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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για θέσεις μερικής απασχόλησης στα Μουσικά Λύκεια
Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Λεμεσού
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μερική
απασχόληση στα Μουσικά Λύκεια Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Λεμεσού.
Συγκεκριμένα, για τα Μουσικά Λύκεια Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου γίνονται δεκτές
αιτήσεις που αφορούν τα πιο κάτω διδακτικά αντικείμενα:

















∆ιεύθυνση Χορωδίας
∆ιεύθυνση Ορχήστρας
Φωνητική
Πιάνο
Βιολί
Βιολοντσέλο
Κοντραμπάσο
Φλάουτο
Κλαρίνο
Κλασικά Κρουστά
Κλασική Κιθάρα
Μπουζούκι
Παραδοσιακή Μουσική / Παραδοσιακό όργανο
Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική
Αυτοσχεδιασμός
Ακουστικά

Όσον αφορά το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας, γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν τα πιο
κάτω διδακτικά αντικείμενα:




Πιάνο
Φωνητική
Αυτοσχεδιασμός

Τέλος, για το Μουσικό Λύκειο Λεμεσού γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν τα πιο κάτω
διδακτικά αντικείμενα:




Πιάνο
Κλασική Κιθάρα
Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:
-

είναι πτυχιούχοι καθηγητές Μουσικής (διορισμένοι ή αδιόριστοι, επί δοκιμασία,
έκτακτοι, μόνιμοι, Β.∆.)
έχουν ξεχωριστή ειδικότητα στο μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν. Στην
περίπτωση των ατομικών οργάνων θα ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του αιτητή
τόσο ως σολίστ, όσο και ως παιδαγωγού.

Η αμοιβή θα είναι η ίδια με αυτή που ισχύει στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών (Οκτώβρη 2012 έως Ιούνιο 2013).

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη ∆ήλωση Ενδιαφέροντος,
υποβάλλοντας την προσωπικά ή δια αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
11/10/2012 και ώρα 2.30 μ.μ. στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης,
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (κτίριο Α΄, 3ος όροφος).
Σημείωση: Οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν, μαζί με τη ∆ήλωση Ενδιαφέροντος,
αντίτυπα των πτυχίων και άλλων προσόντων τους καθώς και στοιχεία που να παρουσιάζουν
τις δραστηριότητες και την καλλιτεχνική τους δράση.

∆ιαδικασία επιλογής των καθηγητών:
Ειδική Επιτροπή θα μελετήσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και αφού λάβει υπόψη τα
προσόντα, την πείρα και την ειδικότητα του κάθε αιτητή, θα καταρτίσει ένα τελικό κατάλογο.
Ακολούθως, η Επιτροπή, εκτός από την προσωπική συνέντευξη με τους αιτητές του τελικού
καταλόγου, θα μπορεί να ζητήσει από τους αιτητές να αναλάβουν μικροδιδασκαλία παρουσία
της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα
22800698, 22800735 (Υ.Π.Π., Γραφείο ΕΜΕ Μουσικής).
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
1. Επώνυμο: ...............................................................................................................
2. Όνομα: ....................................................................................................................
3. Όνομα πατέρα:........................................................................................................
4. Εθνικότητα:..............................................
6. Τόπος Γέννησης: ................................

5.Υπηκοότητα.....................................
7. Ημερομηνία Γέννησης: ..................

8. Τίτλοι σπουδών/Χώρα και Πανεπιστήμιο απόκτησής τους: ...................................
.......................................................................................................................................
(να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα των ∆ιπλωμάτων)
9. ∆ιεύθυνση:...............................................................................................................
............................................................................................... Ταχ. Κωδ........................
10. Τηλέφωνο σταθερό: ................................. Τηλέφωνο κινητό: ..............................
11. Α.Κ.Α. ...........................................
12. Αρ. Φακ.: ........................................

Α.∆.Τ.: ....................................................
Έτη Υπηρεσίας: ..........................................

13. Θέση: (Πτυχιούχος Αδιόριστος Καθηγητής, Επί δοκιμασία, Έκτακτος, Μόνιμος, Β.∆.)
........................................................................................................................................
........
14. Μουσικό Λύκειο στο οποίο επιθυμείτε να
διδάξετε:................................................................
15. Μάθημα το οποίο ενδιαφέρεστε να διδάξετε (διεύθυνση χορωδίας, διεύθυνση
ορχήστρας, φωνητική, πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, κλαρίνο,
κλασική κιθάρα, κλασικά κρουστά, παραδοσιακή μουσική/παραδοσιακό όργανο,
βυζαντινή μουσική/ψαλτική, μπουζούκι, αυτοσχεδιασμός, ακουστικά):
...............................................................................................................................................
16. Άλλες Πληροφορίες (καλλιτεχνική δράση, συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, διακρίσεις
κ.λπ.)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ημερομηνία: …………………

Υπογραφή

………..................

