
Η διαδικασία επιλογής των µαθητών στην Α΄ Τάξη Γυµνασίου του Μουσικού Σχολείου 

Αγρινίου για το σχολ. έτος 2014-2015 

1.  Στην Α΄ τάξη Γυµνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου εγγράφονται µαθητές, απόφοιτοι των 

∆ηµοτικών Σχολείων του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από επιλογή (εισαγωγικές εξετάσεις). 

2.  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι  αιτήσεις  για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής θα 

γίνουν στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου (2ο χλµ. ε.ο. Αγρινίου-Αντιρρίου), κατά τις εργάσιµες µέρες του 

χρονικού διαστήµατος 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2014 και ώρες 9.00 π.µ. - 14.00 µ.µ.  

   Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη ∆ευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσουν µία ή δύο ηµέρες, ανάλογα µε 

τον αριθµό των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραµµα θα ανακοινωθεί µετά τη λήξη προθεσµίας των 

αιτήσεων. 

   Οι γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, 

υποβάλουν στη Γραµµατεία του σχολείου: 

• αίτηση  

• δήλωση µαθηµάτων 

(Στα συνηµµένα αρχεία µπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτηση και τη δήλωση µαθηµάτων) 

3.  Για τον καθορισµό του αριθµού των µαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυµνασίου του Μουσικού 

Σχολείου Αγρινίου η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού.  

Κατά το σχολ. έτος 2013-2014 επιλέχτηκαν  74 µαθητές από τον πίνακα των επιτυχόντων που 

συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία µε άριστα το 100 και συνολικά δηµιουργήθηκαν τρία τµήµατα 

στην Α’ Γυµνασίου. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. ∆εν µπορούν να φοιτήσουν 

στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου υποψήφιοι µαθητές που δε συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθµό 

επιτυχίας των πενήντα (50) µονάδων. 

4.  Για την επιλογή των µαθητών συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που 

ορίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και µε την εισήγηση 

της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας. 

5.  Θέµατα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι µαθητές για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη Γυµνασίου 

του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου είναι: Ρυθµός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, ∆ιάκριση 

ηχοχρωµάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο 

τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί, ότι οι υποψήφιοι µαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν µουσικές 

γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα µουσικής αντίληψης των µαθητών οι οποίοι λαµβάνουν οδηγίες από 

την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε µέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της.  

Πιο συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι µαθητές καλούνται να δείξουν ικανότητες µουσικής αντίληψης στα 

παρακάτω: 

Α.  Αντίληψη του ρυθµού 

1. Ο εξεταστής θα δώσει µε παλαµάκια στον υποψήφιο µαθητή ένα απλό, σύντοµο και απολύτως 

συγκεκριµένο ρυθµικό σχήµα, το οποίο καλείται ο µαθητής να επαναλάβει. Το ρυθµικό αυτό σχήµα θα 

παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση της 

ικανότητας του υποψήφιου µαθητή να αντιλαµβάνεται και να αναπαράγει απλές ρυθµικές δοµές (δηλ. 

ρυθµικές µονάδες δύο και τριών χρόνων και, ενδεχοµένως, απλούς συνδυασµούς τους). 

2. Στην επόµενη φάση ζητείται από τον εξεταζόµενο να συνοδεύσει µε παλαµάκια, χρησιµοποιώντας ένα 

σταθερό ρυθµικό σχήµα, το τραγούδι που επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος (βλ. και Γ. Φωνητική ικανότητα). 

 



Β.  Ακουστική ικανότητα 

1. Ο υποψήφιος, ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγµένες νότες στο πιάνο (µε το οποίο δεν έχει 

οπτική επαφή), καλείται να αναγνωρίσει τη µεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το 

χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

2. Στη συνέχεια, αναπαράγει µε τη φωνή του ανιόντα (ανεβαστά) και κατιόντα (κατεβαστά) διαστήµατα µε 

κοινή ή διαφορετική βάση, µικρές µουσικές φράσεις ή και ολόκληρη κλίµακα, που εκτελούνται στο πιάνο 

από τον εξεταστή. 

