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 Γ.ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς 

και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω 

κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του 

μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. 

5. Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων 

είναι τα εξής:  

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, 

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά 

Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό 

μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό 

Όργανο Επιλογής.  

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, 

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά 

Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό 

όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά 

το Ατομικό Όργανο Επιλογής.  

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και 

Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα 

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό 

μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και 

υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής. 

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, 

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό 

Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής. 



ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, 

Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο 

Επιλογής.  

Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:  

α. γραπτά - ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά - ως προς το 

πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή 

Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και 

Εισαγωγή στην Αρμονία),  

β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και  

γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό 

Όργανο Επιλογής). 

Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα 

με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων 

εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου 

σχολικού έτους και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους. 

6. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 

οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου 

που αποστέλλεται στην οικεία Δ.Δ.Ε. έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, 

προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου του Μουσικού Σχολείου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν 

να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την 

προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων. 

Πληροφορίες: στη Γραμματεία του Μουσικού σχολείου Τρικάλων 
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