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Γενικά
ε μια εργαςία e-poster παρατίκενται όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τθσ εργαςίασ,
οι οποίεσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα πρακτικά, δθλαδι περιγράφονται ςυνοπτικά το
κεωρθτικό υπόβακρο, οι ςτόχοι τθσ εργαςίασ, θ ερευνθτικι μεκοδολογία, τα
αποτελζςματα, τα ςυμπεράςματα και θ βιβλιογραφία. Παρακαλείςκε να ακολουκιςετε
επακριβϊσ τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτον οδθγό. Για οποιαδιποτε απορία ςχετικά με τθ
μορφοποίθςθ, επικοινωνιςτε θλεκτρονικά με τθ γραμματεία του ςυνεδρίου ςτο
info@eepek.gr.
Κάκε εργαςία e-poster που κα ςυμπεριλθφκεί ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου (μαηί με τθν
βιβλιογραφία, πίνακεσ, διαγράμματα κτλ) πρζπει να εναρμονίηεται απόλυτα με τισ οδθγίεσ
μορφοποίθςθσ που δίνονται ςε αυτό τον οδθγό. Η ζκταςθ κάκε εργαςίασ e-poster πρζπει
να κυμαίνεται από δφο ζωσ τρεισ (2-3) ςελίδεσ μαηί με τθ βιβλιογραφία. Για κυρίωσ κείμενο
να γίνει χριςθ τθσ γραμματοςειράσ Calibri, 11-ςτιγμϊν. Η ςτοίχιςθ πρζπει να είναι πλιρθσ
και το διάςτιχο γραμμισ μονό.
Για τθν διευκόλυνςι ςασ προτείνεται να «κατεβάςετε», να αποκθκεφςετε ςτον
υπολογιςτι ςασ και να το χρθςιμοποιιςετε ωσ πρότυπο για τθν εργαςία ςασ το ζγγραφο eposter_ΚΕΝΟ_ΠΡΟΣΤΠΟ. Με αυτό τον τρόπο κα αποφφγετε λανκαςμζνεσ μορφοποιιςεισ
κατά τθν προετοιμαςία τθσ εργαςίασ ςασ. Τπενκυμίηεται ότι οι εργαςίεσ πρζπει να
υποβλθκοφν αποκλειςτικά ςε Microsoft Word 2007 ι 2010.
Γενικζσ Οδηγίεσ Μορφοποίηςησ Εργαςιϊν - Δομή
Ειςαγωγή
Η πρϊτθ ενότθτα τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι. ε αυτι περιγράφονται
ςυνοπτικά το πλαίςιο, το κεωρθτικό υπόβακρο και οι ςτόχοι τθσ εργαςίασ.
ϊμα
Σο περιεχόμενο τθσ εργαςίασ αναπτφςςεται αναλυτικά ςτο ςϊμα του κειμζνου
τμθματοποιθμζνο ςε επιμζρουσ ενότθτεσ, π.χ. μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει τθν Μζκοδο, τα
Αποτελζςματα, τθν Ανάλυςθ ι υηιτθςθ κλπ.
υμπεράςματα
τθν ενότθτα αυτι γίνεται μια ανακεφαλαίωςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία παρατίκενται
ςυνοπτικά τα ςυμπεράςματα, θ ςυμβολι τθσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και εφαρμογζσ
τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, αναφζρονται προτάςεισ και ιδζεσ για πικανι
μελλοντικι ζρευνα.
Αναφορζσ
Οι αναφορζσ που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν εργαςία παρατίκενται ςτο τζλοσ του
κειμζνου. Θα πρζπει να καταγραφοφν - ςε λίςτα και αλφαβθτικά - όςεσ αναφορζσ ζχουν
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χρθςιμοποιθκεί ςτο ςϊμα τθσ εργαςίασ (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρατίκενται ςτθν
ενότθτα Αναφορζσ).
Παραρτήματα
Δεν επιτρζπονται παραρτιματα.
ΠΡΟΟΧΗ: Δεν πρζπει να υπάρχει πουκενά μζςα ςτο κείμενο ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Μορφοποίηςη ςελίδων
Μζγεθοσ ςελίδασ
Η ςελίδα πρζπει να είναι μεγζκουσ A4 (21 x 29,7 cm).
Περιθϊρια
Επιλζξτε το «Κανονικό» περικϊριο, δθλαδι:
Πάνω & Κάτω περικϊριο: 2,54 cm
Αριςτερό και δεξιό περικϊριο: 3,18 cm.
Τποςημειϊςεισ
Απαγορεφεται θ χριςθ υποςθμειϊςεων ι τελικϊν ςθμειϊςεων. ε περίπτωςθ κατά τθν
οποία κρίνεται απαραίτθτθ κάποια επεξιγθςθ, αυτι εντάςςεται ςτο ςϊμα τθσ εργαςίασ.
