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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη φετινή ηλεκτρονική 
έκδοση των Μουσικών Συνεργειών μεταξύ Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία αναπτύσ-
σεται για 7η συνεχή χρονιά και παρουσιάζει αξιόλογες μουσικές 
διοργανώσεις, που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των μαθητών 
μας και τη συνεργασία σημαντικών πολιτιστικών φορέων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσα από τις οργανω-
μένες προσπάθειες που καταβάλλει για εκσυγχρονισμό του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος αναγνωρίζει τη σημασία μιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί τις αξίες και τα ιδεώδη 
της ανθρωπιστικής παιδείας. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε τη 
συμβολή του Πολιτισμού ιδιαίτερα σημαντική. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, βασική πτυχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
αποτέλεσε η επέκταση του θεσμού του Μουσικού Σχολείου στα 
Γυμνάσια, τα οποία από φέτος λειτουργούν πλέον σε όλες τις 
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, όπως και τα μουσικά Λύκεια. 
Μέσα από το θεσμό των Μουσικών Σχολείων, προσφέρεται η 
δυνατότητα σε παιδιά που αγαπούν τη μουσική να αναπτύξουν 
την κλίση και το ταλέντο τους, να διευρύνουν τη μουσική τους 
κατάρτιση και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τη μουσική τους 
παιδεία. Σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που εφαρμόζεται στα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνει συνερ-
γασίες με φορείς όπως το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας 
Κύπρου, δήμους, κοινότητες και καταξιωμένους καλλιτέχνες 
από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Πέραν του θεσμού των Μουσικών Σχολείων, το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, σε ένα πιο διευρυμένο επίπεδο, 
συνεργάζεται και καθοδηγεί μουσικά σύνολα, τα οποία απευ-
θύνονται σε παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη μουσική όπως οι Επαρχιακές Ορχήστρες Σχολείων 
Λευκωσίας και Πάφου, αλλά και καινούργια προγράμματα 

όπως το εργαστήρι εκμάθησης πνευστών οργάνων, κάτι το 
οποίο δοκιμάστηκε φέτος για πρώτη φορά σε σχολεία των 
Δήμων Έγκωμης και Αγίου Δομετίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνέργειες με φορείς όπως 
το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, το Ίδρυμα 
Τεχνών Φάρος, το Κοινωφελές Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος 
Φωτιάδης, την ΟΠΑΠ Κύπρου, κ.ά., με στόχο την προσφορά 
μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία της 
Κύπρου, που συμπεριλαμβάνουν εκπαιδευτικές συναυλίες, 
ανοιχτές δοκιμές, σεμινάρια master classes και τη συμμετοχή 
σε μουσικές δράσεις όπως η ημερίδα χορωδιών, η συναυλία 
Musical Vibes και ο παγκύπριος μαθητικός διαγωνισμός 
σύνθεσης Μάριος Τόκας - Κώστας Μόντης. 

Η αναβάθμιση των Μουσικών Συνεργειών αποδεικνύει ότι 
μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία, την αξιοποίηση 
υφιστάμενων πόρων, υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και 
των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας επιτυγχάνεται η 
ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτιστικών φορέων και η 
περαιτέρω ανάπτυξη της μουσικής παιδείας στον τόπο μας. 

Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζουμε και 
εκτιμούμε τις Μουσικές Συνέργειες μεταξύ Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού που παρουσιάζονται στη φετινή έκδοση και 
διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη νέα 
γενιά και στην ποιοτική πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για 
την ηλεκτρονική έκδοση των Μουσικών Συνεργειών μεταξύ 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 2015 - 2016
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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 μέσα από μουσικές εμπειρίες ακρόα-

σης, σύνθεσης και εκτέλεσης, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους στο σύγχρονο κοινω-

νικό 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 ενεργής συμμετοχής των νέων στον πολιτισμό.

