
Google: ο μεγαλύτερος εχθρός της μάθησης;

Σήμερα, είναι ασύλληπτος ο  όγκος των 
πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση 
μέσω μιας αναζήτησης στο Google ο μέσος 
χρήστης. Πατώντας ελάχιστα πλήκτρα 
μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία εξαντλημένα 
από δεκαετίες, να μπούμε σε ορολογικές 
βάσεις δεδομένων, να συγκεντρώσουμε 
στοιχεία για οποιοδήποτε ιστορικό πρόσωπο, 
να ψάξουμε μια λέξη σε δεκάδες λεξικά κι 
εγκυκλοπαίδειες. Αυτές οι δυνατότητες 
κάποτε ήταν αφάνταστες, μα σήμερα 
θεωρούνται αυτονόητες και η αναζήτηση στο 
Google έχει εξελιχθεί σε δεύτερη φύση του 
μέσου χρήστη, σε βαθμό που αν κάποια 
στιγμή χάναμε την πρόσβαση στις πιο 
δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης, θα 
παθαίναμε σύνδρομο πληροφοριακής 
στέρησης.

Όμως, πόσο μας βοηθάει στην 
πραγματικότητα η εύκολη αναζήτηση στον 
ιστό; Προτού βιαστείτε να πείτε «πολύ!», 

θέλουμε να σας πούμε ότι αρκετοί ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι έχουν αρχίσει 
να μιλάνε για το «φαινόμενο Google», όρο με τον οποίο αναφέρονται στην αρνητική 
επίδραση του Google στη μάθηση, την απομνημόνευση και την αναλυτική σκέψη. Οι 
σπουδαστές αναπτύσσουν μια σχέση εξάρτησης με την εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία, αποδίδουν στα αποτελέσματα του Google την ιδιότητα του αλάνθαστου και 
δεν φιλτράρουν με κριτήρια αξιολόγησης τα αποτελέσματα κάθε αναζήτησής τους, ενώ 
τείνουν να μην απομνημονεύουν σημαντικές πληροφορίες, γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολύ 
εύκολο να τις βρουν μέσω μιας μηχανής αναζήτησης. 

Το φαινόμενο, βεβαίως, δεν είναι πρωτοφανές. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι 
αριθμομηχανές χειρός, οι μαθητές των σχολείων άρχισαν να δυσκολεύονται στην 
προπαίδεια, ενώ στις μέρες μας η ανορθογραφία μαθητών και φοιτητών αποδίδεται στη 
συγγραφή μηνυμάτων sms, στο γνωστό texting. 

Η επίδραση των μηχανών αναζήτησης είναι εμφανής και σε όσους ασχολούμαστε με την 
εκπαίδευση μεταφραστών. Τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν όλο και 
λιγότερο τα έντυπα λεξικά, δίνουν προτεραιότητα στο Google έναντι επίσημων και 
αξιόπιστων διαδικτυακών ορολογικών πόρων, τείνουν να δέχονται άκριτα όποιες 
πληροφορίες βρουν μέσω Google και αρχίζουν να θεωρούν ότι η προμετάφραση των 
κειμένων μέσω Google Translate είναι θεμιτή στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους. Έτσι, 
διαφαίνεται πλέον η ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης μεταφραστών, 
ώστε να βοηθούν τους σπουδαστές να ακονίζουν περισσότερο την κριτική σκέψη τους 
κατά την αναζήτηση πληροφοριών και –προπάντων– να μη θεωρούν ότι το Google είναι 
ένα εργαλείο-πανάκεια που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ξεκουράσουν, ακόμα και να 
απενεργοποιήσουν τον εγκέφαλό τους!

Και μιας και μιλήσαμε για ενεργούς εγκεφάλους με κριτική σκέψη, ευχόμαστε καλή ψήφο 
σε όλους!

