
 

4o UCY-LC Διεθνές Φόρουμ για Νέους Ερευνητές 

"Γλώσσες: Πολιτισμός, Κριτική σκέψη και Επικοινωνία" 

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου 

6 Ιουνίου 2019 

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσει τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Φόρουμ για Νέους Ερευνητές, που θα 

πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στις 6 Ιουνίου 2019. Το θέμα του Φόρουμ θα είναι: 

“Γλώσσες: Πολιτισμός, Κριτική σκέψη και Επικοινωνία”. Σκοπός του φόρουμ αυτού 

είναι να προωθήσει και να διαδώσει την ανταλλαγή αποτελεσμάτων στα οποία θα 

καταλήξουν νέοι ερευνητές διαφορετικών κλάδων, που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, 

με τη μελέτη των γλωσσών και της λογοτεχνίας, όπως και με τη διδασκαλία των εν λόγω 

γλωσσών ως ξένων. Η διοργάνωση αυτή απευθύνεται στους νέους ερευνητές που έχουν 

ήδη αποκτήσει διδακτορικό τίτλο, ή βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας για την 

προετοιμασία  της διδακτορικής τους διατριβής ή της μεταπτυχιακής τους διπλωματικής 

εργασίας, όπως και σε προπτυχιακές φοιτητές που ενδιαφέρονται στην έρευνα και θέλουν 

να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αυτό το πεδίο. 

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

δηλώσουν συμμετοχή με θέματα σχετικά με τη Διδασκαλία και την Εκμάθηση Γλωσσών 

και Λογοτεχνίας, όπως επίσης και με τις πολλαπλές παρεμβολές και συσχετίσεις μεταξύ 

των διάφορων γλωσσών. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις επιρροές που 

δημιουργούνται μεταξύ των διαφόρων γλωσσών στους ακόλουθους τομείς: 

• Η γλώσσα των μεταναστών και των προσφύγων. 

• Οι Κοινές Γλώσσες (Linguae Francae) στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

• Η διδασκαλία δεύτερων γλωσσών ή ξένων γλωσσών. 

• Η λογοτεχνία στην διδασκαλία ξένων ή δεύτερων γλωσσών. 

• Η σημασία της μητρικής γλώσσας στη διδασκαλία και μάθηση ξένων γλωσσών. 

• Πολυγλωσσία και διδασκαλία γλωσσών. 

• Ευρωπαϊκές πολιτικές για γλωσσική και πολιτιστική ένταξη. 

• Ευρωπαϊκή πολυμορφία, αξίες και ένταξη. 

• Εκμάθηση γλωσσών στην Ευρώπη. 

• Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διδασκαλία γλωσσών. 

• Νέες μέθοδοι εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών. 

• CALL: Νέες προοπτικές για το μέλλον. 

• Τεχνολογία στην εκμάθηση και διδασκαλία γλωσσών. 



Οι περιλήψεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή και πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (1) σύντομη περίληψη (300 λέξεις μέγιστο), (2) σύντομη 

λίστα αναφορών που σχετίζονται με το θέμα και (3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα (200 

λέξεις μέγιστο). Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο 

του αιτούντος, το όνομα του ιδρύματος, τον τίτλο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

προγράμματος ή/και τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής. 

Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών και θα ακολουθεί συζήτησης διάρκειας 

10 λεπτών μετά από κάθε θεματική ενότητα. Οι γλώσσες για παρουσίαση είναι τα 

αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά. 

Μετά την ολοκλήρωση του φόρουμ, τα θέματα που θα παρουσιαστούν θα εκδοθούν και 

θα δημοσιευθούν σε ψηφιακή μορφή, με αριθμό ISBN, σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές 

προδιαγραφές για την έκδοση επιστημονικών μελετών. Τα άρθρα μπορούν να γραφτούν 

στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά. 

Προθεσμία υποβολής της περίληψης: 19 Απριλίου 2019. 

Η κοινοποίηση αποδοχής θα αποσταλεί στις 24 Απριλίου 2019.  

 

Οι μέθοδοι εγγραφής και πληρωμής θα εμφανιστούν στον επίσημο ιστότοπο L2 VIA 

KYPRO: www.l2viakypro.weebly.com 

Επαφή και πληροφορίες: lcforum@ucy.ac.cy  

Πρόταση: Surname_FORUM_LCUCY 
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