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Συν-θέσεις
Ετήσιο περιοδικό του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τεύχος 7
Νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις στη διδακτική των
γλωσσών
Οι σύγχρονες θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνολογικές καινοτομίες συμβάλλουν στην
εξέλιξη της διδακτικής των γλωσσών. Το περιοδικό θα δημοσιεύσει στο 7ο τεύχος του άρθρα
που σχετίζονται με τις νέες αυτές έρευνες, στρατηγικές και πρακτικές.
Η Συντακτική επιτροπή του περιοδικού θα δώσει προτεραιότητα στα εξής θεματικά πεδία:
-

-

Νέες μορφές εκμάθησης των γλωσσών που προκύπτουν από τη χρήση των νέων
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και/ή την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
Καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τους στόχους της εκμάθησης των γλωσσών, την
εφαρμογή τους και/ή την αξιολόγηση
Διαπολιτισμική διάσταση στη διδακτική των γλωσσών
Νέες επιτεύξεις των επιστημών της γλώσσας

Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν άρθρο σε μία από τις
παραπάνω θεματικές μπορούν να το αποστείλουν στις ακόλουθες διευθύνσεις:
syntheses7@gmail.com και kikikella@yahoo.com.
Τα άρθρα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική, τη γαλλική ή την
αγγλική γλώσσα και να συνοδεύονται από περίληψη 300 περίπου λέξεων καθώς και από 4
λέξεις-κλειδιά σε μία από τις άλλες δύο γλώσσες του περιοδικού. Όλα τα άρθρα θα
αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή.

Επιστημονική επιτροπή:
–
–
–
–

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Maddalena De Carlo, Universidad Politécnica de Valencia
Ana Gimeno-Sanz, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Άλκηστις Χιδίρογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συντακτική επιτροπή:
–
–
–
–
–
–
–

Παναγιώτης Αρβανίτης
Olivier Delhaye
Βασιλική Κέλλα
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Βάλια Μουσούρη
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Ολυμπία Τσακνάκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
υποβολής και παρουσίασης των άρθρων στη διεύθυνση:
http://syntheses.frl.auth.gr/instructions
Σημαντικές ημερομηνίες:
– Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των άρθρων: 30/09/2013.
– Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων: 31/01/2014.
– Το τεύχος 7 του περιοδικού πρόκειται να είναι διαθέσιμο τον Ιούλιο του 2014.

