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∆ιευθυντές, ∆ιευθύντριες
Γυµνασίων και εξατάξιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: ∆ήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Λύκεια Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας,
Αµµοχώστου και Πάφου.

Μέσα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού έχει
προχωρήσει στη λειτουργία πέντε Μουσικών Λυκείων, αφενός για να δώσει τη δυνατότητα στους
νέους από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι επιθυµούν να ακολουθήσουν την επαγγελµατική
κατεύθυνση της Μουσικής να προετοιµαστούν κατάλληλα, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία
και αφετέρου να ενισχύσει µε γνώσεις και εµπειρίες όλους τους νέους του νησιού µέσα από την
καλλιέργεια της µουσικής τους παιδείας.
Για τη λειτουργία των πέντε Μουσικών Λυκείων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού έχει
φροντίσει να δηµιουργηθεί εργαστηριακή υποδοµή µουσικής τεχνολογίας και να αγοραστούν
µουσικά όργανα, βιβλία και κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Για τη στέγαση των Μουσικών
Λυκείων το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού έχει επιλέξει τα πιο κάτω σχολεία, στα οποία
υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή (θέατρο, αίθουσα µουσικής) που απαιτείται για τη λειτουργία των
εν λόγω σχολείων:
• Λευκωσία: Παγκύπριο Γυµνάσιο, αρ. τηλ.:22343518
• Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο, αρ. τηλ.:25692080
• Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου, αρ. τηλ.:24638715
• Αµµόχωστος: Λύκειο Κοκκινοχωρίων αρ. τηλ.:23820882
• Πάφος: Α΄ Λύκειο Πάφου, αρ. τηλ.:26811699
Το Μουσικό Σχολείο θα λειτουργήσει µέσα στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη µορφή του
Ολοήµερου Σχολείου. Οι µαθητές θα παρακολουθούν το πρόγραµµα του πρωινού Λυκείου και στη συνέχεια
το ειδικό πρόγραµµα του Μουσικού Σχολείου. Το πρόγραµµα των µαθητών θα προσφέρεται σε τρία ή
τέσσερα απογεύµατα των τριών περιόδων περίπου (σύνολο 12 περίοδοι την εβδοµάδα).

Το αναλυτικό πρόγραµµα του Μουσικού Λυκείου περιλαµβάνει µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής
µουσικής παιδείας - ατοµικά και οµαδικά - συγκρότηση µουσικών συνόλων, καθώς και ενισχυτική διδασκαλία
(για όσους τη χρειάζονται). Ο ιδιαίτερος µουσικός – καλλιτεχνικός χαρακτήρας του προγράµµατος ενισχύεται
µε πρόσθετα µαθήµατα επιλογής και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθµού των ωρών διδασκαλίας ανά
εβδοµάδα. Το είδος και η ποικιλία των διδασκόµενων µαθηµάτων, η καθιέρωση των µαθηµάτων επιλογής,
των ατοµικών µαθηµάτων, καθώς και της διδασκαλίας σε µικρές οµάδες, συµβάλλουν στην προσφορά
µουσικής παιδείας υψηλού επιπέδου και στην επίτευξη των στόχων του Μουσικού Λυκείου, αναβαθµίζοντας
την ποιότητα της σχολικής ζωής.

Για την Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων θα επιλεγούν 125 µαθητές (25 για το κάθε Λύκειο).
∆ήλωση Ενδιαφέροντος δικαιούνται να υποβάλουν µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου, οι οποίοι θα
επιλεγούν µε γραπτές εξετάσεις στη θεωρία, µε πρακτική εξέταση σε ένα, τουλάχιστο, µουσικό
όργανο και µε προφορική εξέταση - συνέντευξη από Ειδική Επιτροπή.
Τα µαθήµατα προσφέρονται δωρεάν στους µαθητές και το απογευµατινό τους πρόγραµµα είναι
ευέλικτο. Το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Λυκείων αποτελείται από εξειδικευµένους
καθηγητές στους τοµείς της διδασκαλίας όλων των οργάνων, των θεωρητικών, καθώς και της
Βυζαντινής και Παραδοσιακής µουσικής.
Οι µαθητές κάθε Μουσικού Λυκείου µετεγγράφονται στο σχολείο όπου στεγάζεται το Μουσικό Λύκειο της
πόλης τους, ώστε να παρακολουθούν το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα του Μουσικού
Σχολείου.
Οι µαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων Λευκωσίας,
Λεµεσού, Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου, θα πρέπει στείλουν ∆ήλωση Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται),
µέχρι τις 9 Μαΐου 2016, µέσω τηλεοµοιότυπου, στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία ή και απευθείας στα
Μουσικά Λύκεια.
•
•
•
•

Λευκωσίας αρ. φαξ.: 22305507 ή 22430915
Λεµεσού αρ. φαξ.:25305601 ή 25692055
Λάρνακας – Αµµοχώστου αρ. φαξ.: 24813277 24623028 (Λάρνακα) 23828920(Αµµ.)
Πάφου αρ. φαξ.: 26911453 ή 26948236

Τα Μουσικά Λύκεια προσφέρουν περιορισµένο αριθµό δειγµατικών µαθηµάτων προετοιµασίας
στους νεοεισερχοµένους µαθητές, για αυτό προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι µαθητές να
έρθουν σε επαφή µε τους Επόπτες των Μουσικών Λυκείων ώστε να ενηµερωθούν έγκαιρα για τα
προγράµµατα αυτά.

∆ρ Κυπριανός ∆. Λούης
∆ιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
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