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Τμήμα πιάνου
Το πιάνο είναι ένα πληκτροφόρο όργανο με έκταση 7⅓
οκτάβες και είναι μοναδική ανάμεσα στα ακουστικά
όργανα,με εξαίρεση το εκκλησιαστικό όργανο.Η δυνατότητα
να δίνει μια διαφορετική νότα από το κάθε δάχτυλο και να
κάνει κάθε νότα απαλή ή δυνατή, δίνει στο πιάνο μια
εκπληκτική ποικιλία έκφρασης. Οι μεγαλύτεροι συνθέτες της
κλασικής και σύγχρονης μουσικής έχουν συνθέσει
αριστουργήματα για αυτό το όργανο. Οι δυνατότητες που
προσφέρει και ο πλούτος του ρεπερτορίου του αποτελεί
ιδανικό όργανο γιά εκμάθηση ακόμα κι αν ο μαθητής κάνει
άλλο όργανο. Μαθήματα πιάνου μπορούν να ξεκινήσουν
παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, αλλά υπάρχουν και τμήματα
για ενήλικες.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

3

Μέση

3

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

11-12

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ετη σπουδών

Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1

6

Τμήμα εγχόρδων
Στο Τμήμα Εγχόρδων διδάσκονται τα όργανα της
οικογένειας των εγχόρδων, δηλαδή το βιολί, η
βιόλα, το βιολοντσέλλο και το κοντραμπάσσο.
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Το βιoλί είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με
δοξάρι. Έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (σολ, ρε,
λα, μι), που χορδίζονται κατά διαστήματα πέμπτης και η
μουσική του έκταση περιλαμβάνει 44 χρωματικούς
φθόγγους.Στην Ελλάδα το βιολί είναι πολύ διαδεδομένο
κυρίως στην παραδοσιακή μικρασιατική, νησιώτικη και
κρητική μουσική.

Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

3

Μέση

3

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

11-12

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1
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Η βιόλα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ένα βιολί σε
μέγεθος και έχει ένα χαμηλότερο και βαθύτερο ήχο.Η
μουσική που έχει γραφτεί για την βιόλα κατά κύριο λόγο
χρησιμοποιεί το κλειδί του Ντο, το οποίο χρησιμοποιείται πιο
σπάνια.

Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

2

Μέση

3

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

10-11

Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1
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Το βιολοντσέλο έχει ένα πλούσιο και δυνατό ήχο. Είναι
βασικό όργανο τόσο στη μουσική δωματίου όσο και στη
συμφωνική ορχήστρα.
Η άνοδος του οργάνου άρχισε στην Ιταλία τον 17o αι., με τον
Μπαχ και τις Σουίτες του για σόλο βιολοντσέλο και σταδιακά
άρχισαν να ανακαλύπτονται οι τεχνικές και οι εκφραστικές
δυνατότητές του.
Με τον ρομαντισμό, το βιολοντσέλο πήρε ξεχωριστή θέση
στην ορχήστρα ως στοιχείο αυτόνομo,και το χρησιμοποίησαν
στη μουσική δωματίου και σε κοντσέρτα, ισότιμα με το βιολί.

Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

2

Μέση

3

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

10-11

Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1
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Το κοντραμπάσο είναι το μεγαλύτερο και με το βαθύτερο
ήχο όργανο στην οικογένεια των εγχόρδων.Εκτός από την
συμφωνική μουσική,το κοντραμπάσο χρησιμοποιείται και σε
άλλα είδη μουσικής όπως η τζαζ, μπλουζ, rock and roll,
rockabilly, country, bluegrass, και tango.
Μπορεί να παίζεται με δοξάρι ή με τα δάχτυλα (pizzicato).

Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

1

Κατωτέρα

1

Μέση

2

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

7-8

Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1
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Tμήμα πνευστών
Τα πνευστά είναι μουσικά όργανα στα οποία η
παραγωγή ήχου είναι συνέπεια της δόνησης ενός
σώματος ή μιας στήλης αέρα.
Χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: Τα ξύλινα και
τα χάλκινα. Στα ξύλινα πνευστά περιλαμβάνονται το
φλάουτο, το όμποε, το κλαρινέτο, το φαγκότο, και το
σαξόφωνο, ενώ στα χάλκινα το κόρνο, η τρομπέτα, το
τρομπόνι, και η τούμπα.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

1

Κατωτέρα

2

Μέση

2

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

8-9

Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Μορφολογία

2

Πρίμα Βίστα

2

Υποχρεωτικό πιάνο

2

Ομαδικές ασκήσεις
πνευστών

1

12

Σχολή μονωδίας
Στη φωνητική μουσική οι σπουδαστές μελετούν την τεχνική και το
ρεπερτόριο της Όπερας, του Ορατορίου, το Lied, καθώς και
τραγούδια κλασικά αλλά και νεότερα όπως έντεχνα και μιούζικαλ.
Tραγουδιστές που έγιναν διάσημοι σε όλον τον κόσμο όπως oι
Mαρία Kάλλας, Νίκος Ζαχαρίου, Κώστας Πασχάλης, Δημήτρης
Kαβάκος, Mαρκέλλα Xατζιάνο κ.ά. έκαναν τα πρώτα τους βήματα
στο Εθνικό Ωδείο.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

