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Τράπεζα υλικού (δείγμα)

Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα
Πακέτο εργασίας 2: Δημιουργία «τράπεζας» υλικού
Υπεύθυνη Υποέργου: Καθ. Αριστέα‐Νικολέτα Συµεωνίδου‐Χριστίδου

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚ)
Άξονας
Προτεραιότητας:
Μέτρο:
Ενέργεια:
Κατηγορία
Πράξεων:
Έργο:

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής
2 επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου
μάθησης
2.1 Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
2.1.2

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών
συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των μαθητών

2.1.2ζ Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
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Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας
στο ΑΠΘ

Ανάδοχος Έργου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φορέας Επίβλεψης:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποέργο:

03 Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα
Αριστέα‐Νικολέτα Συµεωνίδου‐Χριστίδου, (Καθηγήτρια
Σημασιολογίας με έμφαση στη διαγλωσσική μελέτη
Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας)

Υπεύθυνη
Υποέργου:

Πακέτο εργασίας:

2 Δημιουργία «τράπεζας» υλικού
– Προδιαγραφές συλλογής υλικού στην γαλλική

Παραδοτέα:
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– Τράπεζα υλικού (δείγμα)
– Αναφορά εκτέλεσης εργασιών

2

Πακέτο Εργασίας
Δημιουργία «τράπεζας» υλικού
2:
Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη της τράπεζας
υλικού και η επικαιροποίησή της, ώστε το καταχωρημένο υλικό να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα όργανα μέτρησης του ΚΠΓ, για τα
διαγνωστικά τεστ και για ηλεκτρονικά τεστ. Μερικές από τις επιμέρους
ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας, που συνεπάγεται τη συλλογή,
επιλογή και σύνταξη πρωτογενούς υλικού που καταχωρείται στην
τράπεζα, ώστε οι συντάκτες των δοκιμασιών με τις οποίες θα
τροφοδοτείται η τράπεζα δοκιμασιών (βλ. ΠΕ3), να μπορούν να έχουν
στη διάθεσή τους κατάλληλο υλικό με σκοπό την αξιοποίησή του, είναι
οι εξής:
– Συλλογή μεγάλου αριθμού αυθεντικών γραπτών κειμένων από
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, μπροσούρες, κ.ά., καθώς και
εικόνων (λ.χ. χάρτες, διαγράμματα, κτλ.) από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Περιγραφή:

– Συλλογή προφορικών κειμένων σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή
από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις,
δημόσιες ομιλίες, κτλ.
– Ψηφιακή ηχογράφηση προφορικού λόγου σε διάφορες
περιστάσεις
επικοινωνίας
ή/και
συγγραφή
μονολόγων/διαλόγων που «δραματοποιούνται» σε studio
ηχοληψίας.
– Αναζήτηση και επιλογή γλωσσικού υλικού από βάσεις σωμάτων
κειμένων [corpora].
– Αξιολόγηση και
παραμέτρους.

επιλογή

υλικού,

με

προσδιορισμένες

– Ψηφιοποίηση όσων κειμένων δεν είναι σε ψηφιακή μορφή για
την καταχώρησή τους στην τράπεζα.

Αναμενόμενα
αποτελέσματα:

Παρακαταθήκη «ακατέργαστων» υλικών, δηλαδή οπτικών (γραπτών)
κειμένων, ακουστικών (προφορικών) κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων,
διαγραμμάτων, κτλ., ταξινομημένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
εύκολα ανακλήσιμα και χρησιμοποιήσιμα για κατασκευή οργάνων
μέτρησης της γαλλομάθειας.
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Παραδοτέο 2: Τράπεζα υλικού (δείγμα)
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Τράπεζα δοκιμασιών (δείγμα)

Το CD που συνοδεύει το τεύχος περιέχει, εκτός από τα ηλεκτρονικά δελτία που
επέτρεψαν αυτή την εκτύπωση, το ηχητικό υλικό που συλλέχθηκε ή παράχθηκε.
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