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Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για την
ηλεκτρονική έκδοση των Μουσικών Συνεργειών και Δράσεων
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 2016-2017
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Με ξεχωριστή χαρά παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια
την αναβάθμιση των μουσικών συνεργειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με φορείς, οργανισμούς, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η κοινή
αυτή προσπάθεια στοχεύει στην προώθηση ποιοτικών
πολιτιστικών δράσεων, γεγονός που έχει συμβάλει
καθοριστικά στην ανάπτυξη της Μουσικής Παιδείας του
τόπου μας.
Μέσα από τις μουσικές συνέργειες, το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει και υποστηρίζει
το δικαίωμα όλων των παιδιών για ενεργό δράση στο
σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτής
της προσπάθειας επιδιώκεται το άνοιγμα του κλειστού
σχολικού περιβάλλοντος στην κοινωνία και η γνωριμία
των νέων μας με καλλιτέχνες από την Κύπρο και το
εξωτερικό, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται ποικίλες
ευκαιρίες για δημιουργική συμμετοχή των μαθητών
μας σε μεγάλο αριθμό δράσεων υψηλής καλλιτεχνικής
αξίας.
Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχει διαδραματίσει η επέκταση και η ολοκλήρωση του θεσμού
των Μουσικών Σχολείων Παγκύπρια, σε Γυμνάσιο
και Λύκειο και η συνεχής αναβάθμισή τους, η οποία
αντικατοπτρίζεται στον πλούτο των δραστηριοτήτων

τους. Το υψηλό επίπεδο των Μουσικών μας Σχολείων
αποδεικνύεται και μέσα από την πολυσχιδή προσφορά
τους στις τοπικές κοινότητες. Ενδεικτικό παράδειγμα
αποτελούν οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά
την τρέχουσα σχολική χρονιά σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης –
Πάφος2017. Αποδεικνύεται επίσης μέσα από αξιόλογες διεθνείς δράσεις, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με αντίστοιχα σχολεία του
εξωτερικού καθώς και συμμετοχές των παιδιών σε
σπουδαία καλλιτεχνικά γεγονότα εκτός των συνόρων
της Κύπρου. Τα Μουσικά Σχολεία αναπτύσσουν και
χορωδιακή δράση, η οποία υλοποιείται έμπρακτα στην
Ημερίδα Χορωδιών, που έχει πλέον καθιερωθεί ως
καλλιτεχνικός και επιμορφωτικός θεσμός.
Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία των Μουσικών
Σχολείων με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και
τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, μέσα από
την παρουσίαση κοινών συναυλιών στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, όπως η Χριστουγεννιάτική συναυλία
«Exultate Jubilate», η παρουσίαση του έργου Ρέκβιεμ
του Β. Α. Μότσαρτ και η εκδήλωση «Κυπρίων Συναυλία» με τη συμμετοχή των διακεκριμένων Κυπρίων
καλλιτεχνών Κύρου Πατσαλίδη και Ζώης Νικολαΐδου,
στο Musikverein στη Βιέννη.
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Αξιόλογη θεωρείται επίσης η συμμετοχή ταλαντούχων
παιδιών από τη Λευκωσία, την Πάφο και την Αμμόχωστο στην Επαρχιακή Ορχήστρα καθώς και η συμμετοχή
στο επιτυχημένο Πρόγραμμα Εκμάθησης Πνευστών
Οργάνων, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Με στόχο την περαιτέρω δημιουργία ευκαιριών και την
εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων μαθητών στα
πολιτιστικά δρώμενα, το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα
Κύπρου και το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος συνεχίζουν να
προσφέρουν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως ανοιχτές δοκιμές, εκπαιδευτικές συναυλίες, μουσικά εργαστήρια και σεμινάρια. Παράλληλα,
ενισχύεται η συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από δράσεις όπως η μαθητική - φοιτητική
συναυλία Musical Vibes καθώς και η συνεργασία σε
ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο
του τετραετούς στόχου για την ανάπτυξη του τραγουδιού, στήριξε τη θεσμοθέτηση της Παγκύπριας Μέρας
Τραγουδιού, μέσα από την οποία ενθαρρύνεται η
διοργάνωση ποικίλων δράσεων εκπαιδευτικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα με επίκεντρο το τραγούδι
και τη χορωδιακή μουσική. Αξίζει να αναφερθούμε
στην επιτυχημένη εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος
ανάπτυξης τραγουδιού, καθώς και στην προώθηση
της μαθητικής δημιουργίας μέσα από θεσμοθετημένες
δράσεις όπως το 8ο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ
Σύνθεσης.

Τέλος, η διοργάνωση του Διεθνούς Μουσικοπαιδαγωγικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή καταξιωμένων
διεθνώς μουσικοπαιδαγωγών όπως οι Prof. Keith
Swanwick, Prof. Patricia Shehan Campbell, Prof. Lucy
Green, Prof. Graham Welch κ.ά. αποτέλεσε μια αξιόλογη πρωτοβουλία, που συνέβαλε στην επιμόρφωση και
στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της Μουσικής.
Η ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, όπως παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο για τις μουσικές συνέργειες και δράσεις
της σχολικής χρονιάς 2016-2017, αποδεικνύουν με
τον καλύτερο τρόπο ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, συνεχίζει να επενδύει στον πολιτισμό
και να στοχεύει στην ουσιαστική εμπλοκή ολοένα και
περισσότερων μαθητών, προσφέροντας τους σε κάθε
ευκαιρία πολύτιμα βιώματα και ξεχωριστές εμπειρίες.
