
 

International Language Week – Αθήνα 2022 

 

Το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών καθώς και το Εργαστήριο 
Έρευνας και Μελέτης της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής 
Γραμματολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) 
διοργανώνουν σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών και το Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου Aschaffenburg 
(Γερμανία) από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2022 την διαθεματική 
International Language Week – ILW 2022 (Διεθνής Εβδομάδα 
Γλωσσών), η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα και έχει λάβει έως 
τώρα μεταξύ άλλων χώρα στο Aschaffenburg/Γερμανία, στην Taipeh/Ταιβάν, στο 
Billings/Montana (ΗΠΑ) και στο Seinäjoki/Φινλανδία. 

Με τίτλο «Mapping Cross Roads: Cultures, Languages and Literatures 
(Χαρτογραφώντας Σταυροδρόμια: Πολιτισμοί, Γλώσσες και 
Λογοτεχνίες)» η ILW 2022, που θα έχει υβριδική μορφή, έχει ως στόχο να 
προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την επέκταση των ήδη υφιστάμενων 
συνεργασιών, αλλά και τη διαμόρφωση νέων διαπολιτισμικών και 
διεπιστημονικών συμπράξεων. 

Στο πλαίσιο της ILW θα προσφερθούν μαθήματα, εργαστήρια και ομιλίες. Η ILW 
απευθύνεται τόσο σε καταξιωμένους όσο και σε νέους επιστήμονες, οι ειδικότητες 
των οποίων είτε εμπίπτουν στα παρακάτω πεδία είτε τα συνδυάζουν 
διεπιστημονικά: 

 Διαπολιτισμική επικοινωνία 
 Διδακτική ξένων γλωσσών 
 Λογοτεχνία και Συγκριτική Φιλολογία 
 Διδακτική της Λογοτεχνίας 
 Πολιτισμικές Σπουδές 
 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
 Θεωρητική Γλωσσολογία 

 

 

 



Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ILW 2022 εμπλουτίζοντάς την με τις 
γνώσεις και την τεχνογνωσία σας, με την παρουσίαση νέων θεωρητικών 
εργαλείων και/ή την εφαρμογή στην πράξη καινοτόμων και διεπιστημονικών 
μεθόδων, είστε ευπρόσδεκτοι να συμβάλετε από κοινού σε σεμινάρια και 
εργαστήρια, αλλά και να κάνετε οι ίδιοι μια διάλεξη, να οργανώσετε ένα 
workshop και/ή να προσφέρετε ένα μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες. 

Δηλώσεις συμμετοχής μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια 
περίληψη (έως 300 λέξεις) μπορούν να σταλούν έως τις 15 Ιουνίου 2022 στην 
διεύθυνση ilw.athen2022@gmail.com. Στις 20 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν οι 
προτάσεις που έχουν γίνει δεκτές, καθώς και η πρώτη εκδοχή του προγράμματος. 
Επιλεγμένα άρθρα θα δημοσιευτούν στην μονογραφική σειρά του περιοδικού του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ): http://lexis-
de.gs.uoa.gr/. 

Γλώσσες της ILW 2022 είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Ελληνικά.  

Το κόστος συμμετοχής για όσους προέρχονται από τον ελληνικό ακαδημαϊκό 
χώρο για παρουσιάσεις online ανέρχεται στα 50 ευρώ και για ομιλητές που θα 
συμμετάσχουν δια ζώσης στην ILW 2022 στα 100 ευρώ. Φοιτητές και φοιτήτριες, 
όπως και υποψήφιοι και υποψήφιες διδάκτορες μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς 
επιβάρυνση και το ίδιο ισχύει και για όσους παρακολουθήσουν την ILW 2022 
διαδικτυακά. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ILW 2022 δια ζώσης 
το κόστος ανέρχεται στα 35 ευρώ. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης / συμμετοχής. 

Η δια ζώσης συμμετοχή είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή για την ανταλλαγή 
επιστημονικών απόψεων και γόνιμων συζητήσεων και την παροχή δυνατότητας 
στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους. 

Σας παρακαλούμε να προωθήσετε την πρόσκληση σε πιθανούς ενδιαφερόμενους 
συναδέλφους και φοιτητές σας! Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην ILW 
2022! 

Η οργανωτική επιτροπή 
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