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Περίληψη
Η περίλθψθ ςυνίςταται ςε μόνο μία παράγραφο με ζκταςθ 150 λζξεισ το ανϊτερο. Η
γραμματοςειρά πρζπει να είναι Calibri 11 ςτιγμϊν. Σο κείμενο κα πρζπει να είναι ςε πλιρθ
ςτοίχιςθ. Ο τίτλοσ «Περίλθψθ» πρζπει να ζχει γραμματοςειρά Calibri, 11 ςτιγμϊν, ζντονα.
Πρζπει να υπάρχει διάςτθμα μιασ γραμμισ ανάμεςα ςτον τίτλο και το κείμενο τθσ
περίλθψθσ. Η περίλθψθ πρζπει να περιζχει επαρκείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το
αντικείμενο του εργαςτθρίου δίνοντασ ςτον αναγνϊςτθ μία πλιρθ εικόνα για το ςκοπό του
εργαςτθρίου, το είδοσ των εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων και τισ ειδικότθτεσ
εκπαιδευτικϊν ςτισ οποίεσ απευκφνεται.
Λζξεισ κλειδιά: Χρθςιμοποιιςτε 3 ζωσ 5 λζξεισ κλειδιά χωριςμζνεσ με κόμμα
Γενικά
ε αυτό τον οδθγό παρατίκενται βαςικζσ πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο και τθ
μορφοποίθςθ των εργαςιϊν τθσ κατθγορίασ «Εργαςτθριακζσ Παρουςιάςεισ».
Παρακαλείςκε να ακολουκιςετε επακριβϊσ τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτον οδθγό.
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το παρόν ωσ πρότυπο για να μορφοποιιςετε το δικό ςασ
κείμενο. Για οποιαδιποτε απορία ςχετικά με τθ μορφοποίθςθ, επικοινωνιςτε θλεκτρονικά
με τθ γραμματεία του ςυνεδρίου ςτο info@eepek.gr.
Οι λεπτομερείσ οδθγίεσ μορφοποίθςθσ και επιπλζον πλθροφορίεσ που ενδεχομζνωσ
κζλετε να ςυμπεριλάβετε ςτθν εργαςτθριακι ςασ παρουςίαςθ (βιβλιογραφία, πίνακεσ,
διαγράμματα κλπ.) υπάρχουν παρακάτω.
Η ζκταςθ κάκε εργαςίασ εργαςτθριακισ παρουςίαςθσ πρζπει να κυμαίνεται από δφο
ζωσ πζντε (2-5) ςελίδεσ μαηί με τισ αναφορζσ και χωρίσ το παράρτθμα με τα φφλλα
εργαςίασ.
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» και να αποκθκεφςετε το ζγγραφο
workshop_ΚΕΝΟ_ΠΡΟΣΤΠΟ ςτον υπολογιςτι ςασ και να το χρθςιμοποιιςετε ωσ πρότυπο
για τθν εργαςία ςασ. 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.

