solfège κε δηάθνξα θιεηδηά, θαη 

δπζθνιφηεξν ξπζκφ. 

Απφ απηή ινηπφλ ηελ αλαθνξά κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε ηξία βαζηθά 

ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη, φηη ην Τπνπξγείν δίλεη νδεγίεο πξνο ην ηφηε 

κνλαδηθφ σδείν ηεο Διιάδαο αιιά, δελ δίλεη νδεγίεο σο πξνο ηα βηβιία πνπ 

ζα πξέπεη λα κειεηάλε νη καζεηέο. ηελ νπζία δειαδή αθήλεη ην ειεχζεξν λα 

απνθαζίζεη ην σδείν πνηφ εγρεηξίδην solfège ή dictée ζα δηαιέμεη. Σν δεχηεξν, 

φηη έρνπλ πεξάζεη 58 ρξφληα απφ ηφηε θαη ε χιε θαη νη θαλνληζκνί κέρξη 

ζηηγκήο παξακέλνπλ ίδηνη. Σέινο, φηη ζηελ επνρή πνπ εθδφζεθε ην Φ.Δ.Κ., ην 

κφλν επίζεκν πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα, ήηαλ 

απηφ ηνπ Ωδείνπ. ήκεξα, ζην πιαίζην απηφ, θνληά ζηα σδεία πξνζηίζεληαη ηα 

κνπζηθά ζρνιεία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ηα κνπζηθά ηκήκαηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα είρε ινηπφλ ελδηαθέξνλ λα 

εμεηαζηεί ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ρψξνπο φπνπ δηδάζθεηαη ζπζηεκαηηθά ε κνπζηθή ζήκεξα. Έλα κέξνο απηήο 

ηεο δηεξεχλεζεο επηρεηξεί απηή ε εξγαζία, κε επίθεληξν ηε δηδαζθαιία ηνπ 

solfège-dictée ζην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 
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3.2 ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΑΚΖΖ ΑΚΟΖ- ΟΛΦΔΕ- 

ΡΤΘΜΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Η-ΗV»  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ2 

 

 

ην Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, ην κάζεκα ηεο «Άζθεζεο 

Αθνήο» απνηειείηαη απφ ηέζζεξα εμάκελα, ησλ δχν πξψησλ εηψλ ησλ 

ζπνπδψλ ζην ηκήκα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηεο 

επξσπατθήο θαηεχζπλζεο, εηδηθεχζεσλ θαη κε, ελψ ην πξψην εμάκελν είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο (δειαδή ηελ επξσπατθή, ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο ζχλζεζεο). 

αλ αξρηθφ δηαρσξηζκφ, κπνξεί λα δηαθξηζεί ε Μεισδία ,ν Ρπζκφο, ε Αξκνλία 

θαη νη πγρνξδίεο κε ηξφπνπο εμέηαζεο ηελ prima vista, ην dictée, ην solfège, 

ηηο δίθσλεο αζθήζεηο θαη ηηο Πνιπξπζκίεο, πνπ είλαη ν βαζηθφο ζθειεηφο πνπ 

δηαηξέρεη θαη ηα ηέζζεξα εμάκελα . Ζ χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γίλεηαη φιν θαη 

πην ζχλζεηε απφ εμάκελν ζε εμάκελν. 

 

3.2.1 Μελυδία 

ην 1ν εμάκελν, φζνλ αθνξά ηε Μεισδία εμεηάδνληαη αζθήζεηο solfège, 

νη νπνίεο είλαη παξκέλεο απφ ξεπεξηφξην θαη φρη έηνηκεο θαη αζθήζεηο dictée, 

πνπ ε δηδάζθνπζα έρεη εηνηκάζεη ή πάιη απφ ξεπεξηφξην. Δπίζεο,  εμεηάδνληαη 

αζθήζεηο prima vista, φπνπ ε δηδάζθνπζα κνηξάδεη θνκκάηηα κηθξήο έθηαζεο 

απφ ξεπεξηφξην ή δηθήο ηεο ζχλζεζεο θαη δεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο, αθνχ 

ηνπο δνζεί ιίγνο ρξφλνο, λα ηξαγνπδήζνπλ ηε κεισδία. Σέινο, ππάξρνπλ θαη 

αζθήζεηο κε δίθσλεο κεισδίεο, φπνπ ν θνηηεηήο πξέπεη λα ηξαγνπδήζεη ηε 

θσλή πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί θαη λα παίμεη ζην δηθφ ηνπ κνπζηθφ φξγαλν ηελ 

άιιε. Αζθήζεηο ζαλ θη απηή έρνπλ ζηφρν ηελ αλεμαξηεζία θσλήο-παημίκαηνο 

θαη είλαη άιινηε κηθξήο έθηαζεο θη άιινηε αξθεηά κεγάιεο. Γεληθά νη κεισδίεο 

είλαη κνλφθσλεο θαη δηαηνληθέο ρσξίο ρξσκαηηθέο αιινηψζεηο. 

                                                             

2 Σα ζηνηρεία γηα ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζε θάζε εμάκελν βαζίδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

καζήκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015. 
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Ζ κεισδία ζην 2ν εμάκελν εμεηάδεηαη φπσο θαη ζην πξψην κε ηελ 

κνλαδηθή πξνζζήθε φηη, εθφζνλ κειεηάηαη επνρή Μεζαίσλα-Αλαγέλλεζεο, νη 

θνηηεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ζεκεηνγξαθία εθείλεο ηεο επνρήο. 

Φπζηθά, κηιάκε γηα ην ηεηξάγξακκν πνπ ζηγά-ζηγά θαζηέξσζε ν Γθνπίλην. Έηζη 

νη θνηηεηέο κειεηνχλ χκλνπο ηεο επνρήο γξακκέλνπο ζηε ζεκεηνγξαθία ηεο 

επνρήο. Πξνζηίζεηαη, επίζεο, θαη ε κειέηε, αλαγλψξηζε θαη ην ηξαγνχδη ζηνπο 

ηξφπνπο (Λχδηνο, Μημνιχδηνο, Αηνιηθφο, Ησληθφο, Φξχγηνο, Γψξηνο). 

πκπεξηιακβάλνληαη κεισδίεο κε ρξσκαηηθέο θηλήζεηο θαη ηνληθνπνηήζεηο 3εο 

θαη 5εο βαζκίδαο θαη γίλνληαη δίθσλεο κε απιφ κπάζζν.  

ην 3ν εμάκελν, ν ηξφπνο εμέηαζεο ηεο κεισδίαο δελ δηαθέξεη απφ ηα 

πξνεγνχκελα εμάκελα κε ηε κνλαδηθή πξνζζήθε, πσο ζηηο κεισδίεο γίλνληαη 

ηνληθνπνηήζεηο θη άιισλ βαζκίδσλ κε ηνλ κπάζζν πην πεξίηερλν, ελψ ζην 4ν 

έρνπκε δίθσλε κεισδία κε αιινηψζεηο θαη ηνληθνπνηήζεηο ζε πην απφκαθξεο 

ηνληθφηεηεο. Ζ κεισδία εμεηάδεηαη θαη πάιη φπσο ζηα πξνεγνχκελα εμάκελα, 

κφλν πνπ εδψ έρνπκε αηνληθφ dictée θαη solfège. Σν ξεπεξηφξην δελ είλαη 

πάληα αηνληθφ.  

 

3.2.2 Ρςθμόρ      

Όζνλ αθνξά ην ξπζκφ, ζην 1ν εμάκελν εκθαλίδνληαη κφλν αζθήζεηο 

Solfège, dictée θαη prima vista. Οη αζθήζεηο απηέο αθνξνχλ απιά ξπζκηθά 

ζρήκαηα θαη ν θνηηεηήο δεηείηαη λα ηα πξνθέξεη, θαζψο ν ξπζκφο δελ 

ηξαγνπδηέηαη, ή λα θαηαγξάςεη. Οη ξπζκηθέο αζθήζεηο είλαη ζε μερσξηζηφ 

θπιιάδην θαη αθνξνχλ ξπζκηθά κνηίβα κε δηκεξή έσο ηεηξακεξή ππνδηαίξεζε 

ηνπ ρξφλνπ θαη παξεζηηγκέλεο αμίεο (απιά θαη δηπιά παξεζηηγκέλα, κε 

αθέξαηε ή ππνδηαηξεκέλε ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηνπο αμία). ην 2ν εμάκελν ε 

χιε αθνξά παξεζηηγκέλα (θαη αληεζηξακκέλα), ζπγθνπέο, παχζεηο, ζπδεχμεηο, 

αληηρξνληζκνχο θαη ηνλ πνιπξπζκφ, πνπ ζπλδπάδεη ηξηκεξή κε δηκεξή 

ππνδηαίξεζε, ή αιιηψο ηε ζρέζε 3:2, ελψ ζην 3ν εμάκελν έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ ηα πεληάερα ε ζρέζε 5:2 θαη ε αιιαγή κέηξνπ κέζα ζην έξγν. 

Σέινο, ζην 4ν εμάκελν εμεηάδνληαη πνιχπινθα ξπζκηθά κνηίβα, εκίνια, 5/4, 

7/4, αιιαγή παικνχ κέζα ζην έξγν, δίθσλεο αζθήζεηο θαη Πνιπξπζκίεο 

δειαδή ζρέζε 4:3, θαη 3:2 θαη 7άερα.  
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3.2.3 Απμονία 

Ζ Αξκνλία ηνπ 1ν εμακήλνπ αξρηθά εμεηάδεη ηα απιά είδε ζπγρνξδηψλ 

φπσο Μείδνλεο θαη ειάζζνλεο ή κεζ’ εβδφκεο θιπ, θη έπεηηα, αθνχ 

αλαγλσξηζζνχλ, θαηαγξαθνχλ θαη ηξαγνπδεζνχλ ζπαζηά απφ ηνπο θνηηεηέο, 

θαηαγξάθνληαη νη αξκνληθέο ζπλδέζεηο πνπ παίδεη ζην πηάλν ε δηδάζθνπζα. 

ηε ζπλέρεηα, νη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θσλψλ αλάινγα κε ην θχιν 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσλήο ηνπο θαη ηξαγνπδνχλ κηα-κηα ηηο ζπγρνξδίεο 

αξρηθά, θη έπεηηα ηηο αξκνληθέο ζπλδέζεηο πνπ αθνχζηεθαλ. Οη ζπλδέζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξκνληθή αλάιπζε έξγσλ ξεπεξηνξίνπ. Σέινο δεηείηαη 

απφ ηνπο θνηηεηέο λα κπνξνχλ αλ ηξαγνπδνχλ κηα θσλή απφ ηηο ζπλδέζεηο 

θαη λα παίδνπλ ηηο ππφινηπεο ζην πηάλν. ηελ νπζία, δειαδή, εμεηάδεηαη ε 

άκεζε αλαγλψξηζε θαη ηξαγνχδη, απιψλ αξκνληθψλ αθνινπζηψλ θαη 

πηψζεσλ, ρσξίο μέλνπο θζφγγνπο. 