Τα θετικά αποτελέσματα της επένδυσης αυτής είναι
ήδη ορατά και είμαστε βέβαιοι ότι θα αυξηθούν μέσα
στο επόμενο διάστημα.

Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
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Στόχοι των Μουσικών Δράσεων και των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
Οι μουσικές δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση
αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας μουσικής εκπαίδευσης που στοχεύει στην ανάπτυξη της διά-βίου
σχέσης των νέων της Κύπρου με τη μουσική και ενθαρρύνει την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή
τους στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, ανοίγοντας ταυτόχρονα διόδους επικοινωνίας του σχολείου με την κοινότητα.
Συγκεκριμένα επιδιώκεται:
• Η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για γνωριμία και επαφή με την πολιτιστική δραστηριότητα της
κοινότητας.
• Η προαγωγή της διά-βίου ενεργού συμμετοχής των νέων στον πολιτισμό.
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• Η σύνδεση της Σχολικής Μουσικής Εκπαίδευσης με το σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι
με στόχο τον εμπλουτισμό του Αναλυτικού Προγράμματος και του μαθήματος της Μουσικής.
• Η πολύμορφη και ολοκληρωμένη αγωγή του αυριανού κοινού και των μελλοντικών καλλιτεχνών
μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες μουσικές εμπειρίες που προάγουν τη μουσικότητα και τη
δημιουργικότητα.
• Η εξοικείωση με την «κλασική ορχήστρα» και τους μουσικούς της «κλασικής μουσικής» μέσα από
ενεργή ακρόαση και διαδραστική συμμετοχή.
• Προώθηση της ανάπτυξης ακροατηρίου μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις.
• Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών και ιδιαίτερα των διαπροσωπικών σχέσεων,
της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης.
• Η ανάπτυξη θετικής στάσης για την παραδοσιακή κληρονομιά του τόπου και τη σημασία της
διαφύλαξής της.
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• Η επαφή με τη διαπολιτισμικότητα της Μουσικής και η ανάπτυξη θετικής στάσης έναντι όλων των
ειδών μουσικής.
• Η συνεισφορά στην προσωπική και επαγγελματική αποκατάσταση των μουσικών με απώτερο
στόχο την καινοτόμο πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Σημειώνεται ότι:
• Στην παρούσα φάση 10% περίπου των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για προσφορά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Παγκύπρια κλίμακα.
• Επιδιώκεται μεγαλύτερη διάχυση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μέσα από τη χρήση της
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα προωθείται η ζωντανή αναμετάδοση πρωινών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων μέσω διαδικτύου και όπου είναι εφικτό εξασφαλίζεται βιντεογράφηση, η οποία
αναρτάται σε ειδικό κανάλι στην ιστοσελίδα του κλάδου Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης.
http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/
https://www.youtube.com/channel/UCZs452fOuzlnYb7eKMkoLhA
• Επιδιώκεται η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
μέσα από συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/
https://www.youtube.com/channel/UCZs452fOuzlnYb7eKMkoLhA
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Α. Ε
 κπαιδευτικά Προγράμματα και Συναυλίες του Ιδρύματος
«Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος
«Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»
Η συνεργασία με το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» στοχεύει στην προαγωγή της διά βίου ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και τον πολιτισμό, τον εμπλουτισμό του μαθήματος της Μουσικής
με εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με επαγγελματίες μουσικούς, τη γνωριμία με την “κλασική
ορχήστρα” και τους μουσικούς της “κλασικής μουσικής” με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ακροατηρίου. Στις δράσεις συμπεριλαμβάνονται Εκπαιδευτικές Συναυλίες, ανοιχτές δοκιμές της Συμφωνικής
Ορχήστρας Κύπρου και συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) και της Συμφωνικής
Ορχήστρας Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) με Μουσικά Σχολεία.
Κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 διοργανώθηκαν:

Α1. Εκπαιδευτικές Συναυλίες της ΣΟΚ
Διοργανώθηκαν δύο εκπαιδευτικές συναυλίες στις 16.2.2017 στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Α2. Ανοιχτές δοκιμές της ΣΟΚ
Μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Λευκωσίας και Λάρνακας παρακολούθησαν ανοιχτές δοκιμές
της ΣΟΚ στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, στις ακόλουθες ημερομηνίες: 20.10.2016, 25.11.2016,
26.1.2017.

Α3. Συναυλίες της ΣΟΚ και ΣΟΝΚ σε συνεργασία με Μουσικά Σχολεία
• Συνεργασία της Χορωδίας του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας (διδασκαλία Λοΐζος Σ. Λοΐζου) και
της ΣΟΝΚ για τη εκδήλωση με τίτλο «Κυπρίων Συναυλία» με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Κύρου
Πατσαλίδη και Ζώης Νικολαΐδου, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας
Γιώργου Κουντούρη, που διοργανώθηκε από το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης και
παρουσιάστηκε στην αίθουσα Musikverein στη Βιέννη, Αυστρία, στις 25.11.2016.
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• Συμμετοχή της Χορωδίας του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας (διδασκαλία Λοΐζος Σ. Λοΐζου) στις
Χριστουγεννιάτικες συναυλίες της ΣΟΚ, με τον τίτλο «Exultate Jubilate», υπό τη διεύθυνση του
καλλιτεχνικού διευθυντή και αρχιμουσικού της ορχήστρας Άλκη Μπαλτά, που παρουσιάστηκαν στο
Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, στις 21.12.2016, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, στις 22.12.2016 και στο
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία, στις 23.12.2016.
