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Περίληψη
Η περίληψη συνίσταται σε µόνο µία παράγραφο µε έκταση 200 λέξεις το ανώτερο. Η γραµµατοσειρά
πρέπει να είναι Times New Roman 10 στιγµών και µονό διάστιχο. Το κείµενο της περίληψης θα πρέπει
να είναι σε πλήρη στοίχιση (χωρίς παραγραφοποίηση). Ο τίτλος «Περίληψη» θα στοιχηθεί αριστερά µε
γραµµατοσειρά Times New Roman, 10 στιγµών, έντονα. Πρέπει να υπάρχει διάστηµα δύο γραµµών
ανάµεσα στην τελευταία διεύθυνση e-mail και τον τίτλο «Περίληψη». Η περίληψη πρέπει να περιέχει
επαρκείς πληροφορίες, να είναι τεκµηριωµένη και να περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία της
προφορικής ανακοίνωσης ή του εργαστηρίου.
Λέξεις κλειδιά: Χρησιµοποιήστε 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισµένες µε κόµµα

1. Εισαγωγή
Σε αυτό τον οδηγό παρατίθενται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη µορφοποίηση των
προφορικών ανακοινώσεων (εισηγήσεις), οι οποίες θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά.
Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε επακριβώς τις οδηγίες που δίνονται στον οδηγό. Μπορείτε
να χρησιµοποιήσετε το παρόν ως πρότυπο για να µορφοποιήσετε το δικό σας κείµενο. Για
οποιαδήποτε απορία σχετικά µε τη µορφοποίηση, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά µε τη
γραµµατεία του συνεδρίου στην ηλ. διεύθυνση: synedrio2.theologwn@gmail.com
Κάθε εργασία, η οποία θα συµπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου (µαζί µε την
βιβλιογραφία, πίνακες, διαγράµµατα κτλ), πρέπει να εναρµονίζεται απόλυτα µε τις οδηγίες
µορφοποίησης που δίνονται σε αυτό τον οδηγό. Η έκταση κάθε εργασίας δεν µπορεί να
ξεπερνά τις 5000 λέξεις (συµπεριλαµβάνονται η βιβλιογραφία, οι πίνακες, τα διαγράµµατα
κ.λπ.). Για το κυρίως κείµενο θα γίνει χρήση της γραµµατοσειράς Times New Roman, 11στιγµών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραµµής µονό. Το αρχείο που θα
υποβάλετε θα πρέπει να έχει τη µορφή .doc / .docx. Τίτλος του αρχείου το επώνυµο του
πρώτου συγγραφέα στα ελληνικά (πεζά).
Υποβολή εργασίας: synedrio2.theologwn@gmail.com, Εισηγητές- Υποβολή εργασίας
εισήγησης (συµπληρώνετε τη σχετική φόρµα και υποβάλετε το αρχείο της εργασίας σας), έως 19
Αυγούστου 2018.
2. ∆οµή Εργασιών
Οι εργασίες µε ερευνητικό χαρακτήρα προτείνεται να έχουν την παρακάτω δοµή:
Εισαγωγή, Συνοπτική περιγραφή της ερευνητικής µελέτης, αναγκαιότητα της ερευνητικής
µελέτης και σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών, η Μεθοδολογία
της ερευνητικής διαδικασίας (Ερευνητικά ερωτήµατα-Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας, Το
∆είγµα, Οι τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων),
Παρουσίαση – Ανάλυση – Συζήτηση των αποτελεσµάτων, Συµπεράσµατα-Προτάσεις,
Βιβλιογραφικές αναφορές, Παράρτηµα (αν απαιτείται).