•   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 την κατανόηση και απόλαυση μουσικών έργων ως ακροατές αλλά και μέσα από ενεργή και 

διαδραστική συμμετοχή.

•   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 διαφύ-

λαξής της.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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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 επιχειρηματικότητα.

Σημειώνεται ότι: 

•   Στην παρούσα φάση 10% περίπου των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Γίνονται προσπάθειες ώστε να αυξηθούν ακόμη 

περισσότερο οι συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς σε άλλες επαρχίες εκτός της Λευκωσίας, 

όπου ήδη προσφέρεται αρκετά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

•   Ενισχύεται συνεχώς η προσπάθεια για διάχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από 

τη χρήση της τεχνολογίας. Έχει ήδη αρχίσει 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. 

•   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/UCnZYZdAdGPcYDnKrg-iPWFA
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Α.  Εκπαιδευτικά προγράμματα και συναυλίες της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου

Κατά τη σχολική χρονιά 2015 - 2016 διοργανώθηκαν:

 Α1.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις της Συμφωνικής Oρχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) σε σχολεία

Διοργανώθηκαν επισκέψεις μουσικού συνόλου ξύλινων πνευστών της ΣΟΚ σε σχολεία της επαρχίας 

Αμμοχώστου στις 14.10.2015, της επαρχίας Λευκωσίας στις 15.10.2015 και της επαρχίας Πάφου στις 

16.10.2015.

Α2.  Ανοιχτές δοκιμές της ΣΟΚ

Μαθητές/τριες από σχολεία της Λευκωσίας παρακολούθησαν ανοιχτές δοκιμές της ΣΟΚ στο Θέατρο 

Παλλάς στη Λευκωσία, στις ακόλουθες ημερομηνίες: 3.11.2015, 16.11.2015, 30.11.2015, 10.2.2016 και 

24.2.2016.

Α3.  Συναυλίες της ΣΟΚ σε συνεργασία με Μουσικά Σχολεία

•  Η χορωδία του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας (διδασκαλία Λοΐζος Σ. Λοΐζου) συμμετείχε στη 

χριστουγεννιάτικη συναυλία της ΣΟΚ, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή και 

αρχιμουσικού της ορχήστρας Άλκη Μπαλτά, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη 

Λευκωσία στις 17.12.2015, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας στις 18.12.2015 και στο Θέατρο Ριάλτο στη 

Λεμεσό στις 19.12.2016.
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•  Το φωνητικό σύνολο του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού (διδασκαλία Σόλων Κλαδάς) συμμετείχε 

στη συνέργεια της ΣΟΚ με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κινηματογραφικές Μέρες» για 

τη ζωντανή μουσική επένδυση της ταινίας βωβού κινηματογράφου του Δανού σκηνοθέτη Κάρλ 

Θήοντορ Ντράγιερ με τίτλο «Το Πάθος της Ζαν Ντ’ Αρκ», σε μουσική του Έλληνα συνθέτη Γιάννη 

Σφυρή. Η προβολή - συναυλία έγινε υπό τη διεύθυνση του Έλληνα μαέστρου Ματθαίου Λεγάκη στον 

κινηματογράφο K-Cineplex Λεμεσού στις 14.4.2016 και στον κινηματογράφο K-Cineplex Λευκωσίας 

στις 15.4.2016.

Πληροφοριακό υλικό:

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

http://www.cyso.org.cy/

Σύνολο: 2.000 μαθητές/τριες
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B.  Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος

Κατά τη σχολική χρονιά 2015 - 2016 προσφέρθηκαν στον χώρο συναυλιών του Ιδρύματος Shoe Factory 

στη Λευκωσία:

Β1. Εκπαιδευτικές συναυλίες

•   Εκπαιδευτική συναυλία με τους Peter Sheppard Skarved (βιολί), Carly Lake (γαλλικό κόρνο) και 

Roderick Chadwick (πιάνο) στις 5.10.2015.

