
Για να φοιτήσει ένα παιδί στο Μουσικό Σχολείο Καβά-

λας, θα πρέπει να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλο-

γής των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, η οποία πραγμα-

τοποιείται  από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από 

το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για μια απλή δια-

δικασία και για τη συμμετοχή σ’ αυτήν δεν απαι-

τούνται μουσικές γνώσεις.  

Οι γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να φοιτή-

σει το παιδί τους στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας 

πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση και 

να την καταθέσουν από τις 2 Μαΐου έως τις 31 

Μαΐου στο Σχολείο με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

1. Αυτοπρόσωπος στη Διεύθυνση του Σχολείου  

2. Μέσω e-mail στη διεύθυνση: 

gymmkav@sch.gr                    

3. Μέσω του Δημοτικού Σχολείου φοίτησης 

του παιδιού σας 

 

Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 

Τ.Κ. - Πόλη : 65403- Καβάλα 

Τηλέφωνο : 2510 247190 

E-mail : gymmkav@sch.gr 

 

Τρόπος εισαγωγής  

 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

“Η μουσική είναι ένα ηθικό δίκαιο. Δίνει ψυχή 

στο σύμπαν, φτερά στο νου, πτήση στη φαντα-

σία και γοητεία και ευθυμία στη ζωή και τα 

πάντα”  

Σωκράτης 



  Ποιος είναι ο σκοπός  των  Μουσικών Σχολείων; 

«Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων) είναι η προετοιμα-

σία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολου-

θήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής 

χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέ-

ξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής 

έκφρασης.» {ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3345/88 (ΦΕΚ 649 Β') : 'Ίδρυση και 

λειτουργία Μουσικών Σχολείων} 

 Ποιοι είναι οι στόχοι του Μουσικού Σχολείου; 

Στόχοι του σχολείου γενικότερα είναι η άρτια εκπαίδευ-

ση, η καλλιέργεια δημοκρατικού πνεύματος, η συνεργα-

σία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η αυτε-

νέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Ειδικότερα στο 

Μουσικό Σχολείο, θεωρούμε ότι οι παραπάνω  στόχοι  

μπορούν να επιτευχθούν μέσα από το συνδυασμό της 

κλασικής εκπαιδευτικής γνώσης, της μουσικής καλλιέρ-

γειας και της καλλιτεχνικής νοοτροπίας.  Επιπλέον, το 

Μουσικό Σχολείο συμβάλλει στη ανάπτυξη της δημιουρ-

γικότητας, στην ανάδειξη των ταλέντων και στη καλλιέρ-

γεια της ευαισθησίας του κάθε μαθητή. 

 

 Πρέπει να γνωρίζω μουσική για να φοιτήσω στο Μουσικό 

Σχολείο; 

Όχι. Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας είναι ανοικτό σε όλους 

τους ενδιαφερόμενους μαθητές και μαθήτριες, όχι μόνο σε 

εκείνους  που ήδη γνωρίζουν ή  θέλουν να μάθουν μουσική.  

 Πού βρίσκεται το Μουσικό Σχολείο Καβάλας; 

To Μουσικό Σχολείο ιδρύθηκε το 1996 και στεγάζεται στο 

πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο.  

 Είναι σαν όλα τ’ άλλα Σχολεία;  

Ναι! Στο Σχολείο μας λειτουργούν όλες οι τάξεις του Γυμνασί-

ου και Λυκείου, με όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού. Οι 

απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου μπορούν να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους στα Α.Ε.Ι. της χώρας, όπως και από κάθε 

άλλο Λύκειο, συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  

Επιπλέον, παρέχεται εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση σε 

όσους επιθυμούν να εισαχθούν στα Μουσικά Τμήματα των 

Πανεπιστημίων. 

 Θα πρέπει να πληρώνω δίδακτρα αν το παιδί μου φοιτή-

σει στο  Μουσικό Σχολείο Καβάλας; 

Όχι! Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας είναι δημόσιο σχολείο 

που, όπως όλα τα δημόσια σχολεία, υπάγεται στο Υπουργείο 

Παιδείας και η φοίτηση σε αυτό είναι δωρεάν.  

 

Παροχές  

Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει στους μαθητές του 

Μουσικού Σχολείου  

• Δωρεάν σίτιση 

• Δωρεάν μεταφορά  

 
Επιπλέον  

• Ολιγομελή τμήματα  

• Ατομική διδασκαλία μουσικών οργάνων  

• Διδασκαλία της Ελληνικής  Μουσικής 

• Σύνολα Ευρωπαϊκής Μουσικής 

• Σύνολα Μοντέρνας Μουσικής 

• Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής 

• Θεατρικά σχήματα 

• Διαλέξεις  - Σεμινάρια για γονείς και μαθητές 

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

• Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Διαγωνισμούς  

• Συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες   