υντομογραφίεσ και ακρωνφμια
Οι ςυντομογραφίεσ και τα ακρωνφμια ορίηονται ςτθν περίλθψθ του κειμζνου και
οπωςδιποτε τθν πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςϊμα του κειμζνου.
Επικεφαλίδεσ ενοτήτων
υςτινεται θ χριςθ ζωσ και δφο ενοτιτων-υποενοτιτων. Να μθν γίνει αρίκμθςθ ςτισ
επικεφαλίδεσ των ενοτιτων-υποενοτιτων οφτε αλφαβθτικά οφτε αρικμθτικά.
Μορφή επικεφαλίδασ πρϊτου επιπζδου
Ακολουκιςτε αυτό το υπόδειγμα για τισ επικεφαλίδεσ των κυρίων ενοτιτων.
Χρθςιμοποιιςτε γραμματοςειρά Calibri, 11-ςτιγμϊν, με ζντονθ γραφι και αφιςτε
διάςτθμα 12 ςτιγμϊν πριν τθν παράγραφο. ε όλεσ τισ επικεφαλίδεσ πρζπει να υπάρχει
εςοχι 0,5 cm. Γίνεται χριςθ κεφαλαίων μόνο για το πρϊτο γράμμα τθσ επικεφαλίδασ.
Μορφή επικεφαλίδασ δευτζρου επιπζδου
Ακολουκιςτε αυτό το υπόδειγμα για τισ επικεφαλίδεσ δευτζρου επιπζδου.
Χρθςιμοποιιςτε γραμματοςειρά Calibri, 11-ςτιγμϊν, με πλάγια γραφι και αφιςτε
διάςτθμα 12 ςτιγμϊν. ε όλεσ τισ επικεφαλίδεσ πρζπει να υπάρχει εςοχι 0,5 cm. Γίνεται
χριςθ κεφαλαίων μόνο για το πρϊτο γράμμα τθσ επικεφαλίδασ.
Παράγραφοι
τισ παραγράφουσ να χρθςιμοποιείτε γραμματοςειρά Calibri, 11-ςτιγμϊν με μονό
διάςτιχο. ε όλεσ τισ παραγράφουσ πρζπει να υπάρχει εςοχι 0,5 cm. Μεταξφ των
παραγράφων να μθν υπάρχουν διαςτιματα ι κενζσ γραμμζσ.
χήματα και πίνακεσ
Σοποκετιςτε τα ςχιματα και τουσ πίνακεσ αμζςωσ μετά το ςθμείο ςτο οποίο
αναφζρονται μζςα ςτο ςϊμα του κειμζνου. τοιχιςτε κάκε ςχιμα ι πίνακα ςτο κζντρο.
Ειςάγετε αρίκμθςθ και ςυνοπτικό τίτλο περιγραφισ για τα ςχιματα και τουσ πίνακεσ.
Αναφορά ςτο κείμενο
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Για τουσ πίνακεσ και τα ςχιματα αποφφγετε τισ εκφράςεισ: "παραπάνω πίνακασ" ι
"παρακάτω ςχιμα". Χρθςιμοποιείςτε τισ εκφράςεισ: "ςτον Πίνακα 1" ι "ςτο χιμα 2" κ.λπ.
Παραδείγματα
Ακολουκεί ζνα υπόδειγμα για τθν μορφοποίθςθ των πινάκων. Για τον τίτλο
χρθςιμοποιιςτε γραμματοςειρά 11-ςτιγμϊν με ζντονθ γραφι. Σοποκετιςτε τον τίτλο πάνω
από το ςϊμα του πίνακα και αφιςτε διάςτθμα 12-ςτιγμϊν πριν τον τίτλο. Πίνακασ και
τίτλοσ ζχουν ςτοίχιςθ ςτο κζντρο.
Πρζπει οπωςδιποτε να υπάρχουν οριηόντιεσ γραμμζσ πάχουσ 1 ςτ. ςτθν αρχι και ςτο
τζλοσ του πίνακα. Απαγορεφεται θ χριςθ κατακόρυφων γραμμϊν ςτουσ πίνακεσ.
Πίνακασ 1. Παράδειγμα μορφοποίηςησ πίνακα
Ηλικία
υχνότητα
Ποςοςτό %
Κάτω των 40
44
32.1
40 - 49
68
49.6
50 και άνω
25
18.2
φνολο
137
100.0
Ακολουκεί ζνα υπόδειγμα για τθν μορφοποίθςθ των ςχθμάτων. Για τον τίτλο
χρθςιμοποιιςτε γραμματοςειρά 11-ςτιγμϊν με ζντονθ γραφι. Σοποκετιςτε τον τίτλο κάτω
από το ςχιμα και αφιςτε διάςτθμα 12-ςτιγμϊν πριν τον τίτλο. χιμα και τίτλοσ ζχουν
ςτοίχιςθ ςτο κζντρο.