Βασίλης Μπαμπούρης - Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου

 
ΥΓ1: Το Σάββατο 19 Μαΐου, η σχολή μας διοργανώνει συνάντηση 

γνωριμίας στη Θεσσαλονίκη! Όσοι από εσάς θέλετε να 
ενημερωθείτε για το επάγγελμα του μεταφραστή καθώς και για το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών Εξ Αποστάσεως της σχολής 
μας, ελάτε στην αίθουσα «Ισμήνη» του ξενοδοχείου Excelsior 
(Κομνηνών 10), για να συναντήσετε τη Διευθύντρια Σπουδών της 

σχολής μας, Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου, και να παρακολουθήσετε τις εξής 
ομιλίες:

11:30  Το επάγγελμα του μεταφραστή (Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε!) 
12:00  Παρουσίαση του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών εξ 
Αποστάσεως

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους. Για περαιτέρω πληροφορίες ή 
ραντεβού, στείλτε μήνυμα στο dl@metafrasi.edu.gr.

Υ.Γ.2:Σας υπενθυμίζουμε τα τελευταία σεμινάρια του ακαδημαϊκού έτους 2011-

2012.

●     Λεξικογραφία και Ορολογία - Έναρξη: 09 Μαΐου
●     Νεα Μέσα και Εργαλεία Web 2.0 για Εκπαιδευτικούς - Έναρξη: 26 Μαΐου
●     Μετάφραση Κόμικς - Έναρξη: 29 Μαΐου
●     Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου με το SDL Trados Pro 2011 - 
Έναρξη: 31 Μαΐου

●     Υποτιτλισμός - Έναρξη: 18 Ιουνίου 
 

***

meta|φραση 
 

 
 

MONOETH TMHMATA 
EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

●     Αγγλικά / Ελληνικά

●     Γαλλικά / Ελληνικά

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

●     Επάγγελμα: 
Μεταφραστής

●     Λογοτεχνική Μετάφραση

●     Οικονομική Μετάφραση

●     Θεατρική Μετάφραση

●     Υποτιτλισμός

●     Τεχνική Μετάφραση  
& Ορολογία

●     Νομική Μετάφραση

●     SDL Trados 2009

●     Επιμέλεια Γραπτού, 
Ψηφιακού  
και Σελιδοποιημένου 
Κειμένου

●     Software & Website  
Localisation

●     Μετάφραση Παιδικής 
Λογοτεχνίας

●     Νέα Μέσα και Εργαλεία  
Web 2.0 για  
Εκπαιδευτικούς

●     Μετάφραση Κόμικς

●     Μετάφραση Τουριστικών 
Κειμένων

●     MS Word για 
Μεταφραστές

●     Διαχείριση 
Μεταφραστικού 
Έργου με το SDL 

Trados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνίες έναρξης 

 τμημάτων & 
σεμιναρίων

Λεξικογραφία και 
Ορολογία 
9 Μαΐου

Νέα Μέσα και 
Εργαλεία Web 2.0 
για Εκπαιδευτικούς 
26 Μαΐου

Μετάφραση Κόμικς 
29 Μαΐου

Διαχείριση 
Μεταφραστικού 
Έργου με το SDL 
Trados Pro 2011 
31Μαΐου

Υποτιτλισμός 
18 Ιουνίου

* * * 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

To Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση και οι 
μεταφραστικές εταιρείες Commit, Litterae και Orco 
ανακοινώνουν την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας για 
την προώθηση της Μετάφρασης στην Ελλάδα. Στόχοι της 
πρωτοβουλίας είναι, μεταξύ άλλων, η δικτύωση και η 
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της μεταφραστικής 
κοινότητας, η ενημέρωση πελατών και επαγγελματιών του 
τομέα, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μεταφραστικών εταιριών και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, η προώθηση επιχειρηματικών ιδεών και 

στρατηγικών και η εμπέδωση καλών επιχειρηματικών πρακτικών και ποιοτικών κριτηρίων 
στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ανακοινώνουμε την 1η Συνάντηση για τη 
Μετάφραση. Η συνάντηση θα έχει γενικό τίτλο «Από την ΕΕ στην πιστοποίηση: 
Πτυχές του επαγγέλματος του μεταφραστή» και θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου, 
στις 6:30 μ.μ., στην Αίθουσα του Λόγου της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 και 
Σταδίου). Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

6:30 – 6:45 Χαιρετισμός και παρουσίαση της πρωτοβουλίας από τον Βασίλη Μπαμπούρη, 
(Διευθυντής Σπουδών, meta|φραση).

