Δημοτικό Ωδείο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Tο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ από το 1968 έως και σήμερα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο
εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο με παρεμβάσεις που το ανήγαγαν σε ένα από τα
περίοπτα κέντρα μουσικών σπουδών στη χώρα μας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 χορήγησε
συνολικά 193 τίτλους σπουδών (172 πτυχία και 21 διπλώματα) ύστερα από αδιάβλητες
διαδικασίες εξετάσεων και σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
Αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες και δόθηκε νέα πνοή στα οράματα και τις προοπτικές του
(ανανέωση και συντήρηση του εξοπλισμού, χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές για την
παρακολούθηση σεμιναρίων διεθνούς κύρους στο εξωτερικό, εκπαιδευτικοί και
μετεκπαιδευτικοί σεμιναριακοί κύκλοι κ.α.) Θα πρέπει να αναφερθούν και οι πανελλήνιοι
σύνοδοι των Δημοτικών Ωδείων, που διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
του νομοθετικού εκπαιδευτικού πλαισίου για τη μουσική εκπαίδευση, το Πανελλήνιο
Συνέδριο για τη Μουσική Παιδεία και Εκπαίδευση (Ιούνιος 2002).

Προοπτικές:
Μετά την απόκτηση τίτλου σπουδών, εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης ως
δασκάλων και καθηγητών στη γενική εκπαίδευση (Α΄βάθμια και Β΄βάθμια), στη μουσική
εκπαίδευση (Ωδεία, Μουσικές Σχολές), ως εκτελεστών οργάνων σε ορχηστρικά σύνολα ή
σολιστών.
Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας που παρέχουν αναγνωρισμένους από το κράτος
τίτλους σπουδών:
• ΠΙΑΝΟ • ΚΙΘΑΡΑ • ΦΛΑΟΥΤΟ • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ • ΤΡΟΜΠΕΤΑ
• ΤΡΟΜΠΟΝΙ • ΤΟΥΜΠΑ • ΒΙΟΛΙ • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ • ΜΟΝΩΔΙΑ
Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών είναι από 7 έως 12 χρόνια.

Μουσική Προπαιδεία
Oι μικροί μας φίλοι, ηλικίας 4-7 ετών, μπορούν να γνωρίσουν τη μουσική με ευχάριστο
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τρόπο, χρησιμοποιώντας την κίνηση και το λόγο, με πρωτοποριακά προγράμματα
κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ηλικίες αυτές.
Ανήκει στην πρώτη βαθμίδα μουσικής εκπαίδευσης του Ωδείου. Η διάρκεια των σπουδών
είναι διετής και οι επιμέρους στόχοι είναι: η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσικά σύμβολα
και όργανα, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, φαντασίας και συλλογικότητας των παιδιών
και τελικά, η επιλογή οργάνου με το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ωδείο.
Από τον Οκτώβρη του 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα νέο τμήμα Μουσικοκινητικής
Αγωγής στο οποίο συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 3-4 ετών, με σκοπό τη μύησή τους στη
μουσική.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών είναι από 5 έως 7 χρόνια.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ
Ωδική, Ενοργάνωση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Αρχάριοι μαθητές, Δημοτικού και Γυμνασίου, μπορούν να εγγραφούν και να
παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής με μειωμένα δίδακτρα, διάρκειας 2 ετών.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας συνεχίζοντας το θεσμό της κοινωνικής και εκπαιδευτικής
προσφοράς σε αρχάριους μαθητές, δίνει την ευκαιρία μιας ουσιαστικής εμπειρίας με τη
μουσική εκπαίδευση, στα τμήματα δωρεάν φοίτησης των σχολών της οργανικής μουσικής,
στο β΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους. Ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό μαθητών.
Ορχήστρα Kιθαριστών VERIARTISTI
Η ορχήστρα ιδρύθηκε την άνοιξη του 1997, πρωτοπορώντας ως σχήμα (μόνο κιθάρες) και
προβάλλοντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ηχόχρωμα.
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Το Μαθητικό Οργανικό Σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας λειτούργησε στο πλαίσιο του
υποχρεωτικού μαθήματος της ορχήστρας. Αποτελείται από σπουδαστές του Δημοτικού
Ωδείου Βέροιας οι οποίοι παρακολουθούν τα τμήματα της οργανικής μουσικής και εκτός από
το εκπαιδευτικό μέρος, το Οργανικό Σύνολο συμμετέχει στις συναυλιακές δραστηριότητες
του Ωδείου.
Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις περάτωσης
σπουδών:
• ΣΑΞΟΦΩΝΟ • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ • ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ • ΣΧΟΛΗ ΑΡΜΟΝΙΟΥ /
Synthesizer (είναι εξοπλισμένη με μουσικούς σταθμούς εργασίας Roland, X.P. 80
Workstation, GEM W. S. 1D Workstation και με Home- Keyboards Roland E-15, E-20, E-40).
Τα τμήματα αυτά μέχρι σήμερα έχουν δώσει 23 βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών.
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