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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 

λόγω των ειδικών συνθηκών και περιορισμών, η εξέταση του μαθήματος 

θα πραγματοποιηθεί στα περισσότερα ζητούμενα με ατομικό ραντεβού 

μέσω Skype ή με αποστολή αρχείων. Για οποιαδήποτε απορία, 

διευκρίνιση ή και βοήθεια είμαι στη διάθεσή σας.  Το e-mail μου είναι 

k_vasiliki@hotmail.com. 

Αναλυτικά: 

1. Παλιά προφορικά 

 Α. Κλειδιά ντο (2,5 βαθμοί) 

Σολφέζ με τρίφωνες μελωδίες γραμμένες σε σύστημα τριών 

πενταγράμμων (κλειδιά σολ, ντο, φα). Παίζετε τις δύο φωνές στο πιάνο 

και τραγουδάτε τους φθόγγους της τρίτης. Επιλέγετε όποιο από τα 

δοσμένα κομμάτια θέλετε και τραγουδάτε όποια φωνή θέλετε εσείς.  

Βιντεοσκοπημένο αρχείο και αποστολή στο mail μου ή ατομικό 

ραντεβού στο Skype (εάν δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία της 

βιντεοσκόπησης) ή εξέταση δια ζώσης στο ΤΜΣ αμέσως μετά τα γραπτά.  

 Β. Χορωδιακό (2,5 βαθμοί) 

Επιλέγετε ένα χορωδιακό, όποιο θέλετε εσείς 1. Bolyongás (Béla Bartók) 

2. Ave Verum Corpus (Francis Poulenc) και το ηχογραφείτε ως εξής:  

Χρειάζεστε δύο συσκευές ηχογράφησης (κινητό, τάμπλετ, κ.τ.λ.). Η 

λογική είναι ότι κάθε φορά προσθέτετε (ηχογραφώντας) μια φωνή πάνω 

στις προηγούμενες. Τα κομμάτια είναι τρίφωνα επομένως πρέπει να 

ακολουθήσετε 3 βήματα: 

 Τραγουδάτε και ηχογραφείτε στη συσκευή Α τη μία φωνή, όποια 

θέλετε. 

 Βάζετε αυτό που ηχογραφήσατε να παίξει και πάνω σε αυτό 

τραγουδάτε μια άλλη φωνή του τραγουδιού. Ταυτόχρονα, όλο αυτό 

το ηχογραφείτε στη συσκευή Β.  

 Έχετε λοιπόν ως τώρα, ένα δίφωνο και χρειάζεστε και την τρίτη 

φωνή. Βάζετε το δίφωνο να παίξει στη συσκευή Β, τραγουδάτε την 



τρίτη φωνή και όλο αυτό που ακούγεται το ηχογραφεί η πρώτη σας 

συσκευή. 

Δεν χρειάζεται μίξη, μετρονόμος, studio ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα 

βαθμολογηθεί ο τέλειος ήχος συσκευής, αλλά το σωστό κούρδισμα. Στην 

αρχή παίρνετε τον τόνο και χτυπάτε ή παίζετε με τον πρώτο φθόγγο ένα 

μέτρο σαν να το διευθύνατε για να ξέρετε πότε θα ξεκινήσετε.  

Αποστολή ηχογραφημένου αρχείου στο mail μου. 

 Γ. Ρυθμικές ασκήσεις (2,5 βαθμοί) 

Πρέπει να αποδώσετε σωστά το ρυθμικό σολφέζ που θα ζητηθεί, 

διευθύνοντας παράλληλα με το ένα χέρι, χτυπώντας τις αξίες των 

φθόγγων με το άλλο και κρατώντας τον χτύπο με το πόδι. Το ζητούμενο 

θα εξεταστεί με ατομικό ραντεβού μέσω Skype. Επιλέγω εγώ τη ρυθμική 

άσκηση. 

 Δ. Διαδοχή συγχορδιών (2,5 βαθμοί) 

Οι διαδοχές που θα εξεταστούν, θα είναι από το φυλλάδιο που δόθηκε 

στο μάθημα. Το ζητούμενο θα εξεταστεί με ατομικό ραντεβού μέσω 

Skype. Επιλέγω εγώ τη διαδοχή και την κλίμακα (έως 3 αλλοιώσεις). 

 

 

2. Παλιά γραπτά 

  

Α. Αναγνώριση κλιμάκων (2,5 βαθμοί) 

Αναγνώριση κλιμάκων τις οποίες αναλύσαμε στο μάθημα (ακουστική, 

πεντατονικές). Θα ακουστούν πέντε κλίμακες. Το ζητούμενο θα εξεταστεί 

με ατομικό ραντεβού μέσω Skype. 

 Β. Αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών (2,5 βαθμοί) 

Θα ακουστεί μια αρμονική διαδοχή. Αρχικά θα δοθεί η τονικότητα και 

στη συνέχεια θα επαναληφθεί η διαδοχή χ φορές. Ζητείται να γραφούν η 

σοπράνο, ο μπάσος καθώς και οι βαθμίδες που ακούστηκαν. Το 

ζητούμενο θα εξεταστεί στο ΤΜΣ.  

 Γ. Υπαγόρευση δίφωνου μουσικού κειμένου (2,5 βαθμοί) 

Θα πρέπει να γραφεί σε δύο πεντάγραμμα (σύστημα σολ και φα) 

τηρώντας τους ορθογραφικούς κανόνες. Το ζητούμενο θα εξεταστεί στο 

ΤΜΣ.  



 Δ. Υπαγόρευση μουσικού κειμένου (2,5 βαθμοί) 

Ακούγεται μια ατονική μελωδία σε επαναλαμβανόμενα δίμετρα  (στην 

αρχή και στο τέλος ολόκληρη). Ζητείται να γραφεί η μελωδία τηρώντας 

τους ορθογραφικούς κανόνες.  Το ζητούμενο θα εξεταστεί στο ΤΜΣ. 

 

 Για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει 

να περάσουν τους 5 βαθμούς στη γραπτή εξέταση και τους 5 

βαθμούς στην προφορική εξέταση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει 

από τον μέσο όρο των δύο. 

 Υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης δια ζώσης αμέσως μετά τη γραπτή 

εξέταση, για όσους δεν επιθυμούν να στείλουν αρχεία, ή να 

εξεταστούν μέσω Skype. 

 Δίνεται η δυνατότητα ατομικής εξέτασης μέσω Skype στα γραπτά, 

εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης δια ζώσης. 

 Εάν δεν έχετε κάποιο φυλλάδιο, επικοινωνήστε μαζί μου στο mail 

που έγραψα παραπάνω για να σας το στείλω. 

 Είμαι στη διάθεσή σας για κάποια επαναληπτικά βοηθητικά 

μαθήματα κατόπιν επικοινωνίας. 

 Η αποστολή αρχείων μπορεί  να γίνει μέχρι και την Κυριακή 20 

Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 

 

Να είστε όλοι καλά, 

Κωνσταντίνου Βασιλική 


