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ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΜΟΤΙΚΟΤ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ  ΠΑΡΣΗ 

 

Βάζεη ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ζρνιείνπ,  ν  θάζε καζεηήο/ηξηα 

δηδάζθεηαη ηξία κνπζηθά όξγαλα. Ο ηαμποςπάρ θαη ην πιάνο (ςποσπεωηικά όπγανα) 

διδάζκονηαι 1 ώπα ηην εβδομάδα ηο καθένα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ωο όξγαλα αλαθνξάο ζηε 

κειέηε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θαη  ηεο  επξωπαϊθήο  κνπζηθήο  αληίζηνηρα.  Σν  ηξίην  

όξγαλν (όπγανο επιλογήρ) διδάζκεηαι 2 ώπερ ηην εβδομάδα ην δηαιέγεη ν καζεηήο/ηξηα θαη 

κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε από ηα παξαθάηω κνπζηθά όξγαλα όπωο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα. Κπιηήπια για ηην ηελική καηάηαξη ηων μαθηηών ζε κάθε ένα από ηα  αηομικά 

μοςζικά όπγανα είναι: 

α. Σο διαθέζιμο διδακηικό πποζωπικό θαη γεληθόηεξα όιεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απξόζθνπηε δηδαζθαιία θάζε νξγάλνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ ε 3
ε
 ζε 

θαηάηαμε πξνηίκεζε νξγάλνπ από ηνπο καζεηέο αθνξά ππνρξεωηηθά ζε όξγαλν γηα ην νπνίν 

ππάξρεη κόληκν δηδαθηηθό πξνζωπηθό ζην ζρνιείν κε απηήλ ηε κνπζηθή εηδίθεπζε θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ωο θύξηα, θαη δεπηεξεπόληωο ωο πξόζζεηε. 

β. Ο ζρεδηαζκόο βάζεη ηνπ νπνίνπ, από ηελ θαηαλνκή ηωλ καζεηώλ αλά όξγαλν, ηθαλνπνηείηαη 

ε ζηόρεπζε γηα ζπγθξόηεζε Μνπζηθώλ πλόιωλ ηνπ ρνιείνπ πνπ, ωο πξνο ην είδνο θαη ηε 

ζύλζεζή ηνπο, αληηζηνηρνύλ πξνο ηα πξνβιεπόκελα από ην νηθείν Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα (Μνπζηθά ύλνια νξγαληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε αλαθνξά ζε 

ηνπηθέο παξαδόζεηο, ζπκθωληθήο κνπζηθήο, θηιαξκνληθήο νξρήζηξαο, 

νξρήζηξαο εγρόξδωλ, ειιεληθήο έληερλεο κνπζηθήο,θ.α.). ην πιαίζην απηό επηδηώθεηαη 

ηζνκεξήο θαηαλνκή καζεηώλ αλάκεζα ζε κνπζηθά όξγαλα επξωπαϊθήο θαη παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηωλ παξαπάλω θξηηεξίωλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, η Διεύθςνζη ηος ζσολείος διαηηπεί ηο δικαίωμα καηάηαξηρ 

μαθηηή ηος ζσολείος ζε όπγανο επιλογήρ μιαρ από ηιρ ηπειρ πποηιμήζειρ ηος ή ζε άλλο, 

καηόπιν ενημέπωζηρ ηος γονέα-κηδεμόνα ηος. 

 

Η αλλαγή ηος οπγάνος επιλογήρ ζηη διάπκεια ηηρ ζσολικήρ σπονιάρ δεν επιηπέπεηαι. 
Μόλν νη καζεηέο πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηελ Β' ηάμε έρνπλ  ην δηθαίωκα λα αιιάμνπλ ην όξγαλν 

πνπ επέιεμαλ ζηελ Α' ηάμε.  Γηα λα γίλεη απηό  όκωο  ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξωο ην 

ζρνιείν (εγγξάθωο θαη κε ππνγξαθή  γνλέα)  γηα ηε λέα ηνπο επηινγή,  κεηά ην ηέινο ηωλ 

πξναγωγηθώλ  εμεηάζεωλ  ηελ πεξίνδν  Ινπλίνπ. 

αο ζπκβνπιεύνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κε πξνζνρή ηελ παξνπζίαζε ηωλ κνπζηθώλ 

νξγάλωλ θαη λα απεπζπλζείηε ζηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο κνπζηθώλ νξγάλωλ γηα 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία γύξω από απηά. 



Όργανα 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΜΟΥΙΚΗ 

Όργανα 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ 

ΜΟΥΙΚΗ 

Ακορντεόν Κανονάκι 

Βιολί - Βιόλα Λαοφτο 

Ευρωπαϊκά Κρουςτά Μπουηοφκι 

Κικάρα (κλαςικι) Νζι 

Κικάρα (θλεκτρικι)*  · Οφτι 

Κλαρινζτο Παραδοςιακά Κρουςτά 

Μαντολίνο Πνευςτά  (κλαρίνο, φλογζρεσ) 

Μπάςο (θλεκτρικό)* Σαντοφρι 

Σαξόφωνο Ταμπουράσ 

Πιάνο  

Τρομπζτα  

Τρομπόνι  

Τςζλο  

Φλάουτο  

*Η επιλογι του οργάνου προχποκζτει ο μακθτισ να 
ζχει βαςικζσ γνώςεισ κικάρασ 

 

 

 

ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ(μόνο για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Α’ Γςμναζίος) 

 
ηνπ/ηεοκαζεηή/ξηαο…….. …………………………………………ηεο  Α'  ηάμεο   ηνπ   Μνπζηθνύ 

Γπκλαζίνπ πάξηεο γηα ην ζρνι έηνο 2018-19, δειώλω ππεύζπλα  όηη  επηζπκώ  ωο  θύξηα επηινγή έλα 

από ηα παξαθάηω  κνπζηθά  όξγαλα κε ηελ εμήο ζεηξά πξνηίκεζεο. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΉ   ΜΟΤΙΚΟΤ  ΟΡΓΑΝΟΤ:  (γράψτε το όργανο επιλογή σας με σειρά προτίμησης) 

1 
η 

  Επιλογή: ……………… 

2
η
   Επιλογή: …………………                      Να ζςμπληπωθεί και να επιζηπαθεί ζηο σολείο 

3
η
  Επιλογή: …………………. 

 
ΕΠΙΛΟΓΉ   ΔΕΤΣΕΡΗ  ΞΕΝΉ ΓΛΩΑ  (μόνο για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Α’ Γςμναζίος)

 

 
Γαιιηθά Γεξκαληθά 

 

     

Σηλέθωνα επικοινωνίαρ: 

Κηλεηό:. ……………………… 

e-mail:…………………..........  
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Ο/Η Γνλέαο/Κεδεκόλαο 


