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1 Μαΐου 2020 

Ενημέρωση  
Μαθήματα Μαΐου - Εξετάσεις 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης (ημερ/νίας 31.3.20) που έχετε λάβει σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα μουσικής, 
χορού και μουσικού θεάτρου, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τα πιο κάτω, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις 

που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα. 
 

➢ Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, αναμένεται να εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας η ημερομηνία άρσης 
της απαγόρευσης μαθημάτων στο χώρο των Σχολών Μουσικής και Χορού. Θα σας σταλεί νεότερη ενημέρωση 

σχετικά με την ημερομηνία επιστροφής στις αίθουσες διδασκαλίας ανά τμήμα, εν ευθέτω χρόνω.  

➢ Μαθήματα Μουσικής: 

o Τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι την ημερομηνία που θα επιτραπεί η επιστροφή στις 
αίθουσες διδασκαλίας.  

o Λόγω του μεγάλου αριθμού επιπλέον μαθημάτων που έχουν συσσωρευτεί και της πρακτικής δυσκολίας 
να παραδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, το σχέδιο του ενός επιπλέον μαθήματος (χωρίς χρέωση) 
για κάθε 3 διαδικτυακά μαθήματα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου. Από τις 2 Μαΐου και μέχρι την 
επιστροφή στα δια ζώσης μαθήματα, τα διαδικτυακά μαθήματα θα αντικαθιστούν πλήρως τα 
προγραμματισμένα μαθήματα των σπουδαστών. 

➢ Μαθήματα Χορού και Μουσικού Θεάτρου:  

o Όσον αφορά τα διαδικτυακά μαθήματα Χορού και Μουσικού Θεάτρου, συνεχίζει να ισχύει ότι ίσχυε και 
για τα μαθήματα Απριλίου, μέχρι την επιστροφή στα δια ζώσης μαθήματα. 

➢ Εξετάσεις:  
o Μουσική & Μουσικό Θέατρο:  

▪ Με τα σημερινά δεδομένα, οι Ελληνικές εξετάσεις, καθώς και Αγγλικές εξετάσεις Rockschool & Trinity 

θα γίνουν μέσα στον μήνα Ιούλιο. Επίσης δίνεται παράταση για τις πληρωμές εξετάστρων μέχρι το 
Σάββατο, 16 Μαΐου.  

▪ Για τις εξετάσεις ABRSM αναμένουμε σχετική ενημέρωση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη ή ορισμό 
ημερομηνιών θα ενημερωθείτε ανάλογα. 

o Χορός:  

▪ Αναμένεται ενημέρωση από το RAD και ISTD σχετικά με τις επερχόμενες εξετάσεις. 

Τέλος, υπενθυμίζουμε όσους τυχόν δεν έχουν διευθετήσει τα δίδακτρα Απριλίου, όπως το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά και οι πληρωμές των καθηγητών.   

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

Εκ της Διεύθυνσης.  