χήμα 1. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςη με την φπαρξη μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
Οδηγίεσ για το κείμενο
Κάκε φορά που χρθςιμοποιείται μία πθγι μζςα ςτο ςϊμα του κειμζνου πρζπει να
αναφζρεται ςε παρζνκεςθ το κφριο όνομα του ςυγγραφζα και θ χρονολογία τθσ
δθμοςίευςθσ, ςφμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα.
ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε ωσ πθγζσ δφο ι περιςςότερεσ εργαςίεσ του ίδιου
ςυγγραφζα, κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν λίςτα αναφοράσ με χρονολογικι ςειρά,
ακολουκϊντασ το ζτοσ δθμοςίευςθσ τθσ κάκε εργαςίασ. το ςϊμα του κειμζνου κα πρζπει
να καταγράφεται το επϊνυμο του ςυγγραφζα και κατόπιν τα ζτθ δθμοςίευςθσ με
χρονολογικι ςειρά (Χατηθγιάννθσ, 2010; 2013). τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε ωσ
πθγζσ εργαςίεσ που ο ςυγγραφζασ ζχει δθμοςιεφςει το ίδιο ζτοσ, ειςάγετε αλφαβθτικι
αρίκμθςθ μετά τθν αναγραφι του ζτουσ δθμοςίευςθσ (Χατηθγιάννθσ, 2006a; 2006b).
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Εφόςον μία πθγι ζχει μζχρι δφο ςυγγραφείσ, ςτο ςϊμα του κειμζνου αναφζρονται και
τα δφο ονόματα μαηί με τθν χρονολογία (Χατθγιάννθσ & Σηιμασ, 2010). Εφόςον οι
ςυγγραφείσ μίασ πθγισ είναι τρεισ και παραπάνω, αναφζρεται μόνο το όνομα του πρϊτου
ςυγγραφζα ςυνοδευόμενο από κ.ά. για αναφορζσ ςτα ελλθνικά (Χαηθγιάννθσ κ.ά., 2010) ι
et al. για αναφορζσ ςτα αγγλικά (Smith et al., 2010) και κατόπιν αναγράφεται θ χρονολογία.
τθν αλφαβθτικι λίςτα αναφορϊν όμωσ, γράφονται τα ονόματα όλων των ςυγγραφζων.
Για αναφορζσ από τον Παγκόςμιο Ιςτό κα πρζπει να καταγράφεται το ζτοσ δθμοςίευςθσ
ι πρόςφατθσ ενθμζρωςθσ, θ θμερομθνία προςπζλαςθσ, κακϊσ και θ πλιρθσ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του δικτυακοφ τόπου (Wikipedia, 2015; ΤΠΕΠΘ, 2009). Παρακαλείςκε να
επιβεβαιϊνετε πωσ ο ςφνδεςμοσ είναι ενεργόσ για κάκε θλεκτρονικι διεφκυνςθ που
αναγράφεται ςτθ λίςτα αναφορϊν.
Λίςτα αναφορϊν
Ακολουκιςτε πιςτά το παρόν υπόδειγμα για τθν ενότθτα Αναφορζσ, ςτο τζλοσ τθσ
εργαςίασ. Όλεσ οι αναφορζσ καταγράφονται με αλφαβθτικι ςειρά με βάςθ το επϊνυμο του
πρϊτου ςυγγραφζα κάκε πθγισ (πρϊτα οι ξενόγλωςςεσ και μετά οι ελλθνικζσ). Σο πρϊτο
γράμμα ςε κάκε τίτλο εργαςίασ είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα πεηά. Χριςθ
κεφαλαίων επιτρζπεται μόνο ςτθν πρϊτθ λζξθ του υπότιτλου, ςτθν πρϊτθ λζξθ μετά από
τελεία και ςτα κφρια ονόματα.
Χρθςιμοποιιςτε πλάγια γραφι για τουσ τίτλουσ βιβλίων, περιοδικϊν, ςυλλογικϊν τόμων
ι πρακτικϊν ςυνεδρίων. Όςεσ εργαςίεσ ζχουν δθμοςιευτεί ςε βιβλία, ςυλλογικοφσ τόμουσ,
πρακτικά ι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό ζχουν κεφαλαίο μόνο ςτθν πρϊτθ λζξθ του τίτλου ι του
υπότιτλου, ςτθν πρϊτθ λζξθ μετά από τελεία και ςτα κφρια ονόματα. Αντίκετα, ςτισ πθγζσ
που προζρχονται από περιοδικά χρθςιμοποιοφνται κεφαλαία για το πρϊτο γράμμα κάκε
λζξθσ.
ε όλεσ τισ αναφορζσ πρζπει να υπάρχει εςοχι 0,5 cm.
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