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Agenda of the sixth project meeting 26-27/03/2010
YOU SPEAK GREEK ALREADY – USGA
Project No 135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2-KA2MP

Friday, March 26, 2010
9:30 – 12:00
- General presentation of the activities undertaken

12:00 – 14:30
- Financial issues - reporting
- Final report
14:30 – 15:30
Lunch
15:30
-

– 17:00
dissemination of the project
exploitation plan
future activities for the promotion and exploitation of the outcomes

Saturday, March 27, 2010
Info day - Presentation of the project

Meeting Minutes
YOU SPEAK GREEK ALREADY – USGA
Project No 135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2-KA2MP

BRITISH HELLENIC EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION – BRITISH
HELLENIC COLLEGE

Sixth project meeting, Riga 26-27.03.2010
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Η κυρία Δημητρακοπούλου ως εκπρόσωπος του συντονιστή ευχαρίστησε την κυρία
Ieva Kostanda για την οργάνωση της συνάντησης και τους υπόλοιπους
παρευρισκόμενους.
Συνέχισε με μία γενική παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβε η
εταιρική σύμπραξη και τα αποτελέσματα του έργου.

Τα βασικά συμπεράσματα – θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση ήταν:
Πιλοτικά μαθήματα
Έγινε παρουσίαση από τους συμμετέχοντες σχετικά με τα μαθήματα που έγιναν
 αριθμός μαθητών
 ερωτηματολόγια
 αναφορά καθηγητή
 φωτογραφίες
Διάδοση του προγράμματος
Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις ενέργειες διάδοσης που πραγματοποιήθηκαν
από τα ιδρύματά τους. Για την τελική αναφορά πρέπει να αποστείλουν στον
συντονιστή τα ακόλουθα:
 φόρμα αναφοράς ενεργειών διάδοσης
 αντίγραφα δημοσιεύσεων
 δελτία τύπου
 Link σε άλλες ιστοσελίδες
Εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων
 Ο συντονιστής πρότεινε να μπορεί κάθε εταίρος να διαθέσει προς
πώληση το βιβλίο στη χώρα του. Και ο τεχνολογικός εταίρος ΕΛΕΑ ΕΠΕ
να είναι υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό λογισμικό.
 Η κυρία Morales πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερο κάθε βιβλίο να έχει και
ένα αντίγραφο του εκπαιδευτικού λογισμικού. Γενικά συμφωνεί με την
πρόταση του συντονιστή αλλά θα πρέπει να συζητήσει με τους
υπεύθυνους του Πανεπιστημίου.
 Η κυρία Kostanda συμφωνεί με την πρόταση του συντονιστή.
 Η κυρία Bernardini θα μεταφέρει τα όσα συζητήθηκαν στον κύριο
Martina.

Η παραπάνω πρόταση θα συζητηθεί και οι
οριστικοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010.

απαραίτητες

συμφωνίες

θα

Αξιοποίηση και μετά την λήξη του προγράμματος
 συμμετοχή σε Ημερίδες και Συνέδρια
 άρθρα σε περιοδικά και άλλα έντυπα
 παρουσίαση του βιβλίου σε άλλους καθηγητές
 χρησιμοποίηση του υλικού στα μαθήματα

Με βάση τα παραπάνω προκειμένου να συμπληρωθεί η τελική αναφορά του
προγράμματος χρειάζονται τα ακόλουθα:
-

αναφορά πιλοτικών μαθημάτων (λείπουν οι αναφορές από την Ιταλία και την
Ισπανία)

-

αναφορά ενεργειών διάδοσης (από όλους τους εταίρους) – για την περίοδο
01.12.2009 – 31.03.2010

-

αναφορές αξιολόγησης (από όλους τους εταίρους) – όσοι από τους εταίρους
δεν έχουν στείλει τις αναφορές θα στείλουν μία συνολική για την περίοδο
01.12.2009 – 31.03.2010

-

οικονομικές αναφορές (από όλους τους εταίρους)

Οικονομικές αναφορές
Time sheet
Τα time sheet πρέπει να καλύπτουν την περίοδο 01.12.2009 – 31.03.2010.
Travel costs
Για τα ταξίδια που έγιναν πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα από την
οικονομική αναφορά και να σταλούν
 απόκομμα εισιτηρίου
 Boarding pass
 Τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο όπου να φαίνεται η τιμή του εισιτηρίου

Άλλα έξοδα
Πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη φόρμα και να σταλούν αντίγραφα των
αποδείξεων.
Γενικά έξοδα

Δεν χρειάζονται υποστηρικτικά έγγραφα
Οι εταίροι πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και αποστείλουν στον συντονιστή τον
ακόλουθο πίνακα αναφορικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την
περίοδο υλοποίησης του σχεδίου (01.01.2008 – 31.03.2010)

Approved
budget
Total budget
1. Staff Costs
Staff Category 1
Staff Category 2
Staff Category 3
Staff Category 4
2. Travelling
3. ICT (max 15 %)
4. Subcontracting
costs
5. Other direct
costs
6. Indirect costs
Total

Actual expenses
01/01/200831/03/2010

