ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Γνωστικό Αντικείµενο: ΜΟΥΣΙΚΗ

Ηµεροµηνία Εξέτασης: Πέµπτη, 09 Νοεµβρίου 2017

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Ερώτηση 1

(3 µον.)

Η κ. Παύλου εντοπίζει στο προσωπικό της αρχείο την πιο κάτω µελωδία και
προγραµµατίζει να την χρησιµοποιήσει σε µάθηµά της ως τετράφωνο κανόνα.
Α. Σηµειώστε µε αστερίσκο (*) τα σηµεία εισόδου και των τεσσάρων (4)
φωνών, στην πιο κάτω παρτιτούρα.
Δύο αποδεκτές λύσεις
1η :
*
2η :

*

*

*

*

*

*

*

Β. Αναφέρετε δύο (2) µουσικά στοιχεία που να δικαιολογούν τις εισόδους των
φωνών που ορίσατε πιο πάνω.
i. Αρµονία ή Συνήχηση διαστηµάτων
ii. Έναρξη της µελωδίας στο τέταρτο κτύπηµα (ανάκρουση/ upbeat)
ή Συµµετρία στις φράσεις
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Ερώτηση 2

(17 µον.)

Η Άννα (σοπράνο), η Βιβή (άλτο σαξόφωνο) και ο Γιώργος (ηλεκτρικό µπάσο)
δοκιµάζουν να εκτελέσουν το δηµοφιλές αγγλικό τραγούδι Happy Birthday, για να το
τραγουδήσουν στη συµµαθήτριά τους Δώρα, επ’ ευκαιρίας των γενεθλίων της. Κατά
την προσπάθειά τους αντιµετωπίζουν δυσκολίες, για αυτό και η καθηγήτριά τους
προσφέρεται να βοηθήσει, δίνοντάς τους απλή ενορχήστρωση του τραγουδιού.
Η καθηγήτρια ετοιµάζει την παρτιτούρα της ενορχήστρωσης, καταγράφοντας µε
ευρωπαϊκή σηµειογραφία τα ακόλουθα:
Α. την κύρια µελωδία του τραγουδιού στη Φα µείζονα, ώστε να τραγουδηθεί από τη
σοπράνο,
Β. την ίδια µελωδία, ώστε να εκτελεστεί από το άλτο σαξόφωνο, και
Γ. µία µπασογραµµή (bassline) που θα εκτελεί µόνο τη θεµέλιο των κύριων
συγχορδιών, ακολουθώντας αυστηρά το ρυθµικό σχήµα ,
ώστε να
αποδοθεί από το ηλεκτρικό µπάσο.
Αναπτύξετε τα πιο πάνω σηµεία καταγράφοντάς τα στο σύστηµα
πενταγράµµων που σας δίνεται, σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια
αξιολόγησης:

α/α
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κλειδιά
1.1 Σοπράνο
1.2 Άλτο Σαξόφωνο
1.3 Ηλεκτρικό Μπάσο
Οπλισµοί
2.1 Σοπράνο
2.2 Άλτο Σαξόφωνο
2.3 Ηλεκτρικό Μπάσο
Μέτρο
3.1 Mετρικός οπλισµός
3.2 Εσωτερική διάταξη µέτρων
Ρυθµικές αξίες
4.1 Σοπράνο
4.2 Άλτο Σαξόφωνο
4.3 Ηλεκτρικό Μπάσο
Μελωδικά διαστήµατα
5.1 Σοπράνο
5.2 Άλτο Σαξόφωνο
Αρµονία (Μπασογραµµή/ bassline)
6.1 Ηλεκτρικό Μπάσο
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Ερώτηση 3

(8 µον.)

Ο κ. Αχιλλέως κατά την προετοιµασία της θεµατικής ενότητας Ρυθµοί από όλο τον
κόσµο επέλεξε θέµατα µαθηµάτων και αντίστοιχο µουσικό ρεπερτόριο, ώστε οι
µαθητές να κατανοήσουν µέσα από ρυθµικές ενορχηστρώσεις τα βασικά ρυθµικά
τους σχήµατα.
Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης ενότητας ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να
καταγράψει τα βασικά ρυθµικά σχήµατα του κάθε έργου/χορού.
Καταγράψετε για το καθένα:
A. τον µετρικό του οπλισµό και
B. το βασικό ρυθµικό του σχήµα.
Ρεπερτόριο
Α. Κυπριακό ζεϊµπέκικο

Βασικό Ρυθµικό Σχήµα - Αποδεκτές Απαντήσεις

4ος γυναικείος αντικριστός,
Κυπριακό Παραδοσιακό
Β. Ροκ
I love rock ‘n’ roll,
Joan Jett and the
Blackhearts (δηµοφιλές
κλασικό ροκ τραγούδι)

Γ. Τσάµικο
Ένας αϊτός καθότανε,
Ελληνικό Παραδοσιακό
Δ. Μπολερό
Boléro,
Μaurice Ravel
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Ερώτηση 4

(2 µον.)

Ο κ. Καραγιάννης προετοιµάζεται για τις δοκιµές φωνητικού συνόλου του σχολείου
του, το οποίο απαρτίζεται από παιδιά της Α΄ Γυµνασίου. Στόχος του εκπαιδευτικού
είναι η ανάπτυξη της δίφωνης φωνητικής εκτέλεσης.
Ποια από τις παρακάτω επιλογές τραγουδιού είναι η καταλληλότερη να
χρησιµοποιήσει στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης της δίφωνης
φωνητικής εκτέλεσης;
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Δύο φωνές οι οποίες κινούνται σε παράλληλες 3ες.
Β. Δύο φωνές οι οποίες κινούνται σε παράλληλες 6ες.
Γ. Δύο φωνές οι οποίες έχουν διαφορετικές µελωδικές γραµµές και κινούνται
οµορρυθµικά.
Δ. Δύο φωνές εκ των οποίων η µία είναι ανεξάρτητη µελωδική γραµµή και η άλλη
µελωδικό οστινάτο.
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Ερώτηση 5

(2 µον.)

