Κέρκυρα, 1η Ιουλίου 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Καλό μήνα Ιούλιο!
Άλλη μια εξεταστική διαδικασία πλησιάζει στο τέλος της, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη
χρονιά. Όμως, οι άνθρωποι έχουμε μάθει να είμαστε νικητές, πόσω μάλλον εσείς που είστε
στη δημιουργική φάση της μαθητείας σας με το υπέροχο αντικείμενο της ΜΟΥΣΙΚΗΣ!
Η φετινή γραπτή εξέταση των ΑΓΓΛΙΚΩΝ θα γίνει εξ αποστάσεως από δικό σας χώρο με
ορισθείσα ημερομηνία τη Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 7-9 μμ.
Για διευκόλυνση όλων μας και κυρίως δική σας, παρακαλώ να σημειώσετε τα παρακάτω:
1. Τα θέματα εμπεριέχονται σε ένα 4-σέλιδο φυλλάδιο σε αρχείο word (.doc) με ασκήσεις.
2. πολλαπλών επιλογών, όπου θα πρέπει να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
3. Μόλις το ανοίξετε, καλό θα ήταν να αποθηκεύσετε το αρχείο (save as/αποθήκευση ως)
είτε σε .doc, είτε σε .pdf στην επιφάνεια επιλογής του υπολογιστή σας ως εξής:
όνομα_επώνυμο_ΑΜ_Αγγλικά_13.7.2020
Παράδειγμα:
Μαρία_Παναγιώτου_Μ2019453_Αγγλικά_13.7.2020
4. Το φυλλάδιο της εξέτασης θα αναρτηθεί την Παρασκευή 10/07/2020 στις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τη Δευτέρα
13/07/2020 – καταληκτική ώρα: 9 μμ. στο e-mail μου: christina.boga@gmail.com
5. Θερμή παράκληση για δύο (2) πράγματα:
a. Να αποσταλεί συμπληρωμένο μέχρι τις 9 μμ, διαφορετικά δεν θα γίνει δεκτό,
εφόσον θα έχετε από την Παρασκευή πλούσιο χρονικό περιθώριο, για να
απαντήσετε τις ερωτήσεις που δεν χρειάζονται ούτε καν το συνηθισμένο δίωρο.
b. Η συμπλήρωσή του και η εν γένει επεξεργασία θα πρέπει να είναι προϊόν δικής
σας αποκλειστικά προσπάθειας και ενασχόλησης· είναι θέμα αξιοπρέπειας και
αυτοσεβασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεξικό για τυχόν άγνωστη λέξη,
όπως το προτεινόμενο ηλεκτρονικό https://www.wordreference.com/engr/
6. Εξυπακούεται ότι απαλλάσσονται της γραπτής διαδικασίας οι έχοντες τίτλο γνώσης της
Αγγλικής και εφόσον τον έχουν ήδη προσκομίσει/αποστείλει.
7. Τέλος, θα ενημερώνω αμέσως τον καθένα και την καθεμία χωριστά για την ορθή λήψη
του ατομικού αρχείου με τα απαντημένα θέματα που θα λαμβάνω στο
προαναφερόμενο e-mail μου [christina.boga@gmail.com]
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ σε όλους/ες!
Χριστίνα Μπόγκα

