
 
CALL FOR PAPERS 
6th International Conference ‘Crossroads of Languages and Cultures’ (CLC6): Plurilingualism, 
Variation, Spaces of Literacy  
 
The 6th International Conference ‘Crossroads of Languages and Cultures’ (CLC 6) will take place at 
the University of Cyprus between October 23 and October 25 2020. The main theme of CLC6 is the 
charting of the relationship between plurilingualism, linguistic variation, hybrid linguistic 
performances and alternative literacies. The hybridity and superdiversity of the contemporary 
linguistic landscape has been long acknowledged. Do language pedagogies  treat language as a 
complex semiotic resource? Do such pedagogies forge links between pluri- or multilingualism, 
linguistic variation, translanguaging and alternative literacy practices within and outside of the school 
context? Do such extant models ultimately debunk dominant literacy policies and practices?  
       We welcome papers on any aspect of multilingualism and linguistic variation and their place in 
the school, at home and in alternative literacy sites. We also welcome proposals for a number of 
symposia and workshops  on these or related themes. 
 
Pleanry speakers: 
Professor Ofelia García, City University of New York 
Professor Clare Mar-Molinero, University of Southampton 
Professor Eleni Skourtou, University of the Aegean 
 
Crossroads 6 is organized by the University of Cyprus (www.ucy.ac.cy) and the Open University of 
Cyprus (www.ouc.ac.cy) with the cooperation of Polydromo 
(http://polydromo.web.auth.gr/index.php/el-gr/). 
 
Abstract submission for individual papers, symposia and workshops: 
Abstracts for papers should be no longer than 500 words, including references and keywords. 
Presentations will last 20 minutes, followed by 10 minutes for discussion. Authors should indicate 
whether they prefer an oral or a poster presentation.  
 

Abstracts for symposia on specific thematic areas should include a 300 word introduction (including 
references and keywords) followed by the abstracts of individual papers; these should be no longer 
than 300 words each, including references and keywords. Symposium papers will last 20 minutes, 
followed by 10 minutes for discussion for each paper and 30 minutes for discussion at the end. 
 
Abstracts for workshops should include a 300 word introduction (including references and 
keywords), the topics and brief summaries of individual presentations and/or activities and details of 
the main organizer and co-organizers. Workshops may not last longer than 90 minutes. 
 
 
Important dates: 
15 March 2020   Deadline for abstract submission 
30 April 2020   Notification of acceptance  
1 May 2020   Registration opens  
23-25 October 2020  Conference  
 
 
Conference website: http://cyprusconferences.org/clc6/ 
 
 
 
 



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
6ο Διεθνές Συνέδριο ‘Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών’ (CLC6): Πολυγλωσσία, 
Γλωσσική Ποικιλότητα, Χώροι Γραμματισμού  
 

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο ‘Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών’ (CLC6) θα λάβει χώρα στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις 23 ως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η 
χαρτογράφηση της σχέσης  μεταξύ της πολυγλωσσίας, της γλωσσικής ποικιλότητας, των υβριδικών 
γλωσσικών επιτελέσεων και των εναλλακτικών γραμματισμών. Η έρευνα συζητά εδώ και καιρό την 
υβριδικότητα και την υπερποικιλότητα του σύγχρονου γλωσσικού τοπίου. Αντιμετωπίζεται όμως η 
γλώσσα ως σύνθετος σημειωτικός πόρος στην παιδαγωγική πράξη; Καλλιεργούνται σχέσεις 
ανάμεσα στην πολυγλωσσία, τη γλωσσική ποικιλότητα, τη διαγλωσσικότητα και εναλλακτικούς 
γραμματισμούς, εντός και εκτός του σχολικού συγκειμένου; Αυτές οι σχέσεις και εναλλακτικές 
παιδαγωγικές πρακτικές είναι ικανές να αποδομήσουν  κυριάρχες προσεγγίσεις, πολιτικές και 
πρακτικές γραμματισμού;  
    Στο θέμα του συνεδρίου εμπίπτουν έρευνες για τις διάφορες πτυχές της πολυγλωσσίας και της 
γλωσσικής ποικιλότητας και της θέσης τους στο σχολείο, στο σπίτι και σε εναλλακτικούς χώρους 
γραμματισμού. Θα γίνουν επίσης δεκτά συμπόσια και εργαστήρια για τα παραπάνω ή άλλα συναφή 
θέματα.  
 
Πρσκεκλημένες ομιλήτρες: 
Professor Ofelia García, City University of New York 
Professor Clare Mar-Molinero, University of Southampton 
Καθηγήτρια Ελένη Σκούρτου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

Το CLC6 οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (www.ouc.ac.cy), σε συνεργασία με το Πολύδρομο 
(http://polydromo.web.auth.gr/index.php/el-gr/). 
 

Υποβολή περιλήψεων για ανακοινώσεις, συμπόσια και εργαστήρια: 
Οι περιλήψεις για ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις, μαζί με τις 
βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά. Οι ανακοινώσεις θα διαρκούν 20 λεπτά και θα 
ακολουθούνται από συζήτηση 10 λεπτών. Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν αν προτιμουν 
προφορική ή αναρτημενη ανακοίνωση. 
    Οι περιλήψεις για συμπόσια σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια 
εισαγωγή 300 λέξεων (μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά) και τις περιλήψεις 
των ανακοινώσεων του συμποσίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις, μαζί με 
τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά. Οι ανακοινώσεις θα διαρκούν 20 λεπτά και θα 
ακολουθούνται από συζήτηση 10 λεπτών μετά από κάθε ανακοίνωση, ενώ στο τέλος του 
συμποσίου θα υπάρχει μισή ώρα για συζήτηση και συμπεράσματα.  
    Οι περιλήψεις για εργαστήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια εισαγωγή 300 λέξεων (μαζί με τις 
βιβλιογραφικές αναφορές και τις λέξεις-κλειδιά), τα θέματα του εργαστηρίου και σύντομες 
περιλήψεις των προτεινόμενων παρουσιάσεων ή δραστηριοτήτων, όπως και τα στοιχεία της κύριας 
διοργανώτριας/τή και των συνδιοργανωτριών/τών. Η διάρκεια των εργαστηρίων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 90 λεπτά.  
 
Σημαντικές ημερομηνίες: 
15 Mαρτίου 2020:  Τελευταία προθεσμία υποβολής περιλήψεων  
30 Απριλίου 2020  Ειδοποίηση για αποδοχή της περίληψης  
1 Μαΐου 2020   Έναρξη εγγραφών 
23-25 Οκτωβρίου 2020 Συνέδριο 
 
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://cyprusconferences.org/clc6/	