Αφού µελετήσετε τα δύο (2) πιο κάτω σενάρια, σηµειώστε τη µουσικοπαιδαγωγική
µέθοδο που υιοθετεί η εκπαιδευτικός στο κάθε ένα.
Σενάριο 1: Η εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να επαναλάβουν ως ηχώ την κάθε
φράση του τραγουδιού Che che kule, µετά από εκείνη. Ταυτόχρονα, µε χειρονοµίες
δείχνει το ύψος των φθόγγων, βοηθώντας τους µαθητές τόσο στην εκµάθηση του
τραγουδιού µε το αυτί όσο και στην ακρίβεια του τονικού ύψους. Στη συνέχεια, οι
µαθητές εκτελούν τον ρυθµό της µελωδίας του τραγουδιού στα γόνατά τους και
τραγουδούν τη µελωδία µε ρυθµικές συλλαβές (π.χ. «τα», «τι-τι»). Τέλος, η
εκπαιδευτικός χωρίζει τους µαθητές σε δύο οµάδες, οι οποίες εκτελούν το τραγούδι
σε µορφή κανόνα.
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Dalcroze
B. Gordon
Γ. Kodály
Δ. Orff

Σενάριο 2: Ένας µαθητής εκτελεί ρυθµικό σχήµα ως body percussion και οι
υπόλοιποι µαθητές τον µιµούνται. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται µε διαφορετικό
µαθητή κάθε φορά. Ακολουθεί η ανάγνωση και η εκτέλεση του εκάστοτε ρυθµικού
σχήµατος από ευρωπαϊκή σηµειογραφία. Στη συνέχεια, τα ρυθµικά σχήµατα
µεταφέρονται σε κρουστά όργανα ακαθόριστου ύψους (π.χ. τα παλαµάκια
µεταφέρονται σε woodblock), διαβάζοντάς τα από παρτιτούρα κρουστών. Κατόπιν, οι
µαθητές εκτελούν γνωστή µελωδία στα µελωδικά τους όργανα. Τέλος, οι µαθητές
συνθέτουν οστινάτι και µπορντούν για να συνοδεύσουν τη µελωδία, µε την
ενορχήστρωσή τους να εκτελείται σε µουσικά όργανα, όπως αυλούς, κιθάρες,
glockenspiel, ξυλόφωνα και κρουστά ακαθόριστου ύψους.
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Dalcroze
K

B. Gordon
Γ. Kodály
Δ. Orff
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Ερώτηση 6

(2 µον.)

Kατά τη γενική δοκιµή σχολικής εκδήλωσης, µε την είσοδο της χορωδίας στο ρεφρέν
του τραγουδιού, ακούγεται από τα ηχεία ένα ενοχλητικό σφύριγµα (µικροφωνισµός).
Η εκπαιδευτικός διακόπτει αµέσως τη δοκιµή και προσπαθεί να εντοπίσει το
πρόβληµα.
Ποιο ή ποια από τα παρακάτω θα τη συµβουλεύατε να ελέγξει και ενδεχοµένως να
διορθώσει;
Γράψετε δίπλα από την κάθε δήλωση που δίνεται στον πιο κάτω πίνακα, κατά
πόσο θα πρέπει να ελέγξει τα ακόλουθα, σηµειώνοντάς ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αντίστοιχα.
Α. Τη σύνδεση των ηχείων µε την κονσόλα ήχου.

ΟΧΙ

B. Tη σύνδεση των µικροφώνων µε την κονσόλα ήχου.

ΟΧΙ

Γ. Τη θέση των µικροφώνων της χορωδίας σε σχέση µε τη θέση των ηχείων. ΝΑΙ
Δ. Συγκεκριµένες ρυθµίσεις έντασης στην κονσόλα ήχου.

ΝΑΙ

Ερώτηση 7

(3 µον.)

Ο κ. Στρατής στέλνει ηλεκτρονικά στη συνάδελφό του κ. Σεργίδου την παρτιτούρα
ενός τραγουδιού για να την επεξεργαστεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες του µουσικού της
συνόλου. Ο κ. Στρατής δεν γνωρίζει το µουσικό λογισµικό που χρησιµοποιεί η
συνάδελφός του.
Στη συνέχεια, η κ. Σεργίδου κάνει τις αλλαγές που επιθυµεί και στέλνει την εκδοχή
της στον κ. Στρατή προκειµένου αυτός µόνο να την ακούσει και όχι να την
επεξεργαστεί.
Σε ποια ή ποιες από τις πιο κάτω µορφές είναι δυνατόν να αποστείλει ο ένας
συνάδελφος στον άλλο το αρχείο του;
Σηµειώστε την ένδειξη Ορθό (Ο) ή Λάθος (Λ) στο κάθε κουτάκι του πίνακα που
ακολουθεί, αξιολογώντας κατά πόσο η µορφή του αρχείου που αναγράφεται
στον πίνακα είναι Ορθή ή Λανθασµένη.
Μορφή αρχείου
Α. TIFF File (*tiff)

από κ. Στρατή
προς κ. Σεργίδου
Λάθος

από κ. Σεργίδου
προς κ. Στρατή
Λάθος

Β. Midi File (*mid)

Ορθό

Ορθό

Γ. MusicXML File (*mxl ή *xml)

Ορθό

Λάθος

Δ. MP3 File (*mp3)

Λάθος

Ορθό
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Ερώτηση 8

(4 µον.)

Οµάδα µαθητών τοποθετεί τα καλώδια που χρησιµοποιήθηκαν σε σχολική εκδήλωση
σε κιβώτιο, για να µεταφερθούν στην αίθουσα Μουσικής. Στη συνέχεια, η
εκπαιδευτικός τα διαχωρίζει σε ξεχωριστά κουτιά, βάσει της χρήσης του καθενός.
Σας δίνονται οι ακόλουθοι δύο (2) κατάλογοι
α/α

Κατάλογος 1: Ονοµασία Καλωδίων - Βυσµάτων

A.

