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16 Μαΐου 2020 

Ενημέρωση  
Επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας & Προγραμματισμός 2020-21 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που στάλθηκε στις 1.5.2020, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τα πιο κάτω. 
  

➢ Μαθήματα Μουσικής & Μουσικού Θεάτρου: 

o Τα μαθήματα Μουσικής και Μουσικού Θεάτρου (ατομικά και ομαδικά), θα συνεχιστούν διαδικτυακά 
μέχρι και την Τετάρτη 20/5. Από την Πέμπτη 21/5, τα προαναφερθέντα μαθήματα θα γίνονται στις 
αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής, με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα υγιεινής των αρμόδιων 
Υπουργείων.  

o Θα σας αποσταλεί λεπτομερής λίστα των μέτρων υγιεινής που πρέπει να τηρούμε όλοι μας (γονείς, 
σπουδαστές και καθηγητές) μέχρι την Τρίτη 19/5. 

o Σημειώνεται ότι η αναστολή των μαθημάτων Μουσικής Προπαιδείας συνεχίζεται μέχρι νεότερης 
ενημέρωσης. 

➢ Μαθήματα Χορού:  

o Όσον αφορά τα μαθήματα Χορού, συνεχίζονται διαδικτυακά μέχρι την επιστροφή στα δια ζώσης 
μαθήματα, κατόπιν οδηγιών των Αρχών. 

➢ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2020 - 2021:  

o Το πρόγραμμα των τμημάτων Χορού, Μουσικού Θεάτρου και Μουσικής Προπαιδείας είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα της Σχολής (πατήστε εδώ). 

o Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε με κράτηση της θέσης σας το συντομότερο δυνατόν, είτε τηλεφωνικά 
στο 70088812, είτε με μήνυμα στο 99-845610 (κ. Μαριάννα), γράφοντας το όνομα μαθητή και σε ποια 
τμήματα επιθυμείτε να κρατήσετε θέση. 

o Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα, θα 
τηρείται σειρά προτεραιότητας βάση των κρατήσεων. 

o Έχουν ξεκινήσει επίσης οι εγγραφές και για τα ατομικά μαθήματα μουσικής για τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά. 

o Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020, με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε τμήμα της Σχολής για τη νέα σχολική χρονιά, 
θα δίνεται δώρο στους σπουδαστές. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

o Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά για το 2ο, 3ο και 4ο μάθημα Χορού ισχύει και στη νέα χρονιά. Συγκεκριμένα, 
σε όλα τα τμήματα χορού, ισχύουν τα πιο κάτω: 

▪ 2ο μάθημα - έκπτωση: 30% 

▪ 3ο μάθημα - έκπτωση: 50% 

▪ 4ο μάθημα - έκπτωση: 70% 

[Η έκπτωση ισχύει για 2ο , 3ο και 4ο μάθημα του ίδιου μαθητή] 
Επίσης το μάθημα ενδυνάμωσης θα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στα τμήματα 
Χορού ή Μουσικού Θεάτρου, ηλικίας 6 ετών και άνω. 

o Έναρξη μαθημάτων  2020-21: Όλα τα τμήματα (Μουσικής, Χορού, Μουσικού Θεάτρου και Μουσικής 
Προπαιδείας) θα ξεκινήσουν κανονικά μαθήματα από την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020. 

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

Εκ της Διεύθυνσης.  

https://futureacademyofarts.com/dance-classes-2019-2020/

