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4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ
09.06.2009 - 10.06.2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Στην 4η Συνάντηση του Προγράμματος στο Ιάσιο (09 - 10 Ιουνίου 2009) συμμετείχαν
οι εταίροι του Πανεπιστημίου της Murcia (Ισπανία), του Πανεπιστημίου του Ιασίου
“Alexander Ioan Cuza” (Ρουμανία), της ECED (Βουλγαρία) και της Ελληνικής
Κοινότητας Λετονίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν (παρουσιάζονται και στο
συνημμένο έγγραφο) είναι τα εξής:

1. Τα συμπεράσματα από την Αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Αναφοράς - Τρόποι
επίλυσης των αρνητικών επισημάνσεων
2.

Η Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού (αλλαγές στις ενότητες, βασικά σημεία
που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στους διαλόγους, τα κείμενα και τις ασκήσεις μεταφράσεις του λεξικού και των εκφωνήσεων - χρόνοι παράδοσης προϊόντων εκκρεμότητες στην αρχική μελέτη και το αρχικό λεξικό)

3. Οι

πιλοτικές

δοκιμές

(χρόνοι

μαθημάτων

-

αριθμός

συμμετεχόντων

-

ερωτηματολόγια - ανάλυση ερωτηματολογίων από τους καθηγητές)
4. Οι μέχρι τώρα αλλά και οι μελλοντικές ενέργειες διάδοσης του Προγράμματος
(δελτία τύπου, διαφημίσεις, τελικό συνέδριο)
5. Η Ιστοσελίδα του Προγράμματος και οι ενέργειες από πλευράς όλων για τη
διαρκή ενημέρωσή της (εγγραφή στο φόρουμ, νέα)

Δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους εταίρους:
1. Οι ενότητες 1-4 ως πρότυπες για σύγκριση.
2. Οι εκφωνήσεις και το λεξιλόγιο των τεσσάρων ενοτήτων για μετάφραση.

3. Τα ερωτηματολόγια και οι αναφορές για πιλοτικές δοκιμές.

Επί των θεμάτων αυτών συμφωνήθηκαν τα εξής:

1. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Χρόνος παράδοσης ενοτήτων διορθωμένων κατόπιν

Ισπανία, Βουλγαρία1, Ιταλία: 10.07.2009

των υποδείξεων της ΕΕ:
Λετονία:
εισαγωγική ενότητα2 έως 10.07.2009

Ρουμανία:
επαναληπτικές ενότητες3



5 και 15 έως 30.06.2009

10 και 20 ανάλογα με την αποστολή
των ενδιάμεσων από τον Συντονιστή

Χρόνος παράδοσης εκφωνήσεων:

αντίστοιχα με την αποστολή τους από τον
Συντονιστή - προσπάθεια για άμεση
μετάφραση

Χρόνος παράδοσης λεξικού:

αντίστοιχα με την αποστολή τους από τον
Συντονιστή - προσπάθεια για άμεση
μετάφραση

Χρόνος παράδοσης Μελέτης:

10.09.2009

1

Η Βουλγαρία θα στείλει την ενότητα 17 έως τις 19.06.2009 και αν πληροί τις
προϋποθέσεις, που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν, θα συνεχίσει με τη διόρθωση και των
υπολοίπων ενοτήτων.
2

Η εισαγωγική ενότητα θα περιλαμβάνει: αλφάβητο, δίψηφα, προφορά, τονισμό, σημεία
στίξης και ασκήσεις ανάλογες.
3

Αποφασίστηκε εκ νέου οι επαναληπτικές να περιλαμβάνουν: 3 λεξιλογικές ασκήσεις και 4
γραμματικές από κάθε ενότητα - επομένως συνολικά 12 λεξιλογικές και 16 γραμματικές.
Επιπλέον, θα περιέχουν 1 άσκηση ΠΓΛ και 1 άσκηση ΠΠΛ.

2. Πιλοτικές δοκιμές
Μαθήματα θα γίνουν το μήνα Οκτώβριο από όλους τους εταίρους. Αφού
συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια από τους μαθητές, οι καθηγητές θα τα
αναλύσουν και θα τα στείλουν στον Συντονιστή με τις αναφορές τους, στο τέλος
Οκτωβρίου.

3. Ενέργειες διάδοσης
Θα γίνουν αντίστοιχες ενέργειες διάδοσης από όλους τους εταίρους, όπως:
δημοσιεύσεις σε περιοδικά, παρουσιάσεις του υλικού στο πλαίσιο μαθημάτων,
δημιουργία φυλλαδίων κλπ.
Σχετικά με το τελικό Συνέδριο του Προγράμματος, θα σταλούν τα ονόματα των
ομιλητών από την πλευρά των εταίρων στον Συντονιστή, μέχρι το τέλος Ιουνίου.

4. Ιστοσελίδα
Έγινε η εγγραφή των εταίρων στο φόρουμ του Προγράμματος και συστήθηκε σε
όλους η συμμετοχή τους σε συζητήσεις μέσα στο διαδικτυακό χώρο, η συμπλήρωση
των κατηγοριών με «νέα» θέματα κλπ.

