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Στόχος 
Μαθήματος 

Το μάθημα εστιάζει στη διαχείριση και διεύθυνση μουσικών συνόλων και 
στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη τόσον όσον αφορά αυτήν καθ’ 
αυτήν την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά, κυριότερα, την παιδαγωγική 
προσέγγιση και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στο 
να καλλιεργήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να 
έχει ένας πετυχημένος μουσικός/μαέστρος/παιδαγωγός/εμψυχωτής 
μουσικοπαιδαγωγός ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποιο μουσικό 
σύνολο. Περαιτέρω, μέσα από την επαφή με τη σχετική βιβλιογραφία και 
έρευνα στον τομέα αυτό, το μάθημα παρέχει στους φοιτητές το 
θεωρητικό, φιλοσοφικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο για να εμβαθύνουν 
και να ερευνήσουν καλύτερα τη διαδικασία της μουσικής διδασκαλίας, 
ερμηνείας και δημιουργίας στην πράξη. Τέλος, μέσα από την ατομική 
μελέτη σε διάφορα μουσικά όργανα και τις πρόβες που θα γίνουν στα 
πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα βιώσουν τη σημαντικότητα της 
συμμετοχής, της δημιουργίας, της συνεργασίας και το αίσθημα της 
«ροής» (flow) στα πλαίσια ενός στα πλαίσια ενός μουσικού συνόλου. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα 
είναι σε θέση να:  
 

 Τοποθετούνται σχετικά με σημαντικά σύνολα μουσικής δωματίου, 
ορχήστρες, χορωδίες, σύνολα πνευστών, συγκροτήματα και άλλα 
οργανικά και χορωδιακά σύνολα στη χώρα τους και το εξωτερικό. 

 Συζητούν και αξιολογούν ζητήματα μουσικής ερμηνείας σχετικά 
με έργα για μικρά και μεγάλα μουσικά σύνολα.  

 Αναλύουν κριτικά συγκεκριμένες ερμηνείες έργων για μικρά και 
μεγάλα μουσικά σύνολα.  

 Συμμετέχουν δημιουργικά ως ενεργοί μουσικοί σε μουσικό 
σύνολο, μελετώντας και παρουσιάζοντας ένα επιλεγμένο και 
ποικίλο ρεπερτόριο. 



 Συνεργάζονται δημιουργικά ως ενεργοί μουσικοί και μαέστροι 
όσον αφορά στην επιλογή, προετοιμασία, διασκευή, εκτέλεση και 
παρουσίαση επιλεγμένου και ποικίλου ρεπερτορίου. 

 Εκτελούν ως μέρος μουσικού συνόλου, ένα ποικίλο ρεπερτόριο 
με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια, μουσικότητα και ευαισθησία, καθώς 
και με καλό ήχο, σωστό ρυθμό, άρθρωση, τονικό ύψος και 
συγχρονισμό.  

 Γνωρίζουν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα 
αναφορικά με τη συμμετοχή σε διάφορα μουσικά σύνολα. 

 Λειτουργούν δημιουργικά και αυτοσχεδιαστικά στα πλαίσια του 
μουσικού συνόλου. 

Προαπαιτούμενα Kανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσα από διαλέξεις, ομαδικές 
συζητήσεις, ακρόαση και ανάλυση βιντεογραφημένων έργων μουσικής, 
παρουσιάσεις, ατομικές πρόβες και εμφανίσεις. Οι υποχρεώσεις των 
φοιτητών για το μάθημα περιλαμβάνουν γραπτές εργασίες, ακροάσεις και 
κριτική τοποθέτηση σχετικά με ηχογραφημένες ερμηνείες έργων και 
μελέτη επιλεγμένης βιβλιογραφίας. Παράλληλα, απαιτείται από τους 
φοιτητές να μελετούν και να βελτιωθούν στο ατομικό μουσικό τους 
όργανο καθώς και σε διάφορα άλλα διαθέσιμα μουσικά όργανα όπως ο 
αυλός, τα κρουστά, η φωνή κα., να οργανώνουν, να προετοιμάζονται και 
να συμμετέχουν σε πρόβες μουσικού συνόλου, καθώς και να 
συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε εμφανίσεις που θα προγραμματιστούν. 
Συγκεκριμένα, στο μάθημα θα καλυφθούν θέματα που αφορούν την 
ιστορική εξέλιξη των διαφόρων μουσικών συνόλων έντεχνης και 
δημοφιλούς μουσικής. Θα γίνει επίσης αναφορά στη δράση ποικίλων 
μουσικών συνόλων στην Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και σε 
μουσικά σύνολα που θεωρούνται ορόσημα στον τομέα τους.   
Σημαντικό κομμάτι του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελεί ο 
αναστοχασμός για το ρόλο και τη σημαντικότητα της συμμετοχής σε 
μεγάλα και μικρά μουσικά σύνολα στη μουσική παιδεία των μαθητών και 
επαγγελματιών μουσικών. Οι φοιτητές θα προσεγγίσουν σημαντικές 
αρχές συμμετοχής, προετοιμασίας, εκτέλεσης και παρουσίασης 
μουσικών συνόλων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση της 
μουσικής χωρίς άγχος αλλά με μουσικότητα και ευαισθησία. Θα κληθούν 
επίσης να ενημερωθούν και εμβαθύνουν αναφορικά με τις σύγχρονες 
μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις στον τομέα των μουσικών συνόλων.  
Τέλος, σημαντικότατο μέρος του πρακτικού μέρους του μαθήματος 
αφορά στην έμπρακτη συμμετοχή και δράση των φοιτητών σε επιλεγμένα 
μουσικά σύνολα, ανάλογα με το όργανο, τις ικανότητες τους και τις 
διαθέσιμες επιλογές. Θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να μελετήσουν, 
να διασκευάσουν, να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα 
επιλεγμένο είδος ρεπερτορίου. Κάποιες από τις πρόβες και η τελική 
παρουσίαση θα βιντεογραφηθούν. Περαιτέρω, θα εμπλακούν ενεργά σε 
δημιουργικές προσεγγίσεις του ρεπερτορίου καθώς και με τον 
αυτοσχεδιασμό στα πλαίσια του μουσικού συνόλου. 
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