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Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση της εξέλιξης της μουσικής 
ιστορίας μέσω στυλιστικών χαρακτηριστικών και εννοιών που 
συναντούνται στο σχετικό ρεπερτόριο. Το μάθημα στοχεύει στην 
κριτική επισκόπηση και θεωρητική, οπτική και ακουστική ανάλυση 
αντιπροσωπευτικών μουσικών τάσεων από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, καλύπτοντας φάσμα μουσικών ειδών και γενών, 
τοποθετώντας τα στο κοινωνιολογικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της 
κάθε εποχής. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένονται να 
είναι σε θέση να:  

 Προσδιορίζουν και στη συνέχεια να προβαίνουν σε συγκριτική 
επεξήγηση και ανάπτυξη μουσικών τάσεων και μουσικού 
ρεπερτορίου από διαφορετικά είδη και ιστορικές εποχές  

 Αναγνωρίζουν τόσο ακουστικά όσο και σε έντυπη μορφή είδη, 
γένη και μουσικές τάσεις  

 Τοποθετούν στο σωστό ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο και 
γένος ποικιλία ρεπερτορίου 

 Περιγράφουν στυλιστικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν 
διαφορετικά είδη και μουσικά έργα 

 Ερμηνεύουν θέματα μουσικού ρεπερτορίου και ιστορίας μέσα 
από την εξέλιξη των χαρακτηριστικών αντιπροσωπευτικών 
ειδών και μουσικών τάσεων 

 Εντοπίζουν τεχνικές εκτέλεσης, στυλ και έκφρασης ποικίλων 
ιστορικών ρεπερτορίων 

 Αξιολογούν τις πιθανές συνθήκες εκτέλεσης ρεπερτορίου, 
λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο, τον τόπο, το γένος μουσικής 
και τους εκτελεστές 

 Συζητούν ζητήματα που εφάπτονται σε συγκεκριμένο 
ρεπερτόριο και μεθόδους πρακτικής εκτέλεσης 



 Καθορίζουν κριτικά επερχόμενες αλλαγές σε θέματα μουσικού 
ρεπερτορίου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους 

Προαπαιτούμενα Κανενα Συναπαιτούμενα Κανενα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα προσφέρει ενδελεχή κριτική θεώρηση και ανάλυση της 
ανάπτυξης και εξέλιξης αντιπροσωπευτικών θεμάτων σχετικών με 
μουσική ιστορία και ρεπερτόριο.  Έμφαση θα δοθεί σε καινοτόμες 
μεθόδους, τάσεις και εξελίξεις σε διαφορετικούς τομείς 
αντιπροσωπευτικών μουσικών τάσεων και ειδών, καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα μουσικών παραδόσεων όπως κλασική μουσική, μουσική 
τζαζ, παραδοσιακή μουσική.  Οι φοιτητές θα μελετήσουν αριθμό 
μουσικών εγχειριδίων, ιστορικών πηγών, παρτιτούρων, έργων και 
μουσικών παραδόσεων, συνδυασμένων με ακουστικά παραδείγματα 
εκάστου είδους για να κατανοήσουν είδη, γένη και μεθόδους εκτέλεσης, 
εφαρμόζοντας έννοιες στην κατανόηση των διαφορετικών ειδών και 
ρεπερτορίων.  Μέσα από το μάθημα θα αναπτύξουν ευαισθησία και 
κριτική προσέγγιση σε διαφορετικά στυλ, τεχνικές και ζητήματα 
έκφρασης ανάμεσα σε ποικίλα ιστορικά ρεπερτόρια. 

Μέσω της εξοικείωσής τους με ζητήματα ιστορίας, θεωρίας και 
ρεπερτορίου θα μπορούν να συσχετίζουν και να τοποθετούν 
συγκεκριμένο ρεπερτόριο σε αντίστοιχα μουσικά είδη και χρονικά 
πλαίσια, μέσω κριτικής σκέψης και ανάλυσης.  Επιπλέον, θα 
εντοπίζουν και να αναλύουν διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, 
βασισμένοι στα ιδιότυπα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
μουσικού γένους. 

Επίσης, οι φοιτητές θα αντιμετωπίσουν και θα αξιολογήσουν ζητήματα 
ρεπερτορίου και εξέλιξης της ιστορίας και θεωρίας της μουσικής σε 
σχέση με το περιβάλλον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο 
καθοριστικό για τη διαμόρφωση του εκάστοτε μουσικού γένους και τη 
συνεπαγόμενη υποδοχή του στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο. 

Αποκομίζοντας μία ποικίλη συγκομιδή από διαφορετικές εκφάνσεις, 
έννοιες και ορισμούς μουσικών ειδών και σχετικών μουσικών 
ρεπερτορίων, οι φοιτητές θα εστιάσουν στη μελέτη μουσικών γενών 
δικής τους επιλογής, εφαρμόζοντας κριτική ανάλυση και εις βάθος 
αναφορά σε ρεπερτόριο, ύφος, σημειογραφία και μουσικά 
παραδείγματα του επιλεγμένου γένους.  
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