ην 2ν εμάκελν δεηείηαη αλαγλψξηζε θαη ηξαγνχδη ρξσκαηηθψλ 

κεισδηψλ αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο. Δπίζεο, δεηείηαη άκεζε αθνπζηηθή 

αλαγλψξηζε θαη ηξαγνχδη αξκνληθψλ αθνινπζηψλ θαη πηψζεσλ κε ρξήζε 

φισλ ησλ βαζκίδσλ ζε επζεία θαηάζηαζε ή αλαζηξνθή. Σέινο, εμεηάδνληαη ε 

δαλεηζκέλε iv, IIN, V/V, V/III θαη ε θξχγηα πηψζε. 

ην 3ν εμάκελν εκθαλίδνληαη θάπνηεο αιιαγέο θαζψο πιένλ νη 

ζπγρνξδίεο κε ηελ αξκνλία δελ κπνξνχλ λα είλαη καδί, ν ξπζκφο δπζθνιεχεη 

θαη ε κεισδία θέξεη ζηνηρεία ξνκαληηζκνχ. Ζ χιε ινηπφλ ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ 

είλαη παξκέλε απφ ξεπεξηφξην ηνπ πξψηκνπ κέρξη χζηεξνπ ξνκαληηζκνχ ελψ, 

γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζηελ αηνληθή κνπζηθή. πλεπψο, εμεηάδνληαη αιπζίδεο 

κεζ’ εβδφκεο, νη ζπγρνξδίεο απμεκέλεο έθηεο (IV6#), ε dim.app. θαη ε 

ρξσκαηηθή ζρέζε 3εο. Σέινο, ζην 4ν εμάκελν  πξνζηίζεληαη ε ζπγρνξδία V5# 

θαη νη αιπζίδεο κε ζπγρνξδίεο 9εο. 

 

3.2.4 ςγσοπδίερ 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπγρνξδίεο, απηέο παίδνληαη απφ ηε δηδάζθνπζα θαη νη 

θνηηεηέο δεηνχληαη λα ηηο ηξαγνπδήζνπλ ζπαζηά, θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην 

είδνο ηνπο. Έηζη, ζην 1ν εμάκελν, εμεηάδεηαη ε άκεζε αθνπζηηθή αλαγλψξηζε 

θαη ηξαγνχδη ηξίθσλσλ ζπγρνξδηψλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο (Μείδνλα, Διάζζνλα, 
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ειαηησκέλε). ην 2ν εμάκελν, πξνζηίζεληαη νη κείδνλεο ζπγρνξδίεο κεζ’ 7εο θαη 

ε ληηκηλνπίηα, ελψ ζην 3ν εμεηάδνληαη καδί κε ηηο ππφινηπεο νη Μείδνλεο κε 

κεγάιε 7ε, ειάζζνλεο κε κηθξή 7ε θαη ειαηησκέλεο κε κηθξή 7ε. Σέινο, ζην 4ν 

εμάκελν εμεηάδνληαη, καδί κε ηηο ππφινηπεο ζπγρνξδίεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εμακήλσλ, νη ηξίθσλεο απμεκέλεο, νη ηεηξάθσλεο Διάζζνλεο κε Μεγάιε 7ε , 

νη Απμεκέλεο ζπγρνξδίεο κε Μεγάιε 7ε  θαη δηάθσλεο ζπλερήζεηο. 

 

3.2.5 Compus 

Σν Compus, ή «Course Management Platform for Universities», είλαη 

κηα «πιαηθφξκα» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην δηαδίθηπν, φπνπ 

αλαξηάηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πιηθφ ζρεηηθφ κε ηα καζήκαηα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Γηα ηελ «Άζθεζε Αθνήο», ε δηδάζθνπζα αλαξηά ζην Compus 

αζθήζεηο dictée ζε αξρεία ήρνπ, αθνχ ηα ερνγξαθεί ζην ζηνχληην ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ζπίηη, δίλνληάο ηνπο, 

παξάιιεια, ζε θπιιάδηα ηηο εθθσλήζεηο θαη ηηο ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ. 

 

3.2.6 Εξεηάζειρ 

ην 1ν εμάκελν, φπσο θαη ζηα ππφινηπα, εθηφο απφ ηηο εμεηάζεηο, 

γίλνληαη θαη πξφνδνη φπνπ δεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη είλαη πάληα 

γξαπηέο. Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο αθνξνχλ φιε ηελ χιε ηνπ εμακήλνπ θαη 

είλαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο. Οη γξαπηέο, αθνξνχλ φια ηα είδε dictée πνπ 

αλαθέξζεθαλ (ζηε κεισδία, ην ξπζκφ, ηελ αξκνλία θαη ηηο ζπγρνξδίεο). Οη 

πξνθνξηθέο αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνκείο, κε πξφζζεην ζηνηρείν απηφ ηεο 

αλάγλσζεο άγλσζηεο κεισδίαο, ή «prima vista».  

    

3.2.7 ςνολική επιζκόπηζη      

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο ην κάζεκα αληιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ χιε 

ηνπ απφ κνπζηθφ ξεπεξηφξην θη φρη απφ έηνηκεο αζθήζεηο πνπ ν ιφγνο 

ζχλζεζήο ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, 
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ζηαδηαθά ππάξρεη κηα θιηκάθσζε δπζθνιίαο αλά εμάκελν θαζψο ε χιε 

πξνρσξάεη ηζηνξηθά θαη θηάλεη κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε κνπζηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο: Ζ ΈΡΔΤΝΑ 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγηλε πεηξακαηηθή έξεπλα κε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Πξηλ αλαιπζνχλ νη ζηφρνη, ε δηδαζθαιία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο 

θαηαζθεπήο εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ιήθζεθαλ ππ’ φςηλ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Πξηλ ν εξεπλεηήο 

απνθαζίζεη ηη ηχπν εξσηεκαηνινγίνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξέπεη πξψηα λα 

εμεηάζεη θάπνηα δενληνινγηθά δεηήκαηα.  

 

4.1 Γενικέρ θευπηηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην καηαζκεςή 

επυηημαηολογίυν  

 

Γενληνινγηθά δεηήκαηα  

Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη, φηη νη απαληψληεο είλαη ππνθείκελα 

θαη φρη αληηθείκελα ηεο έξεπλαο, επνκέλσο ζα ρξεηαζηεί λα απνθεπρζνχλ 

ηπρφλ πξνζβιεηηθέο ή επαίζζεηεο εξσηήζεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν. Ο εξεπλεηήο ζπλεπψο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ζα είλαη δενληνινγηθά ζσζηφ απέλαληη ζηνπο απαληψληεο (Cohen, 

Manion, Morrison 2008).  

Πην αλαιπηηθά, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 

απαληψληεο λα ζπκκεηέρνπλ ζπλεηδεηά ζηελ έξεπλα, φηη έρνπλ ην δηθαίσκα 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εγθαηαιείςνπλ, φηη ε έξεπλα ζα ηνπο σθειήζεη θαη φηη 

δε ζα ηνπο πξνμελήζεη θάπνην είδνο βιάβεο. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληέο ζα 

πξέπεη  λα γλσξίδνπλ φηη ν εξεπλεηήο ζα ηνπο παξέρεη εγγχεζε αλσλπκίαο, 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη κε αληρλεπζηκφηεηαο (op.cit.).  
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Σρεδηαζκόο θαη δηακόξθωζε εξωηεκαηνινγίνπ     

Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί κηα ηερληθή δηαγξακκάησλ ξνήο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη 

εξσηήζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά, ψζηε λα έρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ζέζεη έλα βαζηθφ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν γχξν 

απφ ηνλ νπνίν ζα ζέζεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα βξεη 

δεπηεξεχνληα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξρηθφ ηνπ ζηφρν. Έπεηηα, ζα 

ρξεηαζηεί λα κνξθνπνηεζνχλ νη εξσηήζεηο πάλσ ζε φιν ην πξνεγνχκελν 

πιάλν θαη λα δνζεί πξνζνρή ζηε ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (op.cit.). 

Μηα ηππηθή ζεηξά πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα αθνινπζήζεη ζα ήηαλ λα 

μεθηλήζεη κε εξσηήζεηο απιέο φπσο ειηθία, θχιν, επάγγεικα, ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνρσξήζεη ζε θιεηζηέο εξσηήζεηο, θαη ζην ηέινο λα πξνζζέζεη θαη θάπνηεο 

αλνηθηνχ ηχπνπ (op.cit). 

Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα θηηάμεη έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζα είλαη 

εχθνιν, ειθπζηηθφ, θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπκκεηέρσλ, ζα δηαζέηεη κηα 

ζχληνκε εηζαγσγή γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, θαη ζα είλαη 

ζαθέο σο πξνο ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ησλ νδεγηψλ. Θα 

πξέπεη λα έρεη ζσζηή ζπλνρή θαη ξνή θαη λα ειεγρζεί γηα ηπρφλ ιάζε. 

Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα θαηαζηεί ζαθέο αλ  ππάξρνπλ νκάδεο πνπ 

απνθιείνληαη απφ θάπνηεο εξσηήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ρξεηαζηεί λα 

δηαβεβαησζεί μαλά ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αλσλπκία πνπ ζα ηεξεζεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πάληα ζρεδφλ απαληήζεηο ηνπ ηχπνπ «δε γλσξίδσ», «δελ 

είκαη βέβαηνο» θ.ιπ. θαζψο ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ν απαληψλ λα κελ 

γλσξίδεη ή λα κελ έρεη θαηαζηαιαγκέλε άπνςε γηα κηα εξψηεζε. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα ειεγρζεί αλ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ έρεη αθήζεη, θαηά ιάζνο, θάπνηα 

εξψηεζε, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη παξεμεγήζεηο ζηελ κεηέπεηηα αλάιπζε 

(op.cit.). 

 

Δξωηήζεηο εξωηεκαηνινγίνπ 
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Κιεηζηνύ/αλνηθηνύ ηύπνπ 

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ λα είλαη δχν εηδψλ: 

θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δηαιέμεη κφλν απφ ηηο 

δνζείζεο απαληήζεηο. Δίλαη εχθνιεο ζηελ αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζε αιιά δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα ζηνπο απαληψληεο λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα. Οη εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ δίλνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, αιιά είλαη πην δχζθνιε ε 

θσδηθνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο θη επηπιένλ ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα 

κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζε ραξηί ηφζν εχθνια 

(Βάκβνπθαο 2010, Cohen, Manion, Morrison 2008, Φξαγθνχιεο 2011, Bell 

1997). 

Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη νη εξσηήζεηο ηνπ λα είλαη 

δηαηππσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ θαζνδεγνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε κηα κφλν απάληεζε, λα είλαη απιά δηαηππσκέλεο, φρη πεξίπινθεο, ή 

εθλεπξηζηηθέο, λα κε ρξεζηκνπνηνχλ δηπιέο αξλήζεηο πνπ κπεξδεχνπλ θαη λα 

κελ έρνπλ ιέμεηο κε πξφβιεκα ακθηζεκίαο (op.cit.). 

 

Γηρνηνκηθέο εξωηήζεηο       

Οη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο έρνπλ σο απάληεζε έλα «λαη» ή έλα «φρη». 