6:45 – 7:45 «Το επάγγελμα του μεταφραστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση» – Ομιλία του 
μεταφραστή και συγγραφέα Νίκου Σαραντάκου

7:45 – 9:00 Συζήτηση: «Μετάφραση και Πιστοποίηση: Όροι ασύμβατοι;» 
Η συζήτηση θα ξεκινήσει με τρεις συνοπτικές παρουσιάσεις:

●     «Τυπική και άτυπη πιστοποίηση του επαγγελματία μεταφραστή», Κωνσταντίνα 
Τριανταφυλλοπούλου (Διευθύντρια Σπουδών, meta|φραση).

●     «Βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των μεταφραστών σε μια πολύγλωσση 
Ευρώπη», Πένη Μαρίνου (Συνιδιοκτήτρια, Litterae)

●     «ΕΝ 15038 και ISO 9001: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας μεταφραστικών 
υπηρεσιών», Σπύρος Κονιδάρης (Γενικός Διευθυντής, Commit)

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 

9:00 – 10:00 Κρασί και κουβεντούλα στο φουαγιέ της αίθουσας

Ευελπιστούμε ότι θα τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία σας και ανυπομονούμε να 
έχουμε μαζί σας ένα γόνιμο διάλογο με σκοπό την προαγωγή κάθε πτυχής της 
μεταφραστικής διαδικασίας. 
 

 
 
Νέα μέσα και εργαλεία Web 2.0 για εκπαιδευτικούς 
Έναρξη: 26 Μαΐου 2012 
Μαθήματα: Σάββατο, 10:00 - 14:00 
Διάρκεια: 5 εβδομάδες (20 ώρες)  (δεν θα γίνει μάθημα στις 02/06) 
Εισηγητής: Βασίλης Μπαμπούρης 

Η meta|φραση ανακοινώνει ένα πρωτοποριακό σεμινάριο για κάθε 
είδους καθηγητές, δασκάλους και εκπαιδευτές.

●     Νιώθετε ότι σας χωρίζει ένα τεχνολογικό χάσμα από τους μαθητές 
σας; 
●     Σκέφτεστε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν συγκινούν 

εύκολα τη γενιά του Google και του YouTube;
●     Θέλετε να μάθετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία Web 2.0 για να σχεδιάζετε 
πρωτότυπα και ενδιαφέροντα μαθήματα; 

Αν απαντήσατε καταφατικά στα παραπάνω ερωτήματα, τότε το σεμινάριο Νέα μέσα και 
εργαλεία Web 2.0 για εκπαιδευτικούς είναι ιδανικό για εσάς.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, 
εκπαιδευτικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως βαθμίδας και 
γνωστικού αντικειμένου) καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτές.

Μεθοδολογία: Με βάση τις αρχές της εμπειρικής μάθησης και του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισμού, τα μαθήματα είναι δομημένα ως μια βήμα-προς-βήμα εξερεύνηση των 
δυνατοτήτων κάθε εργαλείου. Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα 
σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (e-tivities) για 
το γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά.

Δομή: Πέντε 4ωρα μαθήματα.

Θα διδαχθούν τα εξής εργαλεία:

●     WordPress (δημιουργία και διαχείριση ιστολογίου)
●     Twitter (δημιουργία και διαχείριση μικρο-ιστολογίου)
●     HootBar και TweetDeck (εφαρμογές διαχείρισης μικρο-ιστολογίου)
●     Delicious (υπηρεσία διαχείρισης σελιδοδεικτών και κοινωνικής δικτύωσης)
●     VoiceThread (δημιουργία και διαδραστικός σχολιασμός παρουσιάσεων)
●     Google Groups (δημιουργία και διαχείριση ομάδων συζήτησης)
●     Google Reader (διαχείριση RSS feeds)
●     Paper.li (αρχισυνταξία διαδικτυακής σχολικής εφημερίδας)
●     Prezi (δημιουργία παρουσιάσεων)
●     Scoop.it (αρχισυνταξία διαδικτυακών περιοδικών με χρήσιμους πόρους)
●     YouTube (δημιουργία καναλιού με εκπαιδευτικά βίντεο)

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα υποστηρίζονται μέσα από μια 
κλειστή διαδικτυακή κοινότητα (Facebook group) που θα δημιουργηθεί ειδικά για το 
σεμινάριο. Με το πέρας των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασικές 
γνώσεις χρήσης των παραπάνω εργαλείων και θα γνωρίζουν πώς να τα προσαρμόσουν στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί USB stick με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου και με πλούσιο συνοδευτικό υλικό.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι δάσκαλοι, καθηγητές ή 
εκπαιδευτές και να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις διαχείρισης αρχείων και φακέλων καθώς και 
χρήσης των εφαρμογών του Διαδικτύου.