2 RCA (male) à 2 RCA (male)

B.

Mini Jack à Μono Jack

Γ.

Mono Jack à Mono Jack

Δ.

XLR (male) à XLR (female)

Ε.

SCART à SCART

Στ.

HDMI à HDMI

α/α

Κατάλογος 2: Χρήση Καλωδίων - Βυσµάτων

1.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση δύο συσκευών (π.χ. υπολογιστής
και συσκευή προβολής) για ταυτόχρονη µεταφορά ήχου και εικόνας υψηλής
ευκρίνειας.

2.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση µουσικού οργάνου µε ενδιάµεσες
συσκευές ήχου όπως ενισχυτή, κονσόλα, µίκτη (mixer), ισοσταθµιστή
(equalizer) κ.λπ.

3.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση µουσικού οργάνου µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή για σκοπούς ηχογράφησης.

4.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση ενδιάµεσων συσκευών ήχου π.χ. cd
player µε ενισχυτή, κονσόλα, µίκτη κ.λπ.

5.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση midi keyboard µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή για σκοπούς ηχογράφησης.

6.

Χρησιµοποιείται συνήθως για τη σύνδεση µικροφώνου µε συσκευές ήχου ή
ενδιάµεσες συσκευές όπως ενισχυτή, κονσόλα, µίκτη, ισοσταθµιστή κ.λπ.
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Σηµειώστε στον πιο κάτω Πίνακα:
Α. την ονοµασία των καλωδίων - βυσµάτων που αναγράφονται στον Κατάλογο 1
που δίνεται στην προηγούµενη σελίδα, γράφοντας το ορθό γράµµα (π.χ. Α) και
Β. τη χρήση των καλωδίων - βυσµάτων που αναγράφονται στον Κατάλογο 2, που
δίνεται στην προηγούµενη σελίδα, γράφοντας τον ορθό αριθµό (π.χ. 1).
Εικόνα
Καλωδίου - Βυσµάτων

Ονοµασία
Καλωδίου - Βυσµάτων

Χρήση
Καλωδίου - Βυσµάτων

Α.

4.

Στ.

1.

Δ.

6.

Γ.

2.
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Ερώτηση 9

(8 µον.)

Στο αντικείµενο της Αρµονίας στην Γ΄ Λυκείου, η κ. Μιχαήλ διδάσκει το κεφάλαιο
Διατονικές Μετατροπίες. Ως τελική αξιολόγηση δίνει στους µαθητές της απόσπασµα
του έργου “Freisinn”, έργο 25, αρ. 2 του R. Schumann για να το αναλύσουν αρµονικά.
Ετοιµάστε τον οδηγό διόρθωσης της άσκησης, σηµειώνοντας στην
παρτιτούρα τα ακόλουθα:
Α. την αρχική τονικότητα και τις µετατροπίες,
Β. τις βαθµίδες µε λατινική αρίθµηση και τις ορθές αριθµήσεις τους, στα σηµεία που
υποδεικνύονται µε διακεκοµµένη γραµµή στα µέτρα 1, 5, 10, 11, 12 και 13.

Τονικότητα:
ΜΙb

V

3

V43

I

IV

V6/I6 V43
Σιb

6

I6

12

I/V
Mιb
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9

I/V V42
Mιb/Λαb

I6 V43 I/IV
Mιb

V7

I6

I

Σηµ.: Ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές
εφόσον ακολουθούν τους βασικούς κανόνες της τονικής αρµονίας (βλ. Δείκτες
Επιτυχίας και Επάρκειας).
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Ερώτηση 10

(17 µον.)

Στο αντικείµενο της Αρµονίας στην Γ΄ Λυκείου, προετοιµάζετε τους µαθητές σας για
τις Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Πρόσβασης. Συγκεκριµένα, στοχεύετε οι
µαθητές σας να εναρµονίζουν δοσµένη µελωδία, ακολουθώντας τα κριτήρια
βαθµολόγησης που θα τους δοθούν.
Σε διαγώνισµα δίνετε τον πιο κάτω πίνακα µε κριτήρια βαθµολόγησης, τα οποία οι
µαθητές χρειάζεται να ακολουθήσουν κατά την εναρµόνιση δοσµένης µελωδίας για
SATB.
1.
•
•
•
•
•

Κριτήρια Βαθµολόγησης
ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ (28 µον.)
Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
Ορθές νότες συγχορδιών – Oρθοί διπλασιασµοί
Χρήση δεσπόζουσας συγχορδίας µε έβδοµη
Χρήση συγχορδίας δεύτερης Χρωµατικής
Αξιοποίηση της Ι 6 στην τελική πτώση

•

Χρήση διαβατικού V6

Μονάδες
10
6
2
4
3

4

3

4

2. ΠΤΩΣΕΙΣ (12 µον.)
• Χρήση τέλειας αυθεντικής πτώσης
• Χρήση ατελούς αυθεντικής πτώσης
• Χρήση πλάγιας πτώσης
3. ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ (6 µον.)
• Καθυστέρηση
• Ποίκιλµα (Βοηθητικοί)
• Προήγηση
• Διαβατικός φθόγγος
4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (3 µον.)
• Μίµηση ρυθµοµελωδικών στοιχείων
5. ΓΡΑΦΗ (2 µον.)
• Γραφή ορθών βαθµίδων µε Λατινική αρίθµηση
• Γραφή ορθών αριθµήσεων
6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΣΗΣ (1/2) ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ:
• Παράλληλη 5η ή 8η
• Αυξηµένο Διάστηµα
• Κρυµµένη 5η ή 8η
• Διασταύρωση φωνών
• Υπερπήδηση φωνών
• Μελωδικό ή Αρµονικό χάσµα

