
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ / ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ για τα 3 Μουςικά Σμήματα με την ειδική διαδικαςία ειςαγωγήσ 

ΓΕΛ 2022 
 

Όποιοσ υποψιφιοσ/α (ΜΑΘΗΣΗ ι ΑΠΟΦΟΙΣΟ) επζλεξε τθν προτίμθςθ 18 ι  19. β) 10+11),  πρζπει υποχρεωτικά να 
ςυμπλθρϊςει και τθν παροφςα Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ, που αφορά μόνο  
- το Σµιµα Μουςικϊν πουδϊν του Ιονίου Πανεπιςτθµίου,  
- το Σµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθµίου Μακεδονίασ, 
- το Σµιµα Μουςικϊν πουδϊν του Πανεπιςτθµίου Ιωαννίνων 

 
Επίλεξε μία από τισ δφο παρακάτω προτιμιςεισ (18 ι 19β) 

18. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟ/Α ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑ 3 ΜΟΤΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΙΟΝΙΟΤ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  
Άρα κα εξεταςτϊ ΜΟΝΟ ςτθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία και ςτα 2 μουςικά μακιματα Μουςικι Εκτζλεςθ 
και Ερμθνεία & Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ. 

 

19 β. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟ/Α ΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΚΑΙ  ΓΙΑ ΣΑ  3 ΜΟΤΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 
ΙΟΝΙΟΤ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  

 

 
Με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ ςτα 3 Μουςικά Σμιματα, πζρα από τθ ςυμμετοχι μου ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ςτο μάκθμα 
«Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία», κα εξεταςτϊ και ςτα 2 μουςικά μακιματα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία» και «Μουςικι Αντίλθψθ 
και Γνϊςθ».  
1. Σο μάκθμα  Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία περιλαμβάνει τθν εξζταςθ κομματιϊν είδουσ  α) Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ παράδοςθσ,  β) Σηαη  
ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ, γ) Παραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ παράδοςθσ ι βυηαντινισ μουςικισ. 
Ο υποψήφιοσ επιλζγει να εξεταςτεί ςε ζνα από τα παραπάνω είδη και ςε ζνα μουςικό όργανο (ωσ µουςικό όργανο εννοείται και η φωνητική 
τζχνη) και ςυγκεκριμζνα: 
α) από τθ Λόγια Δυτικι Μουςικι παράδοςθ: δφο ςυνκζςεισ διαφορετικοφ φφουσ και περιόδου, θ μία αργισ και θ άλλθ γριγορθσ ρυκμικισ 
αγωγισ, μζτριασ δεξιοτεχνικισ και ερμθνευτικισ δυςκολίασ, με ακρίβεια ςτθν μουςικι απόδοςθ. 
β) από τθν Σηαη ι άλλθ ςφγχρονθ μουςικι ζκφραςθ: δυο ςυνκζςεισ μία αργισ και μία γριγορθσ ρυκμικισ αγωγισ από το ρεπερτόριο τθσ Σηαη, 
ροκ ι άλλου ςφγχρονου μουςικοφ είδουσ με ςυμβατό ςφντομο αυτοςχεδιαςμό και απόδοςθ φφουσ (ςτιλ). 
γ) από τθν Βυηαντινι μουςικι ι Παραδοςιακι, λαϊκι μουςικι παράδοςθ: δυο κομμάτια επιλεγμζνα με γνϊμονα τον πρωταγωνιςτικό ρόλο του 
εξεταηόμενου οργάνου ι φωνισ, με ςυμβατό ςφντομο αυτοςχεδιαςμό (ταξίμι). τθ φωνθτικι εξζταςθ δεν προβλζπεται αυτοςχεδιαςμόσ. 
Η ανωτζρω εξζταςθ τθσ φωνθτικισ ι οργανικισ μουςικισ διαρκεί  2ϋ με 6ϋ λεπτά. Κάκε υποψιφιοσ εξετάηεται ςε ζνα από τα δφο 
κομμάτια/ςυνκζςεισ, τθν επιλογι του οποίου αποφαςίηει θ εξεταςτικι επιτροπι.  Αν ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει ζργα μεγαλφτερθσ διάρκειασ, θ 
επιτροπι ζχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψιφιο ςτον χρόνο που ζχει κακοριςτεί. Οι υποψιφιοι πρζπει να φζρουν μαηί τουσ το όργανο που 
ζχουν επιλζξει, με εξαίρεςθ το πιάνο από τα πλθκτροφόρα και τα ντραμσ και τφμπανα ςυμφωνικισ ορχιςτρασ από τα κρουςτά, τα οποία κα 
βρίςκονται ςε κάκε εξεταςτικό κζντρο όπου απαιτείται. Οι υποψιφιοι δίνουν τισ εξετάςεισ χωρίσ να υπάρχει οπτικι επαφι από και  με τθν 
εξεταςτικι επιτροπι (πίςω από κουρτίνα ι παραβάν) ςυνοδευόμενοι από επιτθρθτι.  
 
2. Σο μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» περιλαμβάνει τθν εξζταςθ του αντικειμζνου τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ και του αντικειμζνου τθσ 
Μουςικισ Γνϊςθσ. Η εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ διάρκειασ 30’ λεπτϊν και θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ 
Γνϊςθσ διάρκειασ 2 ωρϊν αξιολογοφν το επίπεδο κεωρθτικϊν και ακουςτικϊν μουςικϊν γνϊςεων. 

 

Για το μάκθμα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» οι προτιμιςεισ μου είναι οι παρακάτω: 
 
i) Επιλζγω τθν εξζταςθ κομματιϊν ςε ζνα από τα παρακάτω είδθ μουςικισ (επίλεξε με Χ μία επιλογή στο κενό κουτάκι) 

1 Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ παράδοςθσ  

2 Σηαη ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ  

3 Βυηαντινισ μουςικισ ι Παραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ παράδοςθσ  

 
ii) Επιλζγω φωνι ι όργανο. (Θα ςυμπλθρϊςεισ είτε το κουτάκι 4 είτε το κουτάκι 5.) 
το κουτάκι 4 γράφεισ τον κωδικό είτε τθσ φωνισ είτε κάποιου οργάνου, από τον κατάλογο μουςικϊν οργάνων. Αλλιϊσ, αν δεν βρίςκεισ 
το όργανο που κζλεισ να επιλζξεισ, τότε ςτο κουτάκι 5 γράφεισ  χειρόγραφα τθν επιλογι ςου. 

4 Όργανο ι  Φωνι  (γράφεισ ζναν κωδικό)  

5 Άλλο Όργανο (γράφεισ τθν ονομαςία του οργάνου)  

 

Για το μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» δεν χρειάηεται να δθλϊςω κάποια προτίμθςθ, δεδομζνου ότι θ 
εξζταςθ είναι κοινι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ. 

 
Βακμόσ απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  
(υμπλθρϊντεται ΜΟΝΟ από Αποφοίτουσ) 

 

 
Οι επιλογζσ μου ςτουσ παραπάνω πίνακεσ είναι οριςτικζσ και δεςμευτικζσ, για τθν ειςαγωγι μου ςτα 3 Μουςικά Σμιματα των 
Πανεπιςτθμίων Ιονίου, Μακεδονίασ και Ιωαννίνων. 
 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΩ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ 
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΤΑ………..……………… Ο/Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΡΙΑ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ………….… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:………... 

(υπογραφι)                                                             (υπογραφι - ςφραγίδα) 
 