•   Εκπαιδευτική συναυλία με τον Robin Green (πιάνο) στις 12.10.2015.

•   Εκπαιδευτική συναυλία με το μουσικό σύνολο Ergon Ensemble στις 12.11.2015.

•   Εκπαιδευτική συναυλία με τους Mathew Trusler (βιολί) και Ashley Wass (πιάνο) στις 26.11.2015. 

•   Εκπαιδευτική συναυλία του προγράμματος EnLIVE - Live Music in Silent Film στις 29.1.2016.

•   Εκπαιδευτική συναυλία με το Erato Piano Trio στις 17.2.2016.

•   Εκπαιδευτική συναυλία με τους Levon Mouradian (βιολοντσέλο) και Hayk Melikyan (πιάνο) στις 

30.3.2016. 

•   Εκπαιδευτική συναυλία με το Jazz Trio Benjamin Faugloire Project στις 20.4.2016. Με τη ζωντανή 

αναμετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος εγκαινιάστηκε η προσπάθεια για διάχυση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω διαδικτύου και στα σχολεία άλλων επαρχιών που δεν έχουν τη 

δυνατότητα λόγω κόστους και απόστασης να τα παρακολουθήσουν ζωντανά.

Β2. Μουσικά εργαστήρια και σεμινάρια διδασκαλίας (master classes)

•   Μουσικό εργαστήρι με το σύνολο κρουστών Schlagwerk den Haag στις 2.10.2015.

•   Master class πιάνου με τον Robin Green στις 12.10.2015.

•   Εκπαιδευτικό εργαστήρι μουσικής τεχνολογίας και σύνθεσης με τον μουσικό και παιδαγωγό 

Αλέξανδρο Μούζα στις 27.1.2016.

•   Master class πιάνου με την Galina Chistiakova στις 26.2.2016.

Πληροφοριακό υλικό:

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

Σύνολο: 800 μαθητές
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

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.

•   Επίσκεψη και παρουσίαση σεμιναρίου αυλού στο Γυμνάσιο Έγκωμης από τον Λιβανέζο παιδαγωγό και 

σολίστ αυλού Farid Rahme, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στις 12.10.2015.

•   Εκπαιδευτική επίσκεψη του διακεκριμένου συνθέτη και τραγουδιστή Διονύση Σαββόπουλου στο 

Μουσικό Λύκειο Πάφου στις 29.1.2016.

•   Εκπαιδευτική παρουσίαση με θέμα εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης πιάνου από τον πιανίστα Σταύρο 

Γασπαράτο διοργανώθηκε για ομάδα μαθητών/τριών του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού σε συνεργασία 

με το Θέατρο Ριάλτο στις 22.2.2016.

•   Επίσκεψη και παρουσίαση σεμιναρίου της διακεκριμένης εκτελέστριας σαντουριού Αγγελίνα Τκάτσεβα 

στο Μουσικό Σχολείο Λεμεσού στις 30.3.2016.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/draseis-scholeion

Σύνολο: 150 μαθητές/τριες
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

Δ.  Δράσεις Μουσικών Σχολείων Κύπρου 
Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διακεκριμένων καλλιτεχνών 
από την Κύπρο και το εξωτερικό, δήμων, κοινοτήτων και άλλων πολιτιστικών φορέων

•   Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Λυκείου Λάρνακας στα εγκαίνια του Μουσείου του 

Αθλητικού Συλλόγου ΓΣ Ζήνων στις 7.12.2015.

•   Συναυλία με τίτλο «Μουσικό ταξίδι στην παράδοση» διοργανώθηκε από το Μουσικό Λύκειο Πάφου σε 

συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

Πάφος 2017 και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου στο Λύκειο Α' Πάφου 

στις 12.12.2015. 

•   Συμμετοχή του συνόλου φλάουτων του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού στην τελετή απονομής του 

βραβείου στον νικητή του μαθητικού διαγωνισμού για το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας 

της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έγινε στο φουαγέ του Υπουργείου 

Εξωτερικών στη Λευκωσία στις 19.2.2016.

