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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Θέμα: Αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου. 

 Μαθήματα προετοιμασίας 

 

 

Το Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών/ ΛΤ ενημερώνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου πρέπει να 

αξιολογηθούν σε τεστ Μουσικής Αντίληψης. Οι κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων 

μαθητών και μαθητριών πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτά τα τεστ 

από τις 02 έως τις 31 Μαΐου 2018 ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://tinyurl.com/y8lh2m9k ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Μουσικού 

Σχολείου Σερρών. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Μουσικών 

από 20 έως 25 Ιουνίου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία 

την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων 

[ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].  

Λεπτομερής ενημέρωση για τα παραπάνω θέματα θα γίνει την Τετάρτη 16 

Μαΐου 2018 και ώρα 17:45 στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. 

Για την εξοικείωση των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών στα τεστ 

Μουσικής Αντίληψης, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας από 

καθηγητές του Μουσικού Σχολείου τις παρακάτω ημέρες και ώρες: 

 

1) Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 17:45 

https://tinyurl.com/y8lh2m9k


2) Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 

3) Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 

4) Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 

5) Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 

Τα παραπάνω δωρεάν μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν από την αρχή και 

υποψήφιοι των οποίων οι κηδεμόνες λόγω κωλύματος θα υποβάλουν αργότερα αίτηση 

συμμετοχής. Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι θα δοθούν δύο συναυλίες ανοιχτές 

στο κοινό, στο χώρο του Μουσικού Σχολείου και ώρα 20:00, η μία μετά το πρώτο 

και η δεύτερη μετά το τελευταίο προπαρασκευαστικό μάθημα, τις οποίες καλούμε 

ιδιαιτέρως να τις παρακολουθήσουν και οι μικροί υποψήφιοι, σύμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα: 

 16-5-2018: ‘Εδώ Λιλιπούπολη’: μαθητές του ΜΣΣ ερμηνεύουν τραγούδια από 

τη Λιλιπούπολη. 

 13-6-2018: ‘Εαρινή συμφωνία μικρών σολίστ’: μαθητές του ΜΣΣ 

εμφανίζονται ως σολίστ μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα του σχολείου, 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

Σκέμπερη Ευαγγελία 




