Ενημέρωση των εισηγητών του Συνεδρίου του Μαΐου 2017
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Η κάθε εισήγηση έχει μέγιστη διάρκεια 20 λεπτών.
Όσοι είσαστε σε προεδρείο θα πρέπει να τηρείτε αυστηρά τους χρονικούς
περιορισμούς για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μετακινούνται στις
παράλληλες συνεδρίες.
Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει Η/Υ με βιντεοπροβολέα για τη δυνατότητα
παρουσίασης με PowerPoint.
Την εισήγησή σας να τη μεταφορτώσετε από το USB στικάκι σας, στην επιφάνεια
εργασίας του Υπολογιστή της αίθουσας που κάνετε την εισήγηση, κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος, πριν την έναρξη των εισηγήσεων.
Μην προσπαθείτε να συνδεθείτε εκείνη τη στιγμή με το διαδίκτυο. Ό,τι
πληροφορίες θέλετε από το διαδίκτυο να τις έχετε ήδη στο USB στικάκι σας.
2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Οι βεβαιώσεις των εισηγητών, κατά εισήγηση, θα είναι προεκτυπωμένες και θα
παραδίδονται από το κάθε προεδρείο στο τέλος των εισηγήσεων.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα λάβουν ηλεκτρονικά, μέσω των e-mails, μόνο όσοι
έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα παρακολούθησης του Συνεδρίου και έχουν
εγγραφεί στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Ταυτόχρονα, για λόγους
εγκυρότητας, τα ονόματα όσων παρακολούθησαν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο
της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
4.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Όσοι από τους εισηγητές του Συνεδρίου, μέλη της ΠΑΠΕΔΕ1, ενδιαφέρονται να
δημοσιεύσουν τις εργασίες τους στο επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα (erkyna.gr/),
θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
Οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή για την ακαδημαϊκή τους
επάρκεια και την πρακτική τους σημαντικότητα και θα δημοσιευτούν σε ειδικό
τεύχος της Έρκυνας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού.
Οι εργασίες, με έκταση από 2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (4papede@gmail.com), έως τις 5
1

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό της ΠΑΠΕΔΕ, ως μέλη μπορούν να εγγράφονται και εκπαιδευτικοί
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ιουνίου 2017, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες μορφοποίησης του περιοδικού
(βλέπε σχετικά στο "Πρότυπο εργασιών με τις οδηγίες μορφοποίησης"
(http://erkyna.gr/index.php/header-9/ergasies).
Οι εισηγητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί λόγω του μεγάλου
πλήθους των εργασιών, οι εργασίες που δεν τηρούν επακριβώς τις παραπάνω
οδηγίες μορφοποίησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Έκδοσης του
περιοδικού και δεν θα στέλνονται στους κριτές, χωρίς καμία σχετική ειδοποίηση
στους ενδιαφερόμενους.
Οι εργασίες, αφού κριθούν θετικά, θα γίνουν αποδεκτές για δημοσίευση, με την
προϋπόθεση ότι οι συγγραφείς θα επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις,
σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος
κριτής διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις.
Οι εισηγητές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν μεταπτυχιακό μπορούν να στείλουν
επίσης τις εργασίες τους για δημοσίευση, με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις.
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