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Ενημερωτικό επιςτολό προσ τουσ γονεύσ των υποψηφύων μαθητών μασ 

Αγαπητού γονεύσ, 
 

Το Μουςικό ςχολεύο Τρικϊλων ιδρύθηκε το 1997 και λειτουργεύ εδώ και 20 
χρόνια προςφϋροντασ την ευκαιρύα για μουςικϋσ ςπουδϋσ ςε μαθητϋσ 
Γυμναςύου και Λυκεύου και ςυμβϊλλοντασ ςτην πολιτιςτικό πρόοδο τησ 
τρικαλινόσ κοινωνύασ με τισ ποικύλεσ εκδηλώςεισ και όχι μόνο. Διαφϋρει από τα 
ϊλλα ςχολεύα του νομού, ωσ προσ το πρόγραμμα ςπουδών, το περιβϊλλον, τισ 
παροχϋσ, το ύφοσ, τισ προοπτικϋσ.  

1. Εύναι ϋνα ςχολεύο ςτο οπούο οι μαθητϋσ διδϊςκονται όλα τα μαθόματα 
του Γυμναςύου και του Λυκεύου παρϊλληλα με ποικύλα μουςικϊ 
μαθόματα. Οι μαθητϋσ διδϊςκονται ευρωπαώκό μουςικό – θεωρύα και 
πρϊξη, βυζαντινό μουςικό, χορωδύα, ιςτορύα μουςικόσ, μορφολογύα, 
αρμονύα, ντικτϋ και μουςικϊ όργανα, όπωσ πιϊνο, ταμπουρϊ, βιολύ, 
κιθϊρα, ςαξόφωνο, φλϊουτο, κρουςτϊ και ϊλλα, ανϊλογα με την επιλογό 
κϊθε μαθητό. Συμμετϋχουν ςε μουςικϊ ςύνολα, ευρωπαώκόσ και 
παραδοςιακόσ μουςικόσ, ςύνολα θεϊτρου και μουςικών οργϊνων.  

2. Τα τμόματα εύναι ολιγομελό. Σύμφωνα με τον νόμο ςτα μουςικϊ 
ςχολεύα, ο ανώτεροσ επιτρεπτόσ αριθμόσ μαθητών εύναι 24 μαθητϋσ.  
Αυτό ςυμβϊλλει ςτην ποιότητα τησ εκπαύδευςησ και ςτην 
προςεκτικότερη επύβλεψη των μαθητών μασ.  

3. Το  ςχολεύο  διαθϋτει  ϋνα  υπερςύγχρονο  διδακτόριο  5.500 
τετραγωνικών μϋτρων, αύθουςα ςυναυλιών και καλαύςθητο προαύλιο 16 
ςτρεμμϊτων. Τα ατομικϊ μουςικϊ μαθόματα διεξϊγονται ςε 
ηχομονωμϋνα ςτούντιο. Το ςχολεύο διαθϋτει ακόμα αύθουςα προβολών, 
αύθουςα πινγκ-πονγκ, εργαςτόριο χημεύασ, εργαςτόριο φυςικόσ, 
εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών, αύθουςεσ χορωδιών, αγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών και καλαύςθητη βιβλιοθόκη, η οπούα διαθϋτει 
ποικιλύα βιβλύων και λειτουργεύ ωσ δανειςτικό και ωσ αναγνωςτόριο και 
ςτην οπούα ςύντομα θα φιλοξενεύται ςυλλογό ςπανύων απολιθωμϊτων. 

4. Στουσ μαθητϋσ εξαςφαλύζεται δωρεϊν μεταφορϊ από τον τόπο 
διαμονόσ τουσ ςτο ςχολεύο με λεωφορεύα και ταξύ.  

5. Επιπλϋον οι μαθητϋσ μασ ςιτύζονται δωρεϊν με ολοκληρωμϋνο γεύμα 
κϊθε μεςημϋρι. 
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6. Το ςχολεύο μασ δεν απευθύνεται μόνο ςτουσ μαθητϋσ που επιθυμούν να 
αςχοληθούν μελλοντικϊ με τη μουςικό, αλλϊ ςε όλουσ. Για τον λόγο αυτό 
ςτα μϋςα Ιουνύου κϊθε ςχολικού ϋτουσ διεξϊγονται εξετϊςεισ επιλογόσ με 
βαςικό κριτόριο τισ ϋμφυτεσ μουςικϋσ δεξιότητεσ – ικανότητεσ και 
δεν προώποθϋτουν τη φούτηςη ςε κϊποιο ωδεύο.  

