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16 Μαρτίου 2020 

Ενημέρωση σπουδαστών & κηδεμόνων 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), και με πρώτιστο μέλημα 
μας να συμβάλουμε στην πρόληψη και αποτροπή της μετάδοσης του ιού, ενημερώνουμε τα πιο κάτω: 

➢ Η Σχολή θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Παρασκευή 10/4/2020, ή μέχρι την ημερομηνία που θα 
ανακοινωθεί από το Αρμόδιο Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή την περίοδο δεν θα 
γίνονται μαθήματα, εξετάσεις και πρόβες στον χώρο της Σχολής. 

➢ Μαθήματα Μουσικής: 

o Από την Δευτέρα 16 Μαρτίου και μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα πραγματοποιούνται εξ 
αποστάσεως τα μαθήματα Μουσικών Οργάνων, Φωνητικής και Θεωρητικών (τηλεκπαίδευση). Τα 
μαθήματα θα γίνονται κανονικά στην ημέρα και ώρα που είναι προγραμματισμένα, εκτός αν γίνει 
αλλαγή κατόπιν συνεννόησης καθηγητή – σπουδαστή και κηδεμόνα. 

o Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω zoom, skype, messenger, viber, ή άλλης διαδικτυακής 

πλατφόρμας, κατόπιν συνεννόησης καθηγητή – σπουδαστή και κηδεμόνα. 
o Τα μαθήματα που έχουν ακυρωθεί μεταξύ 11-14 Μαρτίου, θα αναπληρωθούν εξ αποστάσεως το 

συντομότερο δυνατόν. 
o Όταν και εφόσον αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, για κάθε 3 μαθήματα που θα έχουν γίνει διαδικτυακά 

(εξ αποστάσεως), θα γίνεται επιπλέον ένα μάθημα από κοντά (δια ζώσης), χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. 
[π.χ. αν κάποιος σπουδαστής συμπληρώσει 3 ή 4 μαθήματα εξ αποστάσεως, θα δικαιούται επιπλέον ένα 
μάθημα από κοντά χωρίς χρέωση.] 

➢ Μαθήματα Μουσικού Θεάτρου:  

o Από την Δευτέρα 16 Μαρτίου και μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα πραγματοποιούνται εξ 
αποστάσεως τα μαθήματα Μουσικού Θεάτρου (ομαδικά και ατομικά).  

o Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων θα σταλούν προσωπικά στον κάθε 
σπουδαστή / κηδεμόνα.  

o Όταν και εφόσον αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, για κάθε 3 μαθήματα που θα έχουν γίνει διαδικτυακά 

(εξ αποστάσεως), θα γίνεται επιπλέον ένα μάθημα από κοντά (δια ζώσης), χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. 

➢ Μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας και Χορού:  

o Τα μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας, “Little Stars Orchestra” και Χορού αναστέλλονται μέχρι την άρση 
των περιοριστικών μέτρων.  

o Κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, θα διευθετηθούν αναπληρώσεις των μαθημάτων (αναλόγως και 
της περιόδου που θα ισχύουν τα μέτρα).  

o Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, θα αποστέλλεται υλικό από τους δασκάλους προς τους 
κηδεμόνες, το οποίο όσοι επιθυμούν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ή/και να το δώσουν στα παιδιά, 
ώστε να τα κρατήσουν σε εγρήγορση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συγκυρίες, θεωρούμε ότι η συνέχιση των μαθημάτων μουσικής και μουσικού 
θεάτρου θα διατηρήσει στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών μια δημιουργική, ευχάριστη και υγιής 
ενασχόληση. 

Ευχή όλων μας να τελειώσει όσο πιο σύντομα αυτή η δοκιμασία και προτροπή μας να συμβάλουμε όλοι υπεύθυνα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 70088812. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία σας.  

Εκ της Διεύθυνσης 