1

Κατωτέρα

2

Μέση

2

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

8-9

Υποχρεωτικά μαθήματα
Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2-3

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

2

Υποχρεωτικό πιάνο

2

Μελοδραματική

2
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Τμήμα κλασσικής κιθάρας
Η κλασική κιθάρα είναι μια κιθάρα με έξι χορδές και είναι
το είδος της κιθάρας που χρησιμοποιείται για την
ερμηνεία κομματιών κλασικής μουσικής.
Συνήθως παίζεται με τα δάκτυλα (και όχι με πένα όπως η
ακουστική κιθάρα) και οι χορδές της είναι από νάυλον
και όχι μεταλλικές όπως στις ακουστικές κιθάρες.
Μαθήματα κιθάρας μπορούν να παρακολουθήσουν
παιδιά από 5-6 χρονών, αλλά με μικρότερη κιθάρα
(μέγεθος 1/2).
Από 7-8 χρονών και άνω, ανάλογα με τη σωματική τους
ανάπτυξη, οι μαθητές μπορούν να πάρουν κιθάρα
κανονικού μεγέθους.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

3

Μέση

3

Ανωτέρα

3

Σύνολο ετών

11

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ετη σπουδών

Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2

Διδασκαλία

2

Μορφολογία

2

Χορωδία

1
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Τμήμα Κρουστών
Τα κρουστά είναι μια μεγάλη οικογένεια μουσικών
οργάνων.
Ονομάζονται καθ' αυτόν τον τρόπο επειδή η μέθοδος
διέγερσης αυτών των οργάνων είναι η κρούση:
ο παραγόμενος ήχος προκαλείται χτυπώντας το όργανο
(ή μέρος αυτού) με κάποιο ειδικό εξάρτημα
(λ.χ., μπαγκέτα) ή με τα χέρια.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

3

Μέση

3

Ανωτέρα

3

Σύνολο ετών

11

Υποχρεωτικά μαθήματα
Θεωρία

3

Πρίμα βίστα

2

Ορχήστρα

2

Ομαδικές ασκήσεις με
έγχορδα ή κρουστά

2
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Τμήμα Ακκορντεόν
Το ακορντεόν είναι ένα αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό
όργανο, διαίτερα διαδεδομένο στη λαϊκή και παραδοσιακή
μουσική πολλών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών χωρών.
Ο ήχος παράγεται με τη δόνηση μεταλλικών ελασμάτων
στο εσωτερικό του, που πάλλονται με τη ροή του αέρα.
Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του, αλλά και της
ιδιότητάς του να συνδυάζει μελωδία και συνοδεία,
το ακορντεόν αγαπήθηκε και ενσωματώθηκε στη λαϊκή
και παραδοσιακή μουσική πολλών λαών.
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Τάξη

Έτη σπουδών

Προκαταρκτική

2

Κατωτέρα

3

Μέση

3

Ανωτέρα

3-4

Σύνολο ετών

11-12

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ετη σπουδών

Θεωρία

3

Αρμονία

3

Σολφέζ

6

Ιστορία μουσικής

2

Μουσική δωματίου

2

Διδασκαλία

2

Πρίμα Βίστα

2

Χορωδία

1
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Ο τομέας των ανώτερων θεωρητικών είναι ένα σημαντικό
στήριγμα των μουσικών σπουδών.
Σήμερα, συνεχίζουμε την παράδοση του ωδείου μας πού
είναι γνωστό για το υψηλό επίπεδο σπουδών στον τομέα
των θεωρητικών.
Τα μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτόν τον κύκλο
σπουδών είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), Αντίστιξη, η
Φούγκα και η Σύνθεση.

