
 

The 15th International Conference of Applied Linguistics, organised by the Greek Applied 
Linguistics Association (GALA) in Thessaloniki, Greece, on November 23-25 2012 has been 
a great success. The theme of the conference was Cross-curricular Approaches to 
Language Education and covered the following topics were covered: 

• Content-based Education 
• Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
• Immersion Education 
• Language Across the Curriculum 
• Interdisciplinary Approaches to Language Education  

Invited Speakers were the following academic scholars: 

• Richard Fay, University of Manchester, United Kingdom  
• Emma Dafouz Milne, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
• Yolanda Ruiz de Zarobe, University of the Basque Country, Spain  

 
The conference was attended by 278 participants from Greece and overseas. A 
considerable number of Greek educationalists from the State Primary and Secondary 
Schools as well as of undergraduate and postgraduate students from various universities in 
Greece showed great interest in the topics discussed during the conference. 

The participants’ comments were very positive concerning the variety, content 
and high scientific level of the papers presented, as well as of their applied 
dimensions.  

Finally, the Organising Committee would like to thank Mr Tasos Paschalis for his 
technical support throughout the conference, as well as those whose voluntary 
help contributed to the smooth conduct of the conference: “DIORGANOSIS” 
agency and their personnel, Eirini Kelmali, and the students of Aristotle 
University. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, η Eλληνική Eταιρία 
Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 15ο 
Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 
Νοεμβρίου 2012. Το θέμα του συνεδρίου ήταν Διαθεματικές προσεγγίσεις 
στη γλωσσική διδασκαλία. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις επικεντρώθηκαν στις 
ακόλουθες θεματικές:  

• Εκπαίδευση με βάση το περιεχόμενο  
• Διδασκαλία γλώσσας με βάση το περιεχόμενο  
• Εκπαιδευτικά μοντέλα εμβάπτισης  
• Γλωσσική διδασκαλία δια μέσου του αναλυτικού προγράμματος  
• Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία  

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι:  

• Richard Fay, University of Manchester, United Kingdom  
• Emma Dafouz Milne, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
• Yolanda Ruiz de Zarobe, University of the Basque Country, Spain  

Το Συνέδριο συγκέντρωσε 278 συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον υπήρξε από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας. 

Τα σχόλια των συνέδρων υπήρξαν πολύ θετικά ως προς το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο των ανακοινώσεων????? 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Τάσο Πασχάλη για την 
τεχνική υποστήριξη καθώς και τα άτομα που προσέφεραν εθελοντική εργασία για 
την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου: Γραφείο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ», Ειρήνη Κέλμαλη, 
φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ.  

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: 
Αγγελική Ψάλτου-Joycey 
Μαρίνα Ματθαιουδάκη 
Ελένη Αγαθοπούλου 
Θωμαή Αλεξίου 
Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου 
Μαρία Μουμτζή 
 


