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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημοτικών Σχολείων    
 

Θέμα: Δήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Γυμνάσια Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου 

 

Μέσα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), έχει ολοκληρώσει την επέκταση του θεσμού των 
Μουσικών Σχολείων και στον γυμνασιακό κύκλο σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 

  Οι στόχοι της επέκτασης του Μουσικού Σχολείου στον γυμνασιακό κύκλο είναι:  
 
     α)  Να δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους μαθητές/μαθήτριες, ανεξαρτήτως 

οικονομικών δυνατοτήτων, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους για επαρκείς και 
υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές. 

 

    β)  Να δοθεί η δυνατότητα, σε μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν γερές βάσεις στη 
μουσική εκπαίδευση, οι οποίες είναι αποτελεσματικότερες για την εκμάθηση 
μουσικών οργάνων.  

 
γ) Να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της ειδικής μουσικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.  
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Μουσικού Γυμνασίου είναι προσαρμοσμένο στο υφιστάμενο 
εκπαιδευτικό σύστημα και εφαρμόζεται με τη μορφή του Ολοήμερου Σχολείου. Συγκεκριμένα, 
οι μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασιακού Κύκλου παρακολουθούν το βασικό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με το ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μουσικού 
Γυμνασίου.  
 
Ο θεσμός των Μουσικών Γυμνάσιων απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες, 
διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που αφορούν σε μουσικότητα και ταλέντο, χωρίς οι 
πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους να τους στερούν τη δυνατότητα για μουσική παιδεία. 
Είναι εξίσου σημαντικό να διατηρούν θετικές στάσεις προς τη μουσική, τόσο τα ίδια τα παιδιά 
όσο και οι γονείς/κηδεμόνες που πρέπει να στηρίζουν αυτή τους την επιλογή.  
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Μουσικού Γυμνασίου περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 
παιδείας, θεωρητικά μαθήματα μουσικής παιδείας, ατομικά ή/και ομαδικά μαθήματα και 
συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών προσφέρει ένα 
συνεκτικό και επαρκές πλαίσιο μουσικής παιδείας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν στους/στις μαθητές/μαθήτριες και το απογευματινό τους 
πρόγραμμα είναι ευέλικτο. 
 



Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από μόνιμους εκπαιδευτικούς και ωρομίσθιους 
εκπαιδευτές. Διακρίνεται σε καθηγητές γενικής παιδείας και σε καθηγητές μουσικής παιδείας, 
οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στους διάφορους τομείς και διακρίνονται σε καθηγητές 
μουσικών οργάνων, θεωρητικών, μουσικής τεχνολογίας, παραδοσιακής και βυζαντινής 
μουσικής. 
 
Για την Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων, σε όλες τις επαρχίες, θα επιλεγούν έως και 125 
μαθητές/μαθήτριες (έως και 25 για το κάθε σχολείο). Δήλωση ενδιαφέροντος δικαιούνται 
να υποβάλουν μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού.  
 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

• Δείγμα του γραπτού δοκιμίου υπάρχει στις ιστοσελίδες των Μουσικών Σχολείων. 

• Επιτυχόντες χαρακτηρίζονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν συνολική 
βαθμολογία 50/100 και άνω.  

• Θέση στα Μουσικά Σχολεία κάθε επαρχίας συγκεντρώνουν οι επιτυχόντες υποψήφιοι 
με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. 

• Οι πρότερες μουσικές γνώσεις δεν ξεπερνούν το 15-20% της  συνολικής εξέτασης. 
 
Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία, τη 
Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021, ώρα 16:00. 
 
Οι ακροάσεις των μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθούν στα Μουσικά Σχολεία τις ακόλουθες 
ημερομηνίες: 
 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου: Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου: Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας: Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ                                          

1. Γραπτές εξετάσεις                                                                                       
Μονάδες 

1.1. Γραπτό εξεταστικό δοκίμιο (το δοκίμιο περιέχει δύο 
ασκήσεις που απαιτούν μερικό μουσικό 
γραμματισμό)  

40 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΚΡΟΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

2. Ρυθμική Αντίληψη 

     2.1.  Ρυθμικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας τις 
οποίες  οι υποψήφιοι/ες καλούνται να  επαναλάβουν, αφού 
τις ακούσουν 

25 

3. Μελωδική Αντίληψη 

     3.1. Μελωδικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας τις 
οποίες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να  επαναλάβουν, αφού 
τις ακούσουν 

25 

4. Ερμηνεία – Εκτέλεση (Προαιρετικό) 

     4.1. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν παρακολουθήσει 
μαθήματα μουσικής ερμηνεύουν στην επιτροπή έργα από 
το ρεπερτόριο που μελετούν (μέγιστη διάρκεια 5 λεπτά) 

10 

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ                 100 



Οι υποψήφιοι/ες που θα εξασφαλίσουν θέση στο Μουσικό Σχολείο μετεγγράφονται στο 
σχολείο όπου στεγάζεται το Μουσικό Γυμνάσιο της πόλης τους. 
 

Οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη των Μουσικών 
Γυμνασίων θα πρέπει να αποστείλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) μέχρι τις 12 
Μαρτίου 2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση των αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων που 
αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 
                Μουσικό Σχολείο                           Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας gym-mousiko-lef@schools.ac.cy  
Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού gym-mousiko-lem@schools.ac.cy 

Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας gym-mousiko-lar@schools.ac.cy 

Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου gym-mousiko-amm@schools.ac.cy 
Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου gym-mousiko-paf@schools.ac.cy 

 
Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης, το ΥΠΠΑΝ θα διοργανώσει την Παρασκευή, 5 
Μαρτίου 2021, ώρα 18:30 παγκύπρια διαδικτυακή ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και 
των μαθητών/ριών, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου. Τα 
στοιχεία της διαδικτυακής ενημέρωσης θα δημοσιοποιηθούν  έγκαιρα στις ιστοσελίδες των 
Μουσικών Σχολείων και στον τύπο.  
 
Οι Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων παρακαλούνται όπως επιτρέψουν στους 
Διευθύνοντες των Μουσικών Γυμνασίων, νοούμενου ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες της 
πανδημίας, να επισκεφθούν τις σχολικές τους μονάδες, ώστε να ενημερώσουν τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες που ασχολούνται με τη μουσική για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου.  
 
Επιπρόσθετα, καλείστε όπως προωθήσετε την παρούσα εγκύκλιο ηλεκτρονικά στους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών της Στ΄ τάξης του σχολείου σας. 
 
 
 
 
          

                           
                Δρ Μάριος Στυλιανίδης                      

Διευθυντής  
                                                 Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Π.Λ.Ε. 
          Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας   
        : Ε.Δ.Ε. Μουσικής 
          Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας 

 
 
 

 


