Βρυξέλλες, Μάρτιος 2022

Πρόσκληση για Αρθρογραφία / Εκδοτικό Σημείωμα 7ουΤεύχους
«Γλωσσικός αλφαβητισμός, Επικοινωνία και πολιτισμός»
Αγαπητά μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ,
Οι γλώσσες μας φέρνουν κοντά είναι το αγαπημένο σλόγκαν των ανά τον κόσμο μεταφραστών.
Υπάρχει μια όχι πάντα φανερή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρόπους επικοινωνίας και τις
γλώσσες (συμβατικές ή μη) που χρησιμοποιούμε, Η επικοινωνία αντλεί δύναμη από την γλώσσα
και οι γλώσσες βοηθούν στην επικοινωνία.
Ας θυμηθούμε την βαθιά επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο λόγος στον κόσμο και πως μία ομιλία
μπορεί να έχει τεράστια επίδραση σε μια ολόκληρη κοινωνία.
Η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να βρει την απαραίτητη ισορροπία
μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και παιδείας, δηλαδή μεταξύ γνωστικής
ανάπτυξης και πνευματικής καλλιέργειας. Ειδικότερα:
•
•
•
•

Οι άνθρωποι να μάθουν γλώσσες και να εξασκήσουν τον λόγο
Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στο γλωσσικό αλφαβητισμό
Η πολιτεία να βοηθήσει την διάδοση των γλωσσών και να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό
σύστημα
Οι Έλληνες να εμβαθύνουν την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της γλώσσας τους και της
επιρροής της στον πολιτισμό και την ιστορία του έθνους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απαιτούνται άλματα βελτίωσης σε όλους τους τομείς: στο εκπαιδευτικό
σύστημα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια και την τεχνική εκπαίδευση, στην
Τριτοβάθμια και την διασύνδεση της τελευταίας με την έρευνα και την καινοτομία και τις
εξειδικευμένες δράσεις και φορείς τους, καθώς και την δια βίου μάθηση συχνά μέσα στις
επιχειρήσεις. Απαιτούνται βαθιές αλλαγές νοοτροπίας και προσεγγίσεων, επίσης ανάπτυξης νέων
δεξιοτήτων κυρίως σε νέους τομείς τεχνολογίας και γνώσης και ίσως πάνω από όλα, κουλτούρας
συνεργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαρκούς μάθησης. Τέλος η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
και η σύνδεσή της με την ιστορία του έθνους χρήζουν πάντα προσοχής και μελέτης.
Για τους λόγους αυτούς αφιερώνουμε το 7ο τεύχος του περιοδικού e-Άλληλον, του τριμηνιαίου
διαδικτυακού περιοδικού του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των Νέων για
Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα (ΑΛΛΗΛΟΝ), στο θέμα
«Γλωσσικός αλφαβητισμός, Επικοινωνία και πολιτισμός» και καλωσορίζουμε σχετικά άρθρα.
Σκοπός μας είναι τα άρθρα αυτού του τεύχους να συμβάλλουν στην τόνωση της συζήτησης, να
ανοίξουν τον δρόμο για νέες ιδέες και να επιτρέψουν στους αναγνώστες μας ν' αποκτήσουν μια
πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις « γλωσσικές » εξελίξεις είτε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης
γλωσσικών δεξιοτήτων είτε στα γλωσσικά επαγγέλματα του μέλλοντος είτε στον τομέα της
επικοινωνίας. Τα θέματα μπορούν να αφορούν οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες
διαστάσεις και σκέψεις του θέματος καθώς και μεταξύ άλλων:
•

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της συνεχόμενης εσωτερικής
γλωσσικές εκπαίδευσης του προσωπικού κυρίως σε τομείς υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός;

•

Πώς μπορεί μέσω του γλωσσικού αλφαβητισμού να γίνει πιο ανταγωνιστική η παραγωγή
και να αναπτυχθούν οι εξαγωγές;

•

Ποιες είναι οι εξελίξεις στον τομέα των « γλωσσικών » επαγγελμάτων;

•

Πως μπορεί να προωθηθεί ο γλωσσικός αλφαβητισμός μέσω της εκπαίδευσης;

•

Το μέλλον της παγκόσμιας και της ελληνικής αγοράς γλωσσικής εργασίας: Νέα επαγγέλματα
και νέες δεξιότητες.

•
•
•

Οι γλώσσες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Σχέση γλώσσας και επικοινωνίας
Μη συμβατικές γλώσσες (νοηματική, γλώσσα σώματος, γλώσσες προγραμματισμού,
μουσική)
Οι lingua franca του σύγχρονου κόσμου
Ομιλίες που άλλαξαν την κοινωνία
Αλφάβητο και γλώσσα
Αλλόγλωσσες ομιλίες στα Ελληνικά
Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της στην εξέλιξη του ελληνικού
πολιτισμού

•
•
•
•
•

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα ειδικών και νέων στοχαστών (μεταπτυχιακών και
διδακτορικών φοιτητών). Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των
αρθρογράφων, με καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, πρακτικά παραδείγματα και συγκριτικές
αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί
τον Σεπτέμβριο 2022.
Διαδικασία υποβολής άρθρων
• Παρακαλούμε στείλτε μας ένα σύντομο email στο periodiko@allilonnet.gr για να εκφράσετε το
ενδιαφέρον σας για τη συμβολή, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα δομής. Θα
σας απαντήσουμε με την καταρχήν αποδοχή ή παρατηρήσεις.
• Τα άρθρα θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους/στις συγγραφείς με προτάσεις για βελτίωση
το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή τους.
• Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες
αναθεωρημένο άρθρο σας σε ένα μήνα μετά την αποδοχή του για επικείμενη δημοσίευση.
• Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, δίχως να αποκλείεται και η
γαλλική, θα εξεταστούν για δημοσίευση. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 10001200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές βιβλιογραφικές αναφορές.
• Περίληψη: Ο συγγραφέας αναφέρει σε 3-4 γραμμές τον λόγο που τον ώθησε να γράψει το
άρθρο, την χρησιμότητα του άρθρου και προστιθέμενη αξία στην οποία αποσκοπεί, ώστε ο
αναγνώστης ν' αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της πληροφόρησης, που το άρθρο θα
του προσφέρει. Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για τις αναρτήσεις του άρθρου στα
κοινωνικά μας δίκτυα.

• Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος
προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που επαναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό
πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο e-Αλληλον.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στις Οδηγίες για αρθρογράφους
Με τιμή,
Για την e-Άλληλον
Άγγελος Παγκράτης, Εκδότης
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης
Παναγιώτης Αλεβαντής, Προσκεκλημένος εκδότης