4
4
4
Χρήση
Αναγνώριση και Λύση
Χρήση
Αναγνώριση και Λύση
Χρήση

2
1
1
1
1
3
1
1

Υπολογισµός Μονάδων: Άθροισµα Μονάδων από Κριτήρια 1 έως 5 - Αφαίρεση από
Κριτήριο 6 (51÷3=17)
Σηµειώνεται ότι το κριτήριο «Αναγνώριση και Λύση» αφορά σε ένα ή περισσότερους ξένους
φθόγγους της δοσµένης µελωδίας, ενώ το κριτήριο «Χρήση» αφορά στη διάνθιση της
εναρµόνισής σας µε ένα τουλάχιστον ξένο φθόγγο από κάθε είδος που ζητείται.
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Καλείστε να ετοιµάσετε µια προτεινόµενη εναρµόνιση της ακόλουθης
µελωδίας, σύµφωνα µε τα κριτήρια βαθµολόγησης που εµφανίζονται στην
προηγούµενη σελίδα, µε σκοπό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου
σας.
ΠΡΟΧΕΙΡΟ

TΕΛΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
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Ερώτηση 11

(2 µον.)

Ο Θωµάς και η Νίνα, µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου, στο πλαίσιο πρότζεκτ µε θέµα
«Χτίζουµε υγιείς σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα», δηµιούργησαν ένα βίντεο κλιπ, το
οποίο επένδυσαν µε µουσική που οι ίδιοι συνέθεσαν και ηχογράφησαν. Επιπρόσθετα,
η σύνθεσή τους περιελάµβανε αυτούσιο απόσπασµα τραγουδιού ενός
συγκροτήµατος της δεκαετίας του ‘70. Οι µαθητές κατέβασαν το απόσπασµα του
συγκεκριµένου τραγουδιού από τον ιστότοπο YouTube, και στο τέλος του βίντεο κλιπ
τους έκαναν αναφορά στους συντελεστές του τραγουδιού.
Η σύνθεση των µαθητών αναρτήθηκε στο YouTube, µε στόχο τη διάχυση του
πρότζεκτ. Μετά από πέντε (5) µήνες, το βίντεο κλιπ αφαιρέθηκε από τους
διαχειριστές του YouTube, λόγω παραβίασης του νόµου περί πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Σε ποιες ενέργειες θα έπρεπε να προβεί ο καθηγητής Μουσικής τους, ώστε να
τηρηθεί ο νόµος περί πνευµατικών δικαιωµάτων;
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Να καθοδηγήσει τους µαθητές να εγγραφούν σε εταιρεία διαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων, ώστε να διασφαλιστούν τα πνευµατικά δικαιώµατα της σύνθεσής τους,
καθώς και να εξασφαλιστεί άδεια για την ανάρτησή της στο YouΤube.
Β. Να καθοδηγήσει τους µαθητές να εξασφαλίσουν άδεια από την εταιρεία που
διαχειρίζεται τα πνευµατικά δικαιώµατα του συγκροτήµατος του τραγουδιού, ώστε να
µπορούν να το ενσωµατώσουν στη σύνθεσή τους.
Γ. Να καθοδηγήσει τους µαθητές να εξασφαλίσουν άδεια από το YouΤube για τα
πνευµατικά δικαιώµατα του συγκροτήµατος του τραγουδιού, ώστε να µπορούν να το
ενσωµατώσουν στη σύνθεσή τους.
Δ. Να κάνει αίτηση ο ίδιος ο καθηγητής εκ µέρους των µαθητών διότι είναι ανήλικοι,
ώστε να εξασφαλιστεί άδεια από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευµατικά
δικαιώµατα του συγκροτήµατος του τραγουδιού για να το ενσωµατώσουν στη
σύνθεσή τους.

14/25

Ερώτηση 12

(3 µον.)

Ο κ. Λοϊζίδης προετοιµάζει τη θεµατική ενότητα Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί στην
Α΄ Γυµνασίου. Ένα από τα µαθήµατά του έχει θέµα τον Συρτό. Στο πλαίσιο του
συγκεκριµένου µαθήµατος χρησιµοποιεί το τραγούδι Ψιντρή Βασιλιτζιά µου, για το
οποίο ετοιµάζει ενορχήστρωση. Σας δίνεται απόσπασµα της παρτιτούρας της
ενορχήστρωσης:
Ψιντρή Βασιλιτζιά µου
Παραδοσιακός Συρτός

•
•

Δραστηριότητα 1: Οι µαθητές ερµηνεύουν το τραγούδι σύµφωνα µε την πιο πάνω
παρτιτούρα και εκτελούν την πιο πάνω ενορχήστρωση του τραγουδιού.
Δραστηριότητα 2: Οι µαθητές παρακολουθούν βίντεο του τραγουδιού, στο οποίο
συµµετέχει οµάδα χορευτών µε τη συνοδεία µουσικού συνόλου που αποτελείται
από βιολί, λαούτο και µπουζούκι.

Ποιες επιλογές του κ. Λοϊζίδη ΔΕΝ συνάδουν µε το µουσικό ιδίωµα της κυπριακής
παραδοσιακής µουσικής ως προς τον ρυθµό, την υφή, και τα όργανα;
Εξηγήστε σε κείµενο έκτασης µέχρι 10 λέξεις για το κάθε ένα από τα ακόλουθα:
Α. Ρυθµός: To µέτρο 7/8 (καλαµατιανός), αντί 2/4 (συρτός)
Β. Υφή: Η δίφωνη ερµηνεία του τραγουδιού αντί µονόφωνη ή µε ισοκράτηµα
Γ. Όργανα: Το µπουζούκι δεν είναι όργανο της κυπριακής παραδοσιακής
µουσικής
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Ερώτηση 13

(3 µον.)

