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Οι εισαγωγικές εξετάσεις στην Α Γυμνασίου 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Α Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού 
χαρακτήρα. 

Οι υποψήφιοι μαθητές στην τάξη ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά 
παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά 
παιχνίδια. 

 Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές 
επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό 
θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο που μεταδίδεται από το CD και να 
σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου 
παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη. 
Επαναλαμβάνεται μία φορά ακόμα για την καλύτερη 
απομνημόνευση από τους υποψηφίους. Έπειτα οι υποψήφιοι ακούν 
το κομμάτι ολόκληρο μετρώντας πόσες φορές ακούγεται η μουσική 
φράση ή το μοτίβο, ανεξαρτήτως από ποιο όργανο εκτελείται. 

 

 Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι 
τον αριθμό (ΟΧΙ το όνομα) των μουσικών οργάνων, τα οποία 



ακούγονται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα που 
μεταδίδεται από το CD. 

 

 

 Στο τρίτο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν 
την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία 
ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται σε 5 σύντομα μουσικά 
αποσπάσματα του CD. 

 Στο τέταρτο παιχνίδι οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο 5 
χαρακτηριστικούς τίτλους δίπλα σε κουτάκι. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται 
σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε 5 σύντομα μουσικά κομμάτια 
που θα ακουστούν από το CD. Το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι 
είναι να σημειώσουν οι υποψήφιοι σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του 
κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους θα ταίριαζε ένας από 
τους τίτλους που δίνονται σύμφωνα με το ύφος του κομματιού. 

 

Ε. Εκτέλεση (προαιρετικά) σε μουσικό όργανο 

Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί 
προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα κομμάτι της επιλογής του, επιπέδου 
αντίστοιχου της Κατωτέρας Σχολής 

Αν πρόκειται για παραδοσιακό ή λαϊκό όργανο το ρεπερτόριο είναι 
ελεύθερο. 

 

 

 

 

 



Ατομική εξέταση 
 

Α. Αντίληψη του ρυθμού 

 Ο εξεταστής θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα 
απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το 
οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα 
παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά.  

Β. Φωνητική ικανότητα 

 Ο υποψήφιος μαθητής καλείται να τραγουδήσει στην   Επιτροπή  
ένα τραγούδι της επιλογής του από την τονική βάση που αυτός 
επιθυμεί. Το τραγούδι αυτό μπορεί να προέρχεται από το 
ρεπερτόριο της ευρύτερα γνωστής παραδοσιακής ή έντεχνης 
ελληνικής μουσικής. 

 Στη συνέχεια με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, 
ελέγχεται η ικανότητα του μαθητή να τραγουδήσει το τραγούδι 
από άλλες κοντινές τονικές βάσεις. 

Στην επόμενη φάση ζητείται από το παιδί να τραγουδήσει και να 
συνοδεύσει το τραγούδι με παλαμάκια,.  

 

Γ. Ακουστική ικανότητα 

 Ο υποψήφιος ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες 
νότες στο πιάνο καλείται να αναγνωρίσει την μεταβολή του τονικού 
ύψους (αν είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από την προηγούμενη 
νότα0 και να την δείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω. 

 Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του ανιόντα και κατιόντα 
διαστήματα με κοινή ή διαφορετική βάση, που εκτελούνται στο 
πιάνο από τον εξεταστή. 



 Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο μαθητής  πρέπει να 
επαναλάβει στο ξυλόφωνο, μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 
φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο 
ο εξεταστής. Ο υποψήφιος μαθητής δικαιούται να ζητήσει την 
επανάληψη του θέματος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο 
εξεταζόμενος οπτική επαφή με τα πλήκτρα. 

 


