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3o Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών:  Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και 
Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση 

 
 
Η Παιδαγωγική Σχολή (Π.Τ.Δ.Ε. & Τ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Θ. και η ομάδα «Πολύδρομο» σας 
προσκαλούν να συμμετάσχετε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών:  
Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση» που 
διοργανώνεται στις 30-31 Μαϊου  2014 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
 Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές/τριες που ασχολούνται με τη δι/πολυγλωσσία και τις 
νέες οπτικές και προσεγγίσεις που αφορούν τις γλωσσικές πολιτικές και την εκπαίδευση.  Το τρίτο κατά 
σειρά Σταυροδρόμι  επιχειρεί να διερευνήσει τα όρια των γλωσσών, της διγλωσσίας και της εναλλαγής 
κωδίκων και να διερευνήσει ζητήματα διαγλωσσικότητας, αλλά  και  γλωσσικών πολιτικών στην 
εκπαίδευση. 
 Το συνέδριο οργανώνεται σε δύο θεματικούς άξονες που θα αντιστοιχούν  στις δύο μέρες του 
συνεδρίου: 
1. Δι/Πολυγλωσσία και διαγλωσσικότητα στην εκπαίδευση 
2. Γλωσσικές πολιτικές στην εκπαίδευση 
 
Εισηγήσεις 
Παρακαλούμε, εφόσον  ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε κάποια ερευνητική σας εργασία να μας στείλετε  
τον τίτλο, την περίληψη της εισήγησης (έως 300 λέξεις) στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και τη 
θεματική της ημέρας στην οποία εντάσσεται, σημειώνοντας πριν από τον τίτλο το όνομα, την ιδιότητα, 
τον φορέα που εκπροσωπείτε και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) . Μπορείτε να 
στείλετε την περίληψή σας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
polydromo@polydromo.gr. Οι προτεινόμενες εργασίες θα τεθούν υπό κρίση και η λίστα των 
ανακοινώσεων θα οριστικοποιηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.  Το κόστος της συμμετοχής με 
ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 40 ευρώ και 20 ευρώ για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή μέλη της 
ομάδας ‘Πολύδρομο’ και μπορεί να καταβληθεί κατά την εγγραφή σας στο συνέδριο (30.5.14). 
 
Εγγραφές 
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου χωρίς δική σας 
εισήγηση, παρακαλούμε να μας στείλετε το όνομα και την ιδιότητά σας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@polydromo.gr. Το κόστος της εγγραφής είναι 30 ευρώ και 20 ευρώ για 
φοιτητές/τριες ή μέλη της ομάδας ‘Πολύδρομο’, τα οποία μπορείτε να καταβάλλετε κατά την εγγραφή 
σας στο συνέδριο, το πρωί της Παρασκευής 30/5/14.  
 
Γλώσσες του συνεδρίου: Ελληνικά και Αγγλικά 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με την ομάδα ‘Πολύδρομο’ polydromo@polydromo.gr 
ή το ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, κ. Γαζάνη: egazani@nured.auth.gr
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A R I S T O T L E  U N I V E R S I T Y  O F  
T H E S S A L O N I K I   

 
CALL FOR AN INTERNATIONAL CONFERENCE 

 
3rd Crossroad of languages and cultures: Issues of Bi/Multilingualism, Translanguaging and 

Language Policies in Education 
 
Τhe Faculty of Education (Schools of Early Childhood and Primary School Education) of the Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece and the group on bilingualism and  multiculturalism in education and 
society, ‘Polydromο’ invite you to participate in the 3rd International Conference ‘Crossroads of 
languages and cultures: issues of bi/multilingualism, translaguaging and language policies in 
education’, which will take place on 30-31 May 2014 in the Tower of the Faculty of Pedagogy of the 
Aristotle University of Thessaloniki.   
 The conference is addressed to researchers in bi/multilingualism and new approaches towards 
language policies in education.  The third Crossroads attempts to investigate language borders and 
transcend issues of bilingualism and code-switching, moving towards issues of translanguaging and 
language policies in education.   
 The two thematic axis of the conference are 

1. Bi/multilingualism and translanguaging in education 
2. Language policies in education 

 
Papers 
All those interested in presenting a research paper are requested to send us the title, abstract (up to 300 
words) and the theme in which it belongs, writing first their name, title, the institution they represent and 
their email.  The proposals need to be sent to polydromo@polydromo.gr by February 28, 2014.  The 
abstracts will be reviewed and the list of accepted papers will be announced by April 30, 2104. The 
registration fee for participants is 40 euros and 20 euros for postgraduate students or members of 
‘Polydromo’ group and it can be paid upon registration (30.5.14). 
 
Registration 
All those interested in attending the conference without presenting a paper, please send us your name 
and title by March 31, 2014 to info@polydromo.gr. The cost of registration is 30 euros and 20 euros for 
students or members of ‘Polydromo’ group and it can be paid on the morning of Friday 30/5/14.  
 
Conference languages: Greek and English  
 
For more information, please contact ‘Polydromo’ group: polydromo@polydromo.gr or the School of 
Early Childhood Education, Ms Gazani: egazani@nured.auth.gr  
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