Δίλαη πνιχ πην απιέο ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο, βνεζάλε ηνλ ζπκκεηέρσλ 

θαζψο δελ ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα ηελ απάληεζή ηνπο, αιιά πνιιέο 

θνξέο δελ είλαη αξθεηέο γηα λα απνζπαζηεί κηα επαξθήο πιεξνθνξία (op.cit.). 

 

Δξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο έρνπλ ήδε θάπνηεο έηνηκεο πηζαλέο 

απαληήζεηο γηα λα επηιέμεη ν ζπκκεηέρσλ κηα ή αξθεηέο απφ ηε ιίζηα. Οη 

εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη μερσξηζηέο θαη λα κελ απνθιείνπλ ε κηα ηελ άιιε. 

Μπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ εχθνια θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζπρλφηεηα 

απαληήζεσλ ηνλ εξεπλεηή (op.cit.).  
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 Δξωηήζεηο κε απαληήζεηο κε θαηά ζεηξάλ θαηάηαμε 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο κνηάδνπλ κε ηηο πνιιαπιήο επηινγήο κφλν 

πνπ εδψ ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ηηο θαηαηάμεη αλάινγα κε ηελ άπνςή ηνπ. 

Έηζη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα θαηαιάβεη ην (ζρεηηθφ) βαζκφ έληαζεο, 

πξνηίκεζεο θ.ιπ. Δίλαη ρξήζηκεο γηα ην ιφγν πνπ πξναλαθέξζεθε καδί κε ην 

γεγνλφο φηη είλαη επίζεο εχθνιεο ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο, φκσο ζπρλά νη 

απαληψληεο δπζθνιεχνληαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ή λα 

είλαη φζν απφιπηνη δεηάεη ε εξψηεζε (op.cit). 

 

Κιίκαθεο ηεξάξρεζεο 

Κιίκαθεο ηεξάξρεζεο καο απνθέξνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα, δειαδή 

θαηά πφζν έλαο ζπκκεηέρσλ ζπκθσλεί ή φρη κε έλα γεγνλφο πνπ ηνπ ζέηνπκε. 

Ζ απάληεζε έγθεηηαη απφ ην έλα άθξν ζην άιιν (δειαδή απφ ην «πνιχ» κέρξη 

ην «θαζφινπ»)  Δίλαη, επίζεο, ην ίδην εχθνιν ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο θαζψο 

κεηξάλε έλα κφλν πξάγκα, είλαη φκσο πνιχ ζρεηηθέο θαζψο θάζε απάληεζε 

είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή. Έλαο ζπκκεηέρσλ ελδερνκέλσο λα απαληήζεη 

«ιίγν» ζε κηα εξψηεζε αιιά ην «ιίγν» ηνπ εξεπλεηή λα βξίζθεηαη ζε άιιν 

βαζκφ. Οη ζπκκεηέρνληεο, επίζεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ είλαη αθξαίνη θαη άξα 

λα κελ δηαιέγνπλ ηηο αθξαίεο απαληήζεηο. Σέινο, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα 

πξνζέμεη λα κελ βάιεη πνιιέο θιίκαθεο θαζψο ηα κεζαία λνχκεξα δε ζα 

απέρνπλ πνιχ ην έλα απφ ην άιιν θαζηζηψληαο έηζη δχζθνιε ηε ζσζηή 

επηινγή ηνπο (op.cit.). 

 

4.2 Ανάλςζη ηος επυηημαηολογίος ηηρ ζςγκεκπιμένηρ έπεςναρ 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην είρε σο ζηφρν λα εξεπλήζεη ην 

κάζεκα «ΑΚΖΖ ΑΚΟΖ-ΟΛΦΔΕ-ΡΤΘΜΗΚΖ ΑΓΩΓΖ I-IV», πνπ δηδάζθεηαη 

ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ψζηε αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

λα πξνηαζνχλ ηξφπνη βειηίσζεο ή αθφκα θαη δηφξζσζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

θάηη δελ είλαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρσξίδεηαη ζε νθηψ 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. Οη 

θαηεγνξίεο είλαη: α) γεληθέο εξσηήζεηο, β) εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ ην επίπεδν 

http://compus.uom.gr/MUS236/index.php
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ησλ θνηηεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, γ) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ χιε 

ηνπ καζήκαηνο, δ) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δπζθνιία ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ε) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο, ζη) γεληθέο εξσηήζεηο γηα ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ 

γηα ην κάζεκα, δ) εξσηήζεηο γηα ηηο αλαξηεκέλεο αζθήζεηο ζην compus θαη ε) 

εξσηήζεηο γηα ζπζρεηηζκφ ηνπ σδείνπ κε ην παλεπηζηήκην σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο 1,2,3,4 θαη 21 αθνξνχλ γεληθέο 

εξσηήζεηο γηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ. πγθεθξηκέλα, αλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν κάζεκα ζε σδείν, ηί ειηθία έρνπλ, ζε ηί εμάκελν 

βξίζθνληαη θαη ηί θχιιν είλαη, θαη ν ιφγνο χπαξμήο ηνπο  είλαη ε γεληθφηεξε 

εηθφλα ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα.  

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 6 αθνξνχλ ην επίπεδν ησλ θνηηεηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα βγεη έλαο κέζνο φξνο απφ ην θάζε εμάκελν θαη απφ φια καδί, ελψ νη  

8,9,10,11 θαη 12 αθνξνχλ γεληθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ή δηφξζσζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο. 

Οη εξσηήζεηο 13 θαη 14 έρνπλ ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ησλ θνηηεηψλ ζηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο θαη κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

πηζηεχνπλ φηη βειηηψζεθαλ. Σν κάζεκα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία (ΜΔΛΩΓΗΑ, ΡΤΘΜΟ, ΑΡΜΟΝΗΑ, ΤΓΥΟΡΓΗΔ) κε ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπο (prima vista, solfège, dictée, δίθσλεο αζθήζεηο, 

Πνιπξπζκίεο θ.α.). Δδψ ζηφρνο είλαη λα θαλεί πνηφ ζηνηρείν ηνπ καζήκαηνο 

δπζθνιεχεη, αιιά θαη ζε πνηφ εμάκελν, θαη ην ίδην αθξηβψο δηεξεπλάηαη σο 

πξνο ηε βειηίσζε ζηελ εξψηεζε 14.  

Ζ εξψηεζε 20 αθνξά ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο. Έηζη, 

εμεηάδνληαη ζηνηρεία φπσο νη πξφνδνη, ε αζθήζεηο γηα ην ζπίηη ή ζην compus, 

ε ρξήζε ξεπεξηνξίνπ θ. α. ηφρνο ηεο εξψηεζεο είλαη λα θαλεί αλ νη θνηηεηέο 

είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην κάζεκα θη αλ φρη ηη ζα πξνηηκνχζαλ λα αιιάμεη. 

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα σδεία θαη ηηο αζθήζεηο ηνπ  compus είλαη νη 

21,22 θαη 15,16 αληίζηνηρα. Δδψ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ζε σδείν, θαζψο ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα 
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λα κελ ηζρχεη θάηη ηέηνην θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηελ χιε ηνπ κε απηή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ζρνιήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο 

γηα ην compus έρνπλ ζαθή ζηφρν λα δείμνπλ ζε ηί βαζκφ είλαη επραξηζηεκέλνη 

νη θνηηεηέο θαη ηί άιιν έρνπλ λα πξνηείλνπλ.  

Σέινο, νη εξσηήζεηο 23-29 αιιά θαη ζε έλα βαζκφ φιεο νη εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ην 

κάζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα αλαδεηρζεί ε 

αλαγθαηφηεηα ή φρη θαη ε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

άπνςε ησλ θνηηεηψλ, θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο κνπζηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε 

κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζήκαηνο. Θα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην 

ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ ηα αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ. 
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4.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΩΝ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο 38 άηνκα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

κνηξάζηεθαλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο «Άζθεζε Αθνήο-Solfège-Ρπζκηθή 

Αγσγή» ηνπ εμακήλνπ IV ηηο εκεξνκελίεο 31/3/2015 θαη 2/4/2015. 

Δπηζεκάλζεθε ε αλσλπκία θαη ε ειεπζεξία ησλ εξσηεζέλησλ λα κε 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα εάλ δελ ην επηζπκνχζαλ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα 

δε ζα δεκνζηεχνληαλ παξά κφλν ζηελ ελ ιφγσ πηπρηαθή εξγαζία. ηε 

ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απ’ απηά σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο 

θνηηεηέο, θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε.3 

    

 

Αποηελέζμαηα Επυηημαηολογίυν              

         Ζ 1ε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα 

πεξηζζφηεξα άηνκα (16) είλαη 20 εηψλ θαη αθνινπζνχλ 10 θνηηεηέο εηψλ 19. 

Οη ππφινηπεο ειηθίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ 21, 22, 25, 45 θαη 46. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πην αλαιπηηθά. 

 
    
        ηε 2ε εξψηεζε νη θνηηεηέο δήισζαλ ην θχιν ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

έρνπλ σο εμήο: 

                                                             
3 Γείγκα εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη ζην παξάξηεκα 

10 

16 

5 3 1 1 1 1 

19 ετϊν 20 ετϊν 21 ετϊν 22 ετϊν 25 ετϊν 45 ετϊν 46 ετϊν Δ/Α 

Ερϊτθςθ 1θ: Ηλικία  



36 
 

 
          

ηελ 3ε εξψηεζε δήισζαλ ην εμάκελν ζην νπνίν βξίζθνληαλ. Ζ 

πιεηνςεθία (28 άηνκα) δήισζαλ ην 4ν εμάκελν θαη αθνινχζεζαλ απαληήζεηο 

φπσο 3ν εμάκελν, 6ν, 8ν, θαη επί πηπρίσ.  

 
 

ηελ 4ε εξψηεζε δήισζαλ αλ ρξσζηάλε θάπνην απφ ηα εμάκελα ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξσζηνχζαλ, λα θαηαγξάςνπλ πνηφ/πνηα. 

Δίθνζη νθηψ άηνκα δήισζαλ φηη δε ρξσζηνχζαλ. Τπήξμαλ θαη απαληήζεηο  

φπσο 2ν εμάκελν, 3ν θαη 4ν. πκπεξαζκαηηθά, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ 

απάληεζαλ, δε ρξσζηάλε θάπνην εμάκελν θαη νη πεξηζζφηεξνη πνπ ρξσζηάλε 

δήισζαλ ην 4ν εμάκελν θαη ην 3ν. Τπήξμε ζπλδπαζκφο απαληήζεσλ. 

15 

23 

Άνδρεσ  Γυναίκεσ 

Ερϊτθςθ 2θ: Φφλλο 

1 

28 

4 3 2 

3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 8ο εξάμηνο Επί πτυχίω 

Ερϊτθςθ 3θ: ποιο εξάμθνο διανφετε; 
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Ζ 5ε εξψηεζε αθνξνχζε ην βαζκφ πνπ έρνπλ πάξεη ζηα πξνεγνχκελα 

εμάκελα, πξνθεηκέλνπ λα βγεη έλαο κέζνο φξνο απφ θάζε εμάκελν μερσξηζηά 

θαη έπεηηα απφ φια ζπλνιηθά. Οη βαζκνί αλαθέξνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. 

