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1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 
ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
 

Το 1997 η σχετικά νέα την εποχή εκείνη για τον ελληνικό χώρο ερευνητική κοινότητα της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο 
μιας ημερίδας στην Αθήνα, αποφάσισε τη διοργάνωση Πανελληνίων Συνεδρίων κάθε δύο 
χρόνια. Το πρώτο συνέδριο διοργανώθηκε το 1998 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Έκτοτε έχουν γίνει συνολικά 9 πανελλήνια συνέδρια, με το τελευταίο να 
διοργανώνεται και πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015). Το παρόν 
συνέδριο (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο) αποτελεί τη φυσική συνέχεια των προηγούμενων και 
διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα από το Εργαστήριο Διδακτικής 
των Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, η παραπάνω ερευνητική κοινότητα, η οποία στο μεταξύ διευρύνθηκε αρκετά 
με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης το 2011 αποφάσισε 
την ίδρυση ενός επιστημονικού σωματείου, αναφορικά με την έρευνα στην περιοχή της 
Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) και της Τεχνολογίας, με την επωνυμία 
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«ΕΝΕΦΕΤ» (Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία). Η 
ΕΝΕΦΕΤ, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διοργανώνει πλέον τα αντίστοιχα 
συνέδρια. 

Σκοπός των συνεδρίων αυτών, όπως και του παρόντος, αποτελεί η ανακοίνωση και η 
ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται τόσο σε πανελλήνιο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, η 
συζήτηση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις ΦΕ και την Τεχνολογία, η ανάδειξη 
καινοτόμων εφαρμογών, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Στα συνέδρια αυτά παρέχεται η δυνατότητα για 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ έμπειρων και νέων ερευνητών, εν ενεργεία, αλλά 
και μελλοντικών εκπαιδευτικών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη Διδακτική των ΦΕ, στο παρόν συνέδριο, 
επιχειρείται να αναδειχθούν εκείνες οι διαστάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας που θα 
γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας αιχμής σε επιστημονικά αντικείμενα φυσικών 
επιστημών και της σχέσης τους με την κοινωνία και την εκπαιδευτική πράξη. Αντικείμενα 
που σχετίζονται με την έρευνα αιχμής δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν την 
επιστημονική γνώση εν τη γενέσει της, καθώς ορίζουν μια επιστημονική περιοχή που δεν 
είναι ακόμα σε κατασταλαγμένη και παγιωμένη μορφή και η οποία χαρακτηρίζεται από 
αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή των επιστημονικών της επιτευγμάτων. Ως εκ τούτου η 
εισαγωγή αντικειμένων σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στα αναλυτικά προγράμματα των 
ΦΕ μπορεί να καταστεί πολύ υποβοηθητική για τον εκπαιδευτικό προκειμένου να αναδείξει 
ζητήματα που αφορούν στην Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research and 
Innovation, RRI). Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό 
πυλώνα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια 
διαδραστική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών, ηθικών και 
περιβαλλοντικών πτυχών της επιστημονικής έρευνας. Για την Εκπαίδευση στις ΦΕ και τη 
Τεχνολογία, αυτό συνεπάγεται, μια μετατόπιση του περιεχομένου για διδασκαλία από την 
«καθαρή» επιστημονική γνώση που αφορά σε κατανόηση αποκλειστικά φυσικών αρχών, 
φαινομένων, μεθοδολογιών κλπ. σε περιεχόμενο όπου αναδεικνύονται επιπλέον και οι 
διάφορες κοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης και των εφαρμογών της επιστημονικής 
γνώσης (π.χ. έμφυλη διάσταση στην έρευνα, πρόσβαση στην πληροφορία, ηθικές διαστάσεις 
των εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης, διακυβέρνηση κλπ.) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε 
μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές: 

 Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) 
 Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία  
 Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών 
 Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
 Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και της Τεχνολογίας 
 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
 Επιστημονικός γραμματισμός 
 Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
 Διδακτικές πρακτικές 
 Πειραματική διδασκαλία 
 Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση 
 Άτυπη εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία 



 Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ΦΕ και την Τεχνολογία 
 Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Σταύρου Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης, Πρόεδρος Οργανωτικής 
Επιτροπής 

2. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

3. Τζανάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

4. Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Αναπλ. Καθηγήρια, ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

5. Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής, ΠΤΠΕ Παν. Κρήτης 

6. Αναγνωστάκης Σίμος, Μέλος ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

7. Καπελώνης Νίκος, Μέλος ΕΤΕΠ, Σχολή Επιστημών Αγωγής Παν. Κρήτης 

8. Βογιατζή Δήμητρα, Γραμματεία ΚΕΜΕ Παν. Κρήτης 

9. Τσίγκρης Μιλτιάδης, Εκπ/κος Β/θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

10. Τσαγλιώτης Νεκτάριος, Εκπ/κος Α/θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου 
Φ.Ε. 9ου Δ.Σ. Ρεθύμνου 

11. Μιχαηλίδη Αιμιλία – Αικατερίνη, Υποψ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης  

12.  Κοκολάκη Αθανασία, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

13. Νιπυράκης Αργύρης, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

14. Χοκούρογλου Δημήτρης, Μεταπτ. Φοιτ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης 

 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αθανασίου Κυριάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2. Αντώνογλου Λεμονιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3. Ασημόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
4. Βαβουγιός Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
5. Βελέντζας Αθανάσιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
6. Γαλάνη Αποστολία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
7. Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
8. Δημητριάδη Κυριακή, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
9. Δημητρίου Αναστασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
10. Ζαχαρία Ζαχαρίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
11. Ζουπίδης Αναστάσιος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
12. Ιωαννίδης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πάτρας 
13. Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
14. Καλκάνης Γεώργιος,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
15. Καλλέρη Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
16. Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
17. Καριώτογλου Πέτρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 



18. Κεβρεκίδης Θεόδωρος,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
19. Κλωνάρη Κατερίνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
20. Κολιόπουλος Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
21. Κόλλιας Βασίλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
22. Κορφιάτης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κύπρου  
23. Κωνσταντίνου Κώστας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
24. Κώτσης Κώστας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
25. Λαμπρινός Νίκος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
26. Λεύκος Ιωάννης, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
27. Μαλανδράκης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
28. Μανδρίκας Αχιλλέας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 
29. Μαυρικάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
30. Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
31. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
32. Μολοχίδης Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
33. Παντίδος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
34. Παρασκευάς Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 
35. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
36. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
37. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
38. Πετρίδου Ελένη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
39. Πλακίτση Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
40. Πνευματικός Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
41. Πρίνου Λουκία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
42. Ραβάνης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών 
43. Σάλτα Αικατερίνη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
44. Σιγάλας Μιχάλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
45. Σκορδούλης Κώστας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
46. Σκουμιός Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
47. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
48. Σούλιος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 
49. Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών 
50. Σπύρτου Άννα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
51. Σταμοβλάσης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
52. Σταύρου Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
53. Ταραμόπουλος Θανάσης, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
54. Τσιτσιπής Γεώργιος, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
55. Τζανάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
56. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
57. Τζουγκράκη Χρύσα,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
58. Τσαπαρλής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
59. Τσελφές Βασίλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
60. Τσιτουρίδου Μελπομένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
61. Φασουλόπουλος Γεώργιος, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
62. Χαλκιά Κρυσταλλία,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
63. Χαριστός Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
64. Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
65. Χρηστίδου Βασιλεία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
66. Ψύλλος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
67. Ψυχάρης Σαράντος, ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών 



4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

1. Προφορικές ανακοινώσεις 
2. Συμπόσια 
3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) 
4. Εργαστήρια 
5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 
6. Εργασίες Εφαρμογών 

Για κάθε κατηγορία εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μια Σύνοψη με τα ακόλουθα γενικά 
χαρακτηριστικά:  

 

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές. 

Διάστιχο: Μονό. 

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι 6pt)  

Ειδικότερα για κάθε τύπο εργασίας οι προδιαγραφές είναι: 

 
1. Π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς 

 
Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η 
αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά η Σύνοψή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 
σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ). 
 
Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

2. Σ υ μ π ό σ ι α 
 

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από έναν 
ή δύο συγγραφείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο 
να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα, ούτε να έχουν όλες ένα κοινό 
συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου 
έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι 
τίτλοι των εργασιών. Η Σύνοψη του Συμποσίου θα συνοδεύεται από τις Συνόψεις των 
Εργασιών του συμποσίου, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και 
μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
 



 
3. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) 

 
Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι 
αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες αφίσας. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και 
περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). 
Συνολικά η Σύνοψή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων 
σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ). Γενικότερα ισχύουν οι ίδιες οδηγίες 
συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).  

 
 

4. Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α 
 
Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια Σύνοψη του 
Εργαστηρίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του 
εργαστηρίου. Η Σύνοψη του Εργαστηρίου θα συνοδεύεται από σύντομες Συνόψεις των 
δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες 
συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Η συνολική έκταση της Εργασίας για το Εργαστήριο δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις.  
 
 

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 
 

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη 
της συνεδρίας εκτάσεως περί τις 300 – 400 λέξεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και 
μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ). 

 
 

6. Εργασίες Εφαρμογών 
 
Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και 
παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη 500-600 
λέξεων, η οποία δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) σελίδες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες 
συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).  
 
 
 
Παρατηρήσεις: 

α) Το τελικό αρχείο υποβολής εργασίας θα πρέπει να είναι της μορφής .pdf (Acrobat Reader) 

β) Επισημαίνουμε ότι στο αρχείο της εργασίας που θα υποβάλλετε, μετά τον τίτλο της 
εργασίας, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο κτλ) και 
η ιδιότητα των συγγραφέων. 



γ) Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι τρεις διαφορετικούς τύπους εργασιών 
(π.χ. μία προφορική ανακοίνωση, ένα εργαστήριο και μια αφίσα). Για τη συμμετοχή του σε 
εργασίες, χωρίς να είναι ο παρουσιαστής, δεν υπάρχει περιορισμός.  

δ) Για κάθε κατηγορία εργασίας οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 30 Ιουνίου 
2017 πλήρεις εργασίες για τα πρακτικά με βάση τις προδιαγραφές που θα ανακοινωθούν μετά 
το συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το πλήρες κείμενο προκειμένου να 
συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά, αποτελεί η παρουσίασή της κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου από το συγγραφέα που έχει δηλωθεί ως παρουσιαστής.   

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση: 
http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017  

Για την υποβολή των εργασιών ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:  

ΒΗΜΑ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 
Συνδεθείτε στη ιστοσελίδα: 
http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017  

 
 Πατήστε το “Account” (1) για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό. Η δημιουργία 

λογαριασμού είναι απαραίτητη για την υποβολή εργασιών.   

 
ΒΗΜΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 
Αμέσως μετά την επιλογή “Account” (ΒΗΜΑ 1) το σύστημα θα σας οδηγήσει αυτόματα 
στην ιστοσελίδα:  
http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017/user/account,  



όπου καλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής ως ακολούθως: 
 
Σημείωση: 
Με αστερίσκο (*) σημειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε 
προαιρετικά τα υπόλοιπα πεδία (π.χ. γένος, url ιστότοπού σας, τηλέφωνο, διεύθυνση κτλ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ορίστε το όνομα χρήστη/username (1), το οποίο θα χρησιμοποιείτε για την παρούσα 
ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

 Συμπληρώστε έναν κωδικό πρόσβασης (2)  

 Ξαναγράψτε τον κωδικό πρόσβασής που επιλέξατε για λόγους ασφαλείας (3).  

 Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικούς χαρακτήρες (πρώτο γράμμα κεφαλαίο και 
τα υπόλοιπα με πεζά γράμματα (4)). 

 Στην περιοχή “Affiliation” (5) γράψτε με ελληνικούς χαρακτήρες:  

α) την ιδιότητά σας (π.χ. Επίκουρος Καθηγητής, Εκπαιδευτικός, Σχολικός Σύμβουλος, 
Υποψήφιος Διδάκτορας, Μεταπτυχιακός κλπ.)   

β) την υπηρεσία σας (π.χ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, 9ο Δ.Σ. 
Ρεθύμνου κλπ.). 

