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Σέρρες, 22-4-2021 
 

Αρ. Πρ.: ΔΤ 

Προσ:  

1. Δημοτικά χολεία Ν ερρών 

(μζςω Δ/νςηΑ/θμιασΕκπ/ςησ Ν. 

ερρών), Τπόψη Διευθυντϊν, 

δαςκάλων ΣϋΔημ., Καθηγητϊν 

Μουςικήσ 

 

2.  Όλα τα ΜΜΕ 

Κοιν.: 1. Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 

Ν.  ερρών 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Θζμα: Πρόςκληςη για αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

για την Α΄ Γυμναςίου του Μουςικοφ χολείου-Διαδικαςία επιλογήσ. 

Σο Μουςικό Γυμνάςιο ερρϊν/ ΛΣ ενημερϊνει ότι οι μαθητζσ και οι μαθήτριεσ που 

επιθυμοφν να φοιτήςουν ςτην Αϋ τάξη του Μουςικοφ Γυμναςίου ςχ. ζτουσ 2021-

2022 πρζπει να λάβουν μζροσ και να επιτφχουν ςε εξετάςεισ που διενεργοφνται για 

την επιλογή μαθητϊν που θα φοιτήςουν ςτην Αϋ τάξη των Μουςικϊν Γυμναςίων τησ  
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χϊρασ. τισ εξετάςεισ μποροφν να λάβουν μζροσ απόφοιτοι μαθητζσ/τριεσ όλων των 

Δημοτικϊν του Νομοφ. 

Οι θεματικζσ ενότητεσ, ςτισ οποίεσ αξιολογοφνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμόσ», 

«Ακουςτική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριςη Ηχοχρωμάτων» και 

προαιρετικά ζνα μουςικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοςιακό), ςε επίπεδο 

αντίςτοιχο τουλάχιςτον τησ Κατωτζρασ χολήσ. 

το ςχολείο μασ προςφζρονται ςχεδόν όλα τα όργανα τησ παραδοςιακήσ και τησ 

ευρωπαϊκήσ μουςικήσ. Για να γνωρίςετε τα όργανα τησ παραδοςιακήσ και 

ςυμφωνικήσ ορχήςτρασ μασ πατήςτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο 

https://www.youtube.com/watch?v=BaMcoCGrX70 

Οι γονείσ-κηδεμόνεσ των ενδιαφερόμενων μαθητϊν και μαθητριϊν του νομοφ μασ 

φζτοσ πρζπει να υποβάλουν αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ ςτο 

Μουςικό χολείο ερρϊν από τισ 10 ζωσ και τισ 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. Σο 

Μουςικό χολείο ερρών θα δζχεται φζτοσ αιτήςεισ μόνο ηλεκτρονικά ςε 

ςφνδεςμο που θα ανακοινωθεί εγκαίρωσ ςτην ιςτοςελίδα του. Μζςα ςε μια 

βδομάδα το πολφ θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ςτο μζηλ που δήλωςαν ςτην 

αίτηςη. Η διαδικαςία επιλογήσ θα πραγματοποιηθεί κατά το δεφτερο 

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα ξεκινήςει ταυτόχρονα ςε όλα τα Μουςικά 

χολεία ςε ημερομηνίεσ που θα ανακοινωθοφν από το ΤΠΑΙΘ. Για το πρόγραμμα 

των εξετάςεων, τα θζματα των εξετάςεων, τη βαθμολόγηςη και τισ εγγραφζσ των 

μαθητϊν ιςχφει η με αρ. 20923/Δ2/23-02-2021 Τ.Α. «Λειτουργία Μουςικϊν 

χολείων» (ΦΕΚ Β’ 878 / 05-03-2021). 

Για την εξοικείωςη των υποψηφίων μαθητϊν και μαθητριϊν ςτα τεςτ 

Μουςικήσ Αντίληψησ, πραγματοποιοφνται ςυνήθωσ δωρεάν μαθήματα 

προετοιμαςίασ από καθηγητζσ του Μουςικοφ χολείου το μήνα Μάιο και Ιοφνιο. 

Φζτοσ όμωσ, λόγω των ειδικϊν υγειονομικϊν ςυνθηκϊν  επιφυλαςςόμεθα για την 

πραγματοποίηςή τουσ. Για την τυχόν πραγματοποίηςή τουσ θα ενημερωθείτε από 

την ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

https://www.youtube.com/watch?v=BaMcoCGrX70
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Οι υποψήφιοι και οι γονείσ/κηδεμόνεσ τουσ παρακαλοφνται να παρακολουθοφν 

τακτικά την ιςτοςελίδα του ςχολείου: https://www.musikoserron.gr/ 

για τη λειτουργία του: 

 https://www.musikoserron.gr/to-sxoleio-mas/leitourgia 

για ανακοινϊςεισ και για να ςυμβουλεφονται το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό: 

https://www.musikoserron.gr/ekpaidefsi/eksetaseis 

. 

Η Διευθφντρια 

Ευαγγελία Β. κζμπερη 

φιλόλογοσ 

 

 

https://www.musikoserron.gr/
https://www.musikoserron.gr/to-sxoleio-mas/leitourgia
https://www.musikoserron.gr/ekpaidefsi/eksetaseis

