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Aγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυναμική συμμετοχή σας στην υποβολή
περιλήψεων για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην
Προσχολική Εκπαίδευση: Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και
διδακτικής πράξης.
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία κρίσης των περιλήψεων από
επιστημονική επιτροπή έχει ολοκληρωθεί.
Οι εγγραφές με μειωμένο κόστος θα γίνονται έως 10 Μαρτίου 2020.

την

ΕΓΓΡΑΦΗ
Τις εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν
όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική
Εκπαίδευση, συμμετέχοντας είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση,
αναρτημένη ανακοίνωση, συμπόσιο, εργαστήριο), είτε με απλή παρακολούθηση
(χωρίς εργασία).
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί η
εγγραφή σε αυτό. Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την
ημερομηνία καταβολής του ποσού:

Μέλη ΔΕΠ, Εκπαιδευτικοί,

Εγγραφή
με μειωμένο κόστος
ΕΩΣ
10 Μαρτίου 2020

Εγγραφή
ΑΠΟ
11 Μαρτίου 2020

30 ευρώ

50 ευρώ

Ερευνητές κ.ά
Παρακολούθηση
(αφορά ΜΟΝΟ
Φοιτητές/τριες

10 ευρώ

15 ευρώ

Το ποσό εγγραφής καλύπτει:
 παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου
 υλικό του συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση
συμμετοχής)
 πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή
Το υλικό του συνεδρίου και οι βεβαιώσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου και όχι μέσω ταχυδρομείου.
Παρατηρήσεις
• Για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου κάθε εργασία που θα
γίνει αποδεκτή, παρακαλούμε τουλάχιστον ο/η ένας/μία από τους/τις
συγγραφείς να πραγματοποιήσει εγκαίρως εγγραφή (έως 10 Μαρτίου
2020).
• Για να συμπεριληφθεί στις εκδόσεις/πρακτικά του συνεδρίου κάθε εργασία
που θα γίνει αποδεκτή, παρακαλούμε ΟΛΟΙ οι συγγραφείς να
πραγματοποιήσουν εγγραφή έως την έναρξη του συνεδρίου.
Η εγγραφή των εισηγητών/τριών και των ακροατών/τριών στο 11ο Πανελλήνιο
συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στον
παρακάτω λογαριασμό.
Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των πεδίων στο κάτω μέρος
της σελίδας http://sece.gr/9thconference/?page_id=33 και με την αποστολή του
καταθετηρίου στο email του συνεδρίου, 2020sece@gmail.com.
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίων
Αριθμός Λογαριασμού: 5405-034810-310
IBAN: GR20 0172 4050 0054 0503 4810 310
Code Bic (SWIFT address): PIRBGRAA
Κωδικός Έργου: 82771
Παρακαλούμε να αναφέρονται στην “αιτιολογία κατάθεσης”:
(α) το ονοματεπώνυμό σας,
(β) ο κωδικός έργου (82771)

Οδηγίες Παρουσίασης Εργασιών
Διάρκεια παρουσίασης
 Προφορικές Ανακοινώσεις: 15 min


Συμπόσια: 90 min



Εργαστήρια: 90 min



Αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster): 10 min
o

Διαστάσεις: 59.4 cm (width) x 84.1 cm (height) 23.4 in x 33.1 in

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Κατερίνα Πλακίτση

