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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζπλέδξην:
1.

Αλ ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ σο ζύλεδξνο, παξαθαινύκε

ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηε αληίζηνηρε δηαζέζηκε θόξκα ζηε ηζηνζειίδα ηνπ
ζπλεδξίνπ : http://4synedrio.pev.gr/?page_id=39

2.

Αλ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε εξγαζία σο εηζεγεηήο/εηζεγήηξηα, κεηαβείηε ζην

αληίζηνηρν ζύλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ: http://4synedrio.pev.gr/?page_id=693

3.

Γηα ηελ θαηάζεζε ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγγξαθήο,

κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ην ηειηθό πνζό εγγξαθήο ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό:

Σξάπεδα Πεηξαηώο
Αξηζκ Λνγ. : 6749 -113614- 229
IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229
Γηθαηνύρνο : Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ
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Έβξνπ 94-96, Ακπειόθεπνη 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο θαη Πέκπηε 17:00-20:00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μορφή Εργαςιών
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πξνζθαιεί όζνπο/εο ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ εηζεγήζεηο
ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ Σπλεδξίνπ.
Σην Σπλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εξγαζίεο-εηζεγήζεηο έμη θαηεγνξηώλ. Τν πιήξεο
θείκελν ηεο ππνβιεζείζαο εηζήγεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην κέγηζην αξηζκό ζειίδσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίιεςεο, βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, πηλάθσλ, εηθόλσλ, θηι) πνπ
αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία εηζήγεζεο, δειαδή:


Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο (6-10 ζειίδεο). Αθνξνύλ ζε νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθέο

εξγαζίεο, κειέηεο, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ κία πιήξε κνξθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
θαη ζηεξίδνληαη ζε δόθηκεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.


Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο (4-6 ζειίδεο). Αθνξνύλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο (ζρέδηα

καζήκαηνο, εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζρέδηα έληαμεο ΤΠΔ, θ.ά.) εθπαηδεπηηθώλ πνπ
έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ ζρνιηθή πξάμε θαη δελ έρνπλ ηελ πιήξε κνξθή κίαο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο.


πλεδξίεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο – πκπόζηα (3-4 ζειίδεο). Με ηηο ζπλεδξίεο

Σηξνγγπιήο Τξάπεδαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα παξνπζηαζηνύλ εξγαζίεο θαη λα γίλνπλ
αλνηρηέο ζπδεηήζεηο γύξσ από έλα εηδηθό ζέκα. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε δηάξθεηα θάζε
ζπλεδξίαο ζα είλαη 90 ιεπηά.


Δξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο – Βηωκαηηθά ζεκηλάξηα (3-4 ζειίδεο). Γηδαζθαιία

ή επηκόξθσζε ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, κηθξνδηδαζθαιίεο,
δηδαθηηθά ζελάξηα, γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Θα δηαηεζνύλ αίζνπζεο γηα ζεκηλάξηα θαη
αίζνπζεο – λεζίδεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θύιια νδεγηώλ
ή/θαη θύιια εξγαζίαο. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε δηάξθεηα θάζε εξγαζηεξηαθήο
παξνπζίαζεο είλαη 90 – 120 ιεπηά.


Αλαξηήζεηο – Παξνπζηάζεηο «πόζηεξ» (έωο 6 ζειίδεο). Αθνξά «πόζηεξ»,

πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εξγαζίαο αλαξηεκέλα ζε νξζνζηάηεο ζε εηδηθό ρώξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ
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Δξγαζίεο κε ζπκκεηνρή θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ (έωο 6 ζειίδεο). Αθνξνύλ

εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ κε νκάδεο καζεηώλ ζηα ζρνιεία, όπνπ ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα
ζηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε
δηάξθεηα θάζε παξνπζίαζεο ζα είλαη 5 – 7 ιεπηά.
Η δνκή, κνξθή ηεο εξγαζίαο θαη ε θαηά πεξίζηαζε δηακόξθσζε ηνπ θεηκέλνπ
παξνπζηάδνληαη

ζην

αληίζηνηρν ζύλδεζκν

ηεο

ηζηνζειίδαο

ηνπ

ζπλεδξίνπ

http://4synedrio.pev.gr/?page_id=697

εκαληηθέο επηζεκάλζεηο:
1.

Όιεο νη εηζεγήζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθό ηόκν πξαθηηθώλ, κε

εμαζθαιηζκέλν ISBN από ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε.
2.

Οη ζπγγξαθείο θαινύληαη λα ηεξήζνπλ κε αθξίβεηα ην ππόδεηγκα κνξθνπνίεζεο

εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ. Τα όξηα ζειίδσλ θάζε εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν
κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ, ηελ πεξίιεςε, ηνπο πίλαθεο, ηα ζρήκαηα, ηηο αλαθνξέο
θ.ιπ.
3.

