
Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 
 

Λίγα λόγια για το Σχολείο μας  
 

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές, θεωρήσαμε καλό να επικοινωνήσουμε μαζί 

σας για να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες  για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας (Γυμνάσιο-

Λύκειο).  

  Η αυξητική τάση των μαθητών του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια είναι δείκτης 

της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται από τους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς μας. Το 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας κατάφερε πραγματικά, παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, να 

αναδειχθεί σε πολιτιστικό πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή. Φιλοδοξία μας είναι να 

συνεχίσουμε την ποιοτική δουλειά που γίνεται και να βοηθήσουμε τα παιδιά σας ώστε αυτά 

να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν το μέγιστο ανθρώπινο αγαθό, το αγαθό της Παιδείας.  

 Το Μουσικό Σχολείο είναι ένα δημόσιο σχολείο, που παρέχει πολύπλευρη μόρφωση 

με βάση την αισθητική παιδεία και κυρίως τη Μουσική. Συνδυάζει την κλασική εκπαιδευτική 

γνώση με τη μουσική παιδεία. Η φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο παρέχει πολύτιμα εφόδια και 

για τη συναισθηματική θωράκιση των μαθητών. Είναι, επίσης, διαπιστωμένο ότι τα παιδιά 

που συμμετέχουν σε ορχήστρες ή χορωδίες μαθαίνουν να πειθαρχούν, να συνεργάζονται και 

να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά μειωμένη έως μηδαμινή η 

παραβατικότητα στα σχολεία αυτά.  
 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Στο σχολείο μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως ακριβώς και σε 

οποιοδήποτε άλλο Γυμνάσιο ή Λύκειο της πατρίδας μας. Οι μαθητές μας ακολουθούν το 

ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα και συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις όλων των βαθμίδων. 

Το σχολείο μας μάλιστα σημειώνει σημαντικές επιτυχίες κάθε χρόνο στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις. 

 Η διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών είναι υποχρεωτική (Αγγλικά και επιλογή ανάμεσα σε – 

Γερμανικά – Γαλλικά – Ιταλικά). 

 Διδάσκονται επιπλέον τα μαθήματα: «Ιστορία της Τέχνης» και «Θεατρική Αγωγή» 

 Τα μαθήματα Μουσικής είναι ενταγμένα στο ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς 

να αποτελούν ξεχωριστό κύκλο, και διακρίνονται σε ομαδικά και ατομικά: Θεωρία 

Μουσικής (Ευρωπαϊκής & Βυζαντινής) και ατομική εκμάθηση μουσικών οργάνων (πιάνο, 

λαούτο, πνευστά, κρουστά, έγχορδα). Στους μαθητές παρέχεται η  ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε διάφορα σύνολα, λ.χ. χορωδίες, ορχήστρες, θεατρικές και φωτογραφικές 

ομάδες, έκδοση εφημερίδας, κλπ. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας κάθε χρόνο διοργανώνει Μουσικές και Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις, αναγνωρισμένα υψηλού επιπέδου, εμπλουτίζοντας τα πολιτιστικά δρώμενα 

του τόπου μας. 

 Το Σχολείο έχει διακριθεί πολλές φορές όχι μόνο στον Μουσικό Τομέα (Πανελλήνιοι 

Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες), αλλά και σε τομείς όπως η Τεχνολογία (Ρομποτική 

ομάδα) και ο Πολιτισμός (Διακρίσεις πολιτιστικών προγραμμάτων). 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Στο σχολείο μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα, όπως ορίζεται ειδικά για τα Μουσικά 

Σχολεία από την κείμενη νομοθεσία. 

 Στους μαθητές μας παρέχεται δωρεάν μεταφορά (λεωφορεία - ΤΑΞΙ) και καθημερινό 

μεσημεριανό γεύμα. 



 Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδρομές για παρακολούθηση παραστάσεων υψηλού 

επιπέδου (π.χ. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, επιλεγμένα θέατρα, 

συμμετοχή σε μουσικά φεστιβάλ, κλπ). 

 Επίσης, στο σχολείο μας λειτουργούν ομάδες μαθητών που ασχολούνται με τον 

κινηματογράφο, τη φωτογραφία, το θέατρο, τη ρομποτική, την έκδοση εφημερίδας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 Η κατά το δυνατόν πληρέστερη πνευματική και αισθητική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των 

μαθητών μας. 

 Η ενασχόλησή τους με δημιουργικές δραστηριότητες. 

 Η απόκτηση πρόσθετων εφοδίων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

 

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 13:30, για 

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο 2682029686. 
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 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του                                                                      Ο Διευθυντής 

                                                                                                                       

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας                                                              Βασίλειος  Χαλβαντζής                                 

 