Ενδεικτική προτεινόμενη δομή μιασ εργαςίασ «Εργαςτηριακήσ παρουςίαςησ»
Ειςαγωγή
τθν ειςαγωγι καλό είναι να γίνει μία γενικι περιγραφι του εργαςτθρίου,
περιλαμβάνοντασ ςτοιχεία όπωσ ο ςκοπόσ του εργαςτθρίου, το αναμενόμενο κοινό, οι
τυχόν προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, θ γενικι προςζγγιςθ, τα είδθ των δραςτθριοτιτων κλπ.
Περιγραφή Εργαςτηριακήσ Παρουςίαςησ
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τθν παροφςα ενότθτα αναλφονται, ςε 2-3 ςελίδεσ, τα ςτοιχεία τθσ εργαςτθριακισ
παρουςίαςθσ, με ζμφαςθ ςτα διάφορα κζματα και τισ υποενότθτεσ τθσ παρουςίαςθσ. Να
ςυμπεριλάβετε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα ψθφιακά μζςα που απαιτοφνται και τισ
δραςτθριότθτεσ που κα γίνουν ςτα πλαίςια του παρόντοσ εργαςτθρίου. Ενδεικτικά
παρακζτουμε κάποιεσ υποενότθτεσ που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε.
Προαπαιτοφμενα
Ακολουκιςτε αυτό το υπόδειγμα για τισ επικεφαλίδεσ δευτζρου επιπζδου.
Χρθςιμοποιιςτε γραμματοςειρά Calibri, 11-ςτιγμϊν, με ζντονθ και πλάγια γραφι και
αφιςτε διάςτθμα 11 ςτιγμϊν πριν τθν παράγραφο. τοιχίςτε τθν επικεφαλίδα αριςτερά.
Γίνεται χριςθ κεφαλαίων μόνο για το πρϊτο γράμμα τθσ επικεφαλίδασ.
Εργαςτηριακά μζςα
Περιγραφή υποενοτήτων – Διδακτική Προςζγγιςη
Δραςτηριότητεσ
υμπεράςματα
Η ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να δθμιουργιςει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ παροφςασ
εργαςίασ. Αποτελεί μια ανακεφαλαίωςθ θ οποία εξθγεί ςυνοπτικά τθ ςθμαςία του και
αναδεικνφει τθν προςτικζμενθ αξία του εργαςτθρίου. Σζλοσ παρουςιάηει τα ιςχυρά ςθμεία,
προτείνει επεκτάςεισ, εναλλακτικζσ κατευκφνςεισ κλπ.
Αναφορζσ
………………….

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
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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
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.
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χήμα 1. Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςη με την φπαρξη μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
Οδηγίεσ για τισ αναφορζσ
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).
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
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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.
Αναφορζσ
Lastname, R. (2006). Book title. City: Publisher.
Family-Name, J. (2000). Book chapter title. In B. Editor (Ed.), Book title. City: Publisher.
Surname, A. (2007). Journal article title. Journal Title, 12, 47-58.
Researcher, G. & Scholar, J., (2001). Article title. Online Journal Title, 4, 106-118.
Retrieved June 13, 2008, from http://journal.org/articles.html.
Author, G., & Coauthor, M. (2005). Conference paper title. In: J. A. Editor, E. Coeditor, &
A. G. Thirdeditor (Eds.), Proceedings title (pp. 182-191). Proceedings of the Conference Title;
Conference place, Country, Month 3-5, 2005. City: Publisher.
υγγραφζασ, Λ., (2006). Τίτλοσ βιβλίου. Πόλθ: Εκδοτικόσ οίκοσ.
Επϊνυμο, A., Επϊνυμο, Β., Επϊνυμο Γ. (2007). Σίτλοσ άρκρου. Τίτλοσ Περιοδικοφ, 12, 4758.
Επϊνυμο, Δ. (2006). Σίτλοσ. το Εκδότθσ (επιμ.) Πρακτικά Χου Πανελλήνιου Συνεδρίου με
διεθνή ςυμμετοχή Τίτλοσ Συνεδρίου, 1, 139-150. Πόλθ.
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Παράρτημα
Ο τίτλοσ «Παράρτθμα» παραπάνω, ακολουκεί τθ μορφοποίθςθ του τίτλου του ςτθ
πρϊτθ ςελίδα. το παράρτθμα κα παρακζςετε τα φφλλα δραςτθριοτιτων τθσ
εργαςτθριακισ παρουςίαςθσ. ε περίπτωςθ που το υλικό δοκεί θλεκτρονικά,
ςυμπεριλάβετε ςε αυτι τθν ενότθτα μία ςφντομθ περιγραφι για κάκε δραςτθριότθτα
κακϊσ και τα βαςικά τθσ ςτοιχεία όπωσ θ διάρκεια, οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τα μζςα που
κα χρθςιμοποιθκοφν κλπ.

Φφλλα Δραςτηριοτήτων
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