•   Συναυλία αφιέρωμα στον Νικόλα Οικονόμου διοργανώθηκε από το Μουσικό Λύκειο Πάφου σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017 και την πολιτιστική 

κίνηση Ex-Αrtis στο Α' Λύκειο Πάφου στις 27.2.2016.

•   Μουσική συνεργασία μαθητών/τριών του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού με μαθητές/τριες του Μουσικού 

Σχολείου Ρεθύμνου κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο στις 29.2.2016.

•   Συμμετοχή μουσικού συνόλου του Μουσικού Λυκείου Λάρνακας με παραδοσιακά τραγούδια σε 

μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε η Εστία Ελλάδος Κύπρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

στην αίθουσα τελετών «Πασχάλη Πασχαλίδη» της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία στις 10.3.2016.

•   Tο Μουσικό Σχολείο Λεμεσού σε συνεργασία με την κ. Tatiana Pugacheva φιλοξένησε παγκύπριο 

τριήμερο master class πιάνου με τη διακεκριμένη καθηγήτρια πιάνου στο Κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκι 

της Μόσχας Irina Kirillova στις 10-12.3.2016. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου συναυλία με τους μαθητές/τριες που διακρίθηκαν στις 12.3.2016.

•   Συμμετοχή του βυζαντινού χορού και του παραδοσιακού συνόλου του Μουσικού Λυκείου Αμμοχώστου 

στο μαθητικό συνέδριο για τις θρησκευτικές περιηγήσεις που διοργανώθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 

στις 18.4.2016.

•   Συναυλία του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας με τίτλο «Πανόραμα ελληνικού τραγουδιού», στην οποία 

συμμετείχε ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας, διοργανώθηκε σε συνεργασία με 

τον ΟΠΑΠ Κύπρου και την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στο Δημοτικό Θέατρο 

Στροβόλου στις 21.4.2016.

29



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MEΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ - ΜΟΥ ΣΙΚΗ

Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

•   Συμμετοχή της χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου Αμμοχώστου σε φιλανθρωπική εκδήλωση που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρου στους χώρους του Κοινοτικού 

Μεγάρου Φρενάρου στις 22.4.2016.

•   Συμμετοχή του ψαλτικού χορού, του φωνητικού συνόλου, του συνόλου παραδοσιακής μουσικής 

και της χορωδίας του Μουσικού Λυκείου Λάρνακας σε φιλανθρωπική πασχαλινή εκδήλωση που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία στις 

13.5.2016.

•   Συμμετοχή του συνόλου αυτοσχεδιασμού τζαζ του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στην εκδήλωση για 

τον εορτασμό της Ημέρας Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού 

στον Μόλο Λεμεσού στις 7.5.2016.

•   Συμμετοχή του φωνητικού συνόλου του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού στην εκδήλωση μνήμης Μάριου 

Τόκα που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού στο 

Στάδιο Λανιτείου Λυκείου στις 17.5.2016. 

•   Συναυλία αφιέρωμα του Μουσικού Λυκείου Πάφου στον συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι με τίτλο «Στου 

κόσμου το μπαλκόνι», στην οποία συμμετείχε ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Χαρούλης, 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Πάφου και τον Δήμο Πάφου στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου 

στις 30.6.2016.

•   Συμμετοχή μαθητών/τριών του Μουσικού Λυκείου Αμμοχώστου σε καλλιτεχνική εκδήλωση που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Νεότητας Σωτήρας στο Αμφιθέατρο Δήμου Σωτήρας στις 

21.7.2016.

