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 Το Μουσικό Σχολείο Χανίων ιδρύθηκε το 2009 και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του με ένα τμήμα της Α΄ 
Γυμνασίου στα Περιβόλια Χανίων και συνολικά 10 
μαθητές. Από το Σεπτέμβριο του 2013 στεγάζεται 
στην περιοχή Φρούδια Χαλέπας Χανίων.  
 



Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2015-16) 
υπηρετούν:  45 καθηγητές γενικής και Μουσικής 
Παιδείας (22 μόνιμοι και 23 αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι).  
Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 143 και 
υπάρχουν συνολικά 7 τμήματα, 2 τμήματα στην Α΄ 
Γυμνασίου και από ένα στις υπόλοιπες τάξεις μέχρι 
και την Γ΄ Λυκείου.  



 Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.15 το πρωί και 
τελειώνουν στις 15:30 (9/ωρο) και 14:50 
(8/ωρο) με μεγάλο διάλειμμα 20΄ στις 12:15, 
για το δωρεάν προσφερόμενο πλήρες 
γεύμα. 



 
 
  



Μέσα από τη μουσική, οι μαθητές αναπτύσσουν 
γρηγορότερα φυσικές, πνευματικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως 
επίσης και δεξιότητες συνεργασίας και 

ομαδικότητας, με τις οποίες τους δίδεται η 
δυνατότητα να συνεργάζονται αρμονικά, να 

μπορούν να υποστηρίζουν την προσωπική τους 
άποψη, να δέχονται την άποψη των άλλων και 

τελικά όλοι μαζί να προσπαθούν για την επίτευξη 
ενός κοινού σκοπού. 



Το Μουσικό Σχολείο Χανίων στην 
μέχρι τώρα πορεία του, έχει 
παρουσιάσει ένα πλήθος 

μουσικών εκδηλώσεων που έχει 
διοργανώσει το ίδιο το Σχολείο ή 

συμμετοχές του Σχολείου σε 
εκδηλώσεις άλλων φορέων 





 Η συμμετοχή των 
μαθητών σε διάφορες 
μουσικές 
δραστηριότητες 
συντελεί στην 
κοινωνικοποίηση, την 
επικοινωνία, το 
αίσθημα αποδοχής και 
καλλιεργεί αρετές 
όπως η υπομονή, η 
συγκέντρωση, η 
προσοχή, η μνήμη, ο 
συντονισμός, η 
πειθαρχία και η 
δημιουργικότητα.  







 μέσα στο χρονικό διάστημα από 
   10 Μαΐου - 31 Μαΐου. 

  



 η ρυθμική και μελωδική αντίληψη,  
 η φωνητική ακρίβεια, 
 η διάκριση ηχοχρωμάτων, 
 οι ακουστικές δεξιότητες και  
 προαιρετικά, εφόσον το δηλώσουν οι 

υποψήφιοι, εξετάζονται σε ένα μουσικό 
όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε 
επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον 
Κατωτέρας Σχολής Μουσικής.  
 



     Για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου 
 Μουσική Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής 

Μουσικής,  
 Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική,  
 Τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Λύρα), και 
 Προαιρετικά μουσικό όργανο επιλογής. 
 
     Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου και την Α΄ τάξη Λυκείου είναι: 
 Μουσική Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής 

Μουσικής, 
 Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, 
 Τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Λύρα), 
 Ιστορία της Μουσικής και  
 Υποχρεωτικά μουσικό όργανο επιλογής. 

 



















Η ιστοσελίδα μας: www.chaniamousico.gr 
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