πλνιηθά, ζην πξψην εμάκελν ν κέζνο φξνο είλαη πεξίπνπ 8,36, ζην δεχηεξν 

ν κέζνο φξνο είλαη πεξίπνπ 8,29 θαη ζην  ηξίην εμάκελν, ν κέζνο φξνο είλαη 

πεξίπνπ 8,06. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην πξψην εμάκελν είλαη απηφ κε ηελ 

πεξηζζφηεξε επηηπρία, ελψ απηφ κε ηε ιηγφηεξε είλαη ην ηξίην, κε κηθξέο φκσο 

δηαθνξέο. Τπάξρεη δειαδή  κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ο γεληθφο κέζνο φξνο 

θαη ησλ ηξηψλ απηψλ εμακήλσλ είλαη πεξίπνπ 8,24, έλα αξθεηά ελζαξξπληηθφ 

απνηέιεζκα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ. 

 

 
 

ηελ 6ε εξψηεζε νη θνηηεηέο δήισζαλ ην βαζκφ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα 

πάξνπλ ζην ησξηλφ εμάκελν δειαδή ην ηειεπηαίν ηνπ καζήκαηνο ην ηέηαξην. 

24 

2 6 7 

Δεν χρωςτάω 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο 

Ερϊτθςθ 4θ:  
Χρωςτάτε κάποιο από τα εξάμθνα 

του μακιματοσ;  
Αν ναι ποιό/ποια; 

4 6 7 8 9 10 Δεν 
απάντηςαν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ερϊτθςθ 5θ: Σι βακμό είχατε ςτα προθγοφμενα 
εξάμθνα; 

1ο Εξάμηνο 

2ο Εξάμηνο 

3ο Εξάμηνο 
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Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο ζα πάξεη ή 8 ή 9 θαη αθνινπζνχλ απαληήζεηο 

φπσο 6, 7, θαη 10.  

 
                  

 

Ζ 7ε εξψηεζε αθνξά ηελ πνζφηεηα ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνπλ νη 

θνηηεηέο ζην κάζεκα. Οη πεξηζζφηεξνη (20 άηνκα) αθηεξψλνπλ απφ 0-1 ψξεο 

θαη αθνινπζνχλ απαληήζεηο φπσο 1-2, 2-3, 3-4. Οη θνηηεηέο, ινηπφλ, δελ 

ππεξβαίλνπλ ηηο 3-4 ψξεο ζηε κειέηε ηνπο θάζε βδνκάδα. 

 

 
 

 

ηελ 8ε εξψηεζε νη θνηηεηέο δήισζαλ πνηφ εμάκελν ηνπο δπζθφιεςε 

πην πνιχ. Τπήξμε ζπλδπαζκφο απαληήζεσλ, θαζψο ζε θάπνηνπο ππήξμε 

δπζθνιία ζε παξαπάλσ απφ έλα εμάκελν. Οη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη 

ζην 4ν εμάκελν (17 άηνκα) θαη αθνινπζεί ην 3ν εμάκελν κε 11 θνηηεηέο.  

5 

2 

8 
9 

1 

9 

3 

1 

6 6-7 7 8 8-9 9 10 Δ/Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ερϊτθςθ 6θ:  
Σι βακμό πιςτεφετε κα πάρετε ςτο τωρινό; 

20 

11 

5 
2 

0-1 ϊρεσ 1-2 ϊρεσ 2-3 ϊρεσ 3-4 ϊρεσ 

Ερϊτθςθ 7θ:  
Πόςεσ ϊρεσ τθ βδομάδα αφιερϊνετε ςτο 

μάκθμα; 
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ηελ 9ε εξψηεζε νη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ηνπο 

δηεπθνιχλεη ε, ρσξηζκέλε αλά επνρή, χιε ηνπ καζήκαηνο. Ζ πιεηνςεθία (20 

άηνκα) ζεσξεί, φηη ηε δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ θαη αθνινπζνχλ απαληήζεηο 

φπσο αξθεηά, κέηξηα θαη ιίγν. ηα ζρφιηα θνηηεηέο έγξαςαλ, πσο ηνπο 

βνεζάεη, θαζψο θζάλνπλ νκαιά ζε πην δχζθνιεο αζθήζεηο. Έλαο θνηηεηήο ζα 

πξνηηκνχζε ιίγε απφ ηελ χιε ηνπ 3νπ εμακήλνπ λα βξίζθεηαη θαη ζην 4ν, ελψ 

έλαο άιινο επηζεκαίλεη, πσο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα εμάκελα 

ηνπ καζήκαηνο γηα θαιχηεξν δηαρσξηζκφ θαη εκπινπηηζκφ ηεο χιεο. Σέινο,  

ππήξμε θαη έλαο θνηηεηήο πνπ δήισζε εηιηθξηλά πσο δελ πξφζεμε θαλ πσο ε 

χιε είλαη δνκεκέλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. πλεπψο, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν δνκήο ηεο χιεο. 

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

 
         

 

1 
3 

11 

17 

3 3 
1 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Κανζνα Όλα Δ/Α 

Ερϊτθςθ 8θ:  
Ποιο εξάμθνο ςασ δυςκόλεψε πιο πολφ; 

20 
14 

3 1 

Πάρα πολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο 

Ερϊτθςθ 9θ:  
Σο μάκθμα αποτελείται από τζςςερα εξάμθνα ςτα 

οποία θ φλθ είναι χωριςμζνθ ανά εποχι. 
Πόςο πιςτεφετε ότι ςασ βοθκάει αυτόσ ο τρόποσ 

οργάνωςθσ τθσ φλθσ; 
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ηε 10ε εξψηεζε νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ελαιιαθηηθή, εθφζνλ δελ είλαη 

επραξηζηεκέλνη κε ην δηαρσξηζκφ ηεο χιεο, λα δειψζνπλ ηί άιιν ζα 

πξνηηκνχζαλ θαη γη απηφ ην ιφγν ππάξρεη θαη θελφ γηα ηπρφλ ζρφιηα πνπ ζα 

ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ. Σξηάληα ηξία άηνκα, δειαδή ε πιεηνςεθία, δελ 

απάληεζαλ, πξάγκα πνπ πηζαλψο ππνδειψλεη φηη νη θνηηεηέο απηνί είλαη 

επραξηζηεκέλνη κε ηνλ ππάξρνληα δηαρσξηζκφ ηεο χιεο. ηα ζρφιηα έλαο 

θνηηεηήο επηζπκεί χιε απφ φιεο ηηο επνρέο κε θξηηήξην ηε δηαβαζκηζκέλε 

δπζθνιία, θη έλαο απιά ζρνιηάδεη ην πφζν θαιά νξγαλσκέλε είλαη ε χιε θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ. Να ζεκεησζεί, φηη θαλέλαο δε δήισζε ηελ απάληεζε «χιε 

πνπ πξνηείλεη ην ππνπξγείν ζηα σδεία», κνηίβν πνπ ζα εληνπίζνπκε θαη 

αξγφηεξα ζε άιιεο εξσηήζεηο, κε ηνπο θνηηεηέο λα κελ είλαη θαη ηφζν 

επραξηζηεκέλνη κε ηελ εκπεηξία ηνπ καζήκαηνο ζην σδείν.  

 
 
 

ηελ 11ε εξψηεζε νη θνηηεηέο δήισζαλ, αλ ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε 

ξεπεξηνξίνπ θαη φινη δήισζαλ πσο ζπκθσλνχλ. Βιέπνπκε, δειαδή, πσο ε 

ρξήζε ξεπεξηνξίνπ έρεη γη απηνχο ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

4 1 

33 

Υλθ από όλεσ τισ εποχζσ 
χωρίσ να ακολουκείται 

ςυγκεκριμζνθ χρονολογικι 
ςειρά 

Υλθ από ςυγκεκριμζνθ μόνο 
εποχι, θ οποία κεωρείτε ότι 

ζχει να ςασ προςφζρει 
περιςςότερα από άλλεσ 

Δεν απάντθςαν 

10θ Ερϊτθςθ:  
Αν δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι με το 
διαχωριςμό τθσ φλθσ ανά εποχι κα 

προτιμοφςατε 
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ηε 12ε εξψηεζε  νη θνηηεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ ηί 

παξαπάλσ ζα πξνηηκνχζαλ. Ζ πιεηνςεθία (31 άηνκα) απάληεζε, πσο 

πξνηηκάεη θαη ηα δχν (δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο solfège θαη ρξήζε 

ξεπεξηνξίνπ),  6 άηνκα δελ απάληεζαλ ίζσο γηαηί είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε 

ρξήζε ξεπεξηνξίνπ θαη έλαο θνηηεηήο πξνηηκάεη κφλν δηαβαζκηζκέλεο 

αζθήζεηο solfège. Παξαηεξνχκε εδψ πσο νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ, πσο ε 

ρξήζε ξεπεξηνξίνπ ίζσο λα κελ είλαη αξθεηή, αιιά αληίζεηα λα ρξεηάδεηαη θαη 

δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο solfège νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ θάζε θνξά θάηη 

δηαθνξεηηθφ. 

 

 
              Ζ 13ε εξψηεζε απνηειείηαη απφ ππνεξσηήζεηο θαη ζηφρνο είλαη λα 

θαλεί πνηφ εμάκελν δπζθφιεςε ηνπο θνηηεηέο θαη ζε πνηφ είδνο απφ απηά πνπ 

απνηεινχλ ην κάζεκα. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο (ΜΔΛΩΓΗΑ, 

ΡΤΘΜΟ, ΑΡΜΟΝΗΑ, ΤΓΥΟΡΓΗΔ) θαη ζε απηέο παξαηεξνχκε 

ππνθαηεγνξίεο (dictée, solfège, prima vista, θιπ). Γίπια ζε θάζε επηινγή,  

δεηείηαη ην εμάκελν δπζθνιίαο. Τπάξρνπλ ζπλδπαζκνί απαληήζεσλ, θαζψο 

πνιινί δπζθνιεχνληαη ζε αξθεηά ζηνηρεία θαη φρη κφλν ζε έλα. Έηζη, ζηε 

38 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

11θ ερϊτθςθ:  
υμφωνείτε με τθ χριςθ ρεπερτορίου ςτο 

μάκθμα; 

1 

31 

6 

Διαβακμιςμζνεσ αςκιςεισ 
solfege 

Και τα δφο(διαβακμιςμζνεσ 
αςκιςεισ solfege και χριςθ 

ρεπερτορίου) 

Δεν απάντθςαν 

12θ ερϊτθςθ: κα προτιμοφςατε: 
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ΜΔΛΩΓΗΑ δπζθνιεχεη αξθεηά ην dictée, νη δίθσλεο αζθήζεηο, ε prima vista θαη 

ην solfège ηνπ 3νπ θαη 4νπ εμακήλνπ θπξίσο, αιιά θπζηθά ππάξρνπλ θαη άηνκα 

πνπ δπζθνιεχνληαη θαη ζηα ππφινηπα εμάκελα. ην ΡΤΘΜΟ δπζθφιεςε ην 3ν 

εμάκελν ζηηο δίθσλεο αζθήζεηο, ζηελ prima vista θαη ζην solfège, ην dictee, 

ελψ νη Πνιπξπζκίεο δπζθφιεςαλ  ζην 3ν θαη ην 4ν εμάκελν. ηελ ΑΡΜΟΝΗΑ, 

ην dictée δπζθφιεςε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο ζην 3ν θαη 4ν εμάκελν, ελψ 

ην ηξαγνχδη σο κέινο ηεηξάθσλνπ ζπλφινπ, θαη ην ηξαγνχδη ζπγρνξδηψλ κε 

παίμηκν κπάζζνπ ή ην αληίζηξνθν δε θάλεθε λα δπζθνιεχεη πνιχ ηνπο 

θνηηεηέο. Σέινο, ζηηο ΤΓΥΟΡΓΗΔ, ην dictée δπζθφιεςε αξθεηά ηνπο 

θνηηεηέο ζηα εμάκελα ΗΗΗ θαη IV, ελψ ην ηξαγνχδη ζπλερήζεσλ απφ έλα άηνκν 

δε θάλεθε λα ηνπο δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, έλα 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, πνπ αθνξά ην 3ν θαη 4ν εμάκελν, ηα νπνία 

θαίλεηαη λα δπζθνιεχνπλ ηδηαίηεξα ηνπο θνηηεηέο ζε αξθεηά ζηνηρεία ηνπ 

καζήκαηνο. 

