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TO WHOM IT MAY CONCERN
We attach a brochure of the project “You Speak Greek Already”. The project is funded with
the support of the European Commission in the frame of the Lifelong Learning Programme
(project number 135459-2007-GR-KA2-KA2MP). The program is going to be completed on
December 2009.
The aim of the project is the development of educational material – addressed to beginners for the teaching of the Modern Greek language to foreigners based on the common Greek
words which exist in the English, Italian, Spanish, Bulgarian, Latvian and Romanian language.
The website of the project is www.elea.gr/usga.php where all the educational material and
other useful information will be uploaded.
We attach an educational unit which was developed as part of the final book (24 units). The
educational material will be in printed form as well as in the form of educational software.
We would appreciate if you could fill in the attached questionnaire so as to evaluate the
material and make the appropriate adjustments. Your opinion, remarks and suggestions can
help us to improve the quality of the material.
If you wish to send you the final book when will be ready please fill in the data at the
beginning of the questionnaire.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα «Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά», το
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός προγράμματος 135459-2007GR-KA2-KA2MP) και το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2009.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού – που απευθύνεται σε
αρχάριους - για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής μέσω των ελληνικών λέξεων που
υπάρχουν στην αγγλική, ιταλική, ισπανική, βουλγαρική, λεττονική και ρουμανική γλώσσα.
Η ιστοσελίδα του έργου είναι www.elea.gr/usga.php. Στην ιστοσελίδα του έργου θα
προστίθενται συνεχώς πληροφορίες καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί.
Επισυνάπτουμε μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχει αναπτυχθεί ως μέρος του τελικού
βιβλίου (24 ενότητες). Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη μορφή όσο
και στην μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού.
Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα αν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που
επισυνάπτουμε προκειμένου να αξιολογηθεί το υλικό και να κάνουμε τις απαραίτητες
διορθώσεις. Η άποψη σας, τα σχόλια και οι προτάσεις σας θα μας βοηθήσουν προκειμένου
να αναπτυχθεί ένα υψηλής ποιότητας διδακτικό εγχειρίδιο.
Σε περίπτωση που θέλετε να σας αποστείλουμε το τελικό βιβλίο και το εκπαιδευτικό λογισμικό
σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην αρχή του ερωτηματολογίου.