Τάξη

Έτη σπουδών

Aρμονία

3-4

Αντίστιξη

2

Φούγκα

2

Σύνθεση

4

Σύνολο ετών

11-12
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Ηλεκτρική / Ακουστική Κιθάρα
Το πρόγραμμα σπουδών της ηλεκτρικής / ακουστικής κιθάρας
αποτελείται από οκτώ επίπεδα. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης
για κάθε επίπεδο είναι 6 μήνες.
Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει: Συγχορδίες, κλίμακες και
arpeggios, συνοδευτικό παίξιμο, αυτοσχεδιασμό, διάβασμα
παρτιτούρας και performance. Τελειώνοντας το 8ο επίπεδο ο
σπουδαστής έχει αποκτήσει πρακτική εμπειρία με τα ακόλουθα
στυλ μουσικής: Blues, Rock, Pop, Metal, Funk, Jazz, Latin, και
Fusion.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Ηλεκτρικό / Ακουστικό Μπάσο
Το πρόγραμμα σπουδών του ηλεκτρικού / ακουστικού μπάσου
αποτελείται από οκτώ επίπεδα. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης
για κάθε επίπεδο είναι 6 μήνες. Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει:
Συγχορδίες, κλίμακες και arpeggios, συνοδευτικό παίξιμο
(comping), αυτοσχεδιασμός, διάβασμα παρτιτούρας και
performance. Τελειώνοντας το 8ο επίπεδο ο σπουδαστής έχει
αποκτήσει πρακτική εμπειρία με τα ακόλουθα στυλ μουσικής:
Blues, Rock, Pop, Metal, Funk, Jazz, Latin, και Fusion.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Τύμπανα / Κρουστά
Το πρόγραµµα σπουδών για τα ντραµς αποτελείται από οκτώ επίπεδα.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για κάθε επίπεδο είναι 6 µήνες.
Το κάθε επίπεδο περιλαµβάνει:
Ασκήσεις τεχνικής χεριών: Stick control, τονισµούς, single stroke roll.
Ασκήσεις τεχνικής ποδιών: Τεχνική µπότας, τεχνική hi hat,
συνδυασµοί µπότας και hi hat, εφαρµογή του stick control στα πόδια.
Combination (Συντονισµός χεριών και ποδιών), αυτοσχεδιασµός.
Τελειώνοντας το 8ο επίπεδο ο σπουδαστής έχει αποκτήσει
πρακτική εµπειρία µε τα ακόλουθα στυλ µουσικής: Blues, Rock,
Pop, Metal, Funk, Jazz, Latin, και Fusion.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Πνευστά
Οι σπουδές στα πνευστά ολοκληρώνονται σε δώδεκα
επίπεδα τέσσερα προκαταρκτικά και οχτώ επίπεδα όπου ο
μαθητής συμμετέχει και σε ensemble.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε κάθε επίπεδο κλασσική
σπουδή, μοντέρνα σπουδή, σολφέζ και κομμάτια
ρεπερτορίου.
Τελειώνοντας το 12ο επίπεδο ο σπουδαστής έχει καλύψει
ολοκληρωμένα τα ακόλουθα στυλ: Blues, Rock, Funk, Jazz,
Latin, Latin Jazz και Fusion.
Eπίσης έχει καλύψει τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες
σε όλες τις τονικότητες με αρπίσματα και διαστήματα
καθώς και τις συμμετρικές κλίμακες, τρόπους,blues
κλίμακες και αλλοιωμένες πεντατονικές.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Σύγχρονο Πιάνο / Keyboards
Το πρόγραμμα σπουδών του σύγρονου πιάνου αποτελείται από
οκτώ επίπεδα. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για κάθε επίπεδο
είναι 6 μήνες.
Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει: Συγχορδίες, κλίμακες και
arpeggios, συνοδευτικό παίξιμο, αυτοσχεδιασμό, διάβασμα
παρτιτούρας και performance.
Τελειώνοντας το 8ο επίπεδο ο σπουδαστής έχει αποκτήσει
πρακτική εμπειρία με τα ακόλουθα στυλ μουσικής: Blues, Rock,
Pop, Metal, Funk, Jazz, Latin, και Fusion.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Σύγχρονο Τραγούδι
Σε αυτό το τμήμα ο σπουδαστής διδάσκεται τη σωστή
χρήση της φωνής του, ώστε να αποδίδει στο έπακρο τις
δυνατότητές του, χωρίς να κουράζεται και χωρίς να την
καταστρέφει . Μέλημά μας είναι να αναδείξει τις
δυνατότητές του. Η εκγύμναση γίνεται με ειδικές
ασκήσεις. Διδάσκεται τα διάφορα στυλ και δίνεται έμφαση
στο ρεπερτόριο που ταιριάζει στη φωνή του και στο ύφος
του.Στους επαγγελματίες ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα
για τη βελτίωση της τεχνικής τους.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Έτη σπουδών

Θεωρία / Αρμονία
σύγχρονου τμήματος

2

Ensemble (μουσικά σύνολα) 2
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Παραδοσιακή Μουσική
Διδάσκονται:
Μπουζούκι τρίχορδο/τετράχορδο, λαούτο, ούτι, λαϊκή
κιθάρα, μπαγλαμάς, τζουράς, παραδοσιακό κλαρίνο.
Παραδοσιακή Χορωδία
Εργαστήρι κρουστών
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Μουσική Προπαιδεία
Τα τμήματα μουσικής προπαιδείας δημιουργήθηκαν
αποκλειστικά για τους μικρούς φίλους της μουσικής. Με
οδηγούς τη μουσική, την κίνηση, το τραγούδι και το
παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή, αρχικά, με τις
πρώτες, βασικές έννοιες της μουσικής. Εν συνεχεία,
μυούνται στην παγκόσμια μουσική γλώσσα, μαθαίνουν τη
σωστή παραγωγή του ήχου, τις ρυθμικές αξίες,
αυτοσχεδιάζουν και παίζουν σε μικρά σύνολα. Με τη

Τμήμα Μεταλλόφωνου
Απευθύνεται σε μικρούς μουσικούς ηλικίας 3 ½ έως 4 ½
ετών.
Διάρκεια: 30΄/εβδομάδα

Τμήματα Φλογέρας & Αρμονίου
Απευθύνεται σε μικρούς μουσικούς ηλικίας 4 ½ έως 6
ετών.
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