• Συνεργασία της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού (διδασκαλία Σόλων Κλαδάς) και της
ΣΟΝΚ για παρουσίαση του έργου Ρέκβιεμ του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε συναυλίες
που παραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας Γιώργου
Κουντούρη, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, στις 10.4.2017 και στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη
Λευκωσία, στις 11.4.2017.
• Συνεργασία της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας και της ΣΟΝΚ σε Συναυλία που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Κύρου Πατσαλίδη και
Ζώης Νικολαΐδου, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, στις 10.5.2017.
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Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/ekpaideftikes-synavlies
http://www.cyso.org.cy/

Σύνολο: 2.500 μαθητές/τριες
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B. Ε
 κπαιδευτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Τεχνών «Φάρος»
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος
Κατά το έτος 2016-2017 συνεχίστηκε η συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, με στόχο την
προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και συναυλιών υψηλού επιπέδου, με καταξιωμένους
Κύπριους και ξένους σολίστ και μουσικά σύνολα.
Κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 προσφέρθηκαν στον χώρο συναυλιών
του Ιδρύματος Shoe Factory στη Λευκωσία:

Β1. Εκπαιδευτικές συναυλίες
• Εκπαιδευτική συναυλία με την τραγουδίστρια Marianne Pousseur και το σύνολο Het Collectief
στις 5.10.2016.
• Εκπαιδευτική συναυλία με το ανδρικό φωνητικό σύνολο Amarcord στις 23.11.2016.
• Εκπαιδευτική συναυλία με τους Wolfgang Schroeder (βιολί), Valentin Radutiu (βιολοντσέλο) και
Florian Uhlig (πιάνο) στις 16.11.2016. Έγινε ζωντανή αναμετάδοση του προγράμματος.
• Εκπαιδευτική συναυλία με την Clare Hammond (πιάνο) στις 14.12.2016.
• Εκπαιδευτική συναυλία του προγράμματος EnLIVE - Live Music in Silent Film στις 27.1.2017.
• Εκπαιδευτική συναυλία με το Jazz σύνολο Arne Jansen Trio στις 8.2.2017.
• Εκπαιδευτική συναυλία με τους Wenzel Fuchs (κλαρινέτο) και Elisaveta Blumina (πιάνο) στις 15.2.2017.
• Εκπαιδευτική συναυλία με τους Nihad Agdac (βιολί) και Emil Duncumb (πιάνο) στις 23.2.2017.
• Εκπαιδευτική συναυλία με τους Christian Elliott (βιολοντσέλο) και Robin Green (πιάνο) στις 5.4.2017.
• Εκπαιδευτική συναυλία με το κουαρτέτο εγχόρδων Tetraktys στις 12.5.2017.

Β2. Μουσικά εργαστήρια και σεμινάρια διδασκαλίας (master classes)
• Master class πιάνου με τον Andre Gallo στις 29.10.2016.
• Master class κιθάρας με τον Antoine Moriniere στις 10.12.2016.
• Master class πιάνου με την Clare Hammond στις 14.12.2016.
• Master class κλαρινέτου με τον Wenzel Fuchs στις 15.2.2017.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/ekpaideftikes-synavlies
http://pharosartsfoundation.org/
Σύνολο: 850 μαθητές/τριες
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Γ. Επισκέψεις Καλλιτεχνών στα Σχολεία
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διακεκριμένων καλλιτεχνών
από την Κύπρο και το εξωτερικό, και άλλων πολιτιστικών φορέων
Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό επισκέπτονται μαθητές/τριες στην τάξη, με στόχο την
αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του μαθήματος μουσικής μέσα από ποιοτικές μουσικές εμπειρίες με
καταξιωμένους μουσικούς.
• Εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα «Αφρικάνικη μουσική: τραγούδι – κρουστά - χορός» από τον
παιδαγωγό και μουσικό Sowah Mensa στο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στο Γυμνάσιο
Αρχαγγέλου και στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15-17.11.2016.
• Εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα τον αυτοσχεδιασμό παρουσίασαν το ντουέτο Piano and Percussion
Project που αποτελούν οι Χρήστος Πεχλιβάνης και Άγγελος Μιχαηλούδης στο Γυμνάσιο Αρχ.
Μακαρίου Πλατύ στις 21.2.2017.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/draseis-scholeion
Σύνολο: 220 μαθητές/τριες
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Δ. Δ
 ράσεις Μουσικών Σχολείων Κύπρου
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διακεκριμένων καλλιτεχνών
από την Κύπρο και το εξωτερικό, δήμων, κοινοτήτων και άλλων πολιτιστικών φορέων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις – σεμινάρια
• Εκπαιδευτική επίσκεψη του Χρίστου Θηβαίου στο Μουσικό Λύκειο Πάφου στις 23.9.2016.
• Εκπαιδευτική επίσκεψη των γνωστών καλλιτεχνών Zohar Fresco, Ross Daly και Kelly Thoma στο
Μουσικό Λύκειο Πάφου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης –
Πάφος2017 στις 28.9.2016.
• Εκπαιδευτική συναυλία για τους μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Γυμνασίου Λεμεσού με τους
Θεόδωρο Κρασίδη (φλάουτο) και Angela Manjarova (άρπα) στις 11.10.2017.
• Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας σε σεμινάριο με θέμα
«Μουσικές σπουδές και δυνατότητες εργοδότησης» που παρουσίασε ο κ. Νένατ Μπογκντάνοβιτς,
Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» στις 12.12.2016.
