
Η ελληνική Μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

 

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα«Η ελληνική Μουσική 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», 480 ωρών. 

 

Περιγραφή Προγράμματος 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι εντατικό ετήσιας διάρκειας (480 ωρών) 

και έχει ως θέμα τη μουσική στον ελλαδικό χώρο μέσα στην ιστορική της διαδρομή από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καλύπτει δηλαδή ένα μεγάλο εύρος, τόσο χρονικό και 

γεωγραφικό, όσο ειδολογικό. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε δύο προκλήσεις: πρώτον να συμπεριλάβει την από κοινού 

εξέταση και μελέτη διαφορετικών μουσικών υφών, όπως για παράδειγμα η έντεχνη 

μουσική από τη μια και η παραδοσιακή μουσική από την άλλη. Συγκεκριμένα, μέσα από 48 

συνεδρίες που δομούνται σε 14 ενότητες, θα εξεταστούν διαφορετικά είδη ελληνικής 

μουσικής, όπως η Αρχαία Ελληνική μουσική, η μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, η λαϊκή μουσική, το έντεχνο τραγούδι, η 

έντεχνη ελληνική μουσική, είδη σύγχρονης δημοφιλούς μουσικής, ρεύματα της μουσικής 

πρωτοπορίας και η ελληνική μουσική για το θέατρο. Η δεύτερη φιλοδοξία-πρόκληση στην 

οποία καλείται να ανταποκριθεί το πρόγραμμα είναι ότι απευθύνεται σε ένα ευρύ 

κοινό αποτελούμενο τόσο από ειδικούς στο χώρο της Μουσικολογίας και της Μουσικής 

Εκπαίδευσης, όσο και σε κάθε φιλόμουσο που επιθυμεί να προσεγγίσει την ελληνική 

μουσική, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων 

(MassiveOpenOnlineCourses). 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

Επομένως, στις ομάδες-στόχου περιλαμβάνονται τόσο εξειδικευμένοι μουσικοί, όσο και 

φιλόμουσοι που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ελληνική μουσική. Ειδικότερα, το 

πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε φοιτητές ΑΕΙ και σε σπουδαστές ωδείων και μουσικών 

σχολών, β) σε αποφοίτους των τμημάτων Μουσικών Σπουδών, των τμημάτων 

Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης και σε αποφοίτους ωδείων και μουσικών σχολών, γ) σε 

εκπαιδευτικούς Μουσικής, δ) σε φιλόμουσους που επιθυμούν να έχουν μία συνολική 

εικόνα της ελληνικής μουσικής. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προσφέρει μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς 

που επιθυμούν να εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση (ΦΕΚ 13 τ. Α/29-1-2019), 

μοριοδότηση στο διδακτικό αντικείμενο της Μουσικής για τις προκηρύξεις υποψήφιων 

εκπαιδευτών ενηλίκων ΚΔΒΜ και ΔΙΕΚ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΦΕΚ 1151 τ. Β΄/ 29-3-2018, ΦΕΚ 3007, 

τ. Β΄/25-7-2018) και σε προκηρύξεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4547 τ. Α΄/12-6-

2018). 



Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος 

1. Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα.  

2. Η μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

3. Το δημοτικό τραγούδι.  

4. Το ρεμπέτικο τραγούδι. 

5. Το αστικό λαϊκό τραγούδι (1900-1950).  

6. Ρυθμοί της Ελληνικής λαϊκής μουσικής.  

7. Το «έντεχνο» τραγούδι.  

8. Είδη σύγχρονης δημοφιλούς μουσικής (ποπ, ροκ, πανκ, μέταλ, χιπχοπ) στην 

Ελλάδα.  

9. Η μουσική στα Επτάνησα (18ος-19ος αιώνας).  

10. Η ελληνική θεατρική μουσική του 19ου-20ου αιώνα.  

11. Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή (1ο μισό 20ου αιώνα).  

12. Η ελληνική μουσική πρωτοπορία (τάσεις και ρεύματα στον 20ό και 21ο αιώνα). 

13.  Ελληνίδες συνθέτριες, ερμηνεύτριες, παιδαγωγοί, μουσικοκριτικοί.  

14. Η Ιστορία της Μουσικής Εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα (19ος, 20ος και 21ος 

αιώνας).  

Έναρξη προγράμματος:  21/10/2019 

Εγγραφές μέχρι: 14/10/2019 

Διάρκεια: 480 ώρες 

Κόστος: 550€ 