  
 

  

 
 
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Έναρξη: 9 Μαΐου 
Διάρκεια: 5 εβδομάδες (30 ώρες) 
Μαθήματα: Δευτέρα - Τετάρτη, 7-10 μ.μ. 
Εισηγητές: Έλενα Μάντζαρη, Βασίλης Μπαμπούρης 

To νέα αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε λεξικογράφους, ορολόγους, 
μεταφραστές και φιλολόγους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις 
βασικές αρχές της λεξικογραφίας, της ορολογίας και της 
ορογραφίας, να μάθουν πώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται λεξικά 
και ορολογικοί πόροι και να εκπαιδευτούν σε εφαρμογές διαχείρισης 
ορολογίας.

Καλύπτονται τα εξής:

●     Εισαγωγή στη λεξικογραφία, στην ορολογία και στην ορογραφία 
(βασικές έννοιες, τυπολογία λεξικών, μέθοδοι και πρακτικές).

●     Μονόγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα λεξικά (δομή, περιεχόμενο, οργάνωση).
●     Μονόγλωσσα και δίγλωσσα ηλεκτρονικά λεξικά (χαρακτηριστικά, καινοτομίες, 
προσβασιμότητα).

●     Μονόγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα ορολογικά λεξικά (δομή, περιεχόμενο, 
οργάνωση).

●     Ηλεκτρονικά ορογραφικά προϊόντα (θησαυροί, οντολογίες και συστήματα 
διαχείρισης ορολογικών δεδομένων).

●     Εφαρμογές συγγραφής και διαχείρισης λεξικογραφικών και ορολογικών δεδομένων 
(πρακτική εξάσκηση).

●     Επιμέλεια λεξικών (συμβάσεις μορφοποίησης - παραδοσιακές και σύγχρονες 
προσεγγίσεις).

●     Ειδικά λεξιλόγια (χαρακτηριστικά, αρχές δημιουργίας και απόδοσης των όρων).
●     Λεξικογραφικοί και ορολογικοί ορισμοί (αρχές και μέθοδοι σύνταξης).
●     Μονόγλωσσα, παράλληλα και συγκρίσιμα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (αρχές 
συγκρότησης, χρήση στη λεξικογραφία και στην ορογραφία, εργαλεία διαχείρισης 
και αναζήτησης σε σώματα κειμένων).

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν λογισμικό διαχείρισης ορολογίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής (CPE/Φοιτητές Αγγλικής Φιλολογίας και άνω). Γνώσεις ορολογίας, λεξικογραφίας 
ή μετάφρασης θα συνεκτιμηθούν. 
 

 

Μαγικοί συνδυασμοί πλήκτρων για το MS Word!

Αν χρησιμοποιείτε το MS Word, θα βρείτε πολύ χρήσιμους τους παρακάτω συνδυασμούς 
πλήκτρων.

●     Διπλή υπογράμμιση (Control + Shift + D)
●     Προσθήκη ημερομηνίας (Alt + Shift + D)
●     Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων-αρχικών κεφαλαίων (Shift + F3)
●     Aύξηση μεγέθους γραμμάτων κατά 1 στιγμή: (Control + ])
●     Μείωση μεγέθους γραμμάτων κατά 1 στιγμή: (Control + [)
●     Μετατροπή κειμένου σε δείκτη: (Control + =)
●     Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη: (Control + +)
●     Αντιγραφή κειμένου χωρίς τη διαγραφή του clipboard (Shift+F2) 
●     Διαδοχική αποκοπή τμημάτων κειμένου (CTRL+F3) και μαζική επικόλληση όλων των 
τμημάτων (CTRL+SHIFT+F3)

●     Μετάβαση στο τελευταίο σημείο που επεξεργαστήκατε στο έγγραφο (Shift+F5) 
 

