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EταιρίαEφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) διοργανώνει το 14ο ∆ιεθνές Συνέδριο µε
θέµα «Εξελίξεις στην έρευνα της Γλωσσικής Εκµάθησης και ∆ιδασκαλίας». Οι
σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις παρακάτω θεµατικές
περιοχές: ∆ιδασκαλία και Εκµάθηση Γλωσσών, Nέες Tεχνολογίες στηνEκπαίδευση,
Aπόκτηση Mητρικής και ∆εύτερης/Ξένης Γλώσσας, ∆ια Βίου Μάθηση. Επίσης το
συνέδριο θα συµπεριλάβει µία ειδική θεµατική ενότητα σχετικά µε τονΈλεγχο και την
Aξιολόγηση Γλωσσοµάθειας.
Oι επίσηµες γλώσσες των εργασιών του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική, η αγγλική και η
γαλλική.
Tα πρακτικά του συνεδρίου που θα εκδοθούν θα περιλαµβάνουν επιλεγµένες
ανακοινώσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους
(έκτασης 300-500 λέξεων, µε έως έξι λέξεις-κλειδιά και τη δήλωση της θεµατικής
περιοχής στο τέλος της περίληψης) σε αρχείο pdf, εφόσον είναι δυνατό. Γίνονταιδεκτά
και αρχεία MS Word, εφόσον δεν περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες ή σύµβολα.
∆ε θα γίνουν δεκτές περιλήψεις που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Το αρχείο µε την
περίληψη θα πρέπει να είναι ανώνυµο και όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τους
συγγραφείς (όνοµα, φορέας εργασίας, ταχυδροµική διεύθυνση κτλ.) θα πρέπει να

περιλαµβάνονται στο σώµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος. Oι περιλήψεις µπορεί να
περιέχουν βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά όχι βιβλιογραφία.
Hλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή περιλήψεων: galaconf2007@enl.auth.gr
Προθεσµία υποβολής περιλήψεων για κρίση: 15 Απριλίου 2007.
Ενηµέρωση σχετικά µε την αποδοχή: 30 Ιουνίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγγραφή, τη διαµονή στη Θεσσαλονίκη κτλ.
θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.enl.auth.gr/gala) µόλις είναι
διαθέσιµες.
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