 
 

1 

3 

6 

4 

3 3 

8 

6 

1 1 

4 

8 

1 

4 4 

9 9 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

13θ ερϊτθςθ:  
Σι ςασ δυςκόλεψε από τα παρακάτω 

περιςςότερο;  
ΜΕΛΩΔΙΑ Αςκήςεισ τφπου 

solfege (τραγοφδι) 

Άγνωςτο (prima 
vista) 

Δίφωνεσ αςκήςεισ 
(για την 
ανεξαρτηςία 
φωνήσ-παιξίματοσ) 
Αναγνώριςη και 
καταγραφή 
μελωδιών (Dictee) 
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1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

13θ ερϊτθςθ:  
Σι ςασ δυςκόλεψε από τα παρακάτω 

περιςςότερο;  
ΡΤΘΜΟ 

Αςκήςεισ solfege 
(ρυθμικοφ τφπου)  

Ρυθμόσ μελωδιών ςτην 
prima vista 

Δίφωνεσ αςκήςεισ (για 
την ανεξαρτηςία φωνήσ-
παιξίματοσ) 

Αναγνώριςη και 
καταγραφή ρυθμικών 
ςχημάτων (Dictee) 

Πολυρυθμίεσ 

1 
2 

5 

3 

1 

3 

1 

4 

7 

18 

14 

1 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν εξάμθνο 

13θ ερϊτθςθ:  
Σι ςασ δυςκόλεψε από τα παρακάτω 

περιςςότερο;  
ΑΡΜΟΝΙΑ 

Τραγοφδι 
ςυγχορδιών με 
παίξιμο μπάςςου 
ή το αντίςτροφο 

Τραγοφδι ωσ 
μζλοσ 
τετράφωνου 
ςυνόλου 
(ςυγχορδίεσ) 

Αναγνώριςη και 
καταγραφή 
αρμονικών 
ακολουθιών 
(Dictee) 
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Ζ 14ε εξψηεζε δνκήζεθε παξνκνίσο θαη εδψ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα 

δειψζνπλ, πνηφ εμάκελν πηζηεχνπλ φηη ηνπο βνήζεζε λα βειηηψζνπλ ηα 

δχζθνια γη’ απηνχο ζεκεία, αλ απηά βειηηψζεθαλ ηειηθά. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε 

ΜΔΛΩΓΗΑ θαίλεηαη πσο ην 2ν θαη 3ν εμάκελν βνήζεζε λα βειηησζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζην solfège, dictée, prima vista θαη ζηηο δίθσλεο αζθήζεηο. ην 

ΡΤΘΜΟ παξαηεξείηαη αθξηβψο ην ίδην κνηίβν θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

ΑΡΜΟΝΗΑ θαη ζηηο ΤΓΥΟΡΓΗΔ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην 2ν θαη 3ν 

εμάκελν θαίλεηαη λα έρνπλ βνεζήζεη αξθεηά ηνπο θνηηεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο. 

2 1 
3 

1 

5 6 

20 

13 

3 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν εξάμθνο 

13θ ερϊτθςθ:  
Σι ςασ δυςκόλεψε από τα παρακάτω 

περιςςότερο;  
ΤΓΧΟΡΔΙΕ Τραγοφδι 

ςυνηχήςεων 
από ζνα άτομο 

Αναγνώριςη και 
καταγραφή 
ςυνηχήςεων 
(Dictee) 
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5 

7 

8 

2 

6 6 

8 

11 

5 

6 

4 

5 

12 

3 

6 

7 

11 11 

5 

7 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

14θ ερϊτθςθ:  
Ποιο από τα παρακάτω ζχει βελτιωκεί με τθ 

βοικεια του μακιματοσ; 
ΜΕΛΩΔΙΑ  

 

Αςκήςεισ τφπου 
solfege 
(τραγοφδι) 

Άγνωςτο (prima 
vista) 

Δίφωνεσ 
αςκήςεισ (για 
την ανεξαρτηςία 
φωνήσ-
παιξίματοσ) 

Αναγνώριςη και 
καταγραφή 
μελωδιών 
(dictee) 

3 

6 

8 

4 4 

3 

6 

7 

4 

7 

3 

6 

10 

3 

4 

2 

4 

7 

2 

6 

2 

4 

13 

5 5 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

14θ ερϊτθςθ:  
Ποιο από τα παρακάτω ζχει βελτιωκεί με τθ 

βοικεια του μακιματοσ; 
ΡΥΘΜΟΣ  

Αςκιςεισ solfege 
(ρυκμικοφ τφπου) 

Ρυκμόσ 
μελωδιϊν ςτθν 
prima vista 

Δίφωνεσ 
αςκιςεισ (για τθν 
ανεξαρτθςία 
φωνισ-
παιξίματοσ) 
Αναγνϊριςθ και 
καταγραφι 
ρυκμικϊν 
ςχθμάτων 
(Dictee) 
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Ζ 15ε εξψηεζε αθνξά ην compus θαη θαηά πφζν βνεζάεη ηνπο θνηηεηέο 

κε ηηο αλαξηεκέλεο αζθήζεηο πνπ έρεη. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη επραξηζηεκέλνη 

1 

11 11 

3 

7 

4 

6 

9 

3 

6 

4 

10 

9 

3 

7 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

14θ ερϊτθςθ:  
Ποιο από τα παρακάτω ζχει βελτιωκεί με τθ 

βοικεια του μακιματοσ; 
ΑΡΜΟΝΙΑ 

Σραγοφδι 
ςυγχορδιϊν με 
παίξιμο 
μπάςςου ι 
αντίςτροφα 

Σραγοφδι ωσ 
μζλοσ 
τετράφωνου 
ςυνόλου 

Αναγνϊριςθ και 
καταγραφι 
αρμονικϊν 
ακολουκιϊν 
(Dictee) 

5 

10 

9 

3 

6 6 

9 

13 

6 6 

1ο εξάμθνο 2ο εξάμθνο 3ο εξάμθνο 4ο εξάμθνο Δεν διλωςαν 
εξάμθνο 

14θ ερϊτθςθ:  
Ποιο από τα παρακάτω ζχει βελτιωκεί με τθ 

βοικεια του μακιματοσ; 
ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ 

Σραγοφδι 
ςυνθχιςεων 
από ζνα άτομο 

Αναγνϊριςθ και 
καταγραφι 
ςυνθχιςεων 
(Dictee) 
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«πάξα πνιχ» ή «αξθεηά», πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο βνεζάεη αξθεηά ζηε 

κειέηε ησλ θνηηεηψλ θαη άξα είλαη ρξήζηκν ζαλ εξγαιείν. 

 

 
 

ηε 16ε εξψηεζε νη θνηηεηέο πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη θαη ηφζν κε 

ηηο αζθήζεηο ηνπ compus θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ή λα 

πξνηείλνπλ θάηη πνπ ζα βνεζνχζε. Έλαο θνηηεηήο πηζηεχεη, πσο ρξεηάδεηαη 

έλα επηπιένλ δίσξν πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο κέζα 

ζην κάζεκα, ελψ θάπνηνο άιινο πηζηεχεη, πσο ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πξέπεη 

λα δηνξζσζεί, θαζψο θαη θάπνηα ιάζε πνπ έρνπλ νη αζθήζεηο. Τπάξρεη θαη ε 

άπνςε λα γίλεη ρξήζε θη άιισλ πξνγξακκάησλ εθηφο απφ ην compus θαη 

θάπνηνο πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο  «ThetaMusic», πνπ πεξηέρεη 

αζθήζεηο  Dictée. Σέινο, θνηηεηέο δεηνχλ παξαπάλσ ψξεο γξαθείνπ, 

πξνζσπηθή εμάζθεζε γηα ηνλ θαζέλα ζην πηάλν θαη ζην ηξαγνχδη θαη 

πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο πνπ λα κνηάδνπλ κε απηέο ησλ πξνφδσλ. Δπνκέλσο 

νη θνηηεηέο είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην compus αιιά δελ είλαη ζε φινπο αξθεηφ 

θαζψο ρξεηάδεηαη αλαλέσζε ησλ αλαξηεκέλσλ αζθήζεσλ γηα θαιχηεξν ήρν, 

πεξηζζφηεξν πιηθφ θαη ίζσο πξνηάζεηο γηα παξαπάλσ αζθήζεηο ζε 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

14 

17 

4 
3 

Πάρα πολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο 

15θ ερϊτθςθ:  
ε τι βακμό ςασ βοθκάνε οι αναρτθμζνεσ 

αςκιςεισ του compus; 
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ηε 17ε εξψηεζε  νη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ, πφζα εμάκελα 

πηζηεχνπλ ρξεηάδεηαη ην κάζεκα. Ζ πιεηνςεθία επηζπκεί έμη εμάκελα, θαη 

αθνινπζνχλ θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ηα ηέζζεξα εμάκελα είλαη ήδε 

αξθεηά. Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο αξθεηνί θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ηέζζεξα 

εμάκελα δελ είλαη αξθεηά θαζψο, φπσο απάληεζε θη έλαο θνηηεηήο ζηελ 

εξψηεζε 9, δελ γίλεηαη άλεηνο θαηακεξηζκφο ηεο χιεο θαη απηή δελ 

εκπινπηίδεηαη φπσο ζα κπνξνχζε. 

