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Κύριοι οµιλητές:
• Brian Street, Οµότιµος Καθηγητής 
 στο King’s College του Λονδίνου  
• Jackie Marsh, Καθηγήτρια 
 στο Πανεπιστήµιο του Sheffield 
• Αργύρης Αρχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 στο Πανεπιστήµιο Πατρών

Οργανωτής Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία 

Ιστοχώρος Συνεδρίου:
http://www.pi.ac.cy/literacy/gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
+357 22402306,  +357 22402345



Στη σύγχρονη κοινωνία, η έννοια του γραµµατισµού 

είναι συνεχώς µεταβαλλόµενη και ρευστή. Η δραµατική ανα-

βαβάθµιση της τεχνολογίας, η αλλαγή στον τρόπο επικοινω-

νωνίας και στην έννοια της πληροφορίας, καθώς και οι 

συνεχείς κοινωνικές αλλαγές στα κράτη, την εποχή της 

παγκοσµιοποίησης, αποτελούν µόνο µερικές συνιστώσες στη 

σύγχρονη εννοιολόγηση του γραµµατισµού. Αφενός, όσον 

αφορά στη διαδικασία του γραµµατισµού, διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει µια πολλαπλότητα και συνθετότητα: πολλαπλοί γραµ-

µατισµοί, πολυγραµµατισµοί, πολλοί τρόποι να γίνει κάποιος 

εγγράµµατος, διαφορετικοί σηµειωτικοί τρόποι και συνεχώς 

µεταβαλλόµενα και νέα κειµενικά είδη και τροπικότητες. 

Αφετέρου, όσον αφορά στα άτοµα και τις κοινότητες, αναδει-

δεικνύονται συνεχώς νέες κοινότητες γραµµατισµού, µε δια-

φορετικές πρακτικές. Μέσα σε όλη αυτή την πολλαπλότητα, ο 

ρόλος της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει στις διά-
φορες πτυχές του γραµµατισµού, να αναδείξει συναφή µε 
αυτές ζητήµατα και να λειτουργήσει ως µια δυναµική πλατ-
φόρµα ανταλλαγής θεωρητικών θέσεων, ερευνητικών πορι-
σµάτων και καλών πρακτικών.  

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ακαδηµαϊκούς, ερευνη-
τές/τριες, εκπαιδευτικούς, µεταπτυχιακούς - διδακτορικούς/ές 
φοιτητές/τριες, εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανισµών 
(ΜΚΟ) και άλλων οργανισµών, που επιδεικνύουν έµπρακτο 
ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση στο συγκεκριµένο θέµα. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα µπορούν να συµµετάσχουν 
στο Συνέδριο είτε µε απλή παρακολούθηση είτε µε εισηγήσεις 
σε παράλληλες συνεδρίες ή µε συµµετοχή σε συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης και σε βιωµατικά εργαστήρια, ακόµα 
και µε φιλοτέχνηση αφισών. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα µπορέσουν να πα-
ρακολουθήσουν 300 άτοµα και η συµµετοχή είναι δωρεάν. 
Θα τηρηθεί, όµως, αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

∆ήλωση για συµµετοχή στο Συνέδριο µε ανακοίνωση
Όσοι/ες επιθυµούν να συµµετάσχουν µε ανακοινώσεις στο 
Συνέδριο µπορούν να υποβάλουν περίληψη της πρότασής τους 
(µέχρι 500 λέξεις) µέχρι την 15η Ιουνίου 2015, συµπληρώνο-
ντας το έντυπο («ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ») 
που µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Η περί-
ληψη της εισήγησης/ανακοίνωσης, µαζί µε το επισυναπτόµενο 
έντυπο, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
literacy_cyprus@cyearn.pi.ac.cy.

Η πρόταση πρέπει να αφορά σε µία από τις πιο κάτω θεµατικές:
• Αναδυόµενος / Αναπτυσσόµενος γραµµατισµός
• Γραµµατισµός και διδακτικές πρακτικές στη ∆ηµοτική 
 και στη Μέση Εκπαίδευση
• Πολυγραµµατισµοί, πολυτροπικότητα και τεχνολογία
• Πολυγλωσσία, διγλωσσία
• Λογοτεχνία, Φιλαναγνωσία
• Γραµµατισµός εκτός σχολείου  
• Γραµµατισµός και κοινωνικοί φορείς
• ∆ια βίου Μάθηση και γραµµατισµός
• Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας  
 και γραµµατισµός 
• Εκπαιδευτική πολιτική και γραµµατισµός 
• Έρευνα και γραµµατισµός 

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν και τα αποτελέσµατα της αξιο-
λόγησής τους θα αποσταλούν στους/στις υπεύθυνους/ες για την 
αλληλογραφία συγγραφείς, το αργότερο µέχρι τις 15 Ιουλίου 
2015.

Πρακτικά Συνεδρίου
Όσοι/ες συγγραφείς επιθυµούν να συµπεριληφθεί η εργασία 
τους στα πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει, µετά την έγκριση 
της περίληψής τους, να υποβάλουν το πλήρες κείµενο µέχρι την 
15η Σεπτεµβρίου 2015. Το πλήρες κείµενο (έκτασης µέχρι 3000 
λέξεων) θα αξιολογηθεί εκ νέου και ο/η υπεύθυνος/η για την 
αλληλογραφία συγγραφέας θα ειδοποιηθεί σχετικά µέχρι την 30η  
Νοεµβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πλήρη κείµενα θα ανακοινω-
θούν αργότερα. Σηµειώνεται ότι µόνο εργασίες που θα έχουν πα-
ρουσιαστεί στο Συνέδριο θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά.

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες

Υποβολή Περίληψης

Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
αξιολόγησης περιλήψεων

Επιβεβαίωση συµµετοχής
για όσους θα συµµετάσχουν 
µε ανακοίνωση  
σε ηλεκτρονικό σύνδεσµο 
που θα σας αποσταλεί.

Υποβολή πλήρους 
κειµένου για συµπερίληψη 
στα πρακτικά

∆ήλωση συµµετοχής για 
απλή συµµετοχή

∆ιεξαγωγή Συνεδρίου

Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
αξιολόγησης κειµένων 
για τα πρακτικά

Καταληκτική 
Προθεσµία 

  
15 Ιουνίου 2015

15 Ιουλίου 2015 

31 Αυγούστου  2015 

15 Σεπτεµβρίου 2015 

21 Σεπτεµβρίου - 10
Οκτωβρίου 2015 

23 - 24 Οκτωβρίου 
2015 

30 Νοεµβρίου 2015


