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27 Νοεμβρίου 2020 

Ενημέρωση σπουδαστών και κηδεμόνων 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Με βάση τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού (COVID-19), σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω: 
  

➢ Μαθήματα Μουσικής: 
o Τα μαθήματα Μουσικής (μουσικά όργανα, φωνητική και θεωρητικά) συνεχίζονται κανονικά στις τάξεις 

(δια ζώσης),  με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα υγιεινής που είναι σε ισχύ.  

o Όσοι σπουδαστές επηρεάζονται λόγω του περιορισμού στις μετακινήσεις μετά τις 9μ.μ. (από 30/11 μέχρι 
13/12), θα ενημερωθούν από τους καθηγητές τους για αναπροσαρμογή του μαθήματος, ώστε να 
μπορούν να βρίσκονται έγκαιρα στο χώρο διαμονής τους. 

o Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε σπουδαστής αδυνατεί να παρευρεθεί στο μάθημα για οποιοδήποτε 
λόγο, υπάρχει η δυνατότητα το μάθημα να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, κατόπιν συνεννόησης με τον 
καθηγητή. 

➢ Μαθήματα Χορού & Μουσικού Θεάτρου:  

o Τα μαθήματα Χορού και Μουσικού Θεάτρου θα διεξαχθούν κανονικά μέχρι και το Σάββατο 28/11.  
o Από την Δευτέρα 30/11, τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι και την επιστροφή στα δια 

ζώσης μαθήματα την Δευτέρα, 14/12. 

o Θα σταλεί ξεχωριστό μήνυμα στους γονείς και σπουδαστές κάθε τμήματος με περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά και τα υπόλοιπα μαθήματα και παρουσιάσεις που ήταν 
προγραμματισμένες για τον μήνα Δεκέμβριο. 

➢ Μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας:  

o Τα μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας και “Little Stars Orchestra” θα διεξαχθούν κανονικά μέχρι και το 
Σάββατο 28/11. Από τις 30/11 μέχρι τις 13/12 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. 

o Από την Δευτέρα, 14/12, τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά δια ζώσης (στις τάξεις). 
o Οι γονείς των παιδιών του τμήματος Μουσικής Προπαιδείας θα ενημερωθούν μέσω ξεχωριστής 

ανακοίνωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιπρόσθετα μαθήματα αλλά και αλλαγή 
στην τιμολόγηση για τον μήνα Δεκέμβριο.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που τηρούνται από τη Σχολής μας 
μπορείτε να βρείτε στο https://futureacademyofarts.com/coronavirus. Θερμή παράκληση όπως όλοι οι γονείς και 
σπουδαστές τηρούν τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και όπως αποφεύγουν τη χρήση του ταμείου, 

πραγματοποιώντας τις πληρωμές μέσω της JCC Smart ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. 

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

Εκ της Διεύθυνσης 
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