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Με την υποστήριξη της  Στέγης Ελληνικών Χορωδιών 

 

 
 

 

 

 

 

 

Μαθήματα Finale & Sibelius βασισμένα στις 
ανάγκες μαέστρων χορωδίας 
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Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος: 

  

 Το Ωδείο Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σε συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια 

Ένωση Διευθυντών Χορωδιών. και το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Δελφών, με την υποστήριξη 

της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα δύο μηνών πάνω 

στην εκμάθηση των προγραμμάτων μουσικής σημειογραφίας Sibelius και Finale, με στόχο 

να καλύψει τις βασικές ανάγκες των μαέστρων χορωδίας. Τα μαθήματα εστιάζουν σε μια σειρά 

σημαντικών δεξιοτήτων όπως: 

 

• Δημιουργία παρτιτούρας/ πάρτας  

• Επεξεργασία μουσικού κειμένου (μεταγραφές, μετατροπίες, εισαγωγή στίχων) 

• Ηχητική αναπαραγωγή 

• Εξαγωγή της παρτιτούρας σε ηχητικό αρχείο (midi, mp3) 

 

 

       Θα δημιουργηθούν  δύο ξεχωριστά τμήματα (ένα για κάθε πρόγραμμα) και η 

παρακολούθηση θα είναι ομαδική. Το τμήμα Sibelius θα ξεκινήσει το Σάββατο 8 Μαΐου 

2021 ώρα 16:00- 17:30 με συχνότητα εβδομαδιαίας βάσης, ενώ το τμήμα Finale θα 

ξεκινήσει την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 ώρα 18:00-  19:301. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επιλέξουν  να παρακολουθήσουν ένα ή και τα δύο τμήματα.  

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Google Meetings, μέσω 

συνδέσμου που θα κοινοποιηθεί με το πέρας της εγγραφής. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

πιστοποιητικό φοίτησης.  

 Συμμετέχοντες που δεν παρίστανται στα μαθήματα ή δεν είναι ταμειακώς εντάξει δε 

θα λάβουν πιστοποιητικό φοίτησης. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τον διδάσκοντα και 

τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ωδείου πριν το τέλος του προγράμματος. Δεν προβλέπεται 

επιστροφή χρημάτων.   

   Το συνολικό κόστος του προγράμματος  ανέρχεται στα 100€. Για τα μέλη της 

Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ και της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών υπάρχει έκπτωση 20% και το συνολικό 

κόστος ανέρχεται στα 80€. Η τιμή παραμένει ίδια είτε κάποιος επιλέξει ένα τμήμα είτε και τα 

δύο. Για τους τρόπους πληρωμής ισχύει η οικονομική πολιτική του Ωδείου. 

 
1 Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται τουλάχιστον 3 ημέρες 
νωρίτερα. 



Εκπαιδευτικό υλικό: 

           Κάθε μάθημα θα μοιράζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα 

αναφέρονται οι βασικές γνώσεις και τα εργαλεία του προγράμματος. Στο δεύτερο μέρος θα 

παίρνουμε κάποιο απόσπασμα χορωδιακού ρεπερτορίου και θα βλέπουμε στην πράξη πως 

μπορούμε να το δημιουργήσουμε με βάση τα εργαλεία που θα έχουμε αναφέρει.  

    Με το τέλος κάθε μαθήματος οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέσω email αναλυτικές 

σημειώσεις και συνοπτικά βίντεο με όλες τις αναφορές του μαθήματος. 

 

Διαδικασία Εγγραφής: 

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν, ανεξαρτήτως ηλικίας και χώρας προέλευσης, όλοι οι 

επαγγελματίες – ενεργοί ή μη - μαέστροι χορωδιών.  Ως ελάχιστο προαπαιτούμενο για την 

εγγραφή είναι η βασικές γνώσεις θεωρίας και πλήκτρων. Οι συμμετέχοντες θα ήταν καλό να 

έχουν το μουσικό πρόγραμμα, το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.   

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στο Ωδείο της 

Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Στο πεδίο «Σχολή Ωδείου» θα πρέπει να συμπληρώσουν 

«Μαθήματα προγραμμάτων μουσικής σημειογραφίας» και στο πεδίο τάξη “Μαθήματα 

Finale/Sibelius στις ανάγκες μαέστρων χορωδίας”. Στο πεδίο καθηγητής θα αναγράφεται η 

διδάσκουσα Ευδοξία Υψηλάντη. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί με email στην διδάσκουσα 

eudoxiayp@gmail.com, στον διευθυντή του Ωδείου dr.efstathiosarvanitis@gmail.com και 

στο email του Ωδείου odeioimp2020@gmail.com  Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να 

επισυνάψετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως 250 λέξεις.  

 Λήξη αποστολής αιτήσεων 7 Μαΐου 2021 . Οι αιτούντες εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας θα λάβουν email με τον σύνδεσμο παρακολούθησης (link) και σχετικές οδηγίες. 

Το Ωδείο μπορεί να μεταβάλλει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ή να τροποποιήσει το 

πρόγραμμα δημιουργώντας νέες θέσεις μαθητείας στην περίπτωση μεγάλου ενδιαφέροντος. 

Τέλος το Ωδείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαγράψει ή να μη δεχτεί μαθητή 

σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό του και τις ισχύουσες διατάξεις του Υπ. Πολιτισμού 

που διέπουν τη λειτουργία των αναγνωρισμένων Ωδείων στη χώρα μας.  

Για το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου 

 

Δρ Ευστάθιος Αρβανίτης 

Διευθυντής 

Ευδοξία Υψηλάντη 

Διδάσκουδα Καθηγήτρια 
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