7. Λειτουργεύ ςτον ύδιο χώρο και Γυμνϊςιο και Λύκειο και οι μαθητϋσ μασ 
ςυμμετϋχουν ςτισ Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ κανονικϊ όπωσ όλοι οι μαθητϋσ.  

8. Καλλιεργεύται το ομαδικό πνεύμα και η ςυνεργαςύα, αφού οι μαθητϋσ 
ςυμμετϋχουν ςε μουςικϊ ςύνολα και προετοιμϊζονται για τισ διϊφορεσ 
εκδηλώςεισ του ςχολεύου.  

9. Οι μαθητϋσ που αγαπούν τη μουςικό και ενδιαφϋρονται να αςχοληθούν 
με αυτό εφοδιϊζονται με ςτϋρεεσ γνώςεισ και εξαιτύασ τησ ποικιλύασ των 
μαθημϊτων και των εκδηλώςεων αποκτούν την ανϊλογη εμπειρύα, με 
αποτϋλεςμα να διεκδικούν με αξιώςεισ την ειςαγωγό τουσ ςε μουςικϋσ 
ςχολϋσ. Κϊθε χρόνο αρκετού μαθητϋσ μασ επιτυγχϊνουν ςε μουςικϋσ 
ςχολϋσ τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και μϊλιςτα κϊποιοι μαθητϋσ  

μασ διδϊςκουν ςόμερα ςτο ςχολεύο μασ ωσ καθηγητϋσ.  

Από τα παραπϊνω γύνεται φανερό ότι το Μουςικό ςχολεύο Τρικϊλων 
προςφϋρει γενικό και μουςικό παιδεύα, ϊριςτο κλύμα ςυνεργαςύασ και 
ομαδικότητασ μϋςα ςε ϋνα πολιτιςμϋνο περιβϊλλον.  

Αν λοιπόν κανεύσ επιθυμεύ να φοιτόςει ςτο Μουςικό ςχολεύο Τρικϊλων, 
πρϋπει να υποβϊλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ επιλογόσ. Οι αιτόςεισ 
υποβϊλλονται ςτο ςχολεύο μασ. Πληροφορύεσ για τισ εξετϊςεισ επιλογόσ 
μπορεύ κανεύσ να βρει ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου (http://gym-mous-
trikal.tri.sch.gr/).  
Για φϋτοσ ςασ ενημερώνουμε ότι δεχόμαςτε αιτόςεισ ςυμμετοχόσ για τισ 
εξετϊςεισ επιλογόσ από 06 μϋχρι 31 Μαΐου 2019 ώρεσ λειτουργύασ του 
ςχολεύου. Οι γονεύσ και κηδεμόνεσ των υποψηφύων μαθητών μαζύ με την 
αύτηςη ςτο Μουςικό Σχολεύο οφεύλουν να προςκομύςουν λογαριαςμό ΔΕΚΟ 
από τον οπούο να προκύπτει η διεύθυνςη μονύμου κατοικύασ τουσ.  
Οι εξετϊςεισ θα ξεκινόςουν ςτισ 19 Ιουνύου 2019 ταυτόχρονα ςε όλα τα 
Μουςικϊ Σχολεύα.   
Πριν από την ημϋρα των εξετϊςεων θα πραγματοποιηθεύ ςτο ςχολεύο μασ 
προςομούωςη των εξετϊςεων με θϋματα παρελθόντων ετών και επύδειξη 
μουςικών οργϊνων, ώςτε να διευκολυνθούν οι υποψόφιοι μαθητϋσ ςτην 
επιλογό μουςικού οργϊνου.  
Τα αποτελϋςματα ανακοινώνονται ςτο τϋλοσ των εξετϊςεων και η εγγραφό 
ςτο Μουςικό ςχολεύο Τρικϊλων γύνεται αμϋςωσ.  
Για οποιαδόποτε πληροφορύα μπορεύτε να επικοινωνεύτε με τη γραμματεύα 
του ςχολεύου ςτο τηλϋφωνο: 24310 74471 και ηλεκτρονικϊ ςτη διεύθυνςη: 
gymmtrik@sch.gr 

 

 

Με εκτύμηςη  
Η διευθύντρια 

Βαςιλικό Λύτρα 
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