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«κυψέλη» παιδείας 
πολιτισμού&

«Μουσική είναι η ομορφιά του σύμπαντος»
 Πλάτωνας

Πόσο αδιάβλητες και αντικειμενικές είναι οι εξετάσεις;
Τα θέματα καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και έρχονται 
σφραγισμένα τις ημέρες των εξετάσεων, ενώ οι εξεταστές και οι 
επιτηρητές καθηγητές προέρχονται από μουσικά σχολεία άλλων 
περιοχών.

Αν σε κάποιον αρέσει η μουσική, αλλά δεν έχει μουσικές γνώσεις 
κι ούτε παίζει κάποιο όργανο, θα τα καταφέρει στο Μουσικό 
Σχολείο;
Ασφαλώς και θα τα καταφέρει. Αρκεί να του αρέσει η μουσική και να 
θέλει να μάθει.

Κάποιος μαθητής έχει μουσικές γνώσεις και συνεχίζει να 
παρακολουθεί μουσικά μαθήματα. Γιατί να έρθει στο Μουσικό 
Σχολείο;
Το ΜΣ προσφέρει μια σφαιρική και πολύπλευρη γνώση γύρω από τη 
μουσική. Ακόμη και αν ένα παιδί έχει μουσική παιδεία, στο ΜΣ θα έχει 
την ευκαιρία να μάθει, να δει και να ακούσει πολλά περισσότερα σε 
σχέση με τη μουσική. 

Στο Μουσικό Σχολείο φοιτούν μόνο όσοι θέλουν να ακολουθήσουν 
μουσικές σπουδές; 
Το Μουσικό Σχολείο είναι ενιαία σχολική μονάδα (Γυμνάσιο – Λύκειο).  
Όπως και τα Γενικά Σχολεία, έτσι και το ΜΣ ακολουθεί το ίδιο ωρολόγιο 
και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο, οι μαθητές επιλέγουν 
την ομάδα προσανατολισμού που επιθυμούν να ακολουθήσουν και 
δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις για να εισαχθούν σε οποιαδήποτε 
σχολή επιθυμούν (και όχι μόνο σε Μουσικές Πανεπιστημιακές Σχολές).

Πόσο διευρυμένο  είναι το ωράριο του Μουσικού Σχολείου;
Τα παιδιά απασχολούνται στο ΜΣ μία ή δυο διδακτικές ώρες την ημέρα 
περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία γενικής παιδείας. Όμως 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες εποικοδομητικές και ευχάριστες που 
τους ξεκουράζουν και επιστρέφουν σπίτι αφού έχουν πάρει το 
μεσημεριανό τους γεύμα.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορεί να εγγραφεί κάποιος στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας; 
Με δύο τρόπους:
α) Με «εισαγωγικές εξετάσεις». Είναι οι μουσικές δοκιμασίες που 
απευθύνονται στους υποψηφίους απόφοιτους της ΣΤ' Δημοτικού και 
διεξάγονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο. 
β) Με «κατατακτήριες εξετάσεις».  Είναι οι μουσικές δοκιμασίες που 
απευθύνονται σε υποψηφίους που είναι απόφοιτοι της Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου και της Α', Β' Λυκείου και διεξάγονται κάθε χρόνο τον 
Σεπτέμβριο.

Πότε υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους;
Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση 
στη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου, από 1-30  Μαΐου κάθε έτους.

Χρειάζεται κανείς να έχει μουσικές γνώσεις για να φοιτήσει στο 
Μουσικό Σχολείο;
Όχι. Για να γίνει δεκτός ένας μαθητής στο ΜΣ δεν είναι απαραίτητο να 
παίζει ένα μουσικό όργανο ή να γνωρίζει μουσική. Οι εισαγωγικές 
εξετάσεις ανιχνεύουν αν το παιδί διαθέτει μουσικές  δεξιότητες και 
εμπειρίες. 

Τί εννοούμε όταν λέμε μουσικές δεξιότητες;
Ρυθμική, φωνητική και ακουστική αντίληψη. Ο μαθητής τραγουδάει, 
χορεύει, ακούει μουσική. Μπορεί να συνοδεύσει το τραγούδι του και να 
επαναλάβει με παλαμάκια έναν ρυθμό;  Όλα αυτά αποτελούν μουσικές 
δεξιότητες.

Ποιές είναι οι εξετάσεις που χρειάζεται να δώσει ο υποψήφιος 
μαθητής της Α' Γυμνασίου;
Οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται σε απλά θέματα: Ρυθμός, 
Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων 
και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό).

