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1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,  
 
Ο Τοµέας Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 26η Συνάντηση Εργασίας από τις 14 έως τις 15 Μαΐου 
2005.  Ως τώρα στις Συναντήσεις αυτές παρουσιάζονταν εισηγήσεις που κάλυπταν όλους 
τους κλάδους της γλωσσολογίας και όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης είτε από 
συγχρονική είτε από διαχρονική άποψη.  

Η συνέλευση του Τοµέα αποφάσισε οι Συναντήσεις αυτές εκ περιτροπής να έ-
χουν θεµατικό περιεχόµενο. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα µεγαλύτερης εµβάθυνσης και 
ευρύτερης κάλυψης µιας συγκεκριµένης επιστηµονικής περιοχής. Έτσι, η προσεχής 26η 
Συνάντηση αποφασίστηκε να είναι αφιερωµένη στην Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία. Ει-
δικότερα, το θέµα της συνάντησης θα είναι: 
 
Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας σήµερα: προκλήσεις και προοπτικές. 
 
Οι εισηγήσεις µπορούν να καλύπτουν τόσο θεωρητικά ζητήµατα όσο και ζητήµατα ε-
φαρµογών στη διδακτική πράξη. Ενδεικτικά µπορούν να αναφέρονται σε ζητήµατα όπως 
τα παρακάτω: 

 ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
 Ζητήµατα µεθοδολογίας στη γλωσσική διδασκαλία 
 Γραµµατισµός και εκπαίδευση 
 Κατάκτηση της γλώσσας (στην προσχολική και σχολική ηλικία) 
 Η γλωσσική διδασκαλία και οι προκλήσεις της τεχνολογίας της πληροφορικής 
 Πολυπολιτισµικότητα και διδασκαλία της γλώσσας 
 Γλωσσική διδασκαλία και ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης 
 Νέες αντιλήψεις στην κατάρτιση προγραµµάτων σπουδών της γλώσσας 
 Εµπειρίες και συµπεράσµατα από καινοτόµες εφαρµογές σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης  

 
Ως προς τη διεξαγωγή του συνεδρίου παρακαλούµε να λάβετε υπόψη τα εξής: 
 

1) Θα υπάρξουν τρεις εναλλακτικές δυνατότητες συµµετοχής στο συνέδριο:  
α) µε προφορική ανακοίνωση διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λε-

πτά συζήτηση).  
β) µε προφορική ανακοίνωση διάρκειας 60 λεπτών (45 λεπτά παρουσίαση και 15 λε-

πτά συζήτηση). Η δυνατότητα αυτή δίνεται για την παρουσίαση εφαρµογών σε σχολεία  
από µικτές οµάδες ερευνητών και εκπαιδευτικών. Σε κάθε τέτοια παρουσίαση πρέπει α-
παραίτητα να γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει την εφαρµογή, στη 



διαδικασία της εφαρµογής και στα εµπειρικά δεδοµένα που προκύπτουν, καθώς και στα 
αποτελέσµατα που συνάγονται.       

γ) µε γραπτή ανακοίνωση (poster). Η παρουσία του/της συνέδρου που θα συµµετά-
σχει µε γραπτή ανακοίνωση είναι υποχρεωτική.  
 
Οι θέσεις που θα καλυφθούν µε ανακοινώσεις θα είναι (60). 
  
2) Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα πλαισιώνει η επιστηµονική επιτροπή, 

που αποτελείται από τα µέλη του Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ.  

3) Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων που θα υποβληθούν, καθώς και το κείµενο που θα 
κατατεθεί για να συµπεριληφθεί στον τόµο των Πρακτικών, θα κριθούν από την επι-
στηµονική επιτροπή του συνεδρίου. Γι' αυτό σας παρακαλούµε να υποβάλετε µαζί µε 
τη δήλωση συµµετοχής πέντε (5) αντίτυπα της περίληψής σας, ένα µε τα πλήρη στοι-
χεία σας και τα τέσσερα χωρίς τα προσωπικά σας στοιχεία. 

4) Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει µόνο µε µία ανακοίνωση (ατοµική 
ή οµαδική, προφορική ή γραπτή). 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι από 500 µέχρι 700 λέξεις,  συµπεριλαµβανοµέ-
νης της ενδεικτικής βιβλιογραφίας (5-7 παραποµπές). Τα αντίτυπα των περιλήψεων θα 
πρέπει να υποβληθούν µόνο µε συµβατικό ταχυδροµείο ως τις 30 Ιανουαρίου. Σε ένα 
µήνα από τη λήξη της προθεσµίας θα σας γνωστοποιήσουµε εάν η ανακοίνωσή σας θα 
συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα του εφετινού συνεδρίου. Παρακαλούµε στη δήλωση 
συµµετοχής να συµπληρώσετε τον αριθµό του τηλεφώνου, του φαξ, την ηλεκτρονι-
κή σας διεύθυνση καθώς και το θεµατικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται η ανακοίνωσή 
σας.  
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
 
Α. Χαραλαµπόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής) 
∆. Κουτσογιάννης (Επίκουρος Καθηγητής)  
Ν. Λιόσης (Υποψήφιος ∆ιδάκτορας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


