Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας:
Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Βλάχος
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Γιατί ‘νομίζω ότι σε ξέρω’ και ‘αναρωτιέμαι
αν σε ξέρω’ αλλά όχι ‘νομίζω αν σε ξέρω’ και ‘αναρωτιέμαι ότι σε
ξέρω’»: Μία έρευνα αιχμής στη Θεωρητική, Πειραματική και
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία».
Επιστημονική Περιοχή: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες,
Γλωσσολογία
Φορέας Προέλευσης: Queen Mary University of London,
Ηνωμένο Βασίλειο
Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: 153.000 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού έργου

«Επιλέγοντας Ερωτήσεις Μερικής Αγνοίας:
Ενσωματώνοντας τη Θεωρητική με την Πειραματική και την
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»

Ο επιδιωκόμενος στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να επεκτείνει μία πρόσφατη, και πολλά υποσχόμενη, θεωρητική προσέγγιση
στην επιλογή προτασιακού συμπληρώματος σε νέους τύπους συμπληρωμάτων, και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξει την εν λόγω θεωρητική
προσέγγιση στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η βασική θεωρητική υπόθεση που θα ερευνηθεί είναι το κατά πόσο η επιλογή μίας πρότασης
μερικής αγνοίας ως συμπλήρωμα μπορεί να αναλυθεί ως περίπτωση ονοματοποίησης, ή αν όχι, γιατί.
Η τομή που φιλοδοξεί να κάνει το ερευνητικό πρόγραμμα είναι να συνδυάσει τη θεωρητική έρευνα αιχμής με πειραματικές και
εφαρμοσμένες μεθόδους. Για αυτόν τον σκοπό, το ερευνητικό πρόγραμμα θα διασφαλίσει την εγκυρότητα των εμπειρικών δεδομένων που
θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της θεωρητικής προσέγγισης μέσα από την ενσωμάτωση πειραματικών μεθόδων μέτρησης και
ανάλυσης της γλωσσικής συμπεριφοράς. Τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πειραματικά αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν ώστε να απαντηθεί ένα
ερώτημα μέγιστης σημασίας για το χώρο της Διδασκαλίας της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (μεταξύ άλλων): τα γραμματικά λάθη που αφορούν
την επιλογή προτασιακών συμπληρωμάτων από κατηγορήματα.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://sites.google.com/view/sequest

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Ο εν γένει αντικειμενικός στόχος αυτής της διεπιστημονικής ερευνητικής πρότασης είναι να πάρει μια νεοανεπτυγμένη, και πολλά υποσχόμενη, θεωρητική προσέγγιση για την επιλογή των προτάσεων ως
συμπληρωμάτων, και να την επεκτείνει σε νέους τύπους προτάσεων, και με αυτόν τον τρόπο, να
καθορίσει το πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί περεταίρω η ανάπτυξη και επέκταση της θεωρητικής
προσέγγισης. Η κεντρική θεωρητική υπόθεση που θα ερευνηθεί είναι το αν η επιλογή των προτάσεων
μερικής αγνοίας μπορεί να συμπυκνωθεί ως μία περίπτωση ονοματοποίησης, και αν όχι, γιατί.
Η τομή που επιζητεί να κάνει η προτεινόμενη μελέτη προς την επίτευξη αυτού του στόχου είναι το να
φέρει σε επαφή τη θεωρητική έρευνα αιχμής με πειραματικές και εφαρμοσμένες μεθόδους. Εκτός από
σημαντικό επιστημονικό αντίκτυπο, αυτή η τρίχρονη ερευνητική πρόταση αναμένεται να έχει ευρύτερη
αξία στα πεδία: (i) της Διδασκαλίας της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας σε μια
πιο ποικιλόμορφη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των
πολιτών της·(ii) των Γλωσσικών Διαταραχών, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς· και (iii)
της Τυπολογίας Γλωσσών, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους είναι ιδιαίτερα σημαντική
η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε αυτήν την περίοδο της
ακαδημαϊκής μου καριέρας. Πρώτον, το χρηματοδοτούμενο
ερευνητικό
πρόγραμμα
δημιουργεί
τις
κατάλληλες
προϋποθέσεις ώστε να διεκδικήσω μία θέση ΔΕΠ στα ΑΕΙ της
χώρας μου. Και δεύτερον, το ερευνητικό πρόγραμμα μου
παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσω στο άμεσο μέλλον
ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα με χώρα υλοποίησης
την Ελλάδα. Εν συντομία, η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
προάγει την ακαδημαϊκή μου καριέρα σε μία ιδιαίτερα ασταθή
αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Χρήστος Βλάχος

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420
info@elidek.gr
www.elidek.gr

