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Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης
Ιωάννινα, 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020
Συνεδριακό Κέντρο “Κάρολος Παπούλιας”, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διοργάνωση: Κατερίνα Πλακίτση & @fise group
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολής Επιστημών Αγωγής,
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Aγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυναμική συμμετοχή σας στις εργασίες και στις
εγγραφές για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην
Προσχολική Εκπαίδευση: Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και
διδακτικής πράξης.
Δεδομένης της κατάστασης με τη δριμύτατη εξάπλωση του Covid19 στη χώρα μας
και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών, η Επιστημονική και Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου έχει ανακοινώσει τη μετάθεση της ημερομηνίας του
Συνεδρίου. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του είναι 6, 7 & 8 Νοεμβρίου
2020.
Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υποβολή πλήρων κειμένων με σκοπό να
συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου σε μία από τις παρακάτω
κατηγορίες:
1. Έκδοση ηλεκτρονικών πρακτικών (e-book). Όριο λέξεων: 5000.
2. Έκδοση στον έντυπο τόπο επιλεγμένων εργασιών Όριο λέξεων: 8000.
3. Έκδοση προσκεκλημένων ομιλιών σε ένθετο αφιέρωμα στο περιοδικό
‘Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών-Έρευνα και Πράξη’. Όριο λέξεων:
15000.

Προδιαγραφές συγγραφής πλήρων κειμένων
Όσοι/-ες ενδιαφέρονται να στείλουν τα πλήρη κείμενά τους για να
συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, μπορούν να αποστείλουν το
πλήρες κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2020sece@gmail.com

από 20 Μαΐου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2020
Η Γραμματεία του συνεδρίου θα επιβεβαιώνει τη λήψη του πλήρους κειμένου.

Οδηγίες υποβολής:








Στο αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος της
εργασίας και για ποια έκδοση προορίζεται.
Μορφές αρχείων: Ms Word (.doc, .docx)
Για τη συγγραφή των κειμένων ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται στο
αντίστοιχο πρότυπο συγγραφής εργασίας.
Για την περίπτωση των συμποσίων υπάρχει η δυνατότητα οι συγγραφείς να
υποβάλλουν είτε ξεχωριστό πλήρες κείμενο είτε συνολικά με βάση το
συμπόσιο.
Για την κρίση της πρότασής σας θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την
επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου
Τα πλήρη κείμενα θα υποβληθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Κατερίνα Πλακίτση

