8η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Συνεδρίου
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
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 με την κατάθεση πλήρων
κειμένων και τις 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 ανακοινώνει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Συνεδρίου
στις 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ
1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS
Στο συνημμένο αρχείο «ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MICROSOFT TEAMS»
θα βρείτε λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εγγραφείτε
στην εφαρμογή και θα συμμετέχετε/αλληλεπιδράτε στις παράλληλες
συνεδρίες του συνεδρίου.
Στο αρχείο «ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ» θα βρείτε λεπτομερείς
οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσετε την εργασία σας
διαμοιράζοντας την οθόνη σας.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρουσίασης των εργασιών θα είναι 15 λεπτά για κάθε μια
από τις προφορικές ανακοινώσεις και 7 λεπτά για κάθε ένα από τα posters.

Οι εισηγητές των posters θα παρουσιάζουν το poster τους προφορικά σε
πλήρη οθόνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εισηγητές των εργαστηρίων
έχουν στη διάθεσή τους έως 90 λεπτά, επομένως ο τρόπος διεξαγωγής, η
διαχείριση και η αξιοποίηση του διατιθέμενου χρόνου, επαφίεται στους
ίδιους.
Για την πιστή τήρηση του χρόνου, παρακαλούμε να προετοιμάσετε
χρονομετρώντας την παρουσίασή σας.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι εργασίες (προφορικές και posters) θα αποστέλλονται με τη μορφή power
point (*ppt ή *pptx) ή pdf στο 2020sece@gmail.com. Ανώτατος αριθμός
διαφανειών για τις προφορικές ανακοινώσεις: 30.
Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα θα πρέπει να έχει τίτλο: Αποστολή Εξ
Αποστάσεως Ανακοίνωσης-Όνομα Εισηγητή.
Το αρχείο θα έχει ως θέμα 11o sece 2020 - ονοματεπώνυμο του 1ου
εισηγητή.
Οι παρουσιάσεις θα αποστέλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2020.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ LINKS ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) για την παραλαβή των links του MS
Teams για τις ψηφιακές αίθουσες και για την αποστολή των αντίστοιχων
βεβαιώσεων για κάθε Σύνεδρο (είτε με εισήγηση είτε με παρακολούθηση),
πιστοποιείται με την εγγραφή στο συνέδριο.
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 την
αποστολή
του
καταθετηρίου
στο
email
του
συνεδρίου,
2020sece@gmail.com .
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Αριθμός Λογαριασμού: 5405-034810-310
IBAN: GR20 0172 4050 0054 0503 4810 310
Code Bic (SWIFT address): PIRBGRAA
Κωδικός Έργου: 82771

Κόστος Εγγραφής
Μέλη ΔΕΠ, Εκπαιδευτικοί,
Ερευνητές κ.ά
Παρακολούθηση
(αφορά ΜΟΝΟ
Φοιτητές/τριες
Παρακολούθηση
(χωρίς βεβαίωση)

50 ευρώ

15 