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Αγορά σπηρεζιών για κάλσυη κενών θέζεφν Καθηγηηών 
ζηα Μοσζικά Στολεία Λεσκφζίας και Λεμεζού 

 
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ εθάξκνζε κε επηηπρία, από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ην 
ζεζκό ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ κε ηε ιεηηνπξγία ελόο, αξρηθά, απνγεπκαηηλνύ ζρνιείνπ, πνπ 
ζηεγάδεηαη ζην Παγκύπριο Γσμνάζιο ζηε Λεσκφζία. Από ην επηέκβξην ηνπ 2006 ιεηηνπξγεί 
αθόκα έλα Μνπζηθό ρνιείν ζηε Λεμεζό, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην Λανίηειο Λύκειο Α’.  
 
Ο ζεζκόο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ δίλεη, γηα πξώηε θνξά, κηα δηεπξπκέλε αληίιεςε θαη 
αληηκεηώπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε, θαζηεξώλεη ηε 
δηδαζθαιία ηεο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε ηνπ 
κνπζηθνύ καο πινύηνπ, θπξίσο αλάκεζα ζηνπο λένπο. 
 
Σκοπός ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ πνπ επηζπκνύλ λα 
αθνινπζήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε ηεο κνπζηθήο, ρσξίο λα πζηεξνύλ ζε γεληθή παηδεία 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμνπλ άιιν ηνκέα επηζηεκνληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σν 
Μνπζηθό ρνιείν ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κε 
ην αλαιπηηθό θαη σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ εκεξεζίνπ Λπθείνπ. Σν πξόγξακκα έρεη παξόκνηα 
κνξθή κε απηή ηνπ Ολοήμεροσ Στολείοσ.  
 
Οη καζεηέο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ (20 καζεηέο ζε θάζε ηάμε) επηιέγνληαη από εηδηθή επηηξνπή 
θαηόπηλ ζπλεληεύμεσλ, γξαπηώλ θαη πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ, ελώ ηα καζήκαηα πξνζθέξνληαη 
δσξεάλ ζε έλα απνγεπκαηηλό, επέιηθην πξόγξακκα. Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό απαξηίδεηαη από 
εμεηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, ησλ ζεσξεηηθώλ 
καζεκάησλ θαη ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο.  
 
Μαθήμαηα για ηα οποία μπορεί ο αιηηηής/καθηγηηής να δηλώζει ενδιαθέρον: 

 
α) Για ηο Μοσζικό Στολείο Λεσκφζίας: 
 

- 2 πεξίνδνη γηα Μνπζηθό Θέαηξν - Υνξό  
 
α) Για ηο Μοσζικό Στολείο Λεμεζού: 
 

- 2 πεξίνδνη γηα Κόξλν 
- 2 πεξίνδνη γηα Σξνκπόλη 
- 2 πεξίνδνη γηα Σνύκπα 
- 1 πεξίνδνο γηα αληνύξη 
- 1 πεξίνδνο γηα Βηόια 
- 2 πεξίνδνη γηα Μνπζηθό Θέαηξν – Υνξό 



 
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα: 

 
 είλαη πηπρηνύρνη θαζεγεηέο Μνπζηθήο (δηνξηζκέλνη ή αδηόξηζηνη, επί δνθηκαζία, έθηαθηνη, 

κόληκνη, Β.Γ.) 
 έρνπλ μερσξηζηή ειδικόηηηα ζην κάζεκα πνπ επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ. ηελ πεξίπησζε 

ησλ αηνκηθώλ νξγάλσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αηηεηή ηόζν σο ζνιίζη, 
όζν θαη σο παηδαγσγνύ. 

 
Σημείωζη: Η αμοιβή θα είναι η ίδια με ασηή ποσ ιζτύει ζηα Κραηικά Ινζηιηούηα Επιμόρθωζης. 

 
Υποβολή αιηήζεφν: 
 
Σν εηδηθό έληππν Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο κπνξεί λα ζηαιεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε θαμ ή 
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, αθνύ ηειεθσλήζνπλ ζηο Υποσργείο Παιδείας και Πολιηιζμού, ηηλ. 
22800698. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, επίζεο, λα ην πξνκεζεπηνύλ από ην Γξαθείν ηεο ΔΜΔ 
Μνπζηθήο  ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (θηίξην Α΄, 4νο όξνθνο) ή από ηελ ηζηνζειίδα 
www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/mousiki/index.html (Μνπζηθό ρνιείν Λεπθσζίαο, 
Μνπζηθό ρνιείν Λεκεζνύ / Αλαθνηλώζεηο). 
 
Διαδικαζία επιλογής ηφν καθηγηηών:  

 
Δηδηθή Δπηηξνπή ζα κειεηήζεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ ιάβεη ππόςε ηα 
πξνζόληα, ηελ πείξα θαη ηελ εηδηθόηεηα ηνπ θάζε αηηεηή, ζα θαηαξηίζεη έλα ηειηθό θαηάινγν. 
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή, εθηόο από ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνπο αηηεηέο ηνπ ηειηθνύ 
θαηαιόγνπ, ζα κπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο αηηεηέο λα δηδάμνπλ, παξνπζία ηεο, έλα εηθνληθό 
κάζεκα.  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηα ηειέθσλα 
22800698, 22800735 (Τ.Π.Π., Γξαθείν ΔΜΔ Μνπζηθήο).  

 
Η Γήισζε Δλδηαθέξνληνο  πξέπεη λα ζηαιεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζην θαμ 
22800862 (ππόςε θαο Άληξε Υαηδεγεσξγίνπ – Λπκπνπξή , ΔΜΔ Μνπζηθήο), ηο αργόηερο μέτρι 
ηην Πέμπηη, 2 Σεπηεμβρίοσ 2010. 
 
Σημείωση: Οι αιηηηές θα πρέπει να αποζηείλοσν, μαζί με ηη δήλωζη ενδιαθέρονηος, ανηίησπα ηων 
πηστίων και άλλων προζόνηων ηοσς καθώς και ζηοιτεία ποσ να παροσζιάζοσν ηις δραζηηριόηηηες 
και ηην καλλιηετνική ηοσς δράζη. 
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