Στο πλαίσιο µαθήµατος στην Α΄ Λυκείου µε θέµα τη βυζαντινή µουσική διδάσκετε τα
σύµβολα της βυζαντινής σηµειογραφίας ίσον, ολίγον και απόστροφο.
Για να βεβαιωθείτε ότι οι µαθητές σας έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του
βυζαντινού συστήµατος σηµειογραφίας, τούς ζητάτε να µεταγράψουν µελωδία από
τη βυζαντινή σηµειογραφία στην ευρωπαϊκή.
Μεταγράψετε σε ευρωπαϊκή σηµειογραφία στο πεντάγραµµο που σας δίνεται
την ακόλουθη µελωδική άσκηση του πλαγίου τετάρτου ήχου. Ξεκινήστε τη
µεταγραφή σας από το µεσαίο ντο, αγνοώντας τον ασυγκέραστο τρόπο
ερµηνείας της βυζαντινής µουσικής.
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Ερώτηση 14

(4 µον.)

Ο κ. Ιωάννου σε µάθηµά του στην Γ΄ Γυµνασίου µε θέµα Blues, έχει θέσει ως
πυρηνική δεξιότητα/γνώση τη 12µετρη αρµονική φόρµα blues.
Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου χρειάζεται να καταγράψει την
αρµονική ακολουθία της 12µετρης φόρµας blues.
Σηµειώστε τις βαθµίδες των συγχορδιών της 12µετρης φόρµας blues, µε
λατινικούς χαρακτήρες, πάνω από το κάθε µέτρο, στο ακόλουθο blues.
Blue Monk (1966)
Thelonious Monk
I(7)

I(7) ή IV(7)

I(7)

IV(7)

IV(7)

I(7)

V(7)

IV(7)

I(7)

[V(7)]*

[V(7)]*

I(7)

I(7)

I(7) ή V(7)

* Δεν αναµένεται να συµπεριληφθεί στην απάντηση. Σε περίπτωση που δοθεί είναι
αποδεκτή ως ορθή απάντηση, δεν δίνονται -όµως- επιπρόσθετες µονάδες.
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Ερώτηση 15

(6 µον.)

Ο κ. Λουκά προγραµµατίζει τη διδασκαλία του µε θέµα τον Iµπρεσιονισµό, στο
πλαίσιο του αντικειµένου των Μουσικών Πολιτισµών στην Γ΄ Λυκείου.
Ποιες πυρηνικές γνώσεις/δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές του µε το
πέρας του συγκεκριµένου µαθήµατος;
Α. Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράψετε στο κάθε κουτάκι που
δηµιουργείται από τις στήλες Α, Β, Γ και Δ και τις οκτώ (8) πυρηνικές
γνώσεις/δεξιότητες, κατά πόσο οι επιλογές που δίνονται είναι Ορθές (Ο) ή
Λανθασµένες (Λ).
Πυρηνικές γνώσεις/
Α.
δεξιότητες
1. Εµφάνιση του
αρχές 19ου αι.
ρεύµατος στη
Λάθος
Μουσική
2. Χώρα
Γερµανία
Λάθος

Β.

Γ.

Δ.

µέσα 19ου αι.
Λάθος

τέλος 19ου αι.
Ορθό

µέσα 20ού αι.
Λάθος

Γαλλία
Ορθό

Αυστρία
Λάθος

Ιταλία
Λάθος

Μουνκ
Λάθος

Μιρό
Λάθος

Πικάσο
Λάθος

3. Σχέση µε
Ζωγραφική

Μονέ
Ορθό

4. Καλλιτεχνικό
ρεύµα

Εξπρεσιονισµός Βερισµός
Λάθος
Λάθος

Συµβολισµός
Ορθό

Μεταµοντερνισµός
Λάθος

5. Κίνηση
συγχορδιών

Αντίθετη
Λάθος

Πλάγια
Λάθος

Στατική
Λάθος

Παράλληλη
Ορθό

6. Αρµονία

Λύση
διάφωνων
διαστηµάτων
Λάθος

Χρήση
ολοτονικών
κλιµάκων
Ορθό

Λύση
προσαγωγέα
στην τονική
Λάθος

Χρήση
συγχορδιών
µε 9η
Ορθό

7. Ρυθµός

Σταθερός
παλµός
Λάθος

Ελαστικότητα
στον παλµό
Ορθό

Απλός
ρυθµός
Λάθος

Πολύπλοκος
ρυθµός
Ορθό

8. Μελωδία

Συµµετρικές
φράσεις
Λάθος

Ασύµµετρες
φράσεις
Ορθό

Διατονική
κίνηση
Λάθος

Χρωµατική
κίνηση
Ορθό

Β. Υποδείξετε στον κ. Λουκά τον κατεξοχήν συνθέτη του ιµπρεσιονισµού,
καθώς και ένα έργο του, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για
ανάλυση στο συγκεκριµένο µάθηµα.
i. Συνθέτης: Κλωντ Ντεµπυσύ
ii. Έργο: Ενδεικτικές Απαντήσεις: Πρελούδιο στο «Αποµεσήµερο ενός Φαύνου»,
La Mer (Η Θάλασσα), Suite bergamasque, κ.ά.
βλ. http://imslp.org/wiki/Category:Debussy,_Claude
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Ερώτηση 16

(6 µον.)