• Σεμινάριο πιάνου με τον Κύπριο συνθέτη και πιανίστα Χριστόδουλο Γεωργιάδη για τους μαθητές και
μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας στις 12.1.2017.
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την εξέλιξη του πιάνου για τους μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού
Γυμνασίου Λεμεσού από τον Πάνο Χριστοφίδη στις 26.1.2017.
• Διάλεξη με θέμα «Διεύθυνση ορχήστρας» από τον Μαέστρο Κωνσταντίνο Δημηνάκη διοργανώθηκε
για τους μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας στις 8.2.2017.
• Σεμινάριο διεύθυνσης ορχήστρας με τον Μαέστρο Γιώργο Κουντούρη διοργανώθηκε για τους
μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στις 8.2.2017.
• Σεμινάριο φωνητικής με τον Κύπριο βαρύτονο Δρα Κωνσταντίνο Γιαννούδη διοργανώθηκε για τους
μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στις 21.2.2017 και του Μουσικού Σχολείου
Λάρνακας στις 22.2.2017.
• Παρουσίαση της Αμερικανίδας μουσικού Hilary Marie Johnson με θέμα τη μουσική της Αμερικής σε
μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την
Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 24.3.2017.
• Σεμινάριο πιάνου με την Ελληνίδα πιανίστα Έλενα Μουζάλα διοργανώθηκε για τους μαθητές και
μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας στις 16.5.2017.
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• Παρουσίαση σεμιναρίου με θέμα «Ενημέρωση για μουσικές σπουδές στην Κύπρο» σε μαθητές και
μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE, το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην αίθουσα τελετών του Παγκύπριου
Γυμνασίου στις 24.5.2017.
Συμμετοχή – διοργάνωση εκδηλώσεων
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Λυκείου Αμμοχώστου στην τελετή απονομής του
Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2016 που διοργανώθηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο στο Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου στις 23.9.2016.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας σε εκδήλωση με θέμα «Γλώσσες
εφόδιο ζωής» που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών σε συνεργασία
με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου
στις 26.9.2016.
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• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου σε
συναυλία με Ιάπωνες καλλιτέχνες που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου
Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα στις 30.9.2016.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Πάφου στην επίσημη παρουσίαση του
Προγράμματος του Πάφος2017 που έγινε στους κήπους της έδρας του Οργανισμού Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017 στις 6.10.2016.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στα αποκαλυπτήρια του μνημείου
για την Αρχόντισσα Μάνα και Γυναίκα της Σωτήρας που διοργάνωσε ο Δήμος Σωτήρας στο Δημοτικό
Μέγαρο Σωτήρας στις 11.10.2016.
• Συμμετοχή του Διευθύνοντα κ. Σπύρου Σπύρου και μαθητών του Μουσικού Λυκείου Αμμοχώστου
στην κριτική επιτροπή για την επιλογή της συμμετοχής της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού
Junior Eurovision που διοργανώθηκε από το ΡΙΚ στις 20.10.2016.
• Συμμετοχή του συνόλου φλάουτων του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στην τελετή βράβευσης
για τον διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Μήνα Γερμανοφωνίας, σε συνεργασία με
τις Πρεσβείες της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας, και παρουσιάστηκε στην αίθουσα
Καστελλιώτισσα στις 22.11.2016.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας στην τελετή βράβευσης ατόμων
με απώλεια ακοής που διακρίθηκαν στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών, η
οποία διοργανώθηκε από τη Σχολή Κωφών στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής στις 29.11.2016.
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• Συμμετοχή κλιμακίου της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας σε εκδήλωση που
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διήμερης Μεσογειακής Συνόδου υψηλού επιπέδου με θέμα
«Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο», που διοργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με τη συνεργασία της UNESCO και του Μεσογειακού Γραφείου
Πληροφόρησης στις 8.12.2016.
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού, με τη συμμετοχή του ψαλτικού χορού,
του συνόλου παραδοσιακής μουσικής των χορωδιών του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού
Λυκείου, της χορωδίας φλάουτων και της συμφωνικής μπάντας, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με
τον Δήμο Λεμεσού στο Θέατρο Ριάλτο στις 20.12.2016.
• Συμμετοχή μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας σε συναυλία με την ορχήστρα ακορντεόν στο
Κοινοτικό Μέγαρο Ορόκλινης στις 24.12.2016.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στη
χοροεσπερίδα για τα 10 χρόνια προσφοράς της Λέσχης Ηλικιωμένων της Κοινότητας Αυγόρου που
διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αυγόρου στο Κέντρο ΖΗΔΗΠΑ στις
22.1.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Πάφου στην τελετή έναρξης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάφος2017, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017 στην Πλατεία Δημαρχείου στην Πάφο στις
28.1.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε εκδήλωση με τον τίτλο «Συνδέοντας
το Aarhus και την Πάφο» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου στις 29.1.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Λευκωσίας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο από το Παιδογκολογικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου και το Ίδρυμα
«Ελπίδα» στις 15.2.2017.
• Συμμετοχή των συνόλων πνευστών, αυτοσχεδιασμού και της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου
Πάφου σε εκδήλωση υπό τον τίτλο «Δεύτερη Φύση - Second Nature», σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017, που πραγματοποιήθηκε στον
Δημόσιο Κήπο της Πάφου στις 19.2.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στην Κύπρο-Κρητική βραδιά που
διοργανώθηκε από το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Κοκκινοχωρίων στο Κοινοτικό Μέγαρο Φρενάρους
στις 10.3.2017.
