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13 Ιανουαρίου 2017                                                              
 
Διευθυντές, Διευθύντριες 
Γυμνασίων και εξατάξιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
 

 

ΘΕΜΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Μουσικά Λύκεια Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.  

 
Μέσα στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
(ΥΠΠ) 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 λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού συστήματος με τη μορφή 
του Ολοήμερου Σχολείου. Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρωινού Λυκείου και 
στη συνέχεια το ειδικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Το πρόγραμμα των μαθητών 
προσφέρεται σε τρία ή τέσσερα απογεύματα των τριών περιόδων περίπου (σύνολο 9 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). 
Δήλωση 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 σε όλους τους τομείς της διδασκαλίας.  
 
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. 
 
 
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 Διευθύνοντες των Μουσικών Λυκείων ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα για 
τα προγράμματα αυτά. 
 
 
Οι μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων θα πρέπει 
να στείλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) μέχρι τις 5 Μαΐου 2017 ηλεκτρονικά, στα 
αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία: 
 
            Μουσικό Σχολείο       Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας lyk-mousiko-lef@schools.ac.cy  

Μουσικό Λύκειο Λεμεσού lyk-mousiko-lem@schools.ac.cy  

Μουσικό Λύκειο Λάρνακας lyk-mousiko-lar@schools.ac.cy  

Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου lyk-mousiko-amm@schools.ac.cy 

Μουσικό Λύκειο Πάφου lyk-mousiko-paf@schools.ac.cy  

 
Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης, το ΥΠΠ διοργανώνει Επαρχιακές Ενημερώσεις των Γονέων 
και Κηδεμόνων και των μαθητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου. 
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους γονείς και τους Συνδέσμους Γονέων των Σχολείων 
σας  για τις ακόλουθες ενημερωτικές συγκεντρώσεις: 
 

• Πάφος: Τρίτη,  28 Φεβρουαρίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Πάφου (Λύκειο 
Α΄ Εθν. Μακαρίου Γ΄) 

 

• Αμμόχωστος: Τετάρτη, 1 Μαρτίου  2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου 
(Λύκειο Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα»)  

 



• Λάρνακα: Πέμπτη, 2  Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λάρνακας (Λύκειο 
Αγ. Γεωργίου) 

 
• Λευκωσία: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας 

(Παγκύπριο Γυμνάσιο) 
 

• Λεμεσός: Τετάρτη, 8  Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λεμεσού 
«ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» (Λανίτειο Λύκειο)   

 
Σημείωση: Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις των Σχολείων όπως επιτρέψουν στους Διευθύνοντες 
των Μουσικών Λυκείων να επισκεφθούν τις σχολικές τους μονάδες, ώστε να ενημερώσουν τους 
μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική για τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου.  
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως, όλοι οι μαθητές της Γ΄ Τάξης, πάρουν το χρονοδιάγραμμα των 
ενημερώσεων ως επιστολή στο σπίτι τους. Για τον λόγο αυτό, ο πιο πάνω ημερολογιακός πίνακας 
επισυνάπτεται σε ξεχωριστό φύλλο, ώστε να μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να δοθεί από τις 
Διευθύνσεις των Γυμνασίων στους μαθητές.  
 
 

         
    Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης 
 
 
               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  



 
 

    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

            ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

           
                  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ  
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ(ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ) 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Επαρχιακές Ενημερώσεις των Γονέων και 
Κηδεμόνων και των μαθητών οι οποίοι ενδιαφέρονται  να γνωρίσουν το θεσμό του Μουσικού 
Σχολείου. Οι συναντήσεις θα διανθιστούν από μικρά καλλιτεχνικά προγράμματα, τα οποία θα 
ετοιμάσει το Μουσικό Σχολείο της κάθε Επαρχίας. Θα δοθεί χρόνος για να απαντηθούν 
οποιαδήποτε ερωτήματα τυχόν προκύψουν.  

 

• Πάφος: Τρίτη,  28 Φεβρουαρίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Πάφου (Λύκειο 
Α΄ Εθν. Μακαρίου Γ΄) 

 

• Αμμόχωστος: Τετάρτη, 1 Μαρτίου  2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Λύκειο Αμμοχώστου 
(Λύκειο Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα»)  

 
• Λάρνακα: Πέμπτη, 2  Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λάρνακας (Λύκειο 

Αγ. Γεωργίου) 
 

• Λευκωσία: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας 
(Παγκύπριο Γυμνάσιο) 

 

• Λεμεσός: Τετάρτη, 8  Μαρτίου 2017,  Ώρα: 19:00, Μουσικό Σχολείο Λεμεσού 
«ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» (Λανίτειο Λύκειο)   

 
 
Πληροφορίες: τηλ. 22800698 Χρύσανθος Χαραλάμπους, Συντονιστής Μουσικών Σχολείων. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
             
            ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 
 
Σχολείο .........................................................................................................Τάξη/Τμήμα................. 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή ..................................................................................................................   
 
Διεύθυνση μαθητή.............................................................................................................................. 

Τηλέφωνα γονέων ή κηδεμόνων....................................................................................................... 

Τηλέφωνο μαθητή ............................................................................................................................ 

Ημερομηνία γέννησης  ..................................................................................................................... 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα: 
 

Όργανο ή όργανα/ φωνή Επίπεδο 

  

  

  

  

  
Θεωρία  

  
Αρμονία  

  

 
 
Ενδιαφέρομαι για φοίτηση στο Μουσικό Λύκειο:  ……………………………..(Δηλώστε  ανάλογα) 
 
 (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου)  
 

 

Ημερομηνία ........................  
   
Σημείωση: Οι διευθύνοντες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους κηδεμόνες του μαθητή ώστε να  

πιστοποιηθεί η συναίνεσή τους για συμμετοχή του υποψήφιου μαθητή στη διαδικασία των 
ακροάσεων. 