Σε θάζε εξγαζία κε έλαλ ή δύν ζπγγξαθείο πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηα Πξαθηηθά ηνπ

Σπλεδξίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ε εγγξαθή ελόο (1) πξηλ ηηο 11 Ννεκβξίνπ
2017 (ιήμε πξνεγγξαθήο) ώζηε απηή κεηά ηελ ηειηθή θξίζε λα γίλεη απνδεθηή θαη λα
παξνπζηαζηεί ζην ζπλέδξην.
4.

Σε πεξίπησζε πνπ ζε κηα εξγαζία ππάξρνπλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο ζα

πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εγγξαθέο πξηλ ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2017 (ιήμε
πξνεγγξαθήο) ώζηε απηή κεηά ηελ ηειηθή θξίζε λα γίλεη απνδεθηή θαη λα παξνπζηαζηεί ζην
ζπλέδξην
5.

Σε πεξίπησζε εξγαζηεξίνπ – βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη

λα καο γλσζηνπνηήζνπλ γηα επηπιένλ πιηθό (έληππν, ςεθηαθό) πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζηε
δηάζεζή ηνπο όπσο θαη ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα
παξνπζηάζνπλ ηελ πξόηαζή ηνπο.
6.

Γηα ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηεο εξγαζίαο ζαο, δείηε ηνλ αληίζηνηρν ζρεηηθό ζύλδεζκν

ηεο ηζηνζειίδαο (δηαδηθαζία ππνβνιήο εξγαζηώλ: http://4synedrio.pev.gr/?page_id=693
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Διαδικαςία υποβολήσ εργαςιών
Γηαδηθαζία ππνβνιήο εξγαζηώλ
Τα ππνβαιιόκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα κεηαθνξησζνύλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ ηεο easychair.org

Η ππνβνιή εξγαζηώλ ζην ζύζηεκα easychair είλαη δωξεάλ
Α. Γηα λα ππνβάιεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη λα εγγξαθείηε ωο εηζεγεηέο, αθνινπζήζηε
ηηο παξαθάηω νδεγίεο:


Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ easychair : http://easychair.org/



Η ηζηνζειίδα ηνπ easychair ζα αλνίμεη ζε κία λέα θαξηέια ζην θπιινκεηξεηή ζαο.



Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην easychair, ρξεηάδεζηε έλαλ ινγαξηαζκό. Αλ έρεηε ήδε

ινγαξηαζκό, ζπλδεζείηε δίλνληαο όλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθό (password) όπσο
δεηείηαη.


Αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό, ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ. Δπηιέμηε ην

ζύλδεζκν “create an account” θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία
πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ. Μεηά ηε δεκηνπξγία ζα κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε ην όλνκα ρξήζηε
(username) θαη θσδηθό (password) πνπ επηιέμαηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ.


Αθνινπζήζηε ην ζύλδεζκν : https://easychair.org/account/signin.cgi



Αθνύ ζπλδεζείηε, επηιέγεηε ην : enter as an author. Δπάλσ αξηζηεξά ζα πξέπεη λα

αλαγξάθεηαη «PCBE 2017(author)» γηα λα έρεηε ζπλδεζεί ζσζηά σο ζπγγξαθέαο ηνπ
Σπλεδξίνπ. Σην ζώκα ηεο ζειίδαο κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηηο
ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο. Αλ δελ εκθαλίδνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα πξέπεη από ηε
γξακκή ησλ κελνύ λα επηιέμεηε «EasyChair», θαη ηελ επηινγή «My conferences» πνπ ζα
ζαο εκθαλίζεη όια ηα ζπλέδξηα ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ην «PCBE 2017».


Από ηε γξακκή ησλ κελνύ επηιέμηε «New Submission». Αλ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ

ρξεζηκνπνηείηε ην easychair, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκθσλήζεηε κε ηνπο όξνπο ηεο ππεξεζίαο.
Αθνύ ην θάλεηε, επηιέμηε θαη πάιη «New Submission».


Σηε θόξκα ππνβνιήο πνπ ζα εκθαληζηεί, ζπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ζαο.
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Σπκπιεξώλεηε πξώηα ηα ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ ζηα πεδία Author 1, Author 2,

θηι. (ηα δηθά ζαο θαη όζσλ άιισλ ππάξρνπλ). Αλ ε εξγαζία ζαο έρεη πάλσ από 3
ζπγγξαθείο, επηιέμηε ην ζύλδεζκν «Click here to add more authors» γηα λα ζαο
εκθαλίζεη ηελ αληίζηνηρε θόξκα. Δπηιέμηε όζνπο από ηνπο ζπγγξαθείο ζέιεηε, αιιά
ηνπιάρηζηνλ έλαλ, γηα λα ιακβάλνπλ εηδνπνηήζεηο από ην ζύζηεκα κέζσ email, σο
«corresponding author».


