
 

 

  

 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών 
Ταλέντων για παιδιά ηλικίας 3 - 18 ετών.  Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα καλούνται  
να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 την αίτηση 
με τίτλο “Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων ΠΑΜΤ - 2019-2020", που βρίσκεται 
στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. Σημειώνεται ότι, αιτήσεις για ένταξη στο 
πρόγραμμα πραγματοποιούνται  μόνο ηλεκτρονικά. 
 
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
εκπαιδευτικούς θεσμούς παραγωγής μουσικού πολιτισμού στην Κύπρο. Στόχος του προγράμματος 
υπό την στέγη του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών μικρής ηλικίας με 
ιδιαίτερο χάρισμα μουσικής αντίληψης και την παροχή σε αυτά συστηματικής εκπαίδευσης ψηλού 
επιπέδου στα έγχορδα όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας (Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο). 
Μέσω μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής παιδαγωγικής προσέγγισης από καταρτισμένο και 
έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία αφενός να αναπτύξουν τις 
απαραίτητες τεχνικές και ερμηνευτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εξέλιξη τους στον τομέα 
της σολιστικής ερμηνείας και αφετέρου να διαμορφώσουν ισχυρή προσωπικότητα καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα κουλτούρα επιδίωξης της μουσικής αριστείας. 
 
Τα παιδιά που θα υποβάλουν αίτηση θα κληθούν σε σύντομη μουσική ακρόαση, βάσει της οποίας θα 
γίνει η επιλογή τους (ή όχι) στο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα της ακρόασης θα κοινοποιηθεί στους 
ενδιαφερόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της διαδικασίας.    
 
Τα παιδιά που συμμετέχουν ήδη στο ΠΑΜΤ θα συνεχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους και τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά. Επιβάλλεται όμως να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για συνέχιση της 
συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας και αυτά την αίτηση που βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στη 
Λευκωσία σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν αμέσως μετά το πέρας της παραπάνω 
διαδικασίας.  
 
Τέλος ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων,  
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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