
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Για να υπάρξει ομοιομορφία στην εκτύπωση των πρακτικών αλλά και να γίνει η κρίση ευκολότερη,

παρακαλούμε να μας υποβάλλονται οι περιλήψεις σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. 

 Σε αυτή την πρώτη φάση δηλαδή μέχρι το συνέδριο θα τυπωθούν μόνο οι περιλήψεις. Το 

υπόλοιπο της εργασίας θα σας ζητηθεί μετά το συνέδριο. 

  Οι περιλήψεις πρέπει να περιέχουν συνολικά 350-500 λέξεις. 

 Στην παρουσίαση θα υπάρχει computer, projector και ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας 

είναι 15 λεπτά. Αν χρειάζεστε κάτι επί πλέον να το ζητήσετε. 

 Η περίληψη θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή: 

α) Εισαγωγή στο πρόβλημα σε 3-4 γραμμές  

β) Ο σκοπός, για ποιο λόγο δηλαδή κάνατε την εργασία (ίσως υπάρχουν και επί 

μέρους στόχοι) 

γ) Η μέθοδος που χρησιμοποιήσατε για να απαντήσετε στο ερώτημα του σκοπού. Η 

μέθοδος εξαρτάται από το είδος της έρευνας (π.χ. ερωτηματολόγια, μετρήσεις 

φυσικής κατάστασης, συνεντεύξεις, βιβλιογραφία κλπ) 

δ) Περιληπτική ανάλυση των ευρημάτων και συζήτηση και 

ε) Διατύπωση προτάσεων εφαρμογής των ευρημάτων της έρευνας αν υπάρχουν. 

 3-4 λέξεις - κλειδιά. Οι λέξεις - κλειδιά πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την έρευνα. Η 

έννοια της λέξης - κλειδί είναι, αν την βάλει κάποιος σε μηχανή αναζήτησης να βρει την 

περίληψή σας. Για αυτό γενικόλογες λέξεις - κλειδιά όπως ‘’Αθλητισμός’’, ‘’Ελλάδα’’, 

‘’Σχολικό περιβάλλον’’ κλπ πρέπει να αποφεύγονται. 

 Στο κάτω μέρος της περίληψης πρέπει να υπάρχει το όνομα ενός εκ των συγγραφέων (του 

πρώτου συνήθως) με τα στοιχεία του για να μπορεί αυτή/ός που ενδιαφέρεται να μάθει 

περισσότερα να έρθει σε επαφή μαζί σας (όταν τυπωθεί). 

 Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά υποδείγματα συγγραφής της περίληψης εδώ: 

http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/odigies-entypa Επιλέγετε αυτό που είναι κοντινότερο 

στη δική σας. Τα υποδείγματα που παρατίθενται έχουν παρθεί από πραγματικές 

παρουσιάσεις σε συνέδρια. Τα ονόματα μόνο των εισηγητών που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν 

http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/odigies-entypa


είναι τα 

πραγματικά. Υπογραμμίζονται ορισμένες λέξεις στο υπόδειγμα για να δείξουν σε 









ποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσετε. Εσείς δεν θα υπογραμμίσετε λέξεις. 

 Στο τέλος της περίληψης να μας δηλώσετε το είδος (επιστημονική εργασία, καλές 

πρακτικές, poster) και σε ποια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες του συνεδρίου 

νομίζετε ότι εντάσσετε η περίληψή σας. Αυτό θα μας βοηθήσει στην επιλογή των 

καταλληλότερων αξιολογητών. 

 Για την γραμματοσειρά και άλλα στοιχεία διαμόρφωσης του κειμένου, οι οδηγίες 

βρίσκονται εδώ: 

Θεματικές Ενότητες συνεδρίου

 Σχολικός Αθλητισμός  Αγώνες 

 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 Αθλητική Ψυχολογία 

 Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή

 Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής 

 Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

 Τεχνολογίες Πληροφορίας στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας 

 Φυσική δραστηριότητα και υγεία 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό. 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Άσκηση και Διατροφή 

 Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής 

 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

 αναρτημένες ανακοινώσεις 

 Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το χώρο του σχολείου (εργαστήρια)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Να είναι σε μορφή .doc ή .docx
 Το  Μέγεθος  Σελίδας ορίζεται  σε  A4 (21  x  29.7  cm  -  Κατακόρυφος

Προσανατολισμός)
 Γραμματοσειρά (σε όλο το κείμενο): Calibri 
 Διάστιχο Μονό

 Βασικός Τίτλος
o Μέγεθος γραμματοσειράς - 16 στιγμές 
o Έντονη γραφή (Bold)
o Στοίχιση - Στο κέντρο
o Απόσταση παραγράφου - Μετά 18 στ.

 Εισηγητές
o Μέγεθος γραμματοσειράς - 12 στιγμές 
o Έντονη γραφή (Bold)
o Πλάγια γραφή (Italics)
o Στοίχιση - Στο κέντρο
o Απόσταση παραγράφου - Μετά 6 στ.

 Τίτλος Περίληψης
o Μέγεθος γραμματοσειράς - 14 στιγμές 
o Έντονη γραφή (Bold)
o Πλάγια γραφή (Italics)
o Στοίχιση - Αριστερή
o Απόσταση παραγράφου - Πριν 18 στ.
o Απόσταση παραγράφου - Μετά 6 στ.

 Περιεχόμενο Περίληψης
o Μέγεθος γραμματοσειράς - 12 στιγμές 
o Πλάγια γραφή
o Στοίχιση - Πλήρης
o Εσοχή - Καμία

 Περιθώρια: 
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ερά και Δεξιά: 3 cm 
o Πάνω και Κάτω: 2,5 cm