3. Τέλος, στο τρίτο µέρος αυτής της εξέτασης, ο εξεταζόµενος πρέπει να αποµνηµονεύσει και να 

επαναλάβει σε µη οικείο του απλό όργανο (ξυλόφωνο ή µεταλλόφωνο) µικρές µελωδικές φράσεις µέχρι 5 

φθόγγων και σε έκταση µιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εξεταστής. Ο υποψήφιος δικαιούται 

να ζητήσει την επανάληψη του θέµατος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο εξεταζόµενος οπτική επαφή 

µε τα πλήκτρα. 

Γ.  Φωνητική ικανότητα 

1. Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής ένα τραγούδι της επιλογής του από την 

τονική βάση που αυτός επιθυµεί.  

2. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, ελέγχεται η δυνατότητα του µαθητή να 

µεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της 

φωνής του. 

 

∆. ∆ιάκριση µουσικών φράσεων, ηχοχρωµάτων και µουσικού χαρακτήρα (ακρόαση CD) 

Οι υποψήφιοι µαθητές, ακούγοντας ηχογραφηµένα µουσικά παραδείγµατα από ένα CD, καλούνται να 

ανταποκριθούν σε 4 µουσικά παιχνίδια: 

Στο 1o παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαµβάνεται µια συγκεκριµένη µελωδική 

φράση (µουσικό θέµα ή µοτίβο) σε ένα έργο και να σηµειώσουν τον αριθµό στο αντίστοιχο κουτάκι του 

πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά µεµονωµένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή 

της από τους υποψήφιους. Στο 2o παιχνίδι πρέπει να σηµειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθµό των 

µουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριµένο µουσικό απόσπασµα. Στο 3ο παιχνίδι 

καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονοµάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία 

ανήκουν τα µουσικά όργανα που ακούγονται από το CD. Στο 4ο παιχνίδι το ζητούµενο είναι η σωστή 

αντιστοίχιση µουσικών κοµµατιών µε δεδοµένους τίτλους. Οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο 

χαρακτηριστικούς τίτλους κοµµατιών δίπλα σε κουτάκια. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και 

αντιστοιχούν σε σύντοµα µουσικά κοµµάτια που θα ακουστούν από το CD. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

σηµειώσουν σε κάθε κουτάκι τον αριθµό του κοµµατιού στο οποίο, κατά την κρίση τους, θα ταίριαζε ο 

δεδοµένος δίπλα στο κουτάκι τίτλος. 

 

Ε.  Εκτέλεση (προαιρετικά) σε µουσικό όργανο 

Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο µουσικό όργανο, µπορεί προαιρετικά να ερµηνεύσει ένα 

µουσικό έργο της επιλογής του, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. 

6.  Τα θέµατα εξέτασης των υποψηφίων µαθητών που µετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιµάζονται 

µε ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. και παραδίδονται στον 

Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου, µε 

ευθύνη του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισµένα, και αποσφραγίζονται από τον 

Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των µελών της Επιτροπής αµέσως πριν την έναρξη της 

διαδικασίας επιλογής.  

7.  Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. µε πρόσκληση του Προέδρου της 

και µε βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πίνακα εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά 

µέχρι τον ελάχιστο συνολικό βαθµό επίδοσης των πενήντα (50) µονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των 



εξετασθέντων αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

8.  Οι γονείς των µαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυµνασίου, εφοδιάζονται µε 

σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα, το οποίο προσκοµίζουν στο γυµνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους µε το 

ισχύον σύστηµα εγγραφής, µετά την αποφοίτηση του από το δηµοτικό σχολείο. 

    Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυµνασίου του Μουσικού Σχολείου από 

µετεγγραφή µαθητών σε άλλο γυµνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα 

συµπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το 

υψηλότερο άθροισµα µονάδων.  Μετά τη λήξη του Α΄ τριµήνου οι κενές θέσεις δεν συµπληρώνονται. 

 

 


