Κέρκυρα, 10/10/2019
Αγαπημένοι μου νεαροί συνάδελφοι,

Ως διδάσκουσα του μαθήματος «ΑΓΓΛΙΚΑ», θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή
σας με την παρουσία σας στο πρώτο μας μάθημα τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 (7-9 μμ).
Ελπίζω να απολαύσατε όπως κι εγώ αυτό το δίωρο αρχικής γνωριμίας μας, η οποία ήταν
πλούσια σε πληροφορίες, και με βοήθησε να αποκτήσω ένα αρχικό στίγμα της δυναμικής
σας ως τάξης, αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της προσωπικότητάς του καθενός και της
καθεμίας από εσάς χωριστά.
Το μάθημα θα γίνεται κάθε Δευτέρα 7-9 μμ στην αίθουσα 103. Η παρουσία σας δεν είναι
υποχρεωτική, το κύριο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σας είναι η ΜΟΥΣΙΚΗ, οπότε και
εξυπακούεται πως σε περίπτωση που η διδακτική ώρα επικαλύπτεται από άλλες
σημαντικότερες δραστηριότητες θα δώσετε την αναγκαία και απαιτούμενη προτεραιότητα.
Σε κάθε περίπτωση και για οτιδήποτε θελήσετε να επικοινωνείτε μαζί μου για εκατέρωθεν
ενημέρωση, τυχόν ερωτήσεις ή τυχόν διευκρινήσεις που επιθυμείτε να ζητήσετε ή θέματα
που θα θέλατε αν συζητήσετε μαζί μου, παρακαλώ να σημειώσετε το e-mail μου:
christina.boga@gmail.com Θερμή παράκληση: να αναγράφετε τα όνομα στα ελληνικά και
Αριθμό Μητρώου (Μ201…..)
Επίσης, υπενθυμίζω πως όσοι διαθέτουν τίτλους γνώσης της Αγγλικής, είτε να μου στείλουν
μέσω μαιηλ αντίγραφο του πτυχίου τους, είτε να το παραδώσουν στη Γραμματεία για να το
παραλάβω η ίδια από εκεί.
Τέλος, ευχαριστώ πολύ για τις μίνι εκθέσεις που οι περισσότεροι παραδώσατε ή στείλατε.
Ευτυχώς είστε όλοι στο ίδιο σχεδόν επίπεδο, οπότε αυτό διευκολύνει τη διεξαγωγή του
μαθήματος. Επιπλέον, πέρα από το επίπεδο γνώσης, η γραπτή έκφρασή σας έδωσε
ενδιαφέροντα στοιχεία για τις προσωπικότητές σας, τα οποία θα σχολιάσουμε –ανώνυμα
εννοείται– στην τάξη, ώστε να αναδείξετε τα ταλέντα σας και τις δεξιότητες σας μέσω της
ξένης γλώσσας, θέτοντάς τα στην υπηρεσία της ΜΟΥΣΙΚΗΣ για την οποία όλοι καταθέσατε
την αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχετε, όπως πιστοποιεί η επιτυχία σας στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Καλή αρχή και να έχετε μια δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!
Και καλή διαμονή και εξερεύνηση της Κέρκυρας για όσους/όσες έχετε έρθει από άλλα μέρη
της Ελλάδας, γιατί έχετε το προνόμιο να σπουδάζετε σε ένα νησί που είναι συνώνυμο της
μουσικής παιδείας. Εκμεταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και
δημιουργήστε άλλες τόσες.
Χριστίνα Μπόγκα