 

 
                

ηε 18ε εξψηεζε νη θνηηεηέο ξσηψληαη, αλ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

πξνφδνπο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φινη πακςεθεί απάληεζαλ πσο, λαη 

ζπκθσλνχλ θαζψο απ’ φηη θαίλεηαη ηνχο είλαη πνιχ βνεζεηηθέο. Δπνκέλσο:  

 
                 

12 

3 

15 

8 

4 εξάμθνα 5 εξάμθνα 6 εξάμθνα 8 εξάμθνα 

17θ ερϊτθςθ:  
Πόςα εξάμθνα κεωρείτε ότι χρειάηεται το 

μάκθμα; 

38 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

18θ ερϊτθςθ:  
υμφωνείτε με τισ προόδουσ; 
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 ηε 19ε εξψηεζε δίλεηαη ε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ δε 

ζπκθσλνχλ κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

Παξφιν πνπ φινη ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνφδνπο, έλαο κφλν θνηηεηήο ζρνιίαζε, 

πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηηο δέρεηαη ιφγσ κεζνδνινγίαο ηνπ 

θαζεγεηή, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο δελ ζπκθσλεί.  

 

ηελ 20ε εξψηεζε νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ππνδείμνπλ κε πνηφλ ηξφπν 

ζα γηλφηαλ θαιχηεξν ην κάζεκα, δειψλνληαο, αλ θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ρξεηάδεηαη κείσζε, αχμεζε, ή θαηάξγεζε. Έηζη, νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο πηζηεχνπλ, πσο νη αζθήζεηο ζην ζπίηη, ζην compus, νη 

πξφνδνη, ε ρξήζε ξεπεξηνξίνπ, νη αζθήζεηο ηχπνπ solfège, Dictée, νη 

ξπζκηθέο αζθήζεηο, νη αξκνληθέο αθνινπζίεο, νη αζθήζεηο κε ζπλερήζεηο θαη κε 

prima vista, είλαη ήδε αξθεηέο. Όκσο, ππάξρνπλ αξθεηνί θνηηεηέο πνπ 

απάληεζαλ, πσο ζε φια ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν πιηθφ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, 

πσο, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο, αξθεηνί είλαη απηνί πνπ επηζπκνχλ παξαπάλσ 

απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. 

 

 
 

6 

32 

Περιςςότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο  
αν οι αςκιςεισ ςτο ςπίτι ιταν: 
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11 

25 

1 1 

Περιςςότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ Δεν κα ζπρεπε να 
υπάρχουν 

Δεν απάντθςαν 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ ςτο compus ιταν: 

12 

24 

2 

Περιςςότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ Δεν απάντθςαν 

20θ ερϊτθςθ: 
 Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

πρόοδοι ιταν: 

12 

2 

24 

Πιο ςυχνι Λιγότερο ςυχνι Είναι ιδθ αρκετι 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν θ χριςθ 

ρεπερτορίου ιταν: 
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7 

2 

28 

1 

Περιςςότερεσ Λιγότερεσ Αρκετζσ Δεν κα ζπρεπε να 
υπάρχουν 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ τφπου solfege ιταν: 

11 

26 

1 

Περιςςότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ Δεν κα ζπρεπε να υπάρχουν 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

ρυκμικζσ αςκιςεισ ιταν: 

14 

23 

1 

Περιςςότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ Δεν απάντθςαν 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ dictee ιταν:  
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ηελ  21ε εξψηεζε νη θνηηεηέο ξσηψληαη, αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

αληίζηνηρν κάζεκα ζε σδείν. Ο ιφγνο πνπ ηίζεηαη ηέηνηα εξψηεζε είλαη γηαηί  

ππάξρνπλ θαη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ θνηηήζεη πνηέ ζε σδείν, θαη απιά 

19 

2 

17 

Περιςςότερσ Λιγότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ με αρμονικζσ ακολουκίεσ ιταν:   

17 

1 

20 

Περιςςότερσ Λιγότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ 

20θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ με ςυνθχιςεισ ιταν: 

13 

1 

23 

1 

Περιςςότερσ Λιγότερεσ Είναι ιδθ αρκετζσ Δεν κα ζπρεπε να 
υπάρχουν 

20θ ερϊτθςθ: 
Σο μάκθμα κα ιταν καλφτερο αν οι 

αςκιςεισ με prima vista ιταν: 
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έθαλαλ καζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ηα εηδηθά καζήκαηα ησλ 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα λα εηζαρζεί θάπνηνο ζηηο 

κνπζηθέο ζρνιέο. Όπσο θάλεθε ηέζζεξα άηνκα φλησο δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε 

σδείν, επνκέλσο απηά γλσξίδνπλ ίζσο γηα πξψηε θνξά ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, θαη ίζσο λα δπζθνιεχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 

                    

            

Ζ 22ε εξψηεζε αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ηνπ καζήκαηνο κε απηφ ηνπ 

σδείνπ. ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα κελ είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ καζήκαηνο ηνπ solfège ζην σδείν. 

πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλνπλ πσο ζην σδείν έθαλαλ κφλν solfège, ή Dictée 

ελφο είδνπο. Ζ χιε ηνπ σδείνπ γη’ απηνχο είλαη ηππνπνηεκέλε, ρακεινχ 

επηπέδνπ θαη πεξηνξηζκέλε θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν δχν ή ηξία βηβιία 

ρσξίο δπλαηφηεηα πνηθηιίαο. Αλαθέξεηαη, πσο νη θαζεγεηέο δελ εζηίαδαλ ζε 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ παξφιν πνπ εθεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ αλά ηάμε 

ήηαλ πνιχ κηθξφηεξνο απ’ φηη ζην παλεπηζηήκην. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε πσο 

ζηα σδεία δελ γίλεηαη ρξήζε ξεπεξηνξίνπ, θαζψο θαη φηη νη δάζθαινη δείρλνπλ 

λα κε δίλνπλ βάζε ζην ηξαγνχδη-ζηελ αθξίβεηα ησλ δηαζηεκάησλ. Άιια 

ζρφιηα ζεκεηψλνπλ, πσο ζην σδείν δε γηλφηαλ ρξήζε ξεπεξηνξίνπ ηνπ 20νπ 

αηψλα (πξάγκα ινγηθφ, θαζψο ζπλήζσο απεπζχλεηαη ζε κηθξέο ειηθίεο), θαη 

γηα θάπνηνπο έιεηπε ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηνπ θαζεγεηή. Μφλν φζνη 

θνίηεζαλ ζε σδείν πνπ δελ αθνινπζνχζε ηελ χιε πνπ νξίδεη ην ππνπξγείν 

αλαθέξνπλ πσο γηλφηαλ θαιή δνπιεηά. Οη πεξηζζφηεξνη, δειαδή, επαηλνχλ 

ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζην παλεπηζηήκην θαη 

δείρλνπλ λα ην πξνηηκνχλ.  

32 

4 1 

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗΑΝ 

21θ ερϊτθςθ: 
Εχετε παρακολουκιςει αντίςτοιχο μάκθμα 

ςε ωδείο; 
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Ζ 23ε εξψηεζε αθνξά ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ γηα ην αλ ην κάζεκα 

είλαη βνεζεηηθφ γηα απηνχο σο κνπζηθνί. Καη πάιη, ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία,  

θαζψο θαίλεηαη, πσο φινη νη θνηηεηέο ζεσξνχλ βνεζεηηθφ ην κάζεκα ζηηο 

κνπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο: 

 
 

ηελ 24ε εξψηεζε νη θνηηεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε πνηά 

κνπζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πηζηεχνπλ, πσο ηνπο βνεζάεη ην κάζεκα. 

Αξθεηνί δήισζαλ ην ηξαγνχδη, άιινη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ prima vista ζην 

ηξαγνχδη ή ζην φξγαλν. Τπήξμαλ αξθεηνί, πνπ δήισζαλ ην θνχξδηζκα ηνπ 

νξγάλνπ θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Βιέπνπκε ζπκπεξαζκαηηθά, πσο νη 

θνηηεηέο-κνπζηθνί ζεσξνχλ βνεζεηηθφ ην κάζεκα, θαζψο εληνπίδνπλ ζηνηρεία 

ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο κνπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζεκεξηλά. 

 

38 

0 

NAI OXI 

23θ ερϊτθςθ:  
Πιςτεφετε ότι το μάκθμα ςασ βοθκάει 

ωσ μουςικό; 
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Ζ 25ε εξψηεζε αθνξά ηελ εζσηεξηθή αθνή θαη θαηά πφζν απηή έρεη 

θαιιηεξγεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Ζ 

πιεηνςεθία (34 άηνκα) ζεσξεί, πσο ην κάζεκα θαιιηέξγεζε θαη θαιιηεξγεί 

ηελ εζσηεξηθή αθνή ηνπο. 

  

 
        

Ζ 26ε εξψηεζε, πνπ είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, δεηάεη απφ ηνπο θνηηεηέο λα 

αλαθέξνπλ ζε πνηφλ ηνκέα εθαξκφδνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο αθνήο 

ζηηο κνπζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν νη 

απαληήζεηο πνηθίινπλ. Πνιινί αλαθέξνπλ ηελ prima vista, ην ηξαγνχδη, ην 

26 

21 

12 

19 

24 

27 

1 

το τραγοφδι (να 
τραγουδάτε 

τονικά ςωςτά) 

τθν prima vista 
ςτο όργανο 

τον 
αυτοςχεδιαςμό 

το κοφρδιςμα 
παίηοντασ το 

όργανο 

τθ διδαςκαλία 
οργάνου ι 

κεωρθτικϊν 

τθν prima vista  
ςτο τραγοφδι 

Δεν απάντθςαν 

24θ ερϊτθςθ:  
Ποφ πιςτεφετε πωσ βοθκάει το μάκθμα; 

34 

3 1 

ΝΑΙ ΌΧΙ Δεν απάντθςαν 

25θ ερϊτθςθ:  
Σο μάκθμα ςασ βοικθςε να καλλιεργιςετε 

αυτό που λζμε «εςωτερικι ακοι»; 
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θνχξδηζκα ζην φξγαλν, ηε δηδαζθαιία νξγάλνπ ή ζεσξεηηθψλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε δηαζηεκάησλ. Άιινη ζεκεηψλνπλ ην θνχξδηζκα ζε ζχλνια 

κνπζηθήο δσκαηίνπ ή νξρήζηξαο, ηελ παξαγσγηθή κειέηε ζην φξγαλν, ηε 

ζπγθέληξσζε, ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε. Σέινο, πνιινί αλαθέξνπλ,  

φηη αθνχλ πξψηα ηελ αξρή ηνπ θνκκαηηνχ πξηλ μεθηλήζνπλ λα παίδνπλ, θαζψο 

ηνπο βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε θη έλαο θνηηεηήο επηζήκαλε, πσο ηειεηνπνίεζε 

ηελ ήδε απφιπηε αθνή ηνπ. πλεπψο, νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ, πσο ε εζσηεξηθή 

αθνή ππεξεηεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κνπζηθήο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

             

ηελ 27ε εξψηεζε νη θνηηεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ, αλ ζα 

έπξεπε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, λα ππάξρεη ην κάζεκα. Καη πάιη, έρνπκε 

νκνθσλία, θαζψο φινη φζνη ζπκκεηείραλ αλαγλψξηζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο: 

 

 
         

 Σέινο, ζηελ 29ε εξψηεζε νη θνηηεηέο απαληνχλ, αλ ζα επέιεγαλ ην 

κάζεκα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ. Καη πάιη, έρνπκε 

νκνθσλία: 

 

38 

0 

NAI OXI 

27θ ερϊτθςθ:  
Πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να υπάρχει το 

μάκθμα; 
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38 

0 

NAI OXI 

29θ ερϊτθςθ:  
Αν το μάκθμα δεν ιταν υποχρεωτικό, κα 

το επιλζγατε; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ο 

 
 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

        
Δλδηαθέξνλ έρνπλ ηα ηειηθά ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ, αθνχ νινθιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην. Αξθεηνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ θαη πξνηείλνπλ ηε 

ρξήζε παξφκνησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ solfège ζην σδείν. 

