
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2ο Πανελλινιο υνζδριο:  
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ» 

 

Παράταςθ προκεςμίασ  -  όροι υποβολισ εργαςιϊν  

  

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2οσ Πανελλήνιοσ σνεδρίοσ της ΠΔΕ Κρήτης με θέμα: 

«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ: ΥΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ» ανταποκρινόμενη ςτα 
αιτήματα ςυνζδρων, ςε ςυνεδρίαςή τησ την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, αναμόρφωςε τισ 
διαδικαςίεσ υποβολήσ εργαςιϊν ωσ ακολοφθωσ: 

1. Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ εργαςιϊν 

Παρατείνεται θ προκεςμία υποβολισ των εργαςιϊν μζχρι και τθ Δευτζρα 5 
Φεβρουαρίου 2018. 

2. Τποβολι προφορικισ ανακοίνωςθσ προσ κρίςθ 

Σε περίπτωςη που ειςηγητήσ προφορικήσ ανακοίνωςησ ή αναρτημζνησ 
εργαςίασ/poster δεν επικυμεί το κείμενό του να ςυμπεριλθφκεί ςτα Πρακτικά του 
υνεδρίου, μπορεί να υποβάλει προσ κρίςη, μία ςφντομη περίληψη (150 λζξεισ) για το 
βιβλίο περιλήψεων και μία εκτεταμζνη περίληψη - περιγραφή τησ εργαςίασ (500-600 
λζξεισ) ςτο ίδιο αρχείο, ϊςτε να διευκολυνθεί η διαδικαςία τησ κρίςησ. Η υποβολή αυτή 
θα πραγματοποιείται ςτη φόρμα αναμορφωμζνησ διαδικαςίασ υποβολήσ εργαςιϊν του 
Συνεδρίου (https://goo.gl/forms/JzUt61SUBYciO6v92). 

3. Τποβολι εργαςιϊν υπό τθ μορφι εργαςτθρίων: 

α) Υποβολή εργαςτηρίων με πλήρεσ κείμενο προσ κρίςη για δημοςίευςη ςτα 
Πρακτικά 

 Οι ειςηγητζσ εργαςτηρίων που επιθυμοφν να υποβάλουν το πλήρεσ κείμενο προσ 
κρίςη, καλοφνται να ςυμπληρϊςουν την αρχική φόρμα υποβολήσ εργαςτηρίου τησ 1ησ 
ανακοίνωςησ του Συνεδρίου (https://goo.gl/forms/hfdGPHZsb8wsW2Eq2). 

β) Υποβολή εργαςτηρίων προσ κρίςη για δημοςίευςη ςτα Πρακτικά, χωρίσ αρχικά το 
πλήρεσ κείμενο 

 Οι ειςηγητζσ εργαςτηρίων, εφόςον το επικυμοφν, αντί του πλιρουσ κειμζνου, 
μποροφν αρχικά να υποβάλουν προσ κρίςθ μόνο τθ φόρμα ςφντομθσ περιγραφισ του 
εργαςτθρίου μαηί με τθν περίλθψθ (300 λζξεων) ςτη φόρμα αναμορφωμζνησ 
διαδικαςίασ υποβολήσ εργαςιϊν του Συνεδρίου 
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(https://goo.gl/forms/JzUt61SUBYciO6v92), προκειμζνου να υπάρχει η δυνατότητα ςτο 
τελικό κείμενο, προσ δημοςίευςη ςτα Πρακτικά, να ςυμπεριληφθεί η ανατροφοδότηςη 
από τη διεξαγωγή του εργαςτηρίου. Για την υποβολή του τελικοφ κειμζνου θα δοθεί νζα 
προθεςμία.  

γ) Υποβολή εργαςτηρίων προσ κρίςη, χωρίσ δυνατότητα δημοςίευςησ ςτα Πρακτικά 

Σε περίπτωςη που ειςηγητήσ εργαςτηρίου, δεν επικυμεί το κείμενό του να 
ςυμπεριλθφκεί ςτα Πρακτικά του υνεδρίου, μπορεί να υποβάλει προσ κρίςη μόνο τθ 
φόρμα ςφντομθσ περιγραφισ του εργαςτθρίου μαηί με τθν περίλθψθ (300 λζξεων) ςτη 
φόρμα αναμορφωμζνησ διαδικαςίασ υποβολήσ εργαςιϊν του Συνεδρίου 
(https://goo.gl/forms/JzUt61SUBYciO6v92). 

Επικοινωνία 

Πληροφορίεσ: Γραμματεία του Συνεδρίου 

Τηλζφωνο: 2810 302458  

e-mail: cultandeducation@gmail.com 

Iςτοςελίδα: http://synedria.pdekritis.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/cultandeducation/?ref=br_rs 

Για  τθν οργανωτικι επιτροπι 

Ο Πρόεδροσ 

 

Γεϊργιοσ Σερηάκθσ 

Περιφερειακόσ Δ/ντισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ  
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
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