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• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε εκδήλωση για το συνέδριο με θέμα
«Σχολική παραβατικότητά: πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς – δημιουργία θετικού κλίματος
στη σχολική μονάδα» που διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου σε
συνεργασία με το Λύκειο Α’ Εθν. Μακαρίου Γ’ στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία εν δράσει» του
Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017 στις 11.3.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Λεμεσού στις συναυλίες του Νίκου
Πορτοκάλογλου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στις 12.3.2017, και στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
στις 13.3.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πάφου στο 40ο συμπόσιο
του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO με θέμα «Πάφος, 3200 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού»
στις 16.3.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας στην τελετή
βράβευσης που διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στην Αίθουσα Τελετών του
Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου Γ’ στις 17.3.2017.
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• Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε πενθήμερο μουσικό εργαστήρι
με τέσσερις καλλιτέχνες από τη Valetta, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2018, σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017 στις 13-18.3.2017.
• Κοινή συναυλία του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας και του Γερμανικού σχολείου St. Benno
Gymnasium που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας, στο Θέατρο του Λυκείου
Αγίου Γεωργίου στις 19.3.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στην τελετή έναρξης της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ανάληψης
της Κυπριακής Προεδρίας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή της Κυπριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στις 22.3.2017.
• Συμμετοχή του σχήματος παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας στο 2ο
μαθητικό συνέδριο με θέμα «Θρησκευτικές περιηγήσεις: συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα
του τόπου μας» που διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή στο Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ’ στις
28.3.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στην εκδήλωση στο πλαίσιο
της ημερίδας με θέμα «Θρησκευτικές περιηγήσεις: συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του
τόπου μας» που διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας/Αμμοχώστου στο Μουσείο
«Θάλασσα» στην Αγία Νάπα στις 3.4.2017.
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• Συμμετοχή του ψαλτικού χορού του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στην θρησκευτική εκδήλωση με
τίτλο «Πορεία προς το πάθος» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής σε
συνεργασία με την Ιερά Μονή Αρχ. Μιχαήλ Μοναγρίου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις
5.4.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας, του σχήματος παραδοσιακής μουσικής, του βυζαντινού χορού, της
ορχήστρας ακορντεόν και μαθητικών σχημάτων έντεχνης ελληνικής μουσικής του Μουσικού
Σχολείου Λάρνακας σε συναυλία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων Ιεροσύνης του
Μητροπολίτη Κιτίου που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Άγιος Γεώργιος Κοντός στις
28.4.2017.
• Συμμετοχή φωνητικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στο πλαίσιο της διημερίδας
εκδηλώσεων με θέμα «Λανίτεια Εκπαιδευτήρια: συμβολή στην παιδεία, την ιστορία, τους εθνικούς
αγώνες, τον πολιτισμό και την κοινωνία», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή για την Ανάδειξη
της Ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων στο Λανίτειο Θέατρο στις 28.4.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας, του σχήματος παραδοσιακής μουσικής, του βυζαντινού χορού, της
ορχήστρας ακορντεόν και μαθητικών σχημάτων έντεχνης ελληνικής μουσικής του Μουσικού
Σχολείου Λάρνακας σε συναυλία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων Ιεροσύνης του
Μητροπολίτη Κιτίου που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Άγιος Γεώργιος Κοντός στις
28.4.2017.
• Συμμετοχή του σχήματος παραδοσιακής μουσικής και του βυζαντινού χορού του Μουσικού Σχολείου
Λάρνακας σε φιλανθρωπική συναυλία που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου
Δομετίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στις 5.5.2017.
• Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε συναυλία, στην οποία
συμμετείχε η Μελίνα Κανά, με θέμα «Ταξιδιώτες του κόσμου – τραγούδια της ξενιτιάς» που
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017
στο Κάστρο της Πάφου στις 6.5.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στο 5ο
πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός από την αρχαιότητα ως τις μέρες
μας» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων, την Πανελλήνια Ένωση
Φιλολόγων, την Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τον
Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου στο Οίκημα ΟΕΛΜΕΚ στις 6.5.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου αυτοσχεδιασμού και του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού
Σχολείου Λεμεσού σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, στον Μόλο Λεμεσού στις 7.5.2017.
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• Συμμετοχή του συνόλου αυτοσχεδιασμού του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο για τον εορτασμό
της Ημέρας της Ευρώπης και παρουσιάστηκε στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία στις 13.5.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου πνευστών του Μουσικού Σχολείου Πάφου στην παρέλαση που διοργανώθηκε
από τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Σχολεία εν δράσει», με τη συμμετοχή 800 παιδιών από νηπιαγωγεία και δημοτικά της Πάφου στις 26.5.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου στα εγκαίνια του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κάβο Γκρέκο που διοργανώθηκε στο χώρο του Κέντρου από το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 27.5.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πάφου στο 7ο Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Μουσικής με θέμα «Μουσική και πολιτιστική διπλωματία: συνδέοντας ηπείρους –
γεφυρώνοντας πολιτισμούς» που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής (EMC)
και τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017 στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου στις 9.6.2017.
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• Το Εργαστήριο Ανατολικής Μουσικής που αποτελείται από μαθητές, καθηγητές, απόφοιτους και
φίλους του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας πραγματοποίησε συναυλία στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών στη Λάρνακα στις 9.6.2017.
• Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Πάφου στη θεατρική παράσταση «Αξιοθέα»
που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Λύκειο Γεροσκήπου στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου στις 16.6.2017.