Αλαθέξεηαη επίζεο, ε επηζπκία θάπνηνπ ην κάζεκα λα γίλεη ηξίσξν αληί γηα 

δίσξν θαη λα απμεζνχλ ηα εμάκελα, θαζψο απ’ φηη θαίλεηαη, φπσο είδακε θαη 

ζε πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ψξεο θαη εμάκελα. 

Τπάξρνπλ θνηηεηέο πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ πφζν έρνπλ βειηησζεί ράξε ζην 

κάζεκα θαη ηνλίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πνιχπιεπξεο θαη κε-ηππνπνηεκέλεο 

πξνζέγγηζεο. Σέινο, έλαο θνηηεηήο απαληάεη εηιηθξηλά ιέγνληαο, πσο ζα ην 

δηάιεγε ζαλ κάζεκα, αλ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ, αιιά ίζσο φρη γηα φια ηα 

εμάκελα πνπ έρεη, γηαηί ζα ηνλ δπζθφιεπε θαη ζα ηνλ θαζπζηεξνχζε. 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ινηπφλ, απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία. Ο κέζνο φξνο 

ησλ βαζκψλ ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα είλαη αξθεηά πςειφο, πξάγκα ζεηηθφ. 

Οη θνηηεηέο αθηεξψλνπλ ζρεηηθά ιίγεο ψξεο ηε βδνκάδα γηα ηε κειέηε ηνπ 

καζήκαηνο, ελψ ν ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ηεο χιεο θαίλεηαη λα βνεζάεη ην ίδην  

θαη ε ρξήζε ξεπεξηνξίνπ. Σν ηξίην θαη ηέηαξην εμάκελν θαίλεηαη λα έρνπλ 

δπζθνιέςεη αξθεηά ηνπο θνηηεηέο, αιιά είλαη θαη απηά πνπ ηνπο έρνπλ 

βνεζήζεη λα βειηησζνχλ ζηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπο. Οη αζθήζεηο ηνπ compus 

θαίλεηαη λα βνεζάλε, φκσο ππάξρνπλ άηνκα πνπ επεζήκαλαλ αδπλακίεο 

φπσο πνηφηεηα ήρνπ, ιάζε, ή έιιεηςε πνζφηεηαο. Γεληθά, είλαη φινη 

επραξηζηεκέλνη κε ην κάζεκα θαη ζπγθξίλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην 

αληίζηνηρν κάζεκα ζην σδείν, ην νπνίν γη’ απηνχο δελ έρεη ηελ ίδηα απήρεζε. 

Σέινο, νη θνηηεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ, θαζψο παξαδέρνληαη, πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ, ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο είλαη ην 

θνχξδηζκα ζην φξγαλν, ε ζχλζεζε, ην ηξαγνχδη, ε δηδαζθαιία, ε κνπζηθή 

δσκαηίνπ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ην κάζεκα 

ζεσξείηαη ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζε απηή ηελ έξεπλα, θαζψο νη θνηηεηέο 

θαίλνληαη λα είλαη επραξηζηεκέλνη κε απηφ, θαζψο βιέπνπλ βειηίσζε ζηηο 
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δεμηφηεηέο ηνπο, έζησ θη αλ έρνπλ δπζθνιίεο ζε θάπνηεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθχπηνπλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ηε βειηίσζή ηνπ. Δίδακε ηε 

δηαδξνκή πνπ έθαλε ην κάζεκα ή κηα κνξθή ηνπ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία αλά 

ηνπο αηψλεο, απφ ηνπο πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο, ζηνπο αξραίνπο, ζην 

Μεζαίσλα κέρξη θαη ζήκεξα. Ο Γθνπίλην λη’ Αξέηζν άιιαμε ηα ηφηε δεδνκέλα 

ράξε ζηα βνεζήκαηά ηνπ γηα ηελ επθνιφηεξε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο θαη 

ζπλέβαιε, έηζη, ζην λα έρνπκε ζήκεξα ην πεληάγξακκν θαη λα κπνξνχκε λα 

δηαβάδνπκε κνπζηθή αθφκα θη αλ δελ ηελ έρνπκε μαλαθνχζεη. 

Βιέπνληαο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, φπσο απηφ δηδάζθεηαη ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν θαη 

πνπ ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα σδεία, ζπκπεξαίλνπκε, πσο έλα απφ 

ηα βαζηθά ζεκεία δηαθνξάο είλαη, φηη ην κάζεκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ αληιεί ην 

πιηθφ ηνπ απφ ην ξεπεξηφξην, πξνζδίδνληαο ηνπ έηζη πεξηζζφηεξε πνηθηιία θαη 

κνπζηθφ ελδηαθέξνλ, ελψ απηφ ηνπ σδείνπ εμεηάδεη πην ζπρλά αζθήζεηο πνπ 

έρνπλ ζπληεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο. Βέβαηα, νη ειηθίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ηα δχν είλαη δηαθνξεηηθέο. Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ ζηνπο δχν 

ρψξνπο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν αζθήζεηο πνπ γξάθηεθαλ εηδηθά γηα 

εμάζθεζε φζν θαη ξεπεξηφξην, πξάγκα πνπ έδεημε θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

κε ηνπο θνηηεηέο λα πξνηηκνχλ ην ζπλδπαζκφ ηνπο. 

Αμηνζεκείσηε επίζεο, είλαη θαη ε πνιχπιεπξε θχζε ηνπ καζήκαηνο. Σν 

κάζεκα πεξηιακβάλεη αξθεηά ζηνηρεία, φπσο, solfège ξπζκηθφ ή κεισδηθφ, 

ξπζκηθέο αζθήζεηο, dictée δηαθφξσλ εηδψλ, αξκνλία δειαδή ζπλδέζεηο, 

ζπλερήζεηο, prima vista, θαη δίθσλεο αζθήζεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία θσλήο-

παημίκαηνο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο κνπζηθνχο, θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπο θνηηεηέο, ζηηο δηάθνξεο κνπζηθέο θαζεκεξηλέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην θνχξδηζκα, ην ηξαγνχδη ζφιν ή ζε ρνξσδία, 

ηελ prima vista ζην φξγαλν, ηελ επθνιφηεξε κειέηε θαη απηνζπγθέληξσζε, ηε 

ζχλζεζε, ηε δηδαζθαιία θαη πνιιά αθφκε        

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε πσο νη θνηηεηέο, ζην Σκήκα Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, είλαη επραξηζηεκέλνη 
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κε ην κάζεκα θαη νη πεξηζζφηεξνη δείρλνπλ λα παξαδέρνληαη βειηίσζε ζηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο παξφιν πνπ ζρεδφλ φινη είραλ δηαθνξεηηθέο, ν θαζέλαο,  

δπζθνιίεο λα αληηκεησπίζνπλ. Παξαδέρνληαη, επίζεο, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη δε ζα άιιαδαλ ζρεδφλ ηίπνηα ζε απηφ. Οη 

δπζθνιίεο ηνπο πιήζαηλαλ κε ηελ πάξνδν ησλ εμακήλσλ, θαζψο ηα δχν 

ηειεπηαία ςεθίζηεθαλ σο ηα πην δχζθνια. Παξφι’ απηά δηαθξίλνπλ βειηίσζε 

θαη φινη ζα δηάιεγαλ ην κάζεκα αθφκα θη αλ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ.  

Βέβαηα, πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ, πσο ππάξρνπλ πάληα πεξηζψξηα 

βειηίσζεο πξνθεηκέλνπ ην κάζεκα λα γίλεη αθφκα πην ζσζηά νξγαλσκέλν θαη 

ιεηηνπξγηθφ. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα γίλνπλ ηφζν κέζα απφ ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ φζν θαη κέζα απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, ζα ήηαλ ην κάζεκα λα δηδάζθεηαη ζε πεξηζζφηεξα εμάκελα γηα 

ηελ αθφκα θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπ. Ωο πξνο ηηο αζθήζεηο ηνπ «Compus», ζα 

έπξεπε λα πεξαζηνχλ απφ έιεγρν μαλά γηα ηπρφλ ιάζε ή θαθή πνηφηεηα ήρνπ. 

Δπίζεο, ζα ήηαλ ηδαληθφ λα ππάξρεη ζπκπφξεπζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο κε 

απηήλ ησλ νξγάλσλ ησλ θνηηεηψλ, ψζηε ε κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

ηνπο αθνξά πην πξνζσπηθά, θαη λα εκβαζχλνπλ ζε απηήλ πεξηζζφηεξν κέζα 

απφ πνηθίιεο ζθνπηέο.  

Πηζαλέο πξνεθηάζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα 

θσηίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

αθνήο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν λα γίλεη παξφκνηα 

έξεπλα θαη ζε άιια παλεπηζηεκηαθά κνπζηθά ηκήκαηα ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε 

λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

θέξνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα κνπζηθή 

εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα δελ ζα έπξεπε λα ζηακαηήζεη κφλν ζηελ 

επξσπατθή κνπζηθή παηδεία, αιιά λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ βπδαληηλή θαη 

Διιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θνπιηνχξα, ζχγθξηζε κέζα απφ ηελ νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ γφληκνη παξαιιειηζκνί θαη αληηζέζεηο.  Κιείλνληαο, 

πηζηεχσ, πσο ν ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ζα εθπιεξσλφηαλ αλ ε «Άζθεζε 

Αθνήο» γηλφηαλ θαζεκεξηλή πξάμε ζηνπο θνηηεηέο, αλ νη πξαθηηθέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ηνπο γίλνληαλ βίσκα, ψζηε λα κπνξνχλ ζην ηέινο λα 

γλσξίδνπλ πψο λα βειηηψλνληαη κφλνη ηνπο, θαη φρη κφλν ζην ζηελφ πιαίζην  

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο κηαο δηεηίαο. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ 

ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ 

-Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξώζεηε ζην εξεπλεηηθό απηό δειηίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα εξεπλεηηθνύο ιόγνπο θαη δε ζα δεκνζηεπζνύλ ζε 

ηξίηνπο 

1.Ηιηθία: 

2.Φύιν: 

3.Εμάκελν: 

4.Υξσζηάηε θάπνην από ηα εμάκελα ηνπ καζήκαηνο; Αλ λαη 

πνηό/πνηά;.………………. 

5.Σί βαζκό είραηε ζηα πξνεγνύκελα εμάκελα; 

1o εμάκελν……  2o εμάκελν…… 3o εμάκελν..…. 

