
Εισαγωγικές εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Σερρών 

Τα Μουσικά Σχολεία είναι σχολεία επιλογής, δηλαδή, οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού 

επιλέγουν να φοιτήσουν σε αυτά. Για αυτό το λόγο θαπρέπει να λάβουν μέρος και να 

επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην 

Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων της χώρας. Το Μουσικό Σχολείο Σερρών δέχεται 

μαθητές από όλο το νομό Σερρών. 

Στα Μουσικά Σχολεία οι μαθητές διδάσκονται κανονικά όλα τα μαθήματα των γενικών 

Γυμνασίων-Λυκείων και επιπλέον κάνουν και μουσικά μαθήματα, θεωρητικά μουσικής και 

τρία (3) συνολικά όργανα, δύο (2) υποχρεωτικά όργανα αναφοράς (πιάνο, ταμπουράς για το 

σχολείο μας) και ένα (1) όργανο επιλογής τους. Για αυτό και τα σχολεία αυτά λειτουργούν 

με διευρυμένο ωράριο και προσφέρεται δωρεάν σίτιση. Στο σχολείο μας προσφέρονται 

σχεδόν όλα τα όργανα της παραδοσιακής και της ευρωπαϊκής μουσικής.  

Εξετάσεις 

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», 

«Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και 

προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο 

τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. Αναλυτικά ο μαθητής/τρια εξετάζεται στα παρακάτω: 

 Ο μαθητής καλείται να τραγουδήσει τραγούδι της επιλογής του, το οποίο έχει 
προετοιμάσει. Θα του ζητηθεί να το τραγουδήσει ξανά σε μεταφορά σε κοντινό τόνο 
(transporto). 

 Ο μαθητής καλείται να συνοδεύσει ρυθμικά το τραγούδι της επιλογής του, 
κτυπώντας παλαμάκια. 

 Ο μαθητής καλείται να επαναλάβει, κτυπώντας παλαμάκια, ρυθμικά μοτίβα που 
δίνονται από τα μέλη της επιτροπής. 

 Ο μαθητής καλείται να διακρίνει και να δείξει, με αντίστοιχη κίνηση του χεριού του 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τη μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω του τονικού 
ύψους του ήχου. 

 Ο μαθητής καλείται να επαναλάβει σε απλό μουσικό όργανο - ξυλόφωνο - μία 
σύντομη μελωδία (4-5 νότες) παιγμένη στο πιάνο. 

 Ο μαθητής καλείται, μέσα από ηχογραφημένα μουσικά αποσπάσματα, να 
αναγνωρίσει: α)τον αριθμό επαναλήψεων ενός σύντομου και χαρακτηριστικού 
μουσικού θέματος κατά την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού, β)τις βασικές 
κατηγορίες οργάνων - Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά γ)το σύνολο των μουσικών 
οργάνων που ακούγονται να παίζουν σε ένα μουσικό κομμάτι και δ) το ύφος 
χαρακτηριστικών και σύντομων μουσικών κομματιών(η τελευταία αυτή δοκιμασία δεν 
έγινε την περασμένη χρονιά). 

Αίτηση συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής 



Οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών πρέπει να υποβάλουν 

αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους 

κατά κανόνα τον μήνα Μάιο, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά. Κάθε χρονιά εκδίδεται 

από το ΥΠΑΙΘ σχετική εγκύκλιος και από το σχολείο σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου από 

επιτροπές που καταρτίζονται από καθηγητές μουσικής όμορων νομών για λόγους διαφάνειας. 

Ξεκινάει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από 

το ΥΠΑΙΘ. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση 

και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» (ΦΕΚ Β’ 878 / 05-03-2021). Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται έως 

και την επομένη μέρα διενέργειας των εξετάσεων . Οι γονείς-κηδεμόνες των επιτυχόντων 

μαθητών θα πρέπει να παρουσιαστούν την επομένη των αποτελεσμάτων στο σχολείο να 

αποδεχτούν εγγράφως την επιτυχία του παιδιού τους και να δηλώσουν όργανο επιλογής.  

Προτίμηση επιλογής μουσικού οργάνου  

Η προτίμηση επιλογής του ατομικού μουσικού οργάνου από τους επιτυχόντες γίνεται τον 

Ιούνιο, την επομένη ημέρα από την έκδοση των αποτελεσμάτων.Στο Μουσικό Σχολείο 

Σερρών διδάσκονται όλα σχεδόν τα μουσικά όργανα παραδοσιακής και κλασικής ορχήστρας. 

Η επιλογή του σωστού μουσικού οργάνου από τους μαθητές/τριες κρίνεται πολύ σημαντική, 

διότι συμβάλλει καταλυτικά στην ομαλή και ουσιαστική λειτουργία ενός Μουσικού 

Σχολείου. Η σωστή επιλογή δεν ικανοποιεί μόνο την επιθυμία των μαθητών/τριων, αλλά 

βοηθά ουσιαστικά στην καλύτερη κατανομή των μαθητών/τριων στα ατομικά μαθήματα 

μουσικής καθώς και στην ουσιαστική λειτουργία των μουσικών συνόλων του σχολείου. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους οι μαθητές/τριες δηλώνουν τρεις επιλογές και το όργανο το 

οποίο τελικά επιλέγεται εξαρτάται από τις ανάγκες και τις δυνατότητες του σχολείου. 

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, όταν προσέρχονται να δηλώσουν το όργανο επιλογής, να 

έχουν διαμορφώσει σαφή και πλήρη άποψη για όλα τα μουσικά όργανα, (γνωστά και 

λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό), ώστε η επιλογή τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

και τις προσδοκίες τους και να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. 

Για να γνωρίσετε τα όργανα της παραδοσιακής και συμφωνικής ορχήστρας μας επισκεφθείτε 

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

Οι υποψήφιοι και οι γονείς/κηδεμόνες τους παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά την 

ιστοσελίδα του σχολείου για ανακοινώσεις και σχετικό υλικό. Επίσης μπορείτε να 

συμβουλεύεστε στον ιστοχώρο μας τη θέση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Εκπαιδευτικό Υλικό. 