• Συμμετοχή της χορωδίας και του σχήματος έντεχνου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Πάφου
σε συναυλία με θέμα «Στου κόσμου τα λιμάνια», με τη συμμετοχή του Κώστα Μακεδόνα, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Λύκειο Α’ Εθν. Μακαρίου Γ’, το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο και το
Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητρόπολης Πάφου στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου στις 25 και 26.6.2017.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό
• Συμμετοχή του συνόλου αυτοσχεδιασμού του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού σε εκδήλωση στο πλαίσιο
του προγράμματος Euroscola στο Στρασβούργο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
στις 8-11.11.2016.
• Συνεργασία της χορωδίας του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας (διδασκαλία Λοΐζος Σ. Λοΐζου) και
της ΣΟΝΚ για τη εκδήλωση με τίτλο «Κυπρίων συναυλία» με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Κύρου
Πατσαλίδη και Ζώης Νικολαΐδου, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας
Γιώργου Κουντούρη, που διοργανώθηκε από το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης και
παρουσιάστηκε στην αίθουσα Musikverein στη Βιέννη, Αυστρία στις 25.11.2016.
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• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής και του συνόλου φλάουτων του Μουσικού Σχολείου
Λεμεσού στους εορτασμούς για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την
Κύπρο που διοργανώθηκαν στο Στρασβούργο στις 9-12.12.2016.
• Συμμετοχή μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο
πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017 στο Aarhus της Δανίας στις 19-23.1.2017.
• Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου σε εκδήλωση που διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος Euroscola στο Στρασβούργο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου στις 27.4.2017.
• Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε εκδηλώσεις
που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Edutopia2017 στο Aarhus της Δανίας στις
25-29.7.2017.
Συνεργασίες με σχολεία του εξωτερικού
• Μουσική συνεργασία μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού με μαθητές και
μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κύπρο στις
14.3.2017.
• Μουσική συνεργασία των μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας με παιδιά του
Γερμανικού Σχολείου St. Benno Gymnasium της Δρέσδης κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο
πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος ανταλλαγών του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας κατά το
οποίο διοργανώθηκαν κοινές δράσεις, μαθήματα και συναυλίες στις 15-22.3.2017.
• Μουσική συνεργασία μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Λυκείου Λάρνακας με μαθητές και
μαθήτριες του 6ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο και παρουσίαση
συναυλίας με έργα βασισμένα στα κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη στις 29.3.2017.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/mousika-scholeia
http://mousiko-scholeio-lef.schools.ac.cy/
http://mousiko-scholeio-lem.schools.ac.cy/
http://mousiko-scholeio-lar.schools.ac.cy/
http://mousiko-scholeio-amm.schools.ac.cy/
http://mousiko-scholeio-paf.schools.ac.cy/
Σύνολο: 450 μαθητές/τριες
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E. Η
 μερίδα Χορωδιών
Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου
Η ημερίδα χορωδιών 2017 «Μέρα γιομάτη μουσική, μέρα σπαρμένη μάγια» διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με την υποστήριξη του Δήμου
Στροβόλου, και πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η
ημερίδα περιελάμβανε βιωματικό εργαστήρι προς τους/τις μαθητές/τριες των Μουσικών Σχολείων
και τους/τις καθηγητές/τριες Μουσικής, καθώς και βραδινή συναυλία προς το ευρύ κοινό, ώστε να
επιτευχθεί το «άνοιγμα» της εκπαίδευσης προς την κοινότητα. Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με
το εργαστήρι, κατά το οποίο διδάχθηκαν τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι «Χάρτινο το φεγγαράκι»,
«Κεμάλ», «Οδός ονείρων», που ερμήνευσαν από κοινού οι χορωδίες των Μουσικών Σχολείων, ως
το επιστέγασμα των εργασιών της ημερίδας. Τη διδασκαλία, καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση
του κοινού τραγουδιού είχε η μαέστρος του Μουσικού Λυκείου Πάφου, Ισαβέλλα Χριστοφίδου. Η
βραδινή συναυλία περιελάμβανε, επίσης, παρουσίαση από το κάθε Μουσικό Σχολείο ξεχωριστά:
Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας (μαέστρος Λοΐζος Σ. Λοΐζου), Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου (μαέστρος
Ελένη Κυπριανού), Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου (μαέστρος Χρυσάνθη Λοΐζου), Μουσικό Γυμνάσιο
Λάρνακας (μαέστρος Ιάκος Δημητρίου), Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού (μαέστρος Σόλων Κλαδάς),
Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου (μαέστρος Μίλτος Γεωργίου), Μουσικό Λύκειο Λάρνακας (μαέστρος
Ιάκος Δημητρίου), Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας (μαέστρος Λοΐζος Σ. Λοΐζου), Μουσικό Λύκειο Πάφου
(μαέστρος Ισαβέλλα Χριστοφίδου), Μουσικό Λύκειο Λεμεσού (μαέστρος Σόλων Κλαδάς).
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/epimorfosi/imerida-chorodion
Σύνολο: 450 μαθητές/τριες
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ΣΤ. 8ο Παγκύπριο Μαθητικό Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού
«Μάριος Τόκας - Κώστας Μόντης 2016-2017»
Συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Κοινωφελούς
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης
Το φεστιβάλ στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών, την
καλλιέργεια των ταλέντων τους και την προβολή των παραγόμενων από τη σχολική κοινότητα
πολιτιστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η νέα γενιά
ενθαρρύνεται να εμπνευστεί από το πολιτιστικό έργο των σημαντικών Κυπρίων δημιουργών Μάριου
Τόκα και Κώστα Μόντη.
