Ενημέρωση Συγγραφέων
Επιστημονικών Εργασιών
Εισαγωγή
Κατανοώντας τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας
του

COVID19,

η

Επιστημονική

Επιτροπή

ενημερώνει

ότι,

όσοι

εισηγητές/τριες επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο
εργασιών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και
Αθλητικής Επιστήμης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Φ.Α.Α.Ε). μπορούν να τις υποβάλουν προς
κρίση, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
α) Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα είναι πρωτότυπες, με θεματολογία
που αναδεικνύει, μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
1. την προώθηση της Σχολικής Φυσικής Αγωγής
2. την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που
απαιτούνται κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
3. τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, με γνώμονα
την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών
4. τη διδακτική μεθοδολογία και τον γόνιμο προβληματισμό.
β) Με την υποβολή της εργασίας τους, οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι, δεν
έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή
παραλλαγή της αλλού.

Νέες ημερομηνίες Υποβολής Εργασιών
Οι εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου
σύνδεσμου

https://forms.gle/1wJjqGRhiEN1rBBH6

μέχρι

και

την

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2021. Η φόρμα υποβολής εργασιών θα είναι
ενεργοποιημένη από τις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Κρίση Εργασιών
Η κρίση των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π.
ελληνικών πανεπιστημίων και διδακτόρων. Η ενημέρωση των συγγραφέων
για την κρίση (αποδοχή ή αποδοχή με διορθώσεις ή μη αποδοχή) των
εργασιών θα γίνει έως και τις 15 Απριλίου 2021.

Πλαίσιο Συγγραφής Εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους
ακολουθώντας το πλαίσιο συγγραφής με τις ζητούμενες προδιαγραφές που
έχουν αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως δύο εισηγήσεις ή με ένα έως δύο
εργαστήρια ή με μία εισήγηση και ένα εργαστήριο ή με μία ή δύο
αναρτημένες ανακοινώσεις είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Η μέγιστη
διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος
για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
Για όσους παρουσιάσουν εργαστήρια ή πρακτικές διδασκαλίες θα
δοθούν επίσης 15 λεπτά για την θεωρητική παρουσίαση πριν από το
πρακτικό μέρος. Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις η παρουσίαση θα γίνεται
από τον εισηγητή στο χώρο της ανάρτησης.

Έκταση Εργασιών


Οι εργασίες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και όχι μόνο περιλήψεις
αυτών



Οι εργασίες υποβάλλονται σε αρχείο κειμενογράφου MS-Word, σε
μορφή .docx ή .doc



Η έκτασή τους πρέπει να είναι

1.500 λέξεις συν πλην 10%

συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας (δηλ. περίπου 3 – 4
σελίδες σε έκταση κειμένου κανονικής γραφής, Times New Roman,
12στ, Διάστιχο μονό).


Οδηγίες και Υποδείγματα βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του
Συνεδρίου.

Διευκρινήσεις προς εισηγητές που είχαν
υποβάλει εργασία πριν την αναβολή του
Συνεδρίου
Η Επιστημονική Επιτροπή εκτιμώντας το μεγάλο χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί ανάμεσα στον αρχικό (9-11/4/2020) και στον τελικό (7-9
Μαίου 2021) προγραμματισμό διεξαγωγής του Συνεδρίου καθώς και την
εξακολουθούμενη αβεβαιότητα των συνθηκών λόγω της πανδημίας,
αναπροσαρμόζει το πλαίσιο υποβολής εργασιών.
Η Επιστημονική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους/ες όσους/ες
απέστειλαν εργασίες για το Συνέδριο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
στον Αγ. Νικόλαο, Λασιθίου, στις 9-11 Απριλίου 2020, αλλά αναβλήθηκε
λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού́ COVID19 και τους /τις
ενημερώνει ότι αποφάσισε να αποδεσμεύσει όλες τις εργασίες που είχαν
υποβληθεί στο Συνέδριο προ της αναβολής του.
Ενημερώνει δε ότι, εφόσον υπάρχει η πρόθεση των συγγραφέων
αυτών, παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής των εργασιών τους, μέσα

στα προαναφερόμενα χρονικά περιθώρια, τροποποιημένες σύμφωνα με τα
νέα πρότυπα συγγραφής και έκτασης εργασιών του Συνεδρίου, όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση και βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Τόμος Πρακτικών
Ο τόμος θα περιλαμβάνει τις εργασίες που θα παρουσιαστούν, καθώς και τα
συνοδευτικά-επιστημονικά κείμενα που θα πλαισιώνουν τα ερευνητικά
εργαστήρια και τις εισηγήσεις του Συνεδρίου και θα δοθεί στους συνέδρους
πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά πρακτικά θα
αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Εργασίες οι οποίες αν και έχουν εγκριθεί δεν
παρουσιαστούν στο συνέδριο, δε θα συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά
πρακτικά.

Γλώσσα Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ως γλώσσα διεξαγωγής του Συνεδρίου και συγγραφής των εργασιών
ορίζεται η Ελληνική.
Αναμένουμε τις εργασίες σας,
Η Επιστημονική Επιτροπή

