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Οδηγίερ και Τπόδειγμα Μοπθοποίηζηρ Διζηγήζεων 
 

ςγγπαθείρ: Να αλαθέξνληαη γηα ηνλ/ελ ζπγγξαθέα ηα αθόινπζα ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ππόδεηγκα: 

Όνομα Επώνςμο 
Ιδηόηεηα - Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

 

Εθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο, λα αλαθέξνληαη πξώηα όια ηα νλόκαηα θαη λα αθνινπζνύλ ηα 

ινηπά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα: 

 

Όνομα Επώνςμο
1
, Όνομα Επώνςμο

2
 

1.Ιδηόηεηα- Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

2.Ιδηόηεηα- Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

Σεκείσζε: Τν όλνκα απηνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εξγαζία θαη ζα ηελ παξνπζηάζεη ππνγξακκίδεηαη. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (λα ππάξρνπλ 2 θελέο γξακκέο από ηα πξνεγνύκελα νλόκαηα) 

Το κείμενο αςηό πεπιγπάθει και ακολοςθεί ηη μοπθοποίηζη, πος θα ππέπει να ακολοςθηθεί για ηην ςποβολή 

ηυν επγαζιών για ηο 6ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο ηηρ Ένυζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Πεπιβαλλονηική 

Εκπαίδεςζη (ΠΕΕΚΠΕ): «Η Εκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία ζηη ζημεπινή ππαγμαηικόηηηα» 

πος θα δημοζιεςθούν ζηα ππακηικά ηος ζςνεδπίος. Κάθε ειζήγηζη θα ππέπει να πεπιλαμβάνει μία ζύνοτη 

πεπίπος 150 λέξευν, πος θα ζςνοδεύεηαι από μία λίζηα με λέξειρ κλειδιά. Τα δύο αςηά ημήμαηα ηος κειμένος 

θα ππέπει να έπονηαι ηος ηίηλος.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα ή Σσολικά Ππογπάμμαηα ή … 

(2 θελέο γξακκέο) 

 

 

(1 θελή γξακκή) 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6
ο
 Σςνέδπιο ΠΕΕΚΠΕ, ππακηικά ζςνεδπίος, οδηγίερ ζςγγπαθήρ 

(2 θελέο γξακκέο) 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

     Τα πξαθηηθά ηνπ «6
ος 

Πανελλήνιος Σςνεδπίος ηηρ Ένυζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη 

(ΠΕΕΚΠΕ): Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη: «Η Εκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία ζηη ζημεπινή 

ππαγμαηικόηηηα», Θεζζαινλίθε 2012, ζα δεκνζηεπηνύλ θαη ζα θνηλνπνηεζνύλ επξέσο (σε ηλεκτρονική 

μορφή, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό). Καιό είλαη 

ε έθδνζή ηνπο λα είλαη ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο. Θεξκή παξάθιεζε λα αθνινπζήζεηε πηζηά ηε 

κνξθή απηνύ ηνπ αξρείνπ. Θα ππέπει να σπηζιμοποιήζεηε ηοςρ ίδιοςρ σαπακηήπερ, με ηο ίδιο μέγεθορ 

σαπακηήπων, να αθήζεηε ηα ίδια διαζηήμαηα μεηαξύ ηων γπαμμών και ζηην απσή ηων παπαγπάθων. 

Ο πιο εύκολορ ηπόπορ για να ηο πεηύσεηε αςηό είναι να αξιοποιήζεηε/σπηζιμοποιήζεηε ηο απσείο ηηρ  

ηλεκηπονικήρ μοπθήρ ηων οδηγιών.  
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ΔΚΣΑΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  

     Τν θείκελν ηεο εξγαζίαο θαιό είλαη λα κελ μεπεξλά ην κέγηζην αξηζκό ησλ 8 ζειίδσλ. Σηηο ζειίδεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πίλαθεο, νη εηθόλεο, ηα ζρήκαηα, νη νζόλεο Η/Υ, θ.ά., θαζώο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο.  

 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΣΔΛΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ εξγαζίεο πξνο αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα ζηείινπλ  πιήξεο θείκελν κε 

αλώηαην όξην ηηο 3.000 ιέμεηο (6-8 ζειίδεο) κέρξη ηε Δεπηέξα  17 Σεπηεκβξίνπ 2012. Η ππνβνιή ησλ 

δηακνξθσκέλσλ θεηκέλσλ ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε 

d.s.peekpe@gmail.com. To είδνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη MS Word. Σε πεξίπησζε πνπ ην αξρείν πνπ 

πεξηέρεη ην θείκελν ηεο εξγαζίαο δελ είλαη δπλαηόλ ιόγσ κεγέζνπο λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά, 

παξαθαινύκε λα απνζεθεπηεί ζε CD θαη λα ηαρπδξνκεζεί ζηε δηεύζπλζε: 

 

 

 

 

           

 

 