6.Σί βαζκό πηζηεύεηε ζα πάξεηε ζην ησξηλό;……… 

7.Πόζεο ώξεο ηε βδνκάδα αθηεξώλεηε ζην κάζεκα; 

     0-1          1-2          2-3       3-4        4-5         5-6       

8.Πνηό εμάκελν ζαο δπζθόιεςε πην πνιύ; 

     1
ν
             2

ν 
         3

ν
           4

ν
           θαλέλα       Όια 

9.Σν κάζεκα απνηειείηαη από ηέζζεξα εμάκελα ζηα νπνία ε ύιε είλαη ρσξηζκέλε 

αλά επνρή. Πόζν πηζηεύεηε ζαο βνεζάεη απηόο ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο ύιεο; 

     Πάξα πνιύ           Αξθεηά         Μέηξηα         Λίγν          Καζόινπ 

 

ρόιηα…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

10.Αλ δελ είζηε επραξηζηεκέλνη κε ην δηαρσξηζκό ηεο ύιεο αλά επνρή ζα 

πξνηηκνύζαηε: 

      Ύιε από όιεο ηηο επνρέο ρωξίο λα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

      Ύιε από ζπγθεθξηκέλε κόλν επνρή, ε νπνία ζεωξείηε όηη έρεη λα ζαο πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξα από άιιεο 

      Ύιε πνπ πξνηείλεη ην ππνπξγείν γηα ηα ωδεία 

      

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

11.πκθσλείηε κε ηε ρξήζε ξεπεξηνξίνπ ζην κάζεκα; 

        Ναη                    Όρη  

12.Θα πξνηηκνύζαηε: 

     Δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο Solfège  

     Καη ηα δύν (δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο Solfège + ρξήζε ξεπεξηνξίνπ) 

     Ύιε πνπ πξνηείλεη ην ππνπξγείν ζηα ωδεία 

     

Άιιν……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13.Ση ζαο δπζθόιεςε από ηα παξαθάησ πεξηζζόηεξν; πκπιεξώζηε δίπια από 

θάζε απάληεζή ζαο θαη ην εμάκελν/εμάκελα πνπ ζαο δπζθόιεςε. 

ΜΕΛΩΔΙΑ:   
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     Αζθήζεηο ηύπνπ  Solfège (ηξαγνύδη). Εμάκελν/εμάκελα…………………. 

     Άγλωζην (prima vista). Εμάκελν/εμάκελα:……………… 

     Δίθωλεο αζθήζεηο (γηα ηελ αλεμαξηεζία θωλήο-παημίκαηνο). 

Εμάκελν/εμάκελα…………………….. 

     Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή κειωδηώλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα……………………. 

     

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ΡΤΘΜΟ:       

     Αζθήζεηο Solfège (ξπζκηθνύ ηύπνπ). Εμάκελν/εμάκελα…………. 

     Ρπζκόο κειωδηώλ ζηελ prima vista. Εμάκελν/εμάκελα…………… 

     Δίθωλεο αζθήζεηο (γηα ηελ αλεμαξηεζία θωλήο-παημίκαηνο). 

Εμάκελν/εμάκελα………………… 

     Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ξπζκηθώλ ζρεκάηωλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα…………………  

     Πνιπξπζκίεο. Εμάκελν/εμάκελα……………………………… 

   

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................ 

ΑΡΜΟΝΙΑ (δηαδνρέο ζπγρνξδηώλ):   

    Σξαγνύδη ζπγρνξδηώλ κε παίμηκν κπάζζνπ ή ην αληίζηξνθν. 

Εμάκελν/εμάκελα…………. 

    Σξαγνύδη ωο κέινο ηεηξάθωλνπ ζπλόινπ (ζπγρνξδίεο). 

Εμάκελν/εμάκελα………….. 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή  αξκνληθώλ αθνινπζηώλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα…………… 

     

Άιιν……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ΤΓΥΟΡΔΙΕ   

    Σξαγνύδη ζπλερήζεωλ από έλα άηνκν. Εμάκελν/εμάκελα………….. 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ζπλερήζεωλ (Dictée). Εμάκελν/εμάκελα……………..  

    

Άιιν……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14.Πνην από ηα παξαπάλσ έρεη βειηησζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ καζήκαηνο; 

πκπιεξώζηε δίπια από θάζε απάληεζή ζαο πνην εμάκελν/εμάκελα πηζηεύεηε 

έρεη βειηησζεί. 

ΜΕΛΩΔΙΑ:       

    Αζθήζεηο ηύπνπ  Solfège (ηξαγνύδη). Εμάκελν/εμάκελα…………. 

    Άγλωζην (prima vista). Εμάκελν/εμάκελα…………… 

    Δίθωλεο αζθήζεηο (γηα ηελ αλεμαξηεζία θωλήο-παημίκαηνο). 

Εμάκελν/εμάκελα…………………. 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή κειωδηώλ (Dictée). Εμάκελν/εμάκελα……………. 
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Άιιν………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ΡΤΘΜΟ:   

    Αζθήζεηο Solfège (ξπζκηθνύ ηύπνπ). Εμάκελν/εμάκελα………………. 

    Ρπζκόο κειωδηώλ ζηελ prima vista. Εμάκελν/εμάκελα………….. 

    Δίθωλεο αζθήζεηο (γηα ηελ αλεμαξηεζία θωλήο-παημίκαηνο). 

Εμάκελν/εμάκελα…………………... 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ξπζκηθώλ ζρεκάηωλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα……………………. 

    Πνιπξπζκίεο. Εμάκελν/εμάκελα……………………….. 

    

Άιιν……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΜΟΝΙΑ (δηαδνρέο ζπγρνξδηώλ):   

    Σξαγνύδη ζπγρνξδηώλ κε παίμηκν κπάζζνπ ή αληίζηξνθα. 

Εμάκελν/εμάκελα…………. 

    Σξαγνύδη ωο κέινο ηεηξάθωλνπ ζπλόινπ (ζπγρνξδίεο). 

Εμάκελν/εμάκελα………….. 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή  αξκνληθώλ αθνινπζηώλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα…………….. 

   

Άιιν……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 ΤΓΥΟΡΔΙΕ 

    Σξαγνύδη ζπλερήζεωλ από έλα άηνκν. Εμάκελν/εμάκελα………….. 

    Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ζπλερήζεωλ (Dictée). 

Εμάκελν/εμάκελα……………….  

    

Άιιν……………………………………………………………………………………

…. ……………………………………………………………………………………. 

15.ε ηη βαζκό ζαο βνεζάλε νη αλαξηεκέλεο αζθήζεηο ηνπ compus;  

      Πάξα πνιύ         Αξθεηά         Μέηξηα      Λίγν        Καζόινπ  

16.Αλ δελ είζηε επραξηζηεκέλνο κε ηηο αζθήζεηο ηνπ compus ηί πξνηείλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

17.Πόζα εμάκελα ζεσξείηε όηη ρξεηάδεηαη ην κάζεκα; 

     1            2             3            4             5             6             7           8 

18.πκθσλείηε κε ηηο πξνόδνπο; 

     Ναη                  Όρη 

19.Αλ όρη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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20.Σν κάζεκα ζα ήηαλ θαιύηεξν αλ: 

 Οη αζθήζεηο ζην ζπίηη ήηαλ:  

 πεξηζζόηεξεο 

 Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο ζην ζπίηη είλαη ήδε αξθεηέο 

 Δε ζα έπξεπε λα έρνπκε αζθήζεηο γηα ην ζπίηη 

 Οη αζθήζεηο ζην compus ήηαλ:  

 πεξηζζόηεξεο 

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο ζην compus είλαη ήδε αξθεηέο 

Οη αζθήζεηο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 Οη πξόνδνη ήηαλ:  

 πην ζπρλέο 

Ληγόηεξν ζπρλέο  

 Οη πξόνδνη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 Η ρξήζε ξεπεξηνξίνπ ήηαλ:   

 πην ζπρλή 

 Ληγόηεξν ζπρλή 

 Η ρξήζε ξεπεξηνξίνπ δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

 Η ρξήζε ξεπεξηνξίνπ είλαη ήδε αξθεηή 

 Οη αζθήζεηο ηύπνπ solfège ήηαλ:  

Πεξηζζόηεξεο  

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο solfège δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

Οη αζθήζεηο solfège είλαη ήδε αξθεηέο 

 Οη ξπζκηθέο αζθήζεηο ήηαλ: 

Πεξηζζόηεξεο  

Ληγόηεξεο 

Οη ξπζκηθέο αζθήζεηο είλαη ήδε αξθεηέο  

Οη ξπζκηθέο αζθήζεηο δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 Οη αζθήζεηο Dictée ήηαλ: 

Πεξηζζόηεξεο 

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο Dictée είλαη ήδε αξθεηέο 

Οη αζθήζεηο Dictée δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 Οη αζθήζεηο κε αξκνληθέο αθνινπζίεο ήηαλ:  

Πεξηζζόηεξεο  

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο κε αξκνληθέο αθνινπζίεο είλαη ήδε αξθεηέο 

Οη αζθήζεηο κε αξκνληθέο αθνινπζίεο δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 Οη αζθήζεηο κε ζπλερήζεηο ήηαλ: 

Πεξηζζόηεξεο  

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο κε ζπλερήζεηο είλαη ήδε αξθεηέο 

Οη αζθήζεηο κε ζπλερήζεηο δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 
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 Οη αζθήζεηο prima vista ήηαλ: 

Πεξηζζόηεξεο 

Ληγόηεξεο 

Οη αζθήζεηο prima vista είλαη ήδε αξθεηέο  

Οη αζθήζεηο prima vista δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ 

 

         Αθνινπζνύζε ηελ ύιε πνπ πξνηείλεη ην ππνπξγείν γηα ηα ωδεία 

21.Έρεηε παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν κάζεκα ζε σδείν; 

      Ναη                      Όρη  

22.Αλ λαη πώο ζπζρεηίδεηαη ε ύιε ηνπ σδείνπ πνπ θνηηνύζαηε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

23.Πηζηεύεηε όηη ην κάζεκα ζαο βνεζάεη σο κνπζηθό; 

       Ναη                       Όρη 

24.Πνπ πηζηεύεηε πσο βνεζάεη ην κάζεκα; 

       ην ηξαγνύδη (λα ηξαγνπδάηε ηνληθά ζωζηά) 

       ηελ prima vista ζην όξγαλν 

       ηελ εμάζθεζε αθνπζηηθώλ ηθαλνηήηωλ 

       ηνλ απηνζρεδηαζκό 

       ην θνύξδηζκα παίδνληαο ην όξγαλν 

       ηε δηδαζθαιία νξγάλνπ ή ζεωξεηηθώλ 

       

Άιιν……………………………………………………………………………….........

......................................................................................................................................... 

25.Πηζηεύεηε όηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη ην κάζεκα; 

       Ναη              όρη  

26.Αλ όρη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

26.Αλ ην κάζεκα δελ ήηαλ ππνρξεσηηθό ζα ην επηιέγαηε; 

       Ναη                   όρη 

 

ΑΛΛΑ  

ΥΟΛΙΑ………..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

 

 

 