Σας δίνεται το προφίλ δύο µαθητών του ιδίου τµήµατος σε τάξη Γ΄ Γυµνασίου.
Προφίλ 1: Η Άννα είναι µία από τις άριστες µαθήτριες του σχολείου, µε ιδιαίτερα
ψηλές επιδόσεις σε όλα τα µαθήµατα. Από µικρή ηλικία κάνει µαθήµατα πιάνου,
ενώ πρόσφατα πέρασε µε επιτυχία το Επίπεδο 7 στο Πιάνο σε αγγλικές εξετάσεις
- το οποίο αντιστοιχεί περίπου στη Μέση προς Ανωτέρα σχολή ενός ελληνικού
ωδείου. Έχει αρκετές γνώσεις θεωρίας της µουσικής, επαρκή τεχνική και εµφανή
µουσικότητα. Έχει ευχέρεια στην ανάγνωση σηµειογραφίας, αφού σχεδόν πάντοτε
εκτελεί από παρτιτούρα. Είναι η βασική πιανίστρια της χορωδίας του σχολείου, την
οποία συνοδεύει σχεδόν πάντα από παρτιτούρα που της δίνει η καθηγήτριά της.
Σε περίπτωση που χρειαστεί, δεν έχει δυνατότητα άµεσης αλλαγής τονικότητας.
Δεν έχει καθόλου εµπειρία στον αυτοσχεδιασµό ή στη σύνθεση µουσικής.
Διακρίνεται για την ταχύτητα και το βάθος της σκέψης της, την κριτική και
αναλυτική της σκέψη. Ανταποκρίνεται σε όποιο τρόπο και να διδαχθεί (π.χ.
οπτικά, ακουστικά, λεκτικά, κ.λπ.). Στις οµαδικές εργασίες παίρνει τα ηνία, αφού
διαθέτει ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. Βαριέται τις επαναλήψεις, µε
αποτέλεσµα, ενίοτε, να αφαιρείται από το µάθηµα.

Προφίλ 2: Ο Ανδρέας είναι ένας µέτριος µαθητής, ιδιαίτερα στα µαθήµατα που
απαιτούν ανάγνωση και γραφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αντιµετωπίζει
κάποια µαθησιακά προβλήµατα, τα οποία δεν διαγνώστηκαν έγκαιρα, µε
αποτέλεσµα ακόµα να τον δυσκολεύουν. Ο Ανδρέας παίζει ηλεκτρική κιθάρα και
τραγουδά σε ένα ροκ συγκρότηµα, το οποίο δηµιούργησε πριν τρία χρόνια, µαζί µε
άλλους τέσσερις συµµαθητές του. Αρκετά συχνά παρουσιάζονται σε µικρό κλαµπ
της περιοχής τους, µε αποτέλεσµα ο Ανδρέας να έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής και
αγαπητός στους συνοµήλικούς του. Έχει ιδιαίτερη ευχέρεια στο να εκτελεί µουσική
µε το αυτί, αφού όλα τα τραγούδια που εκτελεί µε το συγκρότηµά του, τα έχει µάθει
µε αυτό τον τρόπο. Έχει, επίσης, ευχέρεια στον αυτοσχεδιασµό και έχει ήδη
συνθέσει τα πρώτα του τραγούδια, τα οποία άρεσαν ιδιαίτερα στους φίλους του. Οι
γνώσεις του στη θεωρία της µουσικής είναι περιορισµένες.
Ο Ανδρέας είναι κατεξοχήν ακουστικός τύπος, ιδιαίτερα επικοινωνιακός και
εκφραστικός. Αντίθετα, αντιµετωπίζει δυσκολία µε οτιδήποτε σχετίζεται µε τον
γραπτό λόγο, π.χ. κατανόηση γραπτού κειµένου. Συχνά, εκνευρίζεται όταν δεν του
δίνονται εναλλακτικοί τρόποι να συµµετέχει στο µάθηµα.
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H κ. Γεωργίου διαφοροποιεί τη διδασκαλία της, ώστε να ικανοποιήσει τις µαθησιακές
ανάγκες της Άννας και του Ανδρέα, καθώς και άλλων συµµαθητών τους που έχουν
παρόµοια µαθησιακά προφίλ.
Σας δίνονται τρεις περιπτώσεις διαφοροποίησης σε τάξεις µεικτής ικανότητας, τις
οποίες επιχείρησε η κ. Γεωργίου Α.
Για κάθε µία περίπτωση,
Α. Σηµειώστε κατά πόσο οι πρακτικές διαφοροποίησης που ακολούθησε η κ.
Γεωργίου είναι Ορθές (Ο) ή Λανθασµένες (Λ) και
Β. Κυκλώστε την παράµετρο της διδασκαλίας που επιχείρησε να
διαφοροποιήσει η κ. Γεωργίου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει µόνο ΜΙΑ ορθή
απάντηση.
Περίπτωση 1: Η κ. Γεωργίου προβάλει στον πίνακα παρτιτούρα µιας µελωδίας και δίνει
οδηγίες στους µαθητές για ταυτόχρονη ανάγνωση και εκτέλεσή της στα µελωδικά τους
όργανα. Για τον σκοπό αυτό, καθώς οι µαθητές εκτελούν, φροντίζει να δείχνει τις νότες
στον πίνακα.
•
•

Η Άννα εκτέλεσε τη µελωδία, χωρίς δυσκολία, µε πολύ καλά µαθησιακά
αποτελέσµατα.
Ο Ανδρέας δυσκολευόταν να διαβάσει τις νότες της µελωδίας, µε αποτέλεσµα να
αδυνατεί να την εκτελέσει µε άνεση. Οπότε, η κ. Γεωργίου, του είπε να περιµένει ώστε
να ακούσει µία-δύο φορές τη µελωδία, και στη συνέχεια να την εκτελέσει µε το αυτί,
µιας και ο Ανδρέας εύκολα µπορεί να υιοθετήσει τις άτυπες διαδικασίες µάθησης.