 Αναγράψτε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σας στο πεδίο Email (6) 

 Επιλέξτε στην περιοχή “Create Account as” (7) το κουτάκι που σας αφορά:  

“author”, αν θέλετε να υποβάλλετε στο συνέδριο εργασία 

“reviewer”, αν είστε μέλος της επιστημονικής επιτροπής   

(η επιστημονική επιτροπή έχει ανακοινωθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου: 
http://synedrio2017.enephet.gr/index.php/el/10o-synedrio/epitropes/epistimoniki-epitropi) 
 

Σημείωση:  
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω ή και οποιονδήποτε συνδυασμό τους (π.χ. 
author και reviewer ταυτόχρονα).  

 
 Πατήστε  “Create” για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΗΜΑ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή σας (ΒΗΜΑ 2) το σύστημα θα σας οδηγήσει 
αυτόματα στην ιστοσελίδα: (http://events.enephet.gr/index.php/enephet/2017/user).  
 

 
 Επιλέξτε “New Submission” (1) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της εργασίας 

σας.  
 

 
ΒΗΜΑ 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με την ολοκλήρωση του βήματος 2 θα εμφανιστεί η καρτέλα Step 1: “Starting the 
Submission” 



Συμπληρώνετε τα παρακάτω:  

 Στο πεδίο “CONFERENCE TRACK” πατήστε στο βελάκι “Please select a track” (1) και 
επιλέξτε ΜΙΑ από τις θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στο μενού και στην οποία 
εντάσσεται κατά τη γνώμη σας η εργασία σας. Οι ενότητες αναφέρονται στις θεματικές 
ενότητες του συνεδρίου (http://synedrio2017.enephet.gr/index.php/el/10o-
synedrio/thematikes-enotites)    

Σημείωση:  
α) Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εργασία σας εμπίπτει σε περισσότερες της μίας 
θεματικές ενότητες επιλέξτε την περισσότερο σχετική.  

β) Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εργασία σας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις 
υπάρχουσες θεματικές ενότητες επιλέξτε “Άλλη κατηγορία” στο τέλος της λίστας. 

 Στο πεδίο “SESSION TYPE” επιλέγετε μία από τις κατηγορίες για την εργασία σας (π.χ. 
προφορική ανακοίνωση, εργαστήριο κλπ.)    

 Στο πεδίο “Comments for Conference Director”(3) μπορείτε εάν επιθυμείτε να 
αποστείλετε κάποιο σχόλιο στην οργανωτική επιτροπή ή τα απαιτούμενα 
συμπληρωματικά στοιχεία στην περίπτωση που υποβάλλετε εργασία για ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
(βλ. ακόλουθη Σημείωση) 

Σημείωση:  
Σε περίπτωση που υποβάλλετε ΣΥΜΠΟΣΙΟ ισχύουν τα ακόλουθα:  

α) Η ανάρτηση της περίληψης μιας σελίδας από τον διοργανωτή του συμποσίου καθώς 
και η ανάρτηση των μεμονωμένων εργασιών που συμμετέχουν στο συμπόσιο γίνεται 
ξεχωριστά ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής που ισχύουν και για τις υπόλοιπες 
εργασίες. Π.χ. αν σε ένα συμπόσιο συμμετέχουν 4 εργασίες, τότε τόσο ο διοργανωτής του 
συμποσίου όσο και οι αντίστοιχοι συγγραφείς των τεσσάρων εργασιών που συμμετέχουν 
στο συμπόσιο θα ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής εργασιών ανεξάρτητα. Στο 
παράδειγμα του συμποσίου με 4 εργασίες θα πρέπει να γίνουν 5 ανεξάρτητες αναρτήσεις 
(1 περίληψη + 4 εργασίες)  

β) Ο διοργανωτής του Συμποσίου αναγράφει στην περιοχή “Comments for Conference 
Director” (3) τους τίτλους των μεμονωμένων εργασιών που συμμετέχουν στο συμπόσιο. 

γ) Οι συγγραφείς κατά την υποβολή των μεμονωμένων εργασιών που συμμετέχουν στο 
Συμπόσιο, επιλέγουν την κατηγορία ΣΥΜΠΟΣΙΟ και αναγράφουν στο πεδίο “Comments 
for Conference Director” (3): ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "………."  

 
 Στη συνέχεια, πατήστε “Save and continue” (4) 

 
 
 
 
 



ΒΗΜΑ 5 ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τoυ βήματος 4 θα εμφανιστεί η καρτέλα Step 2: “Uploading 
the Submission”.  

