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Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου «Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση στο Σύγχρονο
Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον», θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία συλλογικού τόμου
των εργασιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Οι εισηγητές/εισηγήτριες έχουν δύο επιλογές για την κατάθεση των κειμένων τους:

1. Κείμενο έκτασης 3.500-4.500 λέξεων (συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία αλλά και η
περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
Οι εισηγητές/εισηγήτριες παρακαλούνται να αποστείλουν τα κείμενα των ανακοινώσεών τους (WORD
αρχεία), στην ηλεκτρονική διεύθυνση languageconference@uowm.gr, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
2021, τηρώντας τις παρακάτω προδιαγραφές:
▪

Γραμματοσειρά: Times New Roman

▪

Διάστημα: 1.5, και με όλα τα περιθώρια 2.54 εκ.

▪

Γλώσσες κειμένων: Ελληνικά

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
1. Ο τίτλος της εργασίας: στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14΄, και κεντραρισμένα.

Μία κενή γραμμή.
2. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic,
μεγέθους 12΄. Nα ακολουθεί χωρίς κενό η εργασιακή σχέση (affiliation) σε πλάγια
γράμματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) Το όνομα, η εργασιακή σχέση και
οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις να είναι κεντραρισμένα, σε γραμματοσειρά Times New
Roman και 12άρι μέγεθος.

Μία κενή γραμμή.
3. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα, έως 250 λέξεις (στοιχεία
μεγέθους 10΄).
4. Αμέσως μετά την περίληψη θα υπάρχει μία κενή γραμμή και μία λίστα με λέξεις-κλειδιά,
3- 6 (στοιχεία μεγέθους 10΄).
Θα ακολουθεί το κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄, πλήρης στοίχιση).
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Στο κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄, πλήρης στοίχιση):
1. Κάθε παράγραφος θα διακρίνεται από την επόμενη με μία κενή γραμμή και χωρίς
εσοχή.
2. Οι τίτλοι των κεφαλαίων να γράφονται σε Times New Roman, 12άρι μέγεθος, έντονα
γράμματα (αριστερά, χωρίς εσοχή) και να φέρουν τον ανάλογο αριθμό (π.χ. 1.
Εισαγωγή). Μετά τον τίτλο να αφήνεται μία κενή γραμμή.
Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων να είναι γραμμένοι σε Times New Roman 12άρι μέγεθος,
χωρίς έντονα γράμματα, και να φέρουν τον σχετικό με το κεφάλαιο αριθμό (π.χ. 1.1.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας). Στο αμέσως επόμενο επίπεδο των υποκεφαλαίων, οι
τίτλοι να είναι γραμμένοι σε Times New Roman 12άρι μέγεθος, με πλάγια γράμματα
(π.χ. 1.1.1. Θεωρίες πρόσκτησης μιας δεύτερης γλώσσας).
3. Μετά από κάθε τίτλο, κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου, αφήστε μία κενή σειρά, ενώ δύο
σειρές πρέπει να αφήνονται μετά το τέλος κάθε κεφαλαίου.
4. Αν υπάρχουν εικόνες ή πίνακες και γραφήματα, πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο
με τις λεζάντες τους.
5. Δεν θα υπάρχει σελιδαρίθμηση του κειμένου.
6. Για τις παραπομπές που θα παρατίθενται στο κείμενο και τις βιβλιογραφικές αναφορές στο
τέλος του κειμένου, θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του APA style (6th version).

2. Κείμενο περιορισμένης έκτασης 1.000-1.500 λέξεων.
Για όσους δεν επιθυμούν να καταθέσουν κείμενο έκτασης 3.500- 4.500 λέξεων, μπορούν να
καταθέσουν κείμενο περιορισμένης έκτασης.
Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
1. Ο τίτλος της εργασίας: στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14΄, και κεντραρισμένα.

Μία κενή γραμμή.
2. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic,
μεγέθους 12΄. Nα ακολουθεί χωρίς κενό η εργασιακή σχέση (affiliation) σε πλάγια
γράμματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) Το όνομα, η εργασιακή σχέση και
οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις να είναι κεντραρισμένα, σε γραμματοσειρά Times New
Roman και 12άρι μέγεθος.

Μία κενή γραμμή.
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Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄, πλήρως στοιχισμένο).
Στο κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄, πλήρως στοιχισμένο):
3. Κάθε παράγραφος θα διακρίνεται από την επόμενη με μία κενή γραμμή και χωρίς
εσοχή.
4. Οι τίτλοι των κεφαλαίων να γράφονται σε Times New Roman, 12άρι μέγεθος, έντονα
γράμματα (αριστερά, χωρίς εσοχή) και να φέρουν τον ανάλογο αριθμό (π.χ. 1.
Εισαγωγή). Μετά τον τίτλο να αφήνεται μία κενή γραμμή.
Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων να είναι γραμμένοι σε Times New Roman 12άρι μέγεθος,
χωρίς έντονα γράμματα, και να φέρουν τον σχετικό με το κεφάλαιο αριθμό (π.χ. 1.1.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας). Στο αμέσως επόμενο επίπεδο των υποκεφαλαίων, οι
τίτλοι να είναι γραμμένοι σε Times New Roman 12άρι μέγεθος, με πλάγια γράμματα
(π.χ. 1.1.1. Θεωρίες πρόσκτησης μιας δεύτερης γλώσσας).
5. Μετά από κάθε τίτλο, κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου, αφήστε μία κενή σειρά, ενώ δύο
σειρές πρέπει να αφήνονται μετά το τέλος κάθε κεφαλαίου.
6. Αν υπάρχουν εικόνες ή πίνακες και γραφήματα, πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο
με τις λεζάντες τους.
7. Δεν θα υπάρχει σελιδαρίθμηση του κειμένου.

8. Για τις παραπομπές που θα παρατίθενται στο κείμενο και τις βιβλιογραφικές αναφορές στο
τέλος του κειμένου, θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του APA style (6th version).
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