Στο φετινό Φεστιβάλ που διεξάχθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2016, στο Λανίτειο Θέατρο στη Λεμεσό,
συμμετείχαν 12 ομάδες στις τρεις κατηγορίες Γυμνασίων, Λυκείων και Μουσικών Λυκείων. Στο πλαίσιο
του τετραετούς στόχου του Κλάδου Μουσικής για ανάπτυξη του τραγουδιού, το φετινό φεστιβάλ είχε
ως επίκεντρο τη σύνθεση τραγουδιού. Οι ομάδες που επιλέγηκαν είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν
με γνωστούς συνθέτες - εκπαιδευτικούς πριν την παρουσίασή τους στο φεστιβάλ.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/festival-tokas-montis
Σύνολο: 200 μαθητές/τριες
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Ζ. Διεθνές Συνέδριο «Teaching Music Musically in the 21st century»
Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
H Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργάνωσε διεθνές συνέδριο στη μουσική
εκπαίδευση με τίτλο «Teaching music musically in the 21st century: Keith Swanwick at 80 - A celebration in
music education», το οποίο πραγματοποιήθηκε, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία στις
3-5.3.2017.
Το συνέδριο είχε ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Μουσικής, στο πλαίσιο του
προγράμματος επαγγελματικής μάθησης, σε θέματα που αφορούν σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας
και διαδικασίες μάθησης που διέπουν το μάθημα της Μουσικής και αναπτύχθηκε γύρω από κεντρικές
ομιλίες, επιστημονικές ανακοινώσεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και εργαστήρια. Έλαβαν μέρος
οι ακόλουθοι προσκεκλημένοι ομιλητές: Prof. Keith Swanwick (Emeritus Professor, UCL Institute of
Education), Prof. Patricia Shehan Campbell (University of Washington D.C.), Prof. Lucy Green (UCL
Institute of Education), Prof. Graham Welch (UCL Institute of Education), Prof. José Alberto Salgado e Silva
(Βραζιλία), Prof. Mari Shiobara (Ιαπωνία), Prof. José Godinho (Πορτογαλία), Prof. Graça Boal Palheiros
(Πορτογαλία), Dr Mary Lennon (Ιρλανδία), Dr John O’Flynn (Ιρλανδία), Δρ Ζωή Διονυσίου (Ελλάδα), Πέπη
Μιχαηλίδου (Κύπρος).
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμβολή μαθητών και
μαθητριών από Μουσικά Σχολεία και Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/epimorfosi/imerides-synedria
Σύνολο: 180 καθηγητές/τριες και 150 μαθητές/τριες
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Η. 1η Παγκύπρια Ημέρα Τραγουδιού
Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με άλλους φορείς
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη
του τραγουδιού έχει καθιερώσει από τη σχολική χρονιά 2016-2017 την «Ημέρα Τραγουδιού».
Στόχος ήταν η διοργάνωση δράσεων με επίκεντρο το τραγούδι από τα σχολεία σε συνεργασία με
συνδέσμους γονέων, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς. Οι δράσεις είχαν παιδαγωγικό αλλά και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, εφόσον οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να
επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το τραγούδι αλλά, επίσης, να ερμηνεύσουν και να απολαύσουν
ποικίλα είδη τραγουδιών.
Τόσο κατά την επίσημη «Ημέρα Τραγουδιού» στις 28 Απριλίου 2017, όσο και τις εβδομάδες γύρω
από αυτή, διοργανώθηκαν δράσεις όπως συναυλίες ή φεστιβάλ με συμμετοχή φωνητικών συνόλων,
διαγωνισμοί σύνθεσης τραγουδιού, εργαστήρια ανάπτυξης φωνητικών δεξιοτήτων, φωνητικής υγείας
και φροντίδας της φωνής, προβολές ταινιών με σχετικό θέμα κ.ά.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/stochos-2016-20-tragoudi
Σύνολο: 1.000 μαθητές/τριες
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Θ. Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τραγουδιού και
Χορωδιακής Μουσικής
Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, στο πλαίσιο του τετραετούς στόχου 2016-2020 για την ανάπτυξη του
τραγουδιού, εφαρμόστηκε πιλοτικά ένα μουσικό - παιδαγωγικό πρόγραμμα με έμφαση στο τραγούδι
και τη χορωδιακή μουσική. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο αφενός την αναβάθμιση των φωνητικών
δεξιοτήτων των μαθητών και την ενασχόλησή τους με το τραγούδι, και αφετέρου την επιμόρφωση των
καθηγητών μουσικής με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ποιοτικής διδασκαλίας του
τραγουδιού.
Για την πιλοτική εφαρμογή επιλέγηκε το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία, ένα ακριτικό σχολείο
του οποίου σημαντικό ποσοστό των μαθητών προέρχεται από χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο
με περιορισμένες ευκαιρίες ενασχόλησης με τις καλές τέχνες. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος
συνεργάστηκαν η καθηγήτρια μουσικής κ. Αλεξία Παφίτη και ο μαέστρος κ. Ιάκος Δημητρίου υπό τον
συντονισμό και την εποπτεία της ΕΜΕ Μουσικής κ. Γεωργίας Νεοφύτου.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/stochos-2016-20-tragoudi
Σύνολο: 40 μαθητές/τριες
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Ι. Δ
 ράσεις Επαρχιακών Ορχηστρών
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Δήμου Πάφου, του
Δήμου Λευκωσίας, άλλων κοινοτήτων και της ΠΑΣΥΔΥ
Στόχος των επαρχιακών σχολικών ορχηστρών είναι η παροχή ευκαιριών σε ταλαντούχα παιδιά που
εκτελούν όργανα ορχήστρας για συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο δίνεται
έμφαση στη μουσική πρόοδο, τη χαρά της μουσικής συνεργασίας, την ευκαιρία για αυτοέκφραση, την
επικοινωνία μέσα από τη μουσική και τη συμμετοχικότητα.
