
    ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ “CIVIS NETWORK FOR MULTILILINGUALISM” 

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου CIVIS συγκροτήθηκε το ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ “CIVIS NETWORK FOR MULTILILINGUALISM”, στο οποίο μετέχουν 

ειδικοί στον διεπιστημονικό χώρο της πολυγλωσσίας από όλα τα πανεπιστήμια της 

ευρωπαϊκής αυτής συμμαχίας (ΕΚΠΑ, Aix-Marseille Université, Universitatea din București, 

Université libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza Università di Roma, 

Stockholm University, Eberhard Karls Universität Tübingen και University of Glasgow). Aπό 

πλευράς ΕΚΠΑ, στις διεργασίες δημιουργίας του ΔΙΚΤΥΟΥ συμμετείχε το Κέντρο Αριστείας 

για την πολυγλωσσία και τη γλωσσική πολιτική. 

Το ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το Πανεπιστήμιο της 

Στοκχόλμης και το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, οργανώνει την πρώτη διαδικτυακή σειρά 

σεμιναρίων, με τίτλο: MULTILINGUALISM: THE LANGUAGE OF CIVIS. 

Τα σεμινάρια συγκροτούν έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 12 ωρών και απευθύνονται σε 

τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε νέους επιστήμονες από όλα τα 

πανεπιστήμια του CIVIS, αρκεί να διαθέτουν υπόβαθρο γνώσεων σε κάποιους από τους εξής 

επιστημονικούς κλάδους: Κοινωνιογλωσσολογία, Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, 

Ψυχογλωσσολογία, Διδακτική Γλώσσας, Διαγλωσσική Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, 

Πολιτισμικές Σπουδές, Κοινωνικές-Πολιτισμικές Επιστήμες. Ο κύκλος σεμιναρίων 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του CIVIS ΗUB2 και την εκδήλωση συντονίζει και φιλοξενεί 

το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. 

Οι ομιλίες θα γίνουν στα αγγλικά, αλλά θα χρησιμοποιηθούν επίσης η γαλλική και 

η ισπανική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και 

να μετέχουν σε ένα πρότζεκτ αξιοποιώντας γλώσσα/ες που γνωρίζουν. Στο τέλος κάθε δίωρου 

σεμιναρίου θα υπάρχει ερωτηματολόγιο feedback προς τους συμμετέχοντες, οι οποίοι με την 

εγγραφή τους στον κύκλο καλούνται να παρακολουθήσουν και τα τέσσερα σεμινάρια. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα του 

προγράμματος. Εκεί θα αναρτώνται πληροφορίες καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους 

εγγεγραμμένους. Στους μετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ διερευνάται 

και η διαδικασία επίδοσης του "CIVIS- badge". 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και να εγγραφούν στα σεμινάρια στον 

σύνδεσμο:  

https://eventos.uam.es/71392/detail/seminar-series_-multilingualism-the-language-of-

civis.html.  
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