Οι εργασίες που παρουσιάζουν διδακτικές προτάσεις ή εφαρµογές προτείνεται να
έχουν την παρακάτω δοµή: Εισαγωγή, Στοιχεία εφαρµογής (βαθµίδα Εκπαίδευσης, τάξη/εις,
χρονολογία εφαρµογής, διάρκεια εφαρµογής), Στόχοι-επιδιώξεις, Μεθοδολογία της
διδασκαλίας, ∆ιδακτικό υλικό (µορφή, περιεχόµενο, διδακτική χρήση), Παρουσίαση των
δραστηριοτήτων-Τα διδακτικά βήµατα, Αξιολόγηση, Βιβλιογραφικές αναφορές, Παράρτηµα
(αν απαιτείται).
3. Κυρίως Κείµενο
3.1. Μορφοποίηση σελίδας
Ακολουθήστε αυτό το υπόδειγµα για τη µορφοποίηση των σελίδων.
Το κείµενο θα πρέπει να έχει γραφεί σε διαστάσεις χαρτιού τύπου Α4, να είναι πλήρως
στοιχισµένο και να χρησιµοποιείται η γραµµατοσειρά Times New Roman, 11-στιγµών και
µονό διάστιχο. Τα περιθώρια πρέπει να είναι: 2,54cm (πάνω και κάτω) και 3,17cm (αριστερά
και δεξιά). Το µέγεθος της γραµµατοσειράς Τίτλου είναι 14 στ., έντονη γραφή, γράµµατα
πεζά, στοιχισµένη στο κέντρο και µονό διάστιχο. Ακολουθεί κενή γραµµή. Ακολουθούν τα
ονόµατα των συγγραφέων µε γραµµατοσειρά 12 στ., έντονα, κεντραρισµένα και αµέσως µετά
ο φορέας απασχόλησης µε 12 στ. πλάγια και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συγγραφέων µε
12 στ. κανονικά, κεντραρισµένα. Ακολουθούν δύο κενές γραµµές έως την Περίληψη. Μην
υποβάλλεται προτάσεις µε τη συµµετοχή περισσότερων των τριών συγγραφέων.
∆εν απαιτείται εσοχή (παραγραφοποίηση) στην πρώτη παράγραφο µετά τον τίτλο της
ενότητας ή της υποενότητας. Αντίθετα απαιτούνται εσοχές (πρώτη γραµµή) ενός εκατοστού
(1 cm) για όλες τις υπόλοιπες παραγράφους της ενότητας ή της υποενότητας. Οι παράγραφοι
δηλώνονται µε εσοχή 1 cm (πρώτη γραµµή) και όχι µε κενό.
Αποφύγετε µέσα στο κείµενο τις υπογραµµίσεις, τα έντονα ή τα πλάγια γράµµατα.
Αποφύγετε, επίσης, τη χρήση συνδυασµού συµβόλων. Αν απαιτούνται σύµβολα,
χρησιµοποιείστε τις τελείες (•). «∆ιπλά εισαγωγικά» χρησιµοποιούνται για αυτούσιες
αναφορές από άλλα κείµενα, “απλά εισαγωγικά” για τεχνικούς όρους ή για αναφορά µέσα σε
αναφορά. Αποφύγετε τις υποσηµειώσεις ή τις τελικές σηµειώσεις. Σε περίπτωση κατά την
οποία κρίνεται απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή εντάσσεται στο σώµα της εργασίας.
3.2. Μορφοποίηση τίτλων
Ακολουθήστε αυτό το υπόδειγµα για τις επικεφαλίδες ενοτήτων και των υποενοτήτων.
Υπάρχουν οι τίτλοι των Ενοτήτων (µε γραµµατοσειρά 11 στ., έντονα), π.χ. 1. Εισαγωγή.
Υπάρχουν και οι τίτλοι των Υποενοτήτων (µε γραµµατοσειρά 11 στ., έντονα και πλάγια), π.χ.
3.1. Μορφοποίηση σελίδας. Πριν από τον τίτλο της ενότητας ή της υποενότητας υπάρχει
κενή γραµµή.
3.3. Σχήµατα και πίνακες
Όλα τα σχήµατα και οι πίνακες θα πρέπει να έχουν αρίθµηση, να τοποθετούνται σε στοίχιση
στο κέντρο και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση µε το κείµενο. Οι εικόνες ή τα
σχεδιαγράµµατα µπαίνουν στην κανονική ροή του κειµένου και έχουν ενιαία αρίθµηση και
τίτλο.
Για τη λεζάντα εικόνας χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά 10 στιγµών µε έντονη γραφή.
Τοποθετήστε τον τίτλο κάτω από την εικόνα, στο κέντρο.