Α. Πώς κρίνετε τις διαφοροποιηµένες οδηγίες της κ. Γεωργίου προς τον Ανδρέα;
....................ΟΡΘΕΣ

.................... ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ

Β. Ποια παράµετρο της διδασκαλίας επιχείρησε να διαφοροποιήσει η κ. Γεωργίου;
Α. Περιεχόµενο
Β. Διαδικασίες
Γ. Προϊόν
Δ. Μαθησιακό περιβάλλον
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Περίπτωση 2: Η κ. Γεωργίου, κατά την εκτέλεση ενορχήστρωσης ενός λάτιν χορού από
όλη την τάξη, παρατηρεί ότι η Άννα η οποία εκτελεί το κλάβε του χορού σε cabasa,
παρουσιάζει ρυθµικές αστάθειες. Ο Ανδρέας, αντιθέτως, διαθέτει ιδιαίτερη άνεση και
εκπληκτικό groove στην εκτέλεσή του.
Η κ. Γεωργίου:
• Μετακινήθηκε προς την Άννα και µε την κίνηση του σώµατός της την υποστήριξε
ρυθµικά.
• Ζήτησε από τον Ανδρέα να αυτοσχεδιάσει µελωδικά, πάνω στο κλάβε του χορού.
Α. Πώς κρίνετε την ιδιαίτερη στήριξη που προσέφερε η κ. Γεωργίου στην Άννα;
....................ΟΡΘΗ

.................... ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

Β. Ποια παράµετρο της διδασκαλίας επιχείρησε να διαφοροποιήσει η κ. Γεωργίου
µε τις οδηγίες της προς την Άννα;
Α. Περιεχόµενο
Β. Διαδικασίες
Γ. Προϊόν
Δ. Μαθησιακό περιβάλλον

Περίπτωση 3: Η κ. Γεωργίου ζητά από τους µαθητές της να εργαστούν σε οµάδες, ώστε
να αναπαραγάγουν µε το αυτί ένα ποπ τραγούδι. Για τον σκοπό αυτό, τους έδωσε το
ακουστικό αρχείο (audio file) του τραγουδιού. Επιπρόσθετα, τους έδωσε σε διαφορετικά
αρχεία, το µέρος της φωνής (µελωδία), το µέρος της κιθάρας (αρµονία) και το µέρος των
ντραµς (ρυθµός).
• Στην οµάδα Α΄, ο Ανδρέας άκουσε τη µελωδία του τραγουδιού µέσα από την πλήρη
ενορχήστρωση του, και την εκτέλεσε µε επιτυχία στην ηλεκτρική κιθάρα.
•
Στην οµάδα Β΄, η Άννα άκουσε τη µελωδία του τραγουδιού από το αρχείο που
περιελάµβανε µόνο το µέρος της φωνής, και την εκτέλεσε µε επιτυχία στο πιάνο.
Α. Πώς κρίνετε την απόφαση της κ. Γεωργίου να δώσει τη δυνατότητα στους
µαθητές της να επιλέξουν οι ίδιοι εάν θα ακούσουν τη µελωδία του τραγουδιού
µέσα από την πλήρη ενορχήστρωση του ή από το αρχείο που περιελάµβανε µόνο
το µέρος της φωνής;
....................ΟΡΘΗ

.................... ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

Β. Ποια παράµετρο της διδασκαλίας επιχείρησε να διαφοροποιήσει η κ. Γεωργίου;
Α. Περιεχόµενο
Β. Διαδικασίες
Γ. Προϊόν
Δ. Μαθησιακό περιβάλλον
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Ερώτηση 17

(4 µον.)

Ο κ. Σοφιανός σχεδιάζει µάθηµα στην Γ΄ Γυµνασίου µε θέµα την Πολυφωνία στην
εποχή Μπαρόκ. Σας δίνονται τέσσερις (4) δηλώσεις/ερωτήσεις που ετοίµασε τις
οποίες συµπεριέλαβε σε Φύλλο Εργασίας που αφορούσε στο χορωδιακό
«Αλληλούια», από το έργο Ο Μεσσίας του G. F. Handel.
Κατά την ακρόαση, οι µαθητές χρειάζεται:
• να ενεργοποιήσουν προϋπάρχουσα τους δεξιότητα/γνώση που αφορά στην
οµοφωνία (ως η µουσική υφή που αποτελείται από µία µελωδική γραµµή η οποία
συνοδεύεται από συγχορδίες) και
• να εστιάσουν την προσοχή τους στο απόσπασµα που φαίνεται στην παρτιτούρα
που ακολουθεί, η οποία επίσης θα συµπεριλαµβάνεται στο Φύλλο Εργασίας.
Να βάλετε στη σειρά τις τέσσερις (4) δηλώσεις/ερωτήσεις που φαίνονται στην
επόµενη σελίδα, γράφοντας τον κατάλληλο αριθµό στον κύκλο που βρίσκεται
αριστερά της καθεµιάς, ακολουθώντας την επαγωγική µέθοδο διδασκαλίας
(δηλ. από το µερικό στο όλο, από το ειδικό στο γενικό), ώστε οι µαθητές να
κατανοήσουν την έννοια της πολυφωνίας.
(Σηµείωση: Δεν ζητείται να απαντήσετε στις ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας.)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
i. Η γραµµή της σοπράνο και η γραµµή του τενόρου µεταξύ τους είναι:
2

...........

όµοιες

...........

διαφορετικές

ii. Συµπληρώστε τα κενά.
4
Α. ΟΜΟΦΩΝΙΑ

Β. ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

Μουσική που έχει .............................

Μουσική όπου ......................

µελωδική γραµµή, η

ανεξάρτητες µελωδικές γραµµές

οποία

................................

από

συγχορδίες.

1

3

συνδυάζονται και ακούγονται
ταυτόχρονα.

iii. Η µελωδική γραµµή της σοπράνο και η γραµµή του τενόρου:
(βάλτε ✓ όπου ισχύει)
…… έχουν

τις ίδιες αξίες

…… έχουν

διαφορετικές αξίες

…… έχουν

τον ίδιο στίχο

…… έχουν

διαφορετικό στίχο

iv. Ποια γραφική παρτιτούρα αντιπροσωπεύει καλύτερα το µέρος
της χορωδίας στο απόσπασµα;
................Α
................Β
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Ερώτηση 18

(2 µον.)