Οι δράσεις των ορχηστρών εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, καθώς
και της ανάπτυξης του εθελοντισμού μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις. Στην επαρχιακή ορχήστρα,
η οποία λειτούργησε κατά τη φετινή χρονιά κάτω από τη διεύθυνση του Β.Δ. Κυριάκου Λιμνιώτη,
συμμετείχαν παιδιά από τη Λευκωσία, την Πάφο και την Επαρχία Αμμοχώστου.
• Συμμετοχή συνόλου εγχόρδων της ορχήστρας στη συναυλία «Unite 2016» σε συνεργασία με το
American International School, το English School και τον διεθνή ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο
οργανισμό «Hope For Children» UNCRC Policy Center που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου στις 20.12.2016.
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία μουσικού συνόλου της επαρχιακής ορχήστρας και φωνητικού συνόλου
του American International School που παρουσιάστηκε στο Ξενοδοχείο Χίλτον στις 22.12.2016.
• Διοργάνωση διήμερου μουσικού εργαστηρίου στην Πάφο με συμμετοχή παιδιών από τη Λευκωσία, την
Πάφο και το Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Μουσικό Λύκειο Πάφου, το Α’ Λύκειο
Εθν. Μακαρίου Πάφου και την ΠΑΣΥΔΥ στις 3-5.2.2017. Το εργαστήρι έκλεισε με συναυλία που
παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Α’ Εθν. Μακαρίου Γ’ στην Πάφο στις 5.2.2017.
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• Συμμετοχή της ορχήστρας στην ετήσια μαθητική-φοιτητική συναυλία «Musical Vibes» σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, τη Συμφωνική Μπάντα Στροβόλου, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης. Η συναυλία παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 27.3.2017.
• Συναυλία της ορχήστρας με τη συμμετοχή παιδιών του Μουσικού Σχολείου Πάφου και του Μουσικού
Σχολείου Αμμοχώστου, του Γυμνασίου Ακρόπολης και του Γυμνασίου Παλουριώτισσας, υπό τον τίτλο
«Μαζί… στις μελωδίες της ζωής» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το
Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία στις 3.5.2017. Όλα τα έσοδα
δόθηκαν στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.
• Συμμετοχή του συνόλου εγχόρδων της ορχήστρας στην τελετή έναρξης του 12ου Μετεκπαιδευτικού
Συνεδρίου Παιδιατρικής που διοργανώθηκε από την Παιδιατρική Κλινική του Μακαρίου Νοσοκομείου
Λευκωσίας, στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στις
6.5.2017.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/eparchakes-orchistres
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Κ. Μ
 αθητική - Φοιτητική Συναυλία «Musical Vibes»
Συνέργεια μεταξύ του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δήμου Στροβόλου
Η συγκεκριμένη συναυλία που διοργανώνεται σε ετήσια βάση εδώ και έξι χρόνια, με συμμετοχή πάνω
από 200 μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών από την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, στοχεύει στην
ανάπτυξη μουσικής συνεργασίας και πολιτιστικών δράσεων δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας διοργανώθηκε μουσικό εργαστήρι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
στις 20.3.2017.
Η συναυλία με θέμα «Μύθοι και θρύλοι», στην οποία συμμετείχαν μαθητές και σπουδαστές από το
American International School in Cyprus, Falcon School, Grammar School, The English School, το
Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννη Λακατάμιας, την Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Λευκωσίας, την Ορχήστρα
Εγχόρδων του Ευρωπαϊκού Ωδείου Λευκωσίας, τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ (για την ετοιμασία
ταινιών μικρού μήκους), πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 27.3.2017.
Όλα τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων δόθηκαν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/draseis-scholeion
Σύνολο: 200 μαθητές/τριες
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Λ. Μ
 ουσικό Εργαστήρι Εκμάθησης Πνευστών Οργάνων
Συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου, της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης και του Δήμου Αγίου Δομετίου
Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα εκμάθησης
πνευστών οργάνων στα σχολεία του Δήμου Έγκωμης και Αγίου Δομετίου με στόχο να δοθεί η ευκαιρία
σε παιδιά με ιδιαίτερες μουσικές δυνατότητες να αναπτύξουν δεξιότητες εκτέλεσης πνευστών οργάνων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου και κοινότητας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη μουσικών
συνόλων φιλαρμονικής, στην αναβάθμιση των σχολικών εκδηλώσεων και στον εμπλουτισμό της
πολιτιστικής δράσης της κοινότητας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Σχολικής
Εφορείας Έγκωμης, του Δήμου Αγίου Δομετίου, και της εθελοντικής προσφοράς μαθημάτων από
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικής Παιδαγωγικής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το σύνολο πνευστών έλαβε μέρος στην παρέλαση του Δήμου Αγίου Δομετίου, παρουσίασε
χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αμφιθέατρο Α του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 27.12.2016
και την τελική συναυλία της χρονιάς στο Αμφιθέατρο Δ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις
13.6.2017.
Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/pnefsta-organa
Σύνολο: 30 μαθητές/τριες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.330 μαθητές/τριες
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