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Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός
και τα Καµπανάκια

Επίσηµος Αεροµεταφορέας
Official Carrier

Χορηγοί Επικοινωνίας
Media Sponsors

Βασισµένο στη διασκευή στα Ελληνικά της όπερας του
Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» του Πέτρου Ευαγγελίδη

Σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής και τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού

Υπεύθυνες εκπαιδευτικών προγραµµάτων
κυρία Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυµπουρή, Επιθεωρήτρια Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης και

κυρίες Ερασµία Ρουσιά και Θεοδώρα Κωνσταντίνου, Επιθεωρήτριες Μουσικής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Παραστάσεις για επιλεγµένα σχολεία
Τµήµατα Ε’-Στ’ ∆ηµοτικού και Α’-Γ’ γυµνασίου

8 και 11 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία
9 και 10 Νοεµβρίου 2011, Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός

Ώρα: 10:30

Οικογενειακή Παράσταση για παιδιά ηλικίας 9-15 και τους γονείς τους
12 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία

Ώρα: 17:00

Παραστάσεις για επιλεγµένα σχολεία
Τµήµατα Ε’-Στ’ δηµοτικού και Α’-Γ’ γυµνασίου

8 και 11 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία
9 και 10 Νοεµβρίου 2011, Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός

Ώρα: 10:30

Οικογενειακή παράσταση για παιδιά ηλικίας 9-15 και τους γονείς τους
12 Νοεµβρίου 2011, ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία

Ώρα: 17:00



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κάθε χρόνο, 6,000 περίπου παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 
καθώς και οικογενειακές συναυλίες µε τους γονείς τους. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα οργανώνονται για 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την προσχολική µέχρι και τη µέση. Προσφέροντας κατάλληλα 
σχεδιασµένες µουσικές εµπειρίες του υψηλότερου επιπέδου, στοχεύουν στην καλλιέργεια της µουσικής 
εκτίµησης και συµπεριφοράς ακροατηρίου, στην ανάπτυξη της µουσικότητας, δηµιουργικότητας και κριτικής 
σκέψης των µαθητών, καθώς και να προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των µουσικών τους δεξιοτήτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου εφαρµόζονται µε επιτυχία από το 
1999, µε πρωτοβουλία της τότε ΕΜΕ Μουσικής κ. Μάρως Σκορδή, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Κατά την καλλιτεχνική σεζόν 2008-2009 
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το πρώτο πρόγραµµα για νήπια 3½ - 5½ ετών σε συνεργασία µε τη 
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, το Σύνδεσµο Πτυχιούχων 
Ιδιοκτητών και ∆ιευθυντών Ιδιωτικών Νηπιαγωγών Κύπρου και τη µουσικοπαιδαγωγό µε ειδίκευση στη 
µουσική παιδεία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ∆ρ. Αύρα Πιερίδου Σκουτέλλα. Από την 
επόµενη σεζόν και έπειτα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει και τις Α’ και Β’ τάξεις της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
ώστε να καλύπτει όλη την πρώτη παιδική ηλικία (παιδιά 3½ - 7½ ετών).  

Το Ίδρυµα Σ.Ο.Κ. συνεργάζεται για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης 
του Υ.Π.Π., υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραµµάτων κα Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυµπουρή, Επιθεωρήτρια 
Μουσικής Μ.Ε. και τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης τις κυρίες Ερασµία Ρουσιά και Θεοδώρα 
Κωνσταντίνου, Επιθεωρήτριες Μουσικής ∆.Ε. και τις κυρίες Άννα Βιολάρη, Λουκία Βούργια και Ευαγγελία 
Ματθαίου-Παναγιώτου, Επιθεωρήτριες ∆.Ε. υπεύθυνες για τα νηπιαγωγεία. 

 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν:
• Επισκέψεις µουσικών της ορχήστρας σε σχολεία: µικρές οµάδες µουσικών επισκέπτονται 
επιλεγµένες τάξεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της µουσικής. Παρουσιάζουν τα µουσικά τους 
όργανα και παίζουν µουσικά αποσπάσµατα από το πρόγραµµα των εκπαιδευτικών συναυλιών οι 
οποίες ακολουθούν τις επισκέψεις. Οι µουσικοί παίζουν συχνά µουσική µε τα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα 
να αυτοσχεδιάσουν και να δηµιουργήσουν τη δική τους µουσική σε µικρά µουσικά σύνολα. 
• Εκπαιδευτικές συναυλίες σε θέατρα ή µικρά κοντσέρτα στα σχολεία τα οποία πραγµατοποιούνται 
το πρωινό, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος. Οι συναυλίες παρουσιάζονται από 
εξειδικευµένο µουσικοπαιδαγωγό, συχνά µε τη χρήση προβολών και µουσικών δραστηριοτήτων, έτσι 
ώστε να ενθαρρύνεται η συµµετοχή και η µουσική επικοινωνία των παιδιών µε την ορχήστρα, µια 
µέθοδος η οποία συντείνει στην κατανόηση αλλά και στην απόλαυση των µουσικών έργων.
• Πολυθεµατικά Προγράµµατα, τύπου Πρότζεκτ τα οποία συνδυάζουν πολλές µορφές τέχνης: 
µέσα στα πλαίσια τέτοιων προγραµµάτων η ορχήστρα συνεργάζεται µε Κύπριους συνθέτες και ένα 
συγκεκριµένο σχολείο. ∆ίνεται έµφαση στον αυτοσχεδιασµό και την ανάπτυξη επικοινωνίας και 
δηµιουργικότητας. Το πρόγραµµα κλείνει µε συναυλία για το κοινό. Τέτοια προγράµµατα µπορεί να 
διαρκέσουν από 3 ηµέρες µέχρι και 5-6 µήνες. 
• Οικογενειακές συναυλίες για παιδιά όλων των ηλικιών και τους γονείς τους. Πραγµατοποιούνται 
συνήθως Σάββατο απόγευµα. Η παρουσίαση γίνεται από εξειδικευµένο µουσικοπαιδαγωγό, ο 
οποίος ενθαρρύνει την επικοινωνία των παιδιών και των γονέων µε την ορχήστρα. Οι συναυλίες 
κλείνουν µε παραδοσιακό Κυπριακό τραγούδι ειδικά ενορχηστρωµένο για τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα της Σ.Ο.Κ. Παιδιά και γονείς τραγουδούν µε τη συνοδεία της ορχήστρας, ενισχύοντας 
έτσι την επαφή µε την κυπριακή µουσική παράδοση. 
• Παρακολούθηση τελικών δοκιµών της Ορχήστρας. Μετά από εισήγηση της Επιθεωρήτριας 
Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης κ. Άντρης Χατζηγεωργίου-Λυµπουρή, προσφέρθηκαν για τη σεζόν 
2009-10, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Σ.Ο.Κ., οι τελικές δοκιµές της ορχήστρας. Οι δοκιµές 
προσφέρονται σε µαθητές της Μέσης και της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, κατά τις πρωινές ώρες. Οι 
µαθητές προετοιµάζονται από τους καθηγητές τους πριν από τη συναυλία, έτσι ώστε να 
παρακολουθήσουν µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον τη δοκιµή και να απολαύσουν τη µουσική όσο το 
δυνατό περισσότερο. 