Σπκπιεξώζηε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο ζαο ζην πεδίν «Title» θαη ηελ πεξίιεςε ηεο

εξγαζίαο ζαο ζην πεδίν «Abstract».


Πξνζζέζηε από 3 έσο θαη 6 ιέμεηο-θιεηδηά ζην πεδίν «Keywords», ηνπνζεηώληαο θάζε

ιέμε-θιεηδί ζε λέα γξακκή.


Σην πεδίν «Topics», επηιέμηε 1 ή πεξηζζόηεξεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο

εληάζζεηαη ε εξγαζία ζαο.


Αλ ππνβάιεηε πιήξεο άξζξν, ηόηε από ην πεδίν «Uploads» αλεβάδεηε ην pdf αξρείν

πνπ πεξηέρεη ην πιήξεο άξζξν (βι. αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ πιήξνπο
άξζξνπ ζηελ ελόηεηα «Μνξθή Δξγαζηώλ» ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σπλεδξίνπ).


Όηαλ έρεηε νινθιεξώζεη όια ηα βήκαηα, παηάηε «Submit» γηα λα νινθιεξσζεί ε

ππνβνιή ζαο. O corresponding author ζα ιάβεη ζρεηηθό email επηβεβαίσζεο κε ηα
ζηνηρεία ηεο ππνβνιήο
Β. Γηα ηελ θαηάζεζε ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγγξαθήο,
κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ην ηειηθό πνζό εγγξαθήο ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό:
Σξάπεδα Πεηξαηώο
Αξηζκ Λνγ. : 6749 -113614- 229
IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229
Γηθαηνύρνο : Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ
Γ. Υπελζπκίδνπκε πσο γηα λα γίλεη απνδεθηή κία εξγαζία, ζα πξέπεη κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνεγγξαθήο (10-11-2017) ηνπιάρηζηνλ δύν από ηνπο ζπγγξαθείο λα έρνπλ πιεξώζεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο. Οη ππόινηπνη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ εθόζνλ έξζνπλ ζην
ζπλέδξην γηα ηελ παξνπζίαζε.
Γ. Η πιεξωκή γηα ηελ εγγξαθή ζηελ ηξάπεδα ζα γίλεηαη αθνύ γίλεη δεθηή ε εηζήγεζε
από ηνπο θξηηέο.
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Διαδικαςία κρίςησ εργαςιών
Όιεο νη εξγαζίεο ζα ππνβιεζνύλ ζε δηαδηθαζία αλώλπκεο θξίζεο (peer reviewing).
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή κηα εξγαζία γηα παξνπζίαζε ζην Σπλέδξην ζα πξέπεη λα έρεη
ζεηηθή αμηνιόγεζε από 2 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο επηηξνπήο θξηηώλ. Σηελ πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ δύν θξηηώλ ε εξγαζία πξνσζείηαη ζε ηξίην θξηηή.
Η ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο ησλ θεηκέλσλ (κνξθνπνίεζε ζύκθσλα κε ην
ππόδεηγκα) απνηειεί απαξαίηεην παξάγνληα γηα ηελ απνδνρή ησλ εξγαζηώλ. Τα ζρόιηα ησλ
θξηηώλ ζα θνηλνπνηεζνύλ αλώλπκα ζηνπο ζπγγξαθείο.
Η θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη:
α) ζηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο,
β) ζηε κε απνδνρή ηεο εξγαζίαο
γ) ζηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνϋπόζεζε λα γίλνπλ νη πξνηεηλόκελεο
δηνξζώζεηο θαη,
δ) ζηελ πξόηαζε γηα αιιαγή κνξθήο ηεο ππνβαιιόκελεο εξγαζίαο.
Καηά ηε δηαδηθαζία θξίζεο, επηπιένλ ζα ιεθζνύλ ππόςε:
1.

Η πξσηνηππία ηεο ππνβαιιόκελεο εξγαζίαο (λα κελ έρεη παξνπζηαζηεί ζε άιιν
ζπλέδξην).

2.

Η ζπλάθεηα κε ηελ (ελδεηθηηθή) ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ.

3.

Η νινθιεξσκέλε, θαηαλνεηή θαη ζσζηά δνκεκέλε εξγαζία.

4.

Η ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο θη αλαθνξώλ.

5.

Η κε ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ζειίδσλ γξαθήο ηεο εξγαζίαο.

Σηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ην ηειηθό θείκελν, επηζεκαίλνληαο ηηο
πξνζζαθαηξέζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θξηηώλ (όπνπ
έρνπλ πξνηαζεί δηνξζώζεηο). Η πινπνίεζε απηώλ ησλ δηνξζώζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα
ηελ απνδνρή ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηεο εηζήγεζεο.
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