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Θέμα: Συνέδριο με θέμα « Language teaching and the pandemic: a shift to a new
era?», 27 και 28 Νοεμβρίου 2021
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2021, θα
πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά, Συνέδριο με θέμα «Language teaching and the
pandemic: a shift to a new era?». Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο
Εκπαιδευτικών Αγγλικής (CyTEA), με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Συνδέσμου IATEFL
LTSIG (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).
Το Συνέδριο περιλαμβάνει 40 ομιλητές από διάφορες χώρες με θεωρητικές και πρακτικές
εισηγήσεις καθώς και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, το συνέδριο θα εστιάσει σε θέματα που
σχετίζονται με πτυχές της διδασκαλίας γλωσσών, που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως
διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, ελπίζει να προσφέρει μια
ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών για ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, και
φοιτητές, ώστε να ανταλλάξουν γνώσεις και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τρέχουσες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, έρευνα και πρακτικές για τη διδασκαλία και την εκμάθηση
γλωσσών τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή.
Στους κύριους ομιλητές του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί
όπως οι: Greg Kessler (Ohio University, U.S.A.), Sophia Mavridi (De Montfort University,
U.K.), Michał B. Paradowski (University of Warsaw).

Για καλύτερη οργάνωση προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να κάνουν
έγκαιρα

την

εγγραφή

τους

στον

ηλεκτρονικό

σύνδεσμο,

https://forms.gle/Wf1N8QN8joa1XvkYA .
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχουν αναρτημένες
στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://cytea.weebly.com/cytea-annual-conference-2021.html .
Όσοι εγγραφούν στον πιο πάνω σύνδεσμο θα πάρουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον σύνδεσμο
και όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή συμμετοχή τους.
Ενημερώνουμε ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα
δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.
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