 

 

Φιλοσοφικό λεξικό 
του Σωκράτη Γκίκα (εκδ. Σαββάλας, 2011)

«Το να φιλοσοφεί κανείς δεν είναι προνόμιο μόνο των 
φιλοσόφων», λέει η κατακλείδα της συνοπτικής παρουσίασης 
στο οπισθόφυλλο του καινούργιου αυτού λεξικού. Με τη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά νου, ο συντάκτης του 
παρουσιάζει, με συνοπτικό τρόπο και κατανοητή γλώσσα, 
έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας καθώς και φιλοσοφικές 
σχολές, ρεύματα και συστήματα. Το 12σέλιδο λημματολόγιο 
στην αρχή του λεξικού βοηθά στην αναζήτηση των όρων που 
γεμίζουν περίπου 600 σελίδες μικρού μεγέθους· κάθε λήμμα 
έχει εκτενή ανάλυση και είναι όσο απλοποιημένο χρειάζεται, 
δεδομένου ότι το έργο απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ο τόμος 
συμπληρώνεται από εκτενή παρουσίαση φιλοσόφων από την 
αρχαιότητα έως τον 20ό αιώνα.

Γλωσσολογικό λεξικό 
του Γεωργίου Χ. Σακελλαριάδη (εκδ. Σαββάλας, 2011)

Στο λεξικό αυτό παρουσιάζεται ένας συνδυασμός όρων και 
θεμάτων γλωσσικών και γλωσσολογικών. Δηλαδή, θα βρούμε 
λήμμα για τη γενική κατηγορηματική, τη συνίζηση, τους 
υποθετικούς λόγους αλλά και τη γλωσσογεωγραφία, το 
σημειακό τρίγωνο και τη νευρογλωσσολογία. Οι αναλύσεις 
είναι αρκετά εκτενείς και σαφείς, ικανές να κατατοπίσουν το 
φιλόλογο αλλά και όποιον ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στα 
γλωσσικά φαινόμενα της αρχαίας και της νέας ελληνικής.

 

 

 

Λέξεις που χάνονται: ένα ταξίδι σε 366 σπάνιες λέξεις 
του Νίκου Σαραντάκου (Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2011)

Ο Νίκος Σαραντάκος είναι άνθρωπος απ’ το ταράφι μας: 
μεταφραστής και συγγραφέας. Χωρίς αθιβολή, οι περισσότεροι 
γνωρίζετε το ιστολόγιό του για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, 
που έχει βλησίδι (μην πάει ο νους σας στο κακό!) 
δημοσιεύσεων, γραμμένων με μεράκι και χιούμορ. Στο τεύχος 
μας αυτό, με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το ταζέδικο βιβλίο 
του, το οποίο ο ίδιος περιγράφει ως «ένα ταξίδι σε 366 σπάνιες 
λέξεις» που έχουν χαθεί ή χάνονται από το λεξιλόγιό μας. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει 366 σύντομα άρθρα, ένα για καθεμιά 
από τις σπάνιες κι ενδιαφέρουσες λέξεις που ξεδιάλεξε ο 
συγγραφέας. Γιατί 366; «Επειδή τόσες μέρες έχει το 2012» 
γράφει στον πρόλογό του, όπου εξηγεί τα κριτήρια των 
επιλογών του. Αυτές οι 366 λέξεις δεν περιλαμβάνονται στο 

«Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη και στο «Λεξικό της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του Γ. Μπαμπινιώτη. Το δεύτερο κριτήριο ήταν να μην έχουν οι 
επιλεγμένες λέξεις περιορισμούς «χρονικούς, γεωγραφικούς και τομεακούς»: ορισμένες 
από αυτές χρησιμοποιούνταν τον προηγούμενο αιώνα (ή χρησιμοποιούνται ακόμα),  
λέγονταν σε περισσότερα από ένα μέρη της χώρας και δεν αποτελούσαν ιδιαιτέρως τεχνική 
ορολογία. Τι μαθαίνουμε για κάθε λέξη; Τη σημασία της, την ετυμολογία της, την πορεία 
και τη χρήση της. Κι όλα αυτά δεν τα μαθαίνουμε μέσα από ένα βαρύ άρθρο – το αντίθετο 
μάλιστα! Γιατί ο Σαραντάκος γνωρίζει καλά το ζαναχάτι της αφήγησης και παντρεύει τη 
λεξικογραφία με τη λογοτεχνία, παραθέτοντας εμφανίσεις της λέξης σε κείμενα Ελλήνων 
συγγραφέων· επίσης δεν παραλείπει να κάνει αναφορές σε γνωστά πρόσωπα και 
πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρετε τι σημαίνει «το καραντί που απειλεί να μας μπατάρει 
στο ποίημα του Καββαδία» ή τι είναι το μπαμ τρελελέ του Ναπολέοντα Γ’; Αυτές τις δύο 
τελευταίες λέξεις επιφυλασσόμαστε να σας τις αποκαλύψει ο ίδιος ο συγγραφέας στην 
εκδήλωσή μας, στις 25 Μαΐου. Τις σημασίες των άλλων που χρησιμοποιήσαμε θα τις βρείτε 
αποκάτω – αν και μάλλον θα τις έχετε δοκηθεί ήδη!

●     Ταράφι = κύκλος
●     Αθιβολή = αμφιβολία
●     Βλησίδι = πλούτος
●     Ταζέδικος = φρέσκος
●     Ζαναχάτι = τέχνη
●     Δοκιέμαι = καταλαβαίνω

 

 

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΟΜΙΚΣ 
Έναρξη: 29/05/12 
Διάρκεια: 6 εβδομάδες (18 ώρες) 
Μαθήματα: Τρίτη 7:00-10:00 μ.μ. 
Εισηγητής: Βασίλης Μπαμπούρης 
 

Τα κόμικς είναι ένα δημοφιλέστατο μέσο αφήγησης ιστοριών με το  
συνδυασμό κειμένου και εικόνων και έχουν διαρκώς αυξανόμενο 
κοινό στην ελληνική αγορά. Στόχος του σεμιναρίου είναι να 
παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες των κόμικς 
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των κύριων μεταφραστικών 
προβλημάτων τους.

Καλύπτονται τα εξής:

●     ● Η ιστορία των κόμικς
●     ● Είδη και φορμά του σύγχρονου κόμικ
●     ● Η ανατομία του κόμικ ως αφηγηματικού μέσου
●     ● Η σημειολογία του κόμικ: μορφές κειμενικού και εικονογραφημένου νοήματος
●     ● Μεταφραστικά ζητήματα των κόμικς

�❍     κείμενο και παρακείμενο
�❍     ο ρόλος της εικόνας στη μετάφραση
�❍     προβλήματα χώρου
�❍     τυπογραφικές συμβάσεις
�❍     συνεργασία μεταφραστή και γραφίστα
�❍     βασικά στοιχεία επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας

●     Σύγκριση επίσημης και ερασιτεχνικής μετάφρασης (scanlation)
●     ● Πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από 
διάφορα είδη κόμικς

�❍     γελοιογραφία και χιουμοριστικό κόμικ
�❍     ανεξάρτητο αμερικανικό κόμικ
�❍     ιαπωνικό κόμικ (manga)
�❍     ευρωπαϊκό κόμικ για ενηλίκους
�❍     ελληνικό κόμικ
�❍     κόμικ με υπερήρωες

●     ● Η επιμέλεια του μεταφρασμένου κόμικ

Θα μεταφραστούν αποσπάσματα από τα παρακάτω έργα:

●     House of Mystery, των Matthew Sturges και Bill Willingham
●     Death Note, του Tsugumi Ohba
●     The Unwritten, του Mike Carrey
●     Calvin and Hobbes, του Bill Watterson
●     Super Insomniacs, του Γιώργου Τσούκη
●     WE3, του Grant Morrison 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ SDL TRADOS PRO 2011 
Έναρξη: 31 Μαΐου 2012 
Διάρκεια: 18 ώρες (έξι 3ωρα μαθήματα) 
Μαθήματα: Πέμπτη, 7-10 μ.μ. 
Εισηγητής: Κώστας Ναδάλης

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με 
τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των μεταφραστικών 
έργων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αρχική 
εκτίμηση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση της προόδου 
και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Για την πρακτική εξάσκηση 
των συμμετεχόντων χρησιμοποιούνται ρεαλιστικά σενάρια 
διαχείρισης μεταφραστικών έργων.  
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως 

Project Managers σε μεταφραστικά γραφεία (θέση για την οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά), σε νέους ή σχετικά έμπειρους Project Managers που 
θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο καθώς και σε ελεύθερους 
επαγγελματίες μεταφραστές που θέλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινή 
τους εργασία. 

