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          2 Φεβρουαρίου, 2022 

 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημοτικών Σχολείων    
 

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

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει την 
έναρξη υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Γυμνάσια, για τη 
σχολική χρονιά 2022-2023. Δήλωση ενδιαφέροντος δικαιούνται να υποβάλουν 
μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού 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. 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).  

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τη Δήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι τις 14 
Μαρτίου 2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση των αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων που 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
                                           

Μουσικό Σχολείο Ιστοσελίδα Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Λευκωσίας http://mousiko-scholeio-

lef.schools.ac.cy/ 

gym-mousiko-lef@schools.ac.cy 

 

Λεμεσού http://mousiko-scholeio-

lem.schools.ac.cy/ 

gym-mousiko-lem@schools.ac.cy 

 

Λάρνακας http://mousiko-scholeio-

lar.schools.ac.cy/ 

gym-mousiko-lar@schools.ac.cy 

Αμμοχώστου http://mousiko-scholeio-

amm.schools.ac.cy/ 

gym-mousiko-amm@schools.ac.cy 

Πάφου http://mousiko-scholeio-

paf.schools.ac.cy/ 

gym-mousiko-paf@schools.ac.cy 

 
Διαδικτυακή ενημέρωση 
Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης, το ΥΠΠΑΝ θα διοργανώσει την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 
2022, 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.  
 

Καλείστε όπως προωθήσετε την παρούσα εγκύκλιο ηλεκτρονικά στους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/ριών της Στ΄ τάξης του σχολείου σας. 
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Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για εισδοχή στα Μουσικά Γυμνάσια  
Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Σημειώσεις: 

• Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την 
Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022, ώρα 16:00. 

• 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 ακροάσεις των μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθούν στα Μουσικά Σχολεία τις ακόλουθες 
ημερομηνίες: 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου: Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου: Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού: Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00 

• Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00. 

 
Μετεγγραφές 
Οι υποψήφιοι/ες που θα εξασφαλίσουν θέση στο Μουσικό Σχολείο μετεγγράφονται στο 
σχολείο όπου στεγάζεται το Μουσικό Γυμνάσιο της πόλης τους. Το Μουσικό Γυμνάσιο 
Λευκωσίας, από τη σχολική χρονιά 2022-2023, θα μεταστεγαστεί στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
το οποίο θα λειτουργεί ως εξατάξιο σχολείο. 
 
Οι Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων παρακαλούνται όπως επιτρέψουν στους/στις 
Διευθύνοντες/ούσες 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.  
  
 
 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης            
Διευθυντής  

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

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

1. Γραπτές εξετάσεις                                                                                                         Μονάδες 

1.1. Γραπτό εξεταστικό δοκίμιο                                                                                  
(το δοκίμιο περιέχει δύο ασκήσεις που απαιτούν μερικό μουσικό γραμματισμό)  30 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΚΡΟΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

2. Ρυθμική Αντίληψη 

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

30 

3. Μελωδική Αντίληψη 

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

30 

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 


