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Α. Γπαπηή επγαζία
Επηιέμηε έλα από ηα δύν παξαθάησ ζέκαηα θαη αλαπηύμηε ην ζε 700-1000 ιέμεηο, ζηεξίδνληαο ηα
επηρεηξήκαηά ζαο ζηελ εκπεηξία ζαο, θαη ζε ειιεληθή θαη μέλε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
1. Ποια η ζςμβολή ηυν ομάδυν μοςζικήρ ζηην κοινόηηηα; κεθηείηε ένα πιθανό
παπάδειγμα και πεπιγπάτηε ηοςρ ζηόσοςρ και ηιρ δπάζειρ πος θα κάναηε.
2. Σι ζημαίνει για εζάρ η λέξη ζςμπεπίλητη; κεθηείηε ένα πιθανό παπάδειγμα και
πεπιγπάτηε ηοςρ ζηόσοςρ και ηιρ δπάζειρ πος θα κάναηε.
Β. Γήλυζη ζκοπού
Αλαπηύμηε ζε 400-500 ιέμεηο ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε ην
ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθό.
Mail αποζηολήρ επγαζιών υρ ηιρ 5/9/2022
θα Ζσή Δηνλπζίνπ: dionyssiou@gmail.com
θα Μίηζπ Αθνγηνύλνγινπ: mitsiako@gmail.com

Θέμαηα πποθοπικών εξεηάζευν
Οι εξεηάζειρ θα διενεπγηθούν ζε δύο ομάδερ, ηην Παπαζκεςή 23 Σεπηεμβπίος 2022 (ώπα 6.00 μ.μ.)
και ηο Σάββαηο 24 Σεπηεμβπίος 2022 (ώπα 10.00 π.μ.), ζηο Τμήμα Μοςζικών Σποςδών (Παλαιό
Φπούπιο, Κέπκςπα)
1. Θεσξίεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο θαη ζεσξίεο δηδαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή.
2. Πξώηεο όςεσο κνπζηθή αλάγλσζε (prima vista) ηξαγνπδηνύ.
3. Τξαγνύδη κε ηαπηόρξνλε αξκνληθή ζπλνδεία ζε κνπζηθό όξγαλν (π.ρ. πηάλν, θηζάξα,
γηνπθαιίιη, θιπ.). Δύν ηξαγνύδηα ηεο επηινγήο ζαο δηαθνξεηηθνύ κνπζηθνύ είδνπο ή ζηηι.
4. Σπγγξαθή πεξίιεςεο (ζηα ειιεληθά) πξνεξρόκελεο από έλα άξζξν (ζηελ αγγιηθή γιώζζα)
πνπ ζα δνζεί ζηνπο ππνςήθηνπο γηα αλάγλσζε (ζα δνζεί ρξόλνο 30 ιεπηώλ).
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Από ηα δύν βηβιία ηεο βαζηθήο πξνεηνηκαζίαο επηιέμηε θαη κειεηήζηε δύν θεθάιαηα από ην θάζε
βηβιίν. Από ηα βηβιία επηινγήο επηιέμηε έλα βηβιίν θαη κειεηήζηε ηα πξνηεηλόκελα θεθάιαηα ή
νιόθιεξν αλ επηιέμηε ην 2ν. Αλ ρξεηαζηείηε δηεπθξηλήζεηο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε
βηβιηνγξαθία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηηο θαζεγήηξηεο
ζηα παξαπάλσ e-mails.