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: 400 μαθητές/τριες
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

E.  Ημερίδα χορωδιών
Συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου

Η ημερίδα χορωδιών 2016 «Με τραγούδι κι’ όνειρο» διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Μέσης 

Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με την υποστήριξη του Δήμου Στροβόλου. Η 

ημερίδα περιελάμβανε βιωματικά εργαστήρια για τους μαθητές/τριες των Μουσικών Σχολείων και τους 

καθηγητές Μουσικής, καθώς και βραδινή συναυλία για το ευρύ κοινό ώστε να επιτευχθεί το «άνοιγμα» 

της επίσημης εκπαίδευσης προς την κοινότητα. Τα εργαστήρια δίδαξαν οι μαέστροι χορωδιών των 

Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων Λοΐζος Σ. Λοΐζου (Λευκωσίας), Σόλωνας Κλαδάς (Λεμεσού), Ιάκος 

Δημητρίου (Λάρνακας), Μαρία Στυλιανού - Ρούσου (Αμμοχώστου), Ισαβέλλα Χριστοφίδου (Πάφου) 

και Ελένη Κυπριανού (επόπτρια Μουσικού Γυμνασίου Λεμεσού). Η βραδινή συναυλία περιελάμβανε 

ξεχωριστή παρουσίαση από το κάθε Μουσικό Σχολείο, ενώ επιστέγασμα των εργασιών της ημερίδας 

ήταν η από κοινού ερμηνεία του τραγουδιού «Circle of Life» (Elton John και Tim Rice) από τις χορωδίες 

των Μουσικών Γυμνασίων και το «Ob-La-Di, Ob-La-Da» (John Lennon και Paul McCartney) από τις 

χορωδίες των Μουσικών Λυκείων. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση των κοινών τραγουδιών 

είχαν οι μαέστροι Μαρία Στυλιανού - Ρούσου και Λοΐζος Σ. Λοΐζου, αντίστοιχα.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/epimorfosi/imerida-chorodion

Σύνολο: 400 μαθητές/τριες
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

ΣΤ.  7ος Παγκύπριος μαθητικός διαγωνισμός σύνθεσης Μάριος Τόκας - 
Κώστας Μόντης 2015-2016
Συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Κοινωφελούς 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης

Ο διαγωνισµός φέτος διαχωρίστηκε στις τρεις κατηγορίες Γυµνασίων, Λυκείων και Μουσικών 

Λυκείων και συµπεριέλαβε σύνθεση τραγουδιού και σύνθεση ενόργανης µουσικής. Εκτός από τα 

τρία παγκύπρια βραβεία που απονεμήθηκαν στην κάθε κατηγορία δόθηκαν, επίσης, ειδικό βραβείο 

ενόργανης μουσικής και ειδικό βραβείο για το επικρατέστερο τραγούδι σε ποίηση Κώστα Μόντη. 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών, 

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.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/festival-tokas-montis

Σύνολο: 200 μαθητές/τριες
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

Ζ.  Δράσεις Επαρχιακών Ορχηστρών Λευκωσίας και Πάφου
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, ανεξαρτήτως επιπέδου, 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.

Κατά το έτος 2015-2016, η ΕΟΣΛ συνέχισε τη δράση της υπό τη διεύθυνση του Κυριάκου Λιμνιώτη και η 

ΕΟΣΠ υπό τη διεύθυνση του Χρυσόστομου Νεοφύτου.

•   Διοργάνωση διήμερου μουσικού εργαστηρίου στην Πάφο από τις Επαρχιακές Ορχήστρες Λευκωσίας και 

Πάφου σε συνεργασία με το Μουσικό Λύκειο Πάφου, το Α' Λύκειο Εθν. Μακαρίου Πάφου και την ΠΑΣΥΔΥ 

στις 12-13.12.2015.

•   Χριστουγεννιάτικη συναυλία του μουσικού συνόλου της Επαρχιακής Ορχήστρας Σχολείων Λευκωσίας (ΕΟΣΛ) 

και του φωνητικού συνόλου του American International School σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας που 

παρουσιάστηκε στο City Plaza στις 22.12.2015.