Χρειάζεται ειδική προετοιμασία γι' αυτές τις εξετάσεις;
Το Μουσικό Σχολείο φροντίζει και γι' αυτό. Καλεί τους υποψήφιους 
μαθητές πριν τις εξετάσεις και τους προετοιμάζει στα αντικείμενα που 
πρόκειται να εξεταστούν.
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Το  Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας είναι ένα προνομιούχο δημόσιο 
σχολείο, ένα από τα δεκάδες μουσικά σχολεία που λειτουργούν 
σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα θεσμό που 
εγκαινιάστηκε το 1988 και στην Καρδίτσα λειτουργεί από το 1994. Τα 
τελευταία χρόνια το επιλέγουν όλο και περισσότεροι μαθητές, ενώ οι 
εκδηλώσεις του είναι υψηλού επιπέδου κι έχουν αποκτήσει 
πανελλαδική εμβέλεια.

Στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα με εξαιρετικές 
υποδομές, το οποίο περιλαμβάνει ξεχωριστούς χώρους μαθημάτων 
Γενικής και Μουσικής Παιδείας,  διοικητήριο, γήπεδα μπάσκετ και 
βόλεϊ καθώς και κλειστή αίθουσα χορού και άλλων αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Επίσης στο σχολείο υπάρχει βιβλιοθήκη, δύο 
εργαστήρια πληροφορικής, εργαστήρια φυσικής και χημείας, 
εργαστήριο καλλιτεχνικών, εστιατόριο και υπαίθριο θέατρο στο οποίο 
πραγματοποιούνται σχολικές και άλλες εκδηλώσεις. 

Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα οργανικό κομμάτι της τοπικής 
κοινωνίας, μια «κυψέλη» πολιτισμού με συνεχή παρουσία και 
δράση, τόσο στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας, όσο και σε 
κοινωνικές, εθελοντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 
Συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου μας, ενώ ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά και την τοπική 
κοινωνία να γνωρίσουν τον μουσικό πλούτο του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, να εκτιμήσουν έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, αλλά 
και τις παραδόσεις κάθε γωνιάς της χώρας μας. 

9 + 1 λόγοι για να φοιτήσει 
ένας μαθητής στο Μουσικό σχολείο

1. Οι μαθητές διδάσκονται (εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας) 
επιπλέον μαθήματα μουσικής και αισθητικής παιδείας, στα οποία 
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ατομική διδασκαλία ενός μουσικού 
οργάνου. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από μια πληθώρα 
οργάνων της Ευρωπαϊκής και της Παραδοσιακής μουσικής.

2. Οι μαθητές διδάσκονται τόσο τα μαθήματα γενικής παιδείας 
(σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας)  
όσο και τα μουσικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα.

3. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα, μια ξεχωριστή και 
έντονη μουσική δραστηριότητα, που διευρύνει το γνωστικό τους 
επίπεδο, ενισχύει τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και 
συμβάλλει στην καλλιέργεια συναισθήματος ομαδικότητας και 
συνεργασίας.

4. Σημαντικό όφελος για τους μαθητές ενός Μ.Σ. αποτελεί η εμφάνισή  
τους μπροστά στο κοινό. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα παιδιά 
βιώνουν την εμπειρία της έκθεσης, της αποδοχής ή της κριτικής και 
αποκτούν πολύτιμα εφόδια για την ενήλικη ζωή τους.

5. Οι καθηγητές των μουσικών όσο και των γενικών μαθημάτων είναι 
επαγγελματίες αυξημένων προσόντων (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, 
κ.λ.π.) και επιλέγονται από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου 
Παιδείας κατόπιν κατάθεσης βιογραφικού και συνεκτίμησης της 
εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής τους συγκρότησης. 

6. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται δωρεάν με λεωφορειακές 
γραμμές που εξυπηρετούν ειδικά το σχολείο μας. Ακόμη και για 
τους μαθητές που μένουν αρκετά μακριά, προβλέπεται δωρεάν 
μεταφορά με ταξί. 

7. Παρέχεται δωρεάν σίτιση με πλήρες και υγιεινό διαιτολόγιο 
κατά τις μεσημεριανές ώρες.

8. Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων, χορηγούνται 
πτυχία μουσικής ειδικότητας, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, 
βάσει του Ν.2158/93(ΦΕΚ 109/τ.Α΄).

9. Οι απόφοιτοι του Μουσικού Λυκείου συμμετέχουν κανονικά στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε όλα τα τμήματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές που επιθυμούν  να εισαχθούν στα αντίστοιχα μουσικά 
πανεπιστημιακά τμήματα, έχουν το προνόμιο να διδάσκονται τα 
υπό εξέταση μαθήματα εντός του σχολείου.

Και…

10.  Η αξία της μουσικής είναι ανεκτίμητη. 
Άλλωστε ο Πλάτωνας έγραψε: «Η εκπαίδευση στη μουσική είναι 
ανάγκη επιτακτική γιατί περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο ο 
ρυθμός και η αρμονία επηρεάζουν το ενδότερο κομμάτι του εαυτού 
μας, και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ξέρει πως να το 
χαλιναγωγήσει». 


