ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μεθοδολογία στην εκμάθηση των Γλωσσών
Για την παιδαγωγική, διδακτική και γλωσσολογική αριστεία
Οργάνωση: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ανοιχτό διαπανεπιστημιακό και διεπιστημονικό
Εργαστήριο MÉTHODAL.
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2-5 Σεπτεμβρίου 2018
http://congres2018.methodal.net

Η ποικιλία των επιστημονικών κλάδων που συμβάλλουν στην πρόοδο των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία / εκμάθηση γλωσσών και πολιτισμών, οδηγεί
στην ανάγκη δικτύωσης ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ερευνητές από τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (εκπαιδευτική μηχανική, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, φιλοσοφία της εκπαίδευσης, ψυχολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική τεχνολογία), στις επιστήμες και τεχνολογίες της επικοινωνίας, στις επιστήμες της γλώσσας.
Το συνέδριο MÉTHODAL 2016 συγκέντρωσε 60 ομιλητές από 20 χώρες, οι οποίοι
επικεντρώθηκαν στην έννοια της καινοτομίας. Φέτος, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με την ποιότητα, την εφικτότητα και την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής
κατάρτισης.
Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ερευνών που φέρνουν πιο κοντά
σε αυτή την αριστεία, τις παιδαγωγικές τεχνικές και διδακτικές προσεγγίσεις που
εφαρμόζονται, τη γλωσσολογία ή τις καθ’ αυτό τεχνικές εφαρμοσμένης έρευνας.
Με εξαίρεση τις ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών, οι εισηγήσεις θα είναι παρουσιάσεις διάρκειας είκοσι λεπτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας που θα παρουσιαστούν μπορούν ενδεικτικά να συσχετιστούν με
̶

̶

την αναγκαιότητα
την εφικτότητα

̶
̶
̶
̶

την αποτελεσματικότητα
την προστιθέμενη αξία
τους τρόπους εφαρμογής
την αξιολόγηση

μεθοδολογικών προσανατολισμών ή πρακτικών διδασκαλίας / εκμάθησης γλώσσας υψηλής
ποιότητας.
Τα ζητήματα αυτά μπορεί, επίσης, να σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση (δημόσια και
ιδιωτική), την επαγγελματική κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και/ή τη διά βίου μάθηση.
Το θεωρητικό πλαίσιο των εισηγήσεων αφορά τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της εκπαίδευσης
των επιστημών της τεχνολογίας και πληροφόρησης
της γλωσσολογίας
της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας
της φιλολογίας
της γλωσσικής πολιτικής
και της διδακτικής των γλωσσών.

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου: αγγλική και γαλλική.
Κοινό-στόχος: φορείς δημόσιας εκπαίδευσης, υπεύθυνοι σχεδιασμού προγραμμάτων και γενικών πλαισίων εκπαίδευσης, διδάσκοντες γλωσσών, θεματοδότες/ θεματοθέτες κ.ά.

Υποβολή των προτάσεων
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Απριλίου 2018 στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου (http://congres2018.methodal.net). Η επιλογή θα γίνει με βάση ανώνυμη αξιολόγηση από δύο κριτές. Η πρόταση συνίσταται σε μια σύντομη περίληψη της εισήγησης (έως
3.000 χαρακτήρες), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αρχικό προβληματισμό, την
υπόθεση ή τις υποθέσεις εργασίας, τη μεθοδολογία, ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς και
ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές. Ευπρόσδεκτες είναι και οι προτάσεις που αφορούν εν
εξελίξει έρευνα. Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να σχετίζονται με τη θεματική του συνεδρίου,
όπως αυτή τίθεται στον τίτλο του.

Εγγραφή
Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 100 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα των συμμετεχόντων κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου: υποδοχή καλωσορίσματος, έγγραφα, υλικό, καφές, κτλ.

Εκδόσεις
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά έως τον Δεκέμβριο του 2018.
Eπιλεγμένες εισηγήσεις θα δημοσιευθούν επίσης ως άρθρα στο 3ο τεύχος του διεθνούς περιοδικού MÉTHODAL.

