הכינוס המ"ה של איל"ש
קול קורא
הכינוס המ"ה של איל"ש ,האגודה הישראלית לבלשנות שימושית ,יתקיים ביום שלישי ,כ"ג בתשרי
תשע"ט ( 2באוקטובר  ,)2018באוניברסיטה הפתוחה ,קמפוס רעננה.
אנו מזמינים את חברי האגודה לשלוח הצעות להרצאות ולמושבים בנושאי הליבה של הכינוס:
* רכישת שפה ראשונה והוראתה

* מערכות לשוניות אלטרנטיביות

* רכישת שפה שנייה והוראתה

* לשון באמצעי התקשורת האלקטרוניים

* שפות רשמיות בישראל

* עריכה לשונית

* שפות יהודיות

* סוציולינגוויסטיקה

* מילונאות

* מדיניות לשונית

* חקר השיח והסגנון

* חינוך לשוני

* חקר התרגום

* טכנולוגיה בהוראת שפה

* רב-לשוניות

* מבחנים והערכה ()testing & evaluation

* מחקר לשוני מבוסס-קורפוס
אנו קוראים בזאת להגיש הצעות להרצאות בנות  25דקות (כולל שאלות ותשובות) או הצעות לארגון
מושבים עד לתאריך י"ז בתמוז תשע"ח ( 30ביוני .)2018
ההצעות יוגשו ככותרת  +תקציר בעברית (עד  300מילה) בצירוף  4-3פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים.
את ההצעות  -בעילום שם  -יש לשלוח באמצעות הטופס המצורף למטה לכתובת דוא"ל
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או באמצעות הטופס המקוון הנמצא בקישור זה.
אין לציין את שם המחבר(ים) בגוף ההצעה ,אלא רק במקום המיועד לכך בטופס המצורף .אין להגיש
הצעות שכבר הוצגו בעבר.
כל ההצעות יעברו הליכי שיפוט ,ותשובות יתקבלו בדואר אלקטרוני עד תחילת חודש אוגוסט .2018
המחברים מתבקשים להקפיד על ניסוח נאות כיאה לפרסום בחוברת התקצירים.
על־פי תקנון האגודה הישראלית לבלשנות שימושית ,הצגת הרצאה או ארגון מושב בכינוס מותנים
בחברות באגודה .ראו פרטים באתר איל"ש.
דמי ההרשמה להשתתפות בכנס 100 :ש"ח 40+ש"ח על חברות באיל"ש.
הוועדה המארגנת:
ד"ר נורית מלניק ,המחלקה לספרות ,ללשון ,ולאמנויות ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אורנה בן נתן ,המחלקה לספרות ,ללשון ,ולאמנויות ,האוניברסיטה הפתוחה

טופס להגשת הצעה לכינוס איל"ש המ"ה
תואר ,שם פרטי ושם משפחה:
שיוך מוסדי וכתובת המוסד:
כתובת פרטית:
טלפון בבית:
טלפון נייד:
דואר אלקטרוני:
שרטוט ביוגרפי מקצועי קצר (עד  100מילים):

כותרת ההצעה:
לאילו נושאי ליבה ,המצוינים לעיל ,מתאימה ההצעה?

אופי ההצעה (הרצאה  /מושב):
תקציר (עד  300מילה):

שימו לב ,נוסף למילוי הטופס אנא מלאו את הפרטים בטופס המקוון.

