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ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστήμων και Τεχνών 

ΤΜΗΜΑ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ       ΜΣ8000  ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οργανογνωσία   
Instrumentation  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚ
ΕΣ 

ΜΟΝΑΔ
ΕΣ 

Οργανογνωσία 2 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
Αγγλική (με τη μορφή ανεξάρτητης μελέτης) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, στην Αγγλική (με τη μορφή ανεξάρτητης μελέτης) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon 

 

https://www.uom.gr/msa/programma-spoydon
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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Περιγραφή επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: 
• να αναγνωρίζουν, προσδιορίζουν και περιγράφουν τα ηχοχρωματικά χαρακτηριστικά και τις 

βασικές τεχνικές παραγωγής ήχου των μουσικών οργάνων ορχήστρας.  
• να κατανοούν τις δεξιοτεχνικές ιδιαιτερότητές τους και τις τεχνικές των μεταξύ τους 

συνδυασμών.  
• να γνωρίζουν τα γενικά κατασκευαστικά στοιχεία (περί των οργάνων ορχήστρας).   
 
Επίπεδα επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
Γνώσεις: Eπίπεδο 6 
Δεξιότητες: Eπίπεδο 6 
Ικανότητες: Eπίπεδο 6 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο και σκοπός: 
Το μάθημα αφορά στη μελέτη των ηχοχρωματικών και δεξιοτεχνικών χαρακτηριστικών των οργάνων, 
για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα ηχητικά, τεχνικά και ηχοχρωματικά χαρακτηριστικά των 
οργάνων της ορχήστρας, καθώς και τις εκτάσεις τους, τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά παραγωγής ήχου 
και την ιστορική τους διαδρομή για την κατανόηση της θέσης τους εντός της ορχήστρας αλλά και της 
σολιστικής τους συμπεριφοράς.  Το μάθημα αυτό στόχο έχει εκτός από τα πιο πάνω να προετοιμάσει 
τους φοιτητές για τα μαθήματα Ενορχήστρωση Ι & ΙΙ.  Η βαθιά γνώση των μουσικών οργάνων από 
τους φοιτητές συμβάλλει στην ολοκλήρωσή τους ως μουσικοί.    
 
Επιμέρους θεματικές: 
 Παραγωγή ήχου 

• Ξύλινα όργανα ορχήστρας 

• Χάλκινα όργανα ορχήστρας 

• Κρουστά όργανα ορχήστρας 

• (άλλα όργανα): Άρπα, Όργανο, Κιθάρα, Ακορντεόν, Μπάντζο. 

• Έγχορδα ορχήστρας 

• Mutes    

• Ζητήματα ηχητότητας και ηχητικής ισορροπίας 

• Ζητήματα δακτυλοθεσίας 

• Ζητήματα παραγωγής αρμονικών 

• Νέες τεχνικές παραγωγής ήχου και πολυηχήσεις (multiphonics)   

• Ζητήματα οργανολογίας 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Διάλεξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση PowerPoint και διαδικτύου στη διδασκαλία. 
 
Χρήση ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης CoMPus (http://compus.uom.gr/) στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 

Μελέτη & ανάλυση έργων και βιβλιογραφίας
 13 

Εργαστηριακή άσκηση 13 
Συγγραφή εργασιών 19 

Εξετάσεις 4 
 

Σύνολο 75 (25Ω/ECTS)  

http://compus.uom.gr/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική, Αγγλική. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
• Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του μαθήματος στο CoMPus οι υποχρεωτικές 
και οι προαιρετικές εργασίες Οργανογνωσίας. Οι 
φοιτητές παραδίδουν τις εργασίες στο διδάσκοντα για 
διόρθωση και σχολιασμό, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις τις 
παρουσιάζουν προφορικά κατά τις εβδομαδιαίες ώρες 
συνεργασίας με τον διδάσκοντα. 

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε θέματα που 
καλύπτουν τη ύλη του μαθήματος.  

Κριτήρια αξιολόγησης: 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος 
στο CoMPus. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) 
Αβέρωφ, Έφη.  Εισαγωγή στην Οργανογνωσία.  Φ. Νάκας Αθήνα 1978.                                                                                              
Ρίμσκι – Κορσακοφ, Οι Βάσεις της Ενορχήστρωσης (Ν.  Μετάφραση: Γ. Π. Πλουμπίδης). 
Παπαγρηγορίου – Νάκας.   
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 
Adler, Samuel.  The Study of Orchestration.  W.W. Norton Co. Inc. NY, 1980 
Blatter, Alfred.  Instrumentation / Orchestration.  Schirmer Books, NY, 1980   
Carse, Adam Von Ahn.  The History of Orchestration.  Barnes & Noble, 1955    
Del Mar, N.  The Anatomy of the Orchestra. University of California Press, Berkley, 1987. 
Piston, W. Orchestration. Norton, W. W. & Company, Inc. 1955. 

 

http://www.amazon.com/History-Orchestration-International-Library-Music/dp/0722252056/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1256106877&sr=1-12
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjHnoSx2o_kAhWS4MgKHYo0CXAYABAPGgJxdQ&sig=AOD64_1veu6eXnvgLlDoPTVydRmS8TNF_g&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjvgv-w2o_kAhWLmOAKHQIfBW8Q2ysIEA&adurl=
http://www.amazon.com/History-Orchestration-International-Library-Music/dp/0722252056/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1256106877&sr=1-12
https://www.barnesandnoble.com/s/%2522Norton,%2520W.%2520W.%2520&%2520Company,%2520Inc.%2522%3Bjsessionid=BAAB0A7CCB8FC817ED668BCE471AE23B.prodny_store02-atgap18?Ntk=Publisher&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall

