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Ο μετασχηματισμός του σχολείου στον 21ο αιώνα: 

Θέσεις - Αντιθέσεις - Συγκλίσεις 

 

 
 

 
Ι. ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ   

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΣΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ/ΕΙΗΓΗΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ) 
 

 

Γενικζσ οδηγίεσ 

Μορφι εγγράφου: Ζγγραφο Microsoft word (.doc ι .docx) και όχι άλλθσ εφαρμογισ, το 
οποίο να μθν υπερβαίνει ςε όγκο δεδομζνων τα 2 ΜΒ.   
Ζκταςθ κειμζνου: Σα κείμενα που κα κατατεκοφν πρζπει να ζχουν ςυνολικι ζκταςθ 
αυςτθρά από 7 ζωσ 10 ςελίδεσ (2.500 ζωσ 4.000 λζξεισ). 
Διάταξθ ςελίδασ: Μζγεκοσ: A4 (21 x 29.7 cm). Προςανατολιςμόσ: κατακόρυφοσ. Περικϊρια: 
πάνω, κάτω, αριςτερά, δεξιά 2,5 εκ.  
Γραμματοςειρά: ε όλεσ τισ περιοχζσ χρθςιμοποιοφμε: Calibri. Χρϊμα: αυτόματα (μαφρο). 
Παράγραφοσ: Διάςτιχο: μονό. Διάςτθμα και εςοχζσ: όπου απαιτείται. Δθμιουργοφμε εςοχζσ 
με τουσ ςτθλοκζτεσ (εςοχι: 1 εκ.) και όχι πατϊντασ τα πλικτρα tab ι space. 
Σίτλοι ενοτιτων-υποενοτιτων: Χρθςιμοποιοφμε παντοφ πεηά γράμματα. Γράφουμε τουσ 
αρικμοφσ χειροκίνθτα και όχι με τθν αυτόματθ αρίκμθςθ. Προτείνουμε θ διάρκρωςθ του 
περιεχομζνου να μθν υπερβαίνει τα δφο επίπεδα (ενότθτεσ, υποενότθτεσ). Τποενότθτεσ 
τρίτου επιπζδου (π.χ. 1.2.1) πρζπει να αποφεφγονται. 
Πίνακεσ, Γραφιματα και Πλαίςια: Προτείνουμε να ειςάγονται ςε μορφι εικόνασ. 
Εναλλακτικά, επιλζγουμε απλό ςτυλ γραμμϊν (μονι γραμμι, πλάτοσ 1/5 ςτ.). το 
εςωτερικό των πινάκων δεν ειςάγουμε αυτόματθ αρίκμθςθ ι κουκκίδεσ, εςοχζσ και 
διάςτθμα παραγράφων. Μζγεκοσ γραμματοςειράσ ςτο εςωτερικό των πινάκων 10 ςτ. 
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Βάηουμε λεηάντεσ πάνω από τουσ πίνακεσ, με αρίκμθςθ (Πίνακασ 1, Πίνακασ 2 κ.ο.κ.), με  
μζγεκοσ γραμματοςειράσ 10, ςτυλ ζντονθ γραφι (Βold), απόςταςθ από τθν εικόνα 6 ςτ.  
 
Παράδειγμα:  
 

Πίνακασ 1: Εργαςίεσ 3ου υνεδρίου Π.Δ.Ε. Κρήτησ 

 Ειςθγιςεισ Εργαςτιρια Αναρτθμζνεσ φνολο 

1
θ
 θμζρα 50 5 10 65 

2
θ
 θμζρα 50 5 10 65 

φνολο 100 10 20 130 

 

Εικόνεσ: Δεν πρζπει να είναι ογκϊδθ αρχεία, να μθν ζχουν υπερβολικζσ διαςτάςεισ, να 

ζχουν ςωςτά περικϊρια ϊςτε να μθν χρειάηονται περικοπι, να αφοροφν ςε καίριεσ 

πλθροφορίεσ και να μθν περιζχουν προςωπικά δεδομζνα. τοίχιςθ: ςτο κζντρο. 

Αναδίπλωςθ κειμζνου: ςε ευκυγράμμιςθ με το κείμενο (όχι ερμθτικι). Βάηουμε λεηάντεσ 

κάτω από τισ εικόνεσ, με αρίκμθςθ (Εικόνα 1, Εικόνα 2 κ.ο.κ.), με ςτοίχιςθ ςτο κζντρο, 

μζγεκοσ γραμματοςειράσ 10 ςτ. και ςτυλ ζντονθ γραφι (Βold).  

 

Παράδειγμα: 

 

 
Εικόνα 1: Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Κρήτησ 

 
ημείωςη: Επιςθμαίνεται κι εδϊ ότι προτείνεται οποιοδιποτε πρόςκετο περιεχόμενο ςτα 
κείμενα, όπωσ Πίνακεσ, Γραφιματα, Εικόνεσ, χεδιαγράμματα, κ.λ.π. να ειςάγονται με τθ 
μορφι εικόνασ. 
 
Κουκκίδεσ και αρίκμθςθ ςτο ςϊμα κειμζνου: ε λίςτεσ που υπάρχουν ςτο κείμενο των 
υποενοτιτων χρθςιμοποιοφμε απλι μορφι κουκκίδασ, όπωσ ςτο παράδειγμα, ενϊ για 
αρίκμθςθ τουσ αρικμοφσ 1, 2, 3 κ.λπ. Εςοχι παραγράφου: 0,63. Παραδείγματα: 

 Μορφι κουκκίδασ 
1. Μορφι αρίκμθςθσ 

1.1. Δεφτερο επίπεδο αρίκμθςθσ 

Αποφεφγουμε: Δεν ενδείκνυται θ άςκοπθ και θ ςυχνι χριςθ τθσ ζντονθσ (Bold) και τθσ 
πλάγιασ γραφισ (Italic) ςτο ςϊμα του κειμζνου (εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ). 
Δεν ειςάγουμε κεφαλίδεσ και υποςζλιδα, αρίκμθςθ ςελίδων, κουκίδεσ λίςτασ ςτουσ τίτλουσ 
ενοτιτων και υποενοτιτων, διακοςμθτικά εικαςτικά, ζγχρωμο ι καλλιτεχνικό κείμενο.  
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Οδηγίεσ για τα επιμζρουσ τμήματα τησ εργαςίασ 

Βαςικόσ Σίτλοσ 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 16 ςτ. τυλ: ζντονθ γραφι (Bold). Γράμματα πεηά. 
Παράγραφοσ: τοίχιςθ ςτο κζντρο. Απόςταςθ παραγράφου: μετά 18 ςτ. Χωρίσ εςοχζσ. 

Ειςηγητήσ/-ζσ 
Σίτλοσ: Για κάκε ειςθγθτι αναφζρεται, ςτθν 1θ γραμμι, πρϊτα το επϊνυμο και μετά το 
όνομα,  ςτθ 2θ γραμμι ιδιότθτα ι και κζςθ και ςτθν 3θ γραμμι το  e-mail. 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ 12 ςτ., ζντονθ γραφι (Bold). 
Παράγραφοσ: τοίχιςθ ςτο κζντρο. Απόςταςθ παραγράφου: μετά 6 ςτ. 

Σίτλοσ Περίληψησ 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 14 ςτ. Ζντονθ γραφι (Bold). 
Παράγραφοσ: Απόςταςθ παραγράφου: πριν 18 ςτ., μετά 6 ςτ. τοίχιςθ: αριςτερι. 

Κείμενο Περίληψησ 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 12 ςτ. τυλ: κανονικά. 
Παράγραφοσ: τοίχιςθ:  πλιρθσ. Εςοχι: καμία. 
Αρικμόσ λζξεων: 120 ζωσ 150 λζξεισ. 

Λζξεισ-κλειδιά: Μετά τθν περίλθψθ ακολουκεί μία λίςτα με τρεισ ζωσ πζντε λζξεισ-κλειδιά. 

Σίτλοσ Ενότητασ 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 14 ςτ. τυλ: ζντονθ γραφι (Bold). 
Παράγραφοσ: Απόςταςθ παραγράφου: πριν 12 ςτ., μετά 6 ςτ. τοίχιςθ: αριςτερι. 
Αρίκμθςθ: 1, 2, 3 κ.ο.κ. (δεν χρθςιμοποιοφμε τθν αυτόματθ αρίκμθςθ). 

Σίτλοσ Τποενότητασ 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 12 ςτ. τυλ: ζντονθ γραφι (Bold). 
Παράγραφοσ: Απόςταςθ παραγράφου: πριν 12 ςτ., μετά 6 ςτ. τοίχιςθ: αριςτερι. 
Αρίκμθςθ: τθν ενότθτα 1 ορίηουμε υποενότθτεσ: 1.1. - 1.2. - 1.3. κ.ο.κ. (δεν 
χρθςιμοποιοφμε τθν αυτόματθ αρίκμθςθ). 

Κείμενο Ενοτήτων & Τποενοτήτων 
Γραμματοςειρά: Μζγεκοσ: 12 ςτ. τυλ: κανονικά. 
Παράγραφοσ: Απόςταςθ παραγράφου: 0 ςτ. τοίχιςθ:  πλιρθσ. Εςοχι: 1 εκ.  

Τποςημειϊςεισ 
Οι υποςθμειϊςεισ ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ απαγορεφονται, με εξαίρεςθ πολφ 
ςθμαντικζσ διευκρινίςεισ, όταν αυτζσ δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτο κυρίωσ ςϊμα του 
κειμζνου. Οι παραπομπζσ ςτθ βιβλιογραφία ειςάγονται ςτο ςϊμα του κειμζνου, ςφμφωνα 
με το πρότυπο ΑΡA και όχι ωσ υποςθμειϊςεισ. Μζγεκοσ γραμματοςειράσ: 10 ςτ. Χωρίσ 
εςοχζσ παραγράφου. τοίχιςθ πλιρθσ.   

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 
1. Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ καταχωρίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΑΡA (με μόνη διαφορά τθν πλιρθ ςτοίχιςθ ςτισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, όπωσ 
προτείνεται παρακάτω, ςτο 5). 

https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sOUhTS25tejYwV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sOUhTS25tejYwV28/view?usp=sharing
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2. Η επικεφαλίδα γράφεται «Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ» (και όχι Βιβλιογραφία) και δεν 

αρικμείται. Κατά τα λοιπά ιςχφει ό,τι για όλουσ τουσ τίτλουσ ενοτιτων (Μζγεκοσ: 14 

ςτ. τυλ: ζντονθ γραφι (Bold), απόςταςθ παραγράφου: πριν 12 ςτ., μετά 6 ςτ. 

τοίχιςθ: αριςτερι). 

3. το εςωτερικό του κειμζνου καταχωρίηονται ςε ςυντομευμζνθ μορφι (παραπομπι), 
ενϊ ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ και με αλφαβθτικι ςειρά καταχωρίηονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία αποκλειςτικά των ζργων ςτα οποία παραπζμπουμε (Βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ).  

4. Οι Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ γράφονται ενιαία. Οι ξενόγλωςςεσ αναφορζσ δεν 
διαχωρίηονται από τισ ελλθνόγλωςςεσ. 

5. τον κατάλογο βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιοφμε 
ίδιο μζγεθοσ γραμματοςειράσ όπωσ ςτο κείμενο και ειδική εςοχή παραγράφου 
1,25 ςτ. από τη δεφτερη γραμμή ζωσ την τελευταία γραμμή τησ αναφοράσ (βλ. 
ενδεικτικά παραδείγματα παρακάτω: ςτο 2. και ςτο «Πρότυπο αρχείο για 
ειςηγήςεισ»). τοίχιςη πλήρησ (όχι όπωσ ςτη ςελ. 26 του ενςωματωμζνου αρχείου 
APA). 

 
1. Ενδεικτικά παραδείγματα παραπομπϊν-αναφορϊν μζςα ςτο κείμενο: 

1. (Βάμβουκασ, 1998) ι «…όπωσ αναφζρει ο Βάμβουκασ (1998) …» 
2. (Kalantzis & Cope, 2001) ι «…κατά τουσ Kalantzis & Cope (2001) …» 
3. (Παναγιωτακόπουλοσ, 2009, ςελ. 25) 

 
2. Ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτο τζλοσ τησ εργαςίασ (βλ. 

περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτον ςφνδεςμο ΑΡA): 
 

Α. Βιβλία 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ ζκδοςθσ). Σίτλοσ Βιβλίου. Σόποσ Ζκδοςθσ: Εκδότθσ. 
Βάμβουκασ, Μ. Ι. (1998). Ειςαγωγή ςτην Ψυχοπαιδαγωγική Ζρευνα και Μεθοδολογία. 

Ακινα: Εκδ. Γρθγόρθσ. 
Καψάλθσ, Α. & Χανιωτάκθσ, Ν. (22011). Εκπαιδευτική Αξιολόγηςη. Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ 

Αφοί Κυριακίδθ. 
 
Β. Μεταφραςμζνα βιβλία 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ ζκδοςθσ). Σίτλοσ βιβλίου (μτφρ. Αρχικό ονόματοσ. Επίκετο μεταφραςτι). 

Σόποσ ζκδοςθσ: Εκδότθσ.  
Day, C. (2003). Η εξζλιξη των εκπαιδευτικϊν. Οι προκλήςεισ δια βίου μάθηςη (μτφρ. A. 

Βακάκθ). Ακινα: Συπωκιτω. 
 

Γ. Άρκρα ςε περιοδικά 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ άρκρου. Σίτλοσ περιοδικοφ, Αριθμόσ ετϊν ζκδοςησ του περιοδικοφ 

(αρικμόσ τεφχουσ για το τρζχον ζτοσ ζκδοςθσ του περιοδικοφ, αν υπάρχει), αρικμόσ 
ςελίδων. 

https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sOUhTS25tejYwV28/view?usp=sharing
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Φιλίππου, Η. (2002). Διδάςκοντασ με τθ βοικεια των υπολογιςτϊν: Μία μελζτθ 
περίπτωςθσ. Computers&Education, Vol 11 (No 2), ςς. 343-364. 

 
Δ. Κεφάλαια βιβλίων με επιμζλεια 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ Κεφαλαίου. το Αρχικό ονόματοσ. Επίκετο (Επιμ.), Σίτλοσ βιβλίου 

(ςελίδεσ κεφαλαίου). Σόποσ Ζκδοςθσ: Εκδότθσ. 
Keegan, D. (2001). Η ευρωπαϊκι πανεπιςτθμιακι εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτθν αυγι τθσ 

τρίτθσ χιλιετίασ. το Α. Λιοναράκθσ (Επιμ.), Απόψεισ και Προβληματιςμοί για την 
Ανοικτή και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη (ςς. 15-31). Ακινα: Προπομπόσ. 

Ε. Πρακτικά ςυνεδρίων 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ). Σίτλοσ ειςιγθςθσ. το B. Επίκετο (Επιμ.), Σίτλοσ ςυνεδρίου, ημερομηνία 

διεξαγωγήσ ςυνεδρίου (ςελίδεσ άρκρου ςτο βιβλίο των πρακτικϊν). Σόποσ Ζκδοςθσ: 
Εκδότθσ. 

Μανοφςου, Ε. (2005). χεδιαςμόσ εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ για Αεξαε ςτθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. το Α. Λιοναράκθσ (Επιμ.), 3ο Διεθνζσ υνζδριο για την 
Ανοικτή και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη. Παιδαγωγικζσ και Σεχνολογικζσ Εφαρμογζσ, 
11-13 Νοεμβρίου 2005 (ςς. 629-637). Πάτρα: Εκδόςεισ Προπομπόσ. 

 
Σ. Ιςτοςελίδεσ με όνομα ςυγγραφζα 
Επίκετο, Α. (Ζτοσ πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα). Σίτλοσ. Ανακτικθκε θμερομθνία, από URL 
Παναγιωτακόπουλοσ, Χ. (2009). Η υγγραφή μιασ Ακαδημαϊκήσ Εργαςίασ. Ανακτικθκε ςτισ 

10-04-2012 από:  http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf 
 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΗΓΗΕΙ 

 

Σημείωση: την επόμενη ςελίδα θα βρείτε «Πρότυπο Αρχείο» (.docx), δηλαδή 
προδιαμορφωμζνο ζγγραφο, που εμπεριζχει τισ μορφοποιήςεισ που αναφζρονται 
παραπάνω. Για δική ςασ διευκόλυνςη μπορείτε να ειςάγετε ςε αυτό το δικό ςασ κείμενο, 
χρηςιμοποιϊντασ τα ζτοιμα ςτυλ. Αποθηκεφςτε το πρότυπο Αρχείο ως αρχείο .doc ή .docx,  
με τίτλο, ανάλογα με το είδοσ τησ εργαςίασ (προφορική ανακοίνωςη-ειςήγηςη ή 
αναρτϊμενη ανακοίνωςη ή εργαςτήριο):  
Epitheto_4PDE_eisigisi_ergasia gia praktika 
Epitheto_4PDE_anartomeni_ergasia gia praktika 
Epitheto_4PDE_ergastirio_ergasia gia praktika 
 

 

  



4ο Πανελλήνιο Επιςτημονικό υνζδριο Π.Δ.Ε. Κρήτησ  

Ο ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΕΙ - ΑΝΣΙΘΕΕΙ - ΤΓΚΛΙΕΙ 

 

Σίτλοσ Ειςήγηςησ  

Επϊνυμο Όνομα *=Ειςηγητήσ1+ 

Ιδιότητα/θζςη, π.χ. Εκπαιδευτικόσ ΠΕ02, 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου 
e-mail, π.χ. eisigitis1@sch.gr 

Επϊνυμο Όνομα *=Ειςηγητήσ2+ 

Ιδιότητα/θζςη, π.χ. υντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήτησ 
e-mail, π.χ. eisigitis2@sch.gr 

 

Περίληψη 

Εδϊ τοποκετείται το κείμενο τθσ περίλθψθσ  (120-150 λζξεισ). 
Λζξεισ-κλειδιά: Ακριβϊσ κάτω από το κείμενο τθσ περίλθψθσ, χωρίσ κενι γραμμι, 
ακολουκεί μία λίςτα με τρεισ, το πολφ, λζξεισ-κλειδιά. 

1.Σίτλοσ 1ησ Ενότητασ (π.χ. 1. Ειςαγωγή - Προβληματική) 

Εδϊ τοποκετείται το κείμενο τθσ ενότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο και το ςτυλ που 
ζχει διαμορφωκεί εκ των προτζρων, για διευκόλυνςθ τθσ ςυγγραφισ των κειμζνων. 

Επόμενθ παράγραφοσ ενότθτασ. *Προςοχι: ςε όλεσ τισ παραγράφουσ, ςτθν αρχι 
εφαρμόηεται εςοχι.+ 

2.Σίτλοσ 2ησ Ενότητασ  

Κείμενο για τθ 2θ ενότθτα, κ.ο.κ. 

2.1.Σίτλοσ υποενότητασ 

τθν ενότθτα μποροφμε να ορίςουμε υποενότθτεσ: 2.1. - 2.2. - 2.3. κ.ο.κ. (δεν 
χρθςιμοποιοφμε τθν αυτόματθ αρίκμθςθ). Σο κείμενο τθσ υποενότθτασ ακολουκεί το 
πρότυπο των ενοτιτων, ςφμφωνα με το πρότυπο και το προκακοριςμζνο ςτυλ1.  

2.2. Σίτλοσ 2ησ υποενότητασ. 

Κείμενο 2θσ υποενότθτασ. 

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 

Βάμβουκασ, Μ. Ι. (1998). Ειςαγωγή ςτην Ψυχοπαιδαγωγική Ζρευνα και Μεθοδολογία. 
Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθσ. 

                                                           

1
Κείμενο υποςθμείωςθσ *Οι υποςθμειϊςεισ ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ απαγορεφονται, με εξαίρεςθ πολφ 

ςθμαντικζσ διευκρινίςεισ, όταν αυτζσ δεν μποροφν ενταχκοφν ςτο κυρίωσ ςϊμα του κειμζνου. Μζγεκοσ 
γραμματοςειράσ: 10 ςτ. Χωρίσ εςοχζσ παραγράφου. τοίχιςθ πλιρθσ.+   
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Καψάλθσ, Α. & Χανιωτάκθσ, Ν. (22011). Εκπαιδευτική Αξιολόγηςη, Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ 
Αφοί Κυριακίδθ, 2011. 

Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). Πολυγραμματιςμοί. το Α.-Φ. Χριςτίδθσ (Επιμ.), 
Εγκυκλοπαιδικόσ οδηγόσ για τη γλϊςςα (ςς. 214-216). Θεςςαλονίκθ: Κζντρο 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Μανοφςου, Ε. (2005). χεδιαςμόσ εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ για ΑεξΑΕ ςτθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. το Α. Λιοναράκθσ (Επιμ.), 3ο Διεθνζσ υνζδριο για την 
Ανοικτή και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη. Παιδαγωγικζσ και Σεχνολογικζσ Εφαρμογζσ, 
11-13 Νοεμβρίου 2005 (ςς. 629-637). Πάτρα: Εκδόςεισ Προπομπόσ. 

Παναγιωτακόπουλοσ, Χ. (2009). Η υγγραφή μιασ Ακαδημαϊκήσ Εργαςίασ. Ανακτικθκε 10 
Απριλίου 2012, από http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 
ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΨΗΦΙΑΚΕ ΑΝΑΡΣΩΜΕΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (POSTERS) 

 
 
Οι ψθφιακζσ αναρτϊμενεσ ανακοινϊςεισ πρζπει να ζχουν τθ μορφή αρχείου pdf, ςε ενιαίο 
ζγγραφο με ζκταςθ 1-4 ςελίδεσ, όγκο ζωσ 5 ΜΒ και ςφνολο λζξεων ζωσ 1000. υνιςτϊμενεσ 
διαςτάςεισ ςελίδασ: Α4 (21 Χ 29,7 εκ.) με κατακόρυφο ι οριηόντιο προςανατολιςμό. 