Εικόνα 1. Κατανοµή....

Τοποθετήστε τον τίτλο πάνω από το σώµα του πίνακα. Πίνακας και τίτλος έχουν
στοίχιση στο κέντρο. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κατακόρυφων γραµµών στους πίνακες.
Αποφύγετε παράθεση πινάκων οι οποίοι καταλαµβάνουν έκταση µεγαλύτερη της µιας
σελίδας.
Πίνακας 1. Παράδειγµα µορφοποίησης πίνακα
Ηλικία
Συχνότητα
Ποσοστό %
Κάτω των 40
44
32.1
40-49
68
49.6
50 και άνω
25
18.2
137
100.0
Σύνολο
Ανάλογη µορφοποίηση ακολουθείται στα σχήµατα.
3.4. Οδηγίες για τις αναφορές
Θα ακολουθήσετε το σύστηµα βιβλιογραφίας APA. Κάθε φορά που χρησιµοποιείται µία
πηγή µέσα στο σώµα του κειµένου πρέπει να αναφέρεται σε παρένθεση το κύριο όνοµα του
συγγραφέα και η χρονολογία της δηµοσίευσης, π.χ. (Αρβανίτης, 2007: 168-169).
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε ως πηγές δύο ή περισσότερες εργασίες του ίδιου
συγγραφέα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στη λίστα αναφοράς µε χρονολογική σειρά,
ακολουθώντας το έτος δηµοσίευσης της κάθε εργασίας. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε
ως πηγές εργασίες τις οποίες ο συγγραφέας έχει δηµοσιεύσει το ίδιο έτος, εισάγετε
αλφαβητική αρίθµηση µετά την αναγραφή του έτους δηµοσίευσης (Αρβανίτης, 2006a;
2006b).
Εφόσον µία πηγή έχει µέχρι δύο συγγραφείς, στο σώµα του κειµένου αναφέρονται και
τα δύο ονόµατα µαζί µε την χρονολογία (Carr & Kemmis, 1997). Εφόσον οι συγγραφείς µίας
πηγής είναι τρεις και παραπάνω, αναφέρεται µόνο το όνοµα του πρώτου συγγραφέα
συνοδευόµενο από κ.ά. για αναφορές στα ελληνικά (Παπαθεοδώρου κ.ά., 2010) ή et al. για
αναφορές στα αγγλικά (Smith et al., 2010) και κατόπιν αναγράφεται η χρονολογία. Στην
αλφαβητική λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών, όµως, καταγράφονται τα ονόµατα όλων
των συγγραφέων.
Ακολουθήστε πιστά το παρόν υπόδειγµα για την ενότητα βιβλιογραφικές αναφορές.
Όλες οι αναφορές καταγράφονται µε αλφαβητική σειρά µε βάση το επώνυµο του πρώτου
συγγραφέα κάθε πηγής (πρώτα οι ξενόγλωσσες και µετά οι ελληνικές), µε προεξοχή της
δεύτερης σειράς (1 cm) όπως παρακάτω.
Για αναφορές από τον Παγκόσµιο Ιστό θα πρέπει να καταγράφεται, επιπλέον, η
ηµεροµηνία προσπέλασης, καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου
(Ανακτήθηκε στις 5/6/17 από http://www.ekedisy.gr). Παρακαλείσθε να ελέγχετε αν ο
σύνδεσµος είναι ενεργός για κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στη λίστα
αναφορών. Αποφύγετε ηλεκτρονικές διευθύνσεις συνδέσµων µε µεγάλη έκταση.

Βιβλιογραφικές αναφορές
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