 
 Στο πεδίο  “SUBMISSION FILE” πατήστε στο "Επιλογή Αρχείου" (1) και επιλέξτε το 

αρχείο με την εργασία που θέλετε να υποβάλλετε.  
 Πατήστε “Upload”(2) 
 Πατήστε “Save and Continue”. 

 
Σημείωση:  
α) Η εργασία σας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 (http://synedrio2017.enephet.gr/index.php/el/ypoboli-ergasion) 

β) Επισημαίνουμε ότι στο αρχείο της εργασίας που θα υποβάλλετε μετά τον τίτλο της 
εργασίας, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο 
κλπ.) και η ιδιότητα των συγγραφέων.  

γ) Το αρχείο που θα ανεβάσετε θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.  

δ) Το αρχείο θα το ονομάσετε με το επώνυμο του συγγραφέα (με λατινικούς χαρακτήρες) 
που θα παρουσιάσει την εργασία στο συνέδριο. 

ε) Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο που ανεβάσατε πατάτε ξανά το 
κουμπί (1), επιλέγετε το νέο αρχείο και έπειτα πατάτε το κουμπί (2) και τέλος “Save and 
Continue”. Το παλιό αρχείο αντικαθίσταται αυτόματα με το νέο αρχείο. Η αντικατάσταση 
αυτή δεν είναι δυνατή αν έχετε ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία υποβολής (βήμα 7).    

 
 
 
 
 



ΒΗΜΑ 6. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τoυ βήματος 5 θα εμφανιστεί η καρτέλα Step 3: “ENTERING 
THE SUBMISSION’S METADATA ”.  
 

 
 Στο πεδίο “AUTHORS” συμπληρώστε: 
 

α) στις περιοχές First Name και Last Name το ονοματεπώνυμό σας με ελληνικούς 
χαρακτήρες (πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα με πεζά γράμματα (1)). 

β) στην περιοχή Email (1) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου 

 γ) στην περιοχή “Affiliation” με ελληνικούς χαρακτήρες (1):  

-  την ιδιότητά σας (π.χ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπαιδευτικός, Σχολικός Σύμβουλος, 
Υποψήφιος Διδάκτορας, Μεταπτυχιακός κλπ.) και   

- την υπηρεσία σας (π.χ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, 9ο Δ.Σ. 
Ρεθύμνου κλπ.). 

 Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από ένας τότε επιλέξτε το κουμπί “Add Author” (2) 
και προσθέστε τον επόμενο συγγραφέα ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
πρώτο συγγραφέα. 
 
Για κάθε επιπλέον συγγραφέα επιλέξτε πάλι το κουμπί “Add Author” (2) και επαναλάβετε 
τη διαδικασία  

 
 



Σημείωση: 
α) Τα στοιχεία των συγγραφέων θα εμφανιστούν στην εργασία με τη σειρά που θα 
δηλωθούν σε αυτό το βήμα. 

β) Αν χρειαστεί υπάρχει η δυνατότητα να αναδιατάξετε τη σειρά των συγγραφέων 
χρησιμοποιώντας τα βελάκια (3) 

γ) Επιλέξτε το “Principal contact for editorial correspodence” (4) για τον συγγραφέα που 
θα παρουσιάσει την εργασία στο συνέδριο. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Στο πεδίο “TITLE AND ABSTRACT” εισάγετε: 
 

 

 

α) τον τίτλο της εργασίας σας στην περιοχή (5) με κεφαλαία γράμματα  

β) το κείμενο της περίληψης στην περιοχή (6) μόνο στα ελληνικά με βάση τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (περίληψη 90-100 λέξεις) 
 

 Πατήστε στη συνέχεια “Save and continue” 
 

Σημείωση:  
Σε περίπτωση του Συμποσίου ή Συνεδρίας Στρογγυλής Τραπέζης οι διοργανωτές 
εισάγουν στην περιοχή Abstract (6) αντίστοιχα τη σύνοψη του συμποσίου (1 σελίδα) ή 
την περίληψη της συνεδρίας στρογγυλής τραπέζης (300 – 400 λέξεις), όπως αυτές 
υπάρχουν στην εργασία που έχει αναρτηθεί στο βήμα 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΗΜΑ 7: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τoυ βήματος 6 θα εμφανιστεί η καρτέλα “FILE SUMMARY”. 

