
 

4.  ULUSLARARASI UCY-LC GENÇ ARAŞTIRMACILAR FORUMU 

"Diller: Kültür, Eleştirel Düşünme ve İletişim" 

Dil Merkezi - Kıbrıs Üniversitesi 

6 Haziran 2019 

Kıbrıs Üniversitesi Dil Merkezi, 6 Haziran 2019'da Lefkoşa'da gerçekleşecek olan 4. 

Uluslararası UCY-LC Genç Araştırmacılar Forumu'nu duyurmaktan memnuniyet duyar. 

4. Forumun teması "Diller: Kültür, Eleştirel Düşünce ve İletişim". Bu Forumun amacı, 

genç araştırmacılar tarafından farklı disiplinlerden elde edilen sonuçların, doğrudan veya 

dolaylı olarak dil ve edebiyat üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen sonuçların 

paylaşımını teşvik etmek ve yaymaktır. Forum, genç araştırmacıları hedeflemektedir: 

lisans çalışmaları için bitirme tezi araştırma projesi yürüten, yüksek lisans derecesini 

almak için lisansüstü çalışmalarını sürdüren, doktora tezi veya akademik olarak doktora 

eğitiminin ilk beş yıl hazırlık aşamasında olan gençlere yöneliktir. 

Herhangi bir Dilbilim ve /veya Edebiyat alanında ve özellikle çeşitli diller arasındaki pek 

çok etkileşimi inceleyen çalışmalar yapmakta olan gençlerin foruma katılımını teşvik 

ediyoruz. Katılımcılardan, pek çok alanda çeşitli diller arasındaki etkileşimleri ele 

almaları beklenmektedir.  

• Göçmen ve mültecilerin dili 

• 21. yüzyıl Avrupasında Linguae francae 

•  İkinci dil veya yabancı dil öğretimi 

• Yabancı veya ikinci dil öğretiminde edebiyat 

• Ana dilin yabancı dil öğretimi ve öğrenimindeki önemi 

• Çok dillilik ve dil öğretimi 

• Dilsel ve kültürel entegrasyon için Avrupa politikaları 

• Avrupa çeşitliliği, değerleri ve entegrasyonu 

• Avrupa'da dil öğrenimi 

• Dil öğretimi için Avrupa politikaları 

• Dil öğrenme ve öğretmede yeni yöntemler 

• ÇAĞRI: Gelecek için yeni yaklaşımlar 

• Dil öğrenme ve öğretme teknolojisi 

 



Özet şunları içermelidir: (1) kısa bir özet (en fazla 300 kelime), (2) konu ile ilgili kısa bir 

referans listesi ve (3) kısa bir CV (en fazla 200 kelime). Başvuru sahibinin tam adı, bağlı 

kurum, doktora veya yüksek lisans programının unvanı veya doktora tezi unvanı. 

Gönderilen özetler değerlendirme için Seçim Komitesine sunularak sunum için uygun 

görülen özetler kabul edilecektir. Bildiriler 20 dakika sürecek ve her oturumdan sonra 10 

dakikalık bir tartışma süresi olacaktır. 

FORUM'dan sonra, bildiriler akademik standartlarda ISBN numaralı, bilimsel yayınlara 

uygun olarak yayınlanacaktır. Bildiriler İngilizce, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve 

Türkçe olarak gönderilebilir. 

Etkinlik dili: İngilizce, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe (sunumlar için). 

 

Özet göndermek için son tarih: 19 Nisan 2019. 

Kabul edilen bildiriler 24 Nisan 2019’da  açıklanacaktır. 

 

Kayıt ve ödeme için bilgi L2 VIA KYPRO'nun resmî web sitesinde yer almaktadır: 

www.l2viakypro.weebly.com  

İletişim: lcforum@ucy.ac.cy  

Bildiri başlığı: Soyadı_FORUM_LCUCY  

 

 

 

 

 

http://www.l2viakypro.weebly.com/
mailto:lcforum@ucy.ac.cy

