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31 Μαρτίου 2020 

Ενημέρωση  
Μαθήματα Μαρτίου - Απριλίου 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης (ημερ. 16.3.20) που έχουμε στείλει σχετικά με τα μαθήματα μουσικής, χορού και 
μουσικού θεάτρου, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις πιο κάτω ενέργειες της Σχολής μας, μετά και τις 

τελευταίες αποφάσεις που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα. 
 

1. Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η Σχολή μπορεί να επαναλειτουργήσει από το 
Σάββατο 11/4/2020. Παρόλα αυτά, αναμένεται να εξαγγελθεί παράταση των περιοριστικών μέτρων που 
αφορούν τις Σχολές και τα Φροντιστήρια τουλάχιστον μέχρι και το τέλος Απριλίου. 

2. Μαθήματα Μουσικής και Μουσικού Θεάτρου: 

o Σε περίπτωση που ισχύσει η παράταση των περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον μέχρι τέλος Απριλίου, 

η Σχολή μας θα αναπροσαρμόσει τις προγραμματισμένες διακοπές του Πάσχα και αντί δύο εβδομάδες, 

θα διαρκέσουν μία εβδομάδα. 

o Σε αυτή την περίπτωση, τα διαδικτυακά μαθήματα θα γίνονται κανονικά μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 
15/4/2020 και ακολούθως θα συνεχιστούν από την Πέμπτη 23/4/2020. Οι γονείς / σπουδαστές μπορούν 
να αναπροσαρμόσουν τις ημέρες / ώρες των μαθημάτων τους κατόπιν συνεννόησης με τους καθηγητές 
τους. 

o Εάν δεν επεκταθούν χρονικά τα περιοριστικά μέτρα και επαναλειτουργήσει η Σχολή μας κανονικά από 
τις 11/4/2020, τότε θα συνεχιστούν τα μαθήματα δια ζώσης μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 15/4/2020 και 
ακολούθως από την Πέμπτη 23/4/2020, ώστε να γίνει το επιπλέον μάθημα (κατόπιν συμπλήρωσης 3 εξ 
αποστάσεως μαθημάτων).  

3. Μαθήματα Χορού και Μουσικής Προπαιδείας:  

o Όσον αφορά τα μαθήματα Χορού, Μουσικής Προπαιδείας και “Little Stars Orchestra”, θα έχουν 1/2 
χρέωση για τον μήνα Μάρτιο.  

o Τα μαθήματα που δεν έγιναν μεταξύ 11-15/3, θα αναπληρωθούν κατόπιν νεότερης ενημέρωσης που θα 
σας σταλεί. 

o Για όσους πλήρωσαν ήδη τον μήνα Μάρτιο, θα μεταφερθούν τα ανάλογα δίδακτρα σε επόμενους μήνες. 
o Για τα μαθήματα / χρεώσεις του μήνα Απριλίου θα σας σταλεί ενημέρωση τις αμέσως επόμενες ημέρες, 

με βάση και τις εξελίξεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα. 

Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, κατανόηση και συνεργασία σας και παραμένουμε στην διάθεση σας 
για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε. 

Εκ της Διεύθυνσης.  

 