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΙΓΑ 

     Επηιέμηε ην «Πεξηζώξηα» από ηε «Δηακόξθσζε Σειίδαο» ζην κελνύ «Επεμεξγαζία» θαη εθαξκόζηε ηα 

αθόινπζα: δηαζηήκαηα ζηε δεμηά θαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο ζειίδαο 3,17 cm, ζηελ θνξπθή θαη ζην θάησ 

κέξνο ηεο ζειίδαο 2,54 cm. H ζειίδα λα έρεη δηαζηάζεηο Α4. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε καθξνεληνιέο, νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ ηε δηακόξθσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηε δηάηαμε ηεο πξώηεο ζειίδαο: 

 Η πεξηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο εηζεγήζεσο, ηνπ νλόκαηνο θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ ζπγγξαθέα, θαιό είλαη λα 

κελ έρεη ύςνο κεγαιύηεξν από 6 cm, θαη πιάηνο κεγαιύηεξν από 16 cm. 

 Τίηινο εξγαζίαο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 16 θαη Bold 

 Σπγγξαθέαο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 14 θαη Bold 

 Επάγγεικα θαη Δηεπζύλζεηο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 12 

   

ENOTHTE  
     Οη ηίηινη γηα θάζε ελόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε: γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 

ραξαθηήξσλ 13, Bold θαη θεθαιαία. Αλάκεζα ζην θείκελν ηεο κηαο ελόηεηαο θαη ζηνλ ηίηιν ηεο επόκελεο 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα θελή γξακκή. Αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ηεο ελόηεηαο θαη ην επόκελν θείκελν δελ ζα 

ππάξρεη θελή γξακκή. Οη ελόηεηεο δεν πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο.  

 

Τποενόηηηερ 
     Οη ηίηινη ζηηο ππνελόηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε: γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 

ραξαθηήξσλ 13,  Bold, πεδά. Αλάκεζα ζην θείκελν ηεο κηαο ππνελόηεηαο θαη ζηνλ ηίηιν ηεο επόκελεο 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα θελή γξακκή. Αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ηεο ππνελόηεηαο θαη ην βαζηθό θνξκό ηνπ 

θεηκέλνπ δελ ζα ππάξρεη θελή γξακκή. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

     Οη παξάγξαθνη πξέπεη λα ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε κία θελή γξακκή. Τν βαζηθό θείκελν ζα είλαη ζε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο ραξαθηήξσλ 12, κε πιήξε ζηνίρηζε θαη κνλό δηάζηηρν. Θα 

ΠΕΕΚΠΕ 
POST RESTANTE 
ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΕΩ 
τέφανου αράφη 33 
ΣΚ 16401 
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πξέπεη λα ππάξρεη εζνρή 1
εο

 γξακκήο ζηελ αξρή θάζε παξαγξάθνπ ίζε κε 5 ζηιγμέρ (ώζηε λα βειηηώλεηαη ε 

εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ). 

 

ΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΔ 

     Τα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζην θείκελν όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπο (όπσο εκθαλίδεηαη ζην Σρήκα 1). Τα ζρήκαηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ. Να ππάξρεη κία θελή γξακκή κεηαμύ θεηκέλνπ θαη ζρήκαηνο, ηόζν επάλσ όζν θαη θάησ από ην 

ζρήκα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1:  Οη ηίηινη ησλ ζρεκάησλ πξέπεη λα είλαη Times New Roman 11 ζηηγκέο, ζηνίρηζε θεληξηθή θαη ε ιέμε 

«Σρήκα» ζε bold italic. 

     

     Τα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο κπνξνύλ, αλ ρξεηαζηεί, λα θαηαιάβνπλ νιόθιεξν ην πιάηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

θεηκέλνπ. Όια ηα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θεληξηθά θαη ζε νξηδόληηα δηάηαμε ζε 

ζρέζε κε ην θείκελν. 

        

ΚΔΦΑΛΙΓΔ, ΤΠΟΔΛΙΓΑ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΛΙΓΧΝ   

     Δελ πξέπεη λα εηζαρζνύλ θεθαιίδεο, ππνζέιηδα ή αξηζκνί ζειίδσλ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

     Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζην θείκελν κε ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη ηε ρξνλνινγία, όπσο (Bowers, 2001) ή (Stables & Bishop, 2001). Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα 

πξέπεη ζηε βηβιηνγξαθία λα αθνινπζνύλ αιθαβεηηθή ζεηξά θαη λα αθνινπζνύλ ην ππόδεηγκα πνπ 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Οη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βαζηθό θείκελν πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη αληίζηξνθα, θαη όηη όια ηα 

βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία είλαη πιήξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξηζκώλ ζειίδσλ. 

 
ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ   

     Τν παξόλ θείκελν-ππόδεηγκα θαη νη νδεγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ βαζίδνληαη ζε 

αλάινγα πξνεγνύκελσλ ζπλεδξίσλ θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια. Επραξηζηνύκε ηνπο πνιπάξηζκνπο 

ζπγγξαθείο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ. 
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