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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Δημοτικών Σχολείων από τα Μουσικά Σχολεία 

 
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή των Μουσικών Σχολείων σύμφωνα με την Πράξη 17/8-03-2011 
επισημαίνει τα εξής στους Δ/ντές των Μουσικών Σχολείων. 

<<Όπως γνωρίζετε, η πορεία ενός Μουσικού Σχολείου έχει απόλυτη σχέση με τον αριθμό αλλά και 
την ποιότητα των μαθητών που εντάσσει στη δύναμη του. Με τη λέξη <<ποιότητα>> εννοούμε 
αποκλειστικά την επαρκή σχέση των μαθητών με τη μουσική ως αφετηρία των μουσικών τους 
σπουδών, όπως τουλάχιστον αυτή η σχέση διαπιστώνεται μέσα από τις μουσικές δοκιμασίες των 
εισαγωγικών εξετάσεων. 

Η ποιότητα αυτή των μαθητών μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα με τη δυνατότητα επιλογής των 
μαθητών της Α΄τάξης του Μουσικού Γυμνασίου μέσα από ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
υποψηφίων. 

Βασική λοιπόν φροντίδα κάθε Μουσικού Σχολείου πρέπει να είναι και η προβολή της δημόσιας 
εικόνας του, η επαφή με την τοπική κοινωνία, η πληροφόρηση του κοινού, και μάλιστα των 
μαθητών και γονέων των μεγαλύτερων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, περιοχών από τις οποίες 
αντλεί κάθε Μουσικό σχολείο το μαθητικό δυναμικό του. 

Στον αγώνα της πληροφόρησης όλα τα μέσα, όπως δημόσιες μουσικές εκδηλώσεις ποιότητας, 
ενημερωτικά φυλλάδια με τα στοιχεία και βασικές πληροφορίες για τη φύση, το πρόγραμμα και τις 
επιδιώξεις του Σχολείου ή και οργανωμένες ενημερωτικές επισκέψεις στελεχών του Σχολείου σας 
στα Δημοτικά σχολεία, είναι χρήσιμα. 

Εν όψει της διαδικασίας αιτήσεων-εξετάσεων εισαγωγής για το επόμενο σχολικό έτος, 
παρακαλούμε να αναζητήσετε τους προσφορότερους τρόπους για να ενισχυθεί η όλη διαδικασία 
για το καλό του Σχολείου σας και του θεσμού των Μουσικών Σχολείων.>> 
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