Καλύπτονται τα εξής:

●     Βασικές αρχές και μεθοδολογίες διαχείρισης έργων 
●     Διαχείριση και αξιολόγηση πελατών 
●     Εκτίμηση απαιτήσεων μεταφραστικών έργων 
●     Υποβολή οικονομικών προσφορών 
●     Σχεδιασμός υλοποίησης έργου και χρονοπρογραμματισμός 
●     Υπολογισμός παραγωγικότητας 
●     Προσδιορισμός και διαχείριση πόρων 
●     Προγραμματισμός εκτέλεσης έργων 
●     Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης 
●     Πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων και αλλαγών 
●     Αποτίμηση τρόπου εκτέλεσης και τελικού αποτελέσματος 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν σπουδές ή/και σχετική εμπειρία στη μετάφραση, 
ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου καθώς και εξοικείωση με τη χρήση 
λογισμικού μεταφραστικής μνήμης, κατά προτίμηση του SDL Trados Pro 2009 ή 2011.

 

ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ 
Έναρξη: 18 Ιουνίου (πρωινό και απογευματινό τμήμα) 
Διάρκεια: 3 εβδομάδες (27 ώρες) 
Τμήματα: πρωινό (10-1) & απογευματινό (6-9) 
Εισηγητές: Αλεξάνδρα Καρανικολού - Βασίλης Μπαμπούρης

Το σεμινάριο αυτό προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο 
σεμιναρίων υποτιτλισμού (για αρχαρίους και προχωρημένους) που 
πρόσφερε η σχολή μας. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση της διαδικασίας του 
υποτιτλισμού, ώστε να έχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για να 
αρχίσουν να εργάζονται ως υποτιτλιστές.

Στο σεμινάριο καλύπτονται τα εξής:

●     εισαγωγή στις αρχές, τη μεθοδολογία και τις σύγχρονες τεχνικές υποτιτλισμού
●     πρακτική εξάσκηση στη χρήση ειδικού λογισμικού (Subtitle Workshop)
●     τεχνική χωρισμού υποτίτλων και χρονισμός υποτίτλων
●     γλωσσικός οδηγός (style guide)
●     πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών (υποτιτλισμός χωρίς
●     σενάριο, χωρίς οπτικοακουστικό υλικό)
●     υποτιτλισμός διαφόρων ειδών οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, επεισόδιο σειράς,
●     ντοκιμαντέρ, σχολιασμός σκηνών)
●     επίδειξη ποικίλων προγραμμάτων υποτιτλισμού
●     παρουσίαση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
●     επαγγελματικά και φορολογικά θέματα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν υποτιτλιστικό λογισμικό και υλικό για περαιτέρω 
εξάσκηση μετά το πέρας του σεμιναρίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων,  
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της σχολής (210.36.29.000).
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International Workshop on Expertise in Translation and Post-editing Research 
and Application (17 – 18 Αυγούστου 2012, Κοπεγχάγη) 
Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στη Μετάφραση και τη Μεταφραστική Τεχνολογία του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης διοργανώνει συνέδριο με στόχο να 
διερευνηθούν οι τρόποι που μπορούν να διαμορφωθούν πλατφόρμες για την επιμέλεια 
(editing platforms) των μεταφράσεων που παράγονται μέσω μηχανικής μετάφρασης.

Cultural Translation and East Asia: Film, Literature and Art (7 – 8 Σεπτεμβρίου, 
Ουαλία) 
Το Πανεπιστήμιο του Μπανγκόρ διοργανώνει συνέδριο με κεντρικό θέμα τις διαφορετικές 
μορφές πολιτισμικής μετάφρασης (π.χ. διασκευή λογοτεχνικών έργων και ταινιών, 
δημιουργική γραφή και λογοτεχνική μετάφραση ως διαπολιτισμικά μέσα κ.λπ.). 
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