Ο κ. Παναγιώτου στη θεµατική ενότητα Δηµοφιλής Μουσική - Ποπ χρησιµοποιεί,
µεταξύ άλλων τραγουδιών, το τραγούδι Last Christmas των Wham.
Ποια από τις ακόλουθες δραστηριότητες θα µπορούσε να δοθεί στους µαθητές ως
δηµιουργική εργασία στη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα;
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Οι µαθητές ενορχηστρώνουν το ρεφρέν άλλου τραγουδιού σε στιλ ποπ.
Β. Οι µαθητές αναπαράγουν µε το αυτί και εκτελούν στα µουσικά τους όργανα το
τραγούδι Last Christmas των Wham.
Γ. Οι µαθητές ερευνούν στο διαδίκτυο, καταγράφουν και παρουσιάζουν σηµαντικά
στοιχεία του συγκροτήµατος Wham.
Δ. Oι µαθητές εκτελούν διασκευή του συγκεκριµένου τραγουδιού, την οποία ετοίµασε
ο καθηγητής τους.

Ερώτηση 19

(2 µον.)

Στη θεµατική ενότητα Αφρικανική Μουσική στην Α΄ Γυµνασίου, ο εκπαιδευτικός
πραγµατοποιεί δραστηριότητα µελωδικού αυτοσχεδιασµού σε κύκλο, εµπλέκοντας
όλους τους µαθητές. Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός εκτελεί µία µουσική ιδέα την
οποία ο κάθε µαθητής διαφοροποιεί µε τη σειρά. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί ρυθµική
αστάθεια κατά τον αυτοσχεδιασµό, µε αποτέλεσµα να χάνεται η ροή.
Ποια από τις ακόλουθες ενέργειες είναι η καταλληλότερη, ώστε να διορθωθεί η
ρυθµική αστάθεια;
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Ο εκπαιδευτικός διακόπτει τον αυτοσχεδιασµό και συνεχίζει για το υπόλοιπο του
µαθήµατος µε ρυθµικές ασκήσεις.
Β. Ο εκπαιδευτικός διακόπτει τον αυτοσχεδιασµό και αναθέτει σε µαθητή να
εκτελεί ένα ρυθµικό οστινάτο, ταυτόχρονα µε τον αυτοσχεδιασµό.
Γ. Ο εκπαιδευτικός διακόπτει τον αυτοσχεδιασµό και προσφέρει εξατοµικευµένη
στήριξη στους µαθητές που παρουσιάζουν ρυθµικές αστάθειες.
Δ. Ο εκπαιδευτικός διακόπτει τον αυτοσχεδιασµό και ζητά από τους µαθητές να
εργαστούν σε οµάδες, ώστε να διορθώσουν τις ρυθµικές τους αστάθειες.
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Ερώτηση 20

(2 µον.)

Στο πλαίσιο µαθήµατος µε θέµα την ινδική παραδοσιακή µουσική, η
προάγει τον οριζόντιο στόχο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

κ. Γαβριήλ

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το µάθηµα αναπτύχθηκε µέσα σε τρεις
διδακτικές περιόδους, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
1η διδακτική περίοδος:
• Οι µαθητές ερµήνευσαν ένα ινδικό παιδικό τραγούδι, ώστε να βιώσουν τα βασικά
στοιχεία της ινδικής µουσικής: ράγκα (µελωδίες), τάλα (ρυθµοί) και ισοκράτηµα.
• Οι µαθητές, µέσα από ακρόαση, εντόπισαν και περιέγραψαν τα πιο πάνω
στοιχεία της ινδικής µουσικής και τα αντιστοίχισαν οπτικά και ακουστικά µε τα
ινδικά όργανα σιτάρ, τάµπλα και ταµπούρα.
• Οι µαθητές εργάστηκαν σε οµάδες και κατόπιν έρευνας στο διαδίκτυο
παρουσίασαν στην ολοµέλεια της τάξης βασικές πληροφορίες για τον ινδικό
πολιτισµό, όπως τη θρησκεία, την ινδική κοινωνία, τις κύριες ασχολίες και την
καθηµερινότητα των κατοίκων, τους χορούς, τις τέχνες, τα ήθη και τα έθιµα τους.
2η - 3η διδακτική περίοδος:
• Οι µαθητές εργάστηκαν σε µορφή πρότζεκτ και ετοίµασαν σύντοµο µουσικό
δρώµενο βασισµένο σε απόσπασµα από το ινδικό παιδικό παραµύθι «Ο
Βραχµάνος, η τίγρη και το τσακάλι». Για τον σκοπό αυτό, οι µαθητές
συµπεριέλαβαν το τραγούδι που εκτέλεσαν πιο πάνω, ντύθηκαν µε ενδυµασίες
που προσοµοιάζουν µε τις ινδικές ενδυµασίες, χρησιµοποίησαν φιγούρες ινδικών
χορών και ετοίµασαν σκηνικά µε αυτοσχέδια υλικά.
Το µουσικό δρώµενο παρουσιάστηκε σε µεταγενέστερο χρόνο ενώπιον όλων των
µαθητών του σχολείου στο πλαίσιο ολοήµερης δράσης. Στόχος ήταν η
διαπολιτισµική εκπαίδευση, η οποία «θεωρήθηκε επιτυχής».
Σε ποιον από τους παρακάτω λόγους οφείλεται κυρίως το κενό που υπάρχει στo πιο
πάνω σενάριο, ώστε να θεωρηθεί καλή πρακτική διαπολιτισµικής εκπαίδευσης;
Κυκλώστε µόνο ΜΙΑ απάντηση.
Α. Οι µαθητές δεν αποκτούν αρκετές και σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση
µε τον ινδικό πολιτισµό.
Β. Οι µαθητές δεν βιώνουν τον αυθεντικό ινδικό πολιτισµό.
Γ. Οι µαθητές δεν εντοπίζουν τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ του δικού τους
πολιτισµού και του ινδικού.
Δ. Οι µαθητές δεν αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τον
ινδικό πολιτισµό.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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