τθν κορυφι τθσ πρϊτθσ ςελίδασ πρζπει να αναγράφεται ο τίτλοσ τησ εργαςίασ, με ζντονα 
γράμματα. Ακόμθ, να περιλαμβάνεται το όνομα και η ιδιότητα κάθε 
ειςηγητή/δημιουργοφ. Σο περιεχόμενο του εγγράφου πρζπει να είναι ευανάγνωςτο και 
δομθμζνο ςε ενότθτεσ, οι οποίεσ να καλφπτουν επαρκϊσ τα κφρια μζρθ τθσ εργαςίασ 
(ενδεικτικά: ςκοπόσ, μζθοδοσ, βήματα εργαςίασ, αποτελζςματα, ςυμπεράςματα). το 
περιεχόμενο μποροφν να ενταχκοφν εικόνεσ, διαγράμματα, πίνακεσ ή άλλο υλικό, εφόςον 
αυτό είναι αναγκαίο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εργαςίασ. Κατά τθν εικονιςτικι δόμθςθ του 
περιεχομζνου επιδιϊκουμε οι ςυμμετζχοντεσ να μποροφν να διαβάηουν με άνεςθ το 
ζγγραφο ςε μια ςυνικθ οκόνθ Η/Τ. 

http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf
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Σο ζγγραφο πρζπει να ζχει τθ μορφή αρχείου κειμζνου, χωρίσ εφζ κίνθςθσ ι κινοφμενεσ 
εικόνεσ. Επιπλζον, χρειάηεται να είναι πλιρεσ και αυτοτελζσ, δθλαδι να μθν υπάρχει υλικό 
ι προεκτάςεισ τθσ εργαςίασ οι οποίεσ είναι αποκθκευμζνεσ ςε εξωτερικά μζςα. Εάν 
υπάρχουν βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ (εντόσ κειμζνου), κα παρατίκενται ςφμφωνα με το 
ςφςτθμα  ΑΡA, χωρίσ να χρειάηεται κατάλογοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτο τζλοσ του 
εγγράφου. 

Οι ειςθγθτζσ/-τριεσ οφείλουν να υποβάλουν την ψηφιακή αναρτϊμενη ανακοίνωςη 
(poster ςε μορφή pdf), ςτο πλαίςιο των προκακοριςμζνων κεματικϊν αξόνων και ενοτιτων 
του υνεδρίου, ζωσ 10/03/2022. Διευκρινίηεται ότι θ ψθφιακι αναρτϊμενθ ανακοίνωςθ 
δεν κα περιλθφκεί ςτα πρακτικά του υνεδρίου.  

Όςοι/-εσ ειςθγθτζσ/-τριεσ) επιθυμοφν να ςυμπεριληφθεί η ψηφιακή αναρτϊμενη 
ανακοίνωςη (poster) ςτα  πρακτικά του υνεδρίου θα πρζπει να υποβάλουν  πλήρη 
εργαςία/ειςήγηςη, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα ςτθν ενότθτα: «Ι. ΟΔΗΓΙΕ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ»  ζωσ 10/03/2022. 

το πρόγραμμα του υνεδρίου κα ενταχκεί ειδικι ςυνεδρία εξ αποςτάςεωσ, ςτθν οποία οι 
ειςθγθτζσ/-τριεσ οφείλουν να ςυνδεκοφν, προκειμζνου να παρουςιάςουν με ςυντομία τθν 
ανακοίνωςι τουσ και να απαντιςουν ςε τυχόν ερωτιςεισ. Ο διακζςιμοσ χρόνοσ κα 
μοιραςτεί εξίςου ςε όλεσ τισ ειςθγιςεισ.  

 

 

 
ΙΙΙ. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 
 

Όςοι/-εσ ειςθγθτζσ/-τριεσ επιθυμοφν να ςυμπεριληφθεί το εργαςτήριό τουσ ςτα  
πρακτικά του υνεδρίου θα  πρζπει να υποβάλουν πλήρη εργαςία/ειςήγηςη, ςφμφωνα 
με τα προαναφερόμενα ςτθν ενότθτα: «Ι. ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΕΡΓΑΙΩΝ»  ζωσ 10/03/2022. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7UPbO_vkB0sOUhTS25tejYwV28/view?usp=sharing