•   Χριστουγεννιάτικη συναυλία της ΕΟΣΛ που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το 

Δίκτυο Εθελοντών Λευκωσιάζω στο πλαίσιο της λειτουργίας της Λεωφόρου Χριστουγέννων στις 27.12.2015.

•   Συμμετοχή της ΕΟΣΛ στην τελετή εγκαινίων του Λυκείου Ακροπόλεως που διοργανώθηκε σε συνεργασία 

με την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας την 1.2.2016.

•   Συμμετοχή του συνόλου εγχόρδων της ΕΟΣΛ 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 30.3.2016.

•   Συναυλία της ΕΟΣΛ σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλλάς  

στις 9.5.2016. 

•   Συμμετοχή της ΕΟΣΛ στην τελετή έναρξης του 11ου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Παιδιατρικής που 

διοργανώθηκε από την Παιδιατρική Κλινική του Μακαρίου Νοσοκομείου Λευκωσίας στην αίθουσα τελετών 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στις 28.5.2016.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/eparchakes-orchistres

Σύνολο: 80 μαθητές/τριες
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Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

Η.  Mαθητική - 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 πέντε 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, διοργανώθηκαν μουσικά εργαστήρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 28.2.2016, 6.3.2016 και 20.3.2016.

Η συναυλία στην οποία συμμετείχαν χορωδίες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας και 

το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η επαρχιακή ορχήστρα σχολείων Λευκωσίας, η ορχήστρα εγχόρδων του 

Ευρωπαϊκού Ωδείου Λευκωσίας, η συμφωνική μπάντα Δήμου Στροβόλου - Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου και οι ορχήστρες των ιδιωτικών σχολείων English School και Falcon, πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 21.3.2016.

Πληροφοριακό υλικό:

http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/draseis-scholeion

Σύνολο: 200 μαθητές/τριες
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MEΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ - ΜΟΥ ΣΙΚΗ

Μουσικές Συνέργειες µεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 2015-2016

Θ.  Μουσικό 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 2015-2016 εφαρμόστηκε σε πιλοτική βάση πρόγραμμα εκμάθησης πνευστών 

οργάνων στα σχολεία των Δήμων 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 συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει τόσο 

στην αναβάθμιση των σχολικών εκδηλώσεων όσο και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής δράσης της 

κοινότητας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης και του 

Δήμου Αγίου Δομετίου, και της εθελοντικής προσφοράς μαθημάτων από μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικής Παιδαγωγικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η πρώτη συναυλία του συνόλου πνευστών παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο 116Α του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου στις 5.7.2016.

Πληροφοριακό υλικό: http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/pnefsta-organa

Σύνολο: 26 μαθητές/τριες

Ι.  Συμμετοχή μουσικού συνόλου στην 3η Διεθνή Μουσική Ολυμπιάδα
Συνέργεια μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Δήμου Πάφου

Μουσικό σύνολο από μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Λυκείου Πάφου έλαβε μέρος στην 3η 

Διεθνή Μουσική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Λιθουανία στις 28-30.3.2016. Και οι τρεις διαγωνιζόμενοι, 

Σάββας Χρυσοστόμου, Μαρία Χριστίνα Τσιακούρμα και Στέλλα Χέλεν Κωνσταντινίδου, διακρίθηκαν 

με χάλκινο μετάλλιο για τις επιδόσεις τους στους διαγωνισμούς μουσικών γνώσεων, ερμηνείας και 

σύνθεσης. Ο μαθητής Σάββας Χρυσοστόμου πήρε, επίσης, το ειδικό βραβείο ερμηνείας.

Πληροφοριακό υλικό: http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/diethn

Σύνολο: 4 μαθητές/τριες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.260 μαθητές/τριες
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Κίμωνος και Θουκυδίδου

1434 Λευκωσία-Κύπρος

Tηλ.: 22800735 • Τηλεομοιότυπο: 22800862

Email: dme-mousiki@schools.ac.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