 

 
 

 Εκεί θα πρέπει να εμφανίζεται το αρχείο που ανεβάσατε με το όνομα που του δώσατε, το 
μέγεθος του αρχείου και η ημερομηνία ανάρτησης. 

 
 Για να ολοκληρώσετε την υποβολή της εργασίας σας θα πρέπει να πατήσετε στο “Finish 

Submission”.  
 
Προσοχή: Αν δεν πατήσετε το Finish Submission η εργασία δεν θα έχει υποβληθεί.  
 
 
 
Σημείωση:  
 
α) Για κάθε νέα υποβολή εργασίας θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Αν έχετε 
εγγραφεί ήδη ως χρήστης τότε ξεκινάτε την υποβολή νέας εργασίας από το βήμα 3, 
επιλέγοντας “New Submission”.   
 
 
β) Για τυχόν απορίες ή προβλήματα όσο αφορά τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήστε με 
τον διαχειριστή της πλατφόρμας στο kapelas@edc.uoc.gr 
 
 
 
  

 

 

 

 



5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2016  

Λήξη Υποβολής Εργασιών:  30 Οκτωβρίου 2016 

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2017 

Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017 

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017 

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής : 20 Φεβρουαρίου 2017 

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 28 Φεβρουαρίου 2017 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 7-9 Απριλίου 2017 

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017 

 

 

6. ΕΓΓΡΑΦΗ 

Όροι συμμετοχής  

Τις εργασίες του  10ου  Πανελλήνιου Συνέδριου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και 
Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, συμπόσιο, αφίσα, εργαστήριο, 
συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς 
εργασία).  Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής. 

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος (Σύνεδρος 
με οποιαδήποτε ιδιότητα εκτός του φοιτητή και Σύνεδρος με την ιδιότητα του Φοιτητή), αλλά 
και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Ανάλογα με την περίπτωση, η 
οικονομική επιβάρυνση έχει ως εξής: 

 Εγγραφή  

με μειωμένα έξοδα συμμετοχής 

ΜΕΧΡΙ 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Εγγραφή 

 
ΑΠΟ 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017 

Σύνεδροι (μέλη ΔΕΠ, 
εκπαιδευτικοί κλπ)  

30 Ευρώ 50 Ευρώ 

Φοιτητές 15 Ευρώ 25 Ευρώ 

 



Το ποσό της εγγραφής καλύπτει: 

 Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 
 Υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαιώσεις παρακολούθησης) 
 Καφέ στα διαλείμματα 
 Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή 

Η εγγραφή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει με κατάθεση του χρηματικού ποσού σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ακριβής διαδικασία θα ανακοινωθεί στο προσεχές 
μέλλον. 

 

Παρατηρήσεις 

1) Ως Φοιτητές λογίζονται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, 
ανεξάρτητα αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα (π.χ. εκπαιδευτικός). Όσοι εγγράφονται ως 
φοιτητές θα πρέπει μαζί με την απόδειξη εγγραφής να προσκομίζουν και αντίγραφο της 
φοιτητικής τους ταυτότητας του Ακ. Έτους 2016-2017 ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που 
να επιβεβαιώνει τη φοιτητική τους ταυτότητα. 

2) Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του 
συνεδρίου θα πρέπει τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 
20 Φεβρουαρίου 2017. Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία 
μόνο εργασία για κάθε κατηγορία εργασιών και το πολύ για τρεις διαφορετικές κατηγορίες 
συνολικά (π.χ. Προφορική Ανακοίνωση, Αναρτημένη Ανακοίνωση, Εργαστήριο).  Ως εκ 
τούτου μια εγγραφή καλύπτει μέχρι τρεις εργασίες διαφορετικής κατηγορίας του 
Προγράμματος του Συνεδρίου. 

3) Δεν προβλέπεται ακύρωση εγγραφής και επιστροφή χρημάτων.  

 

Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρίσκονται στο συνεχώς 
ενημερωνόμενο ιστότοπο του συνεδρίου: 

http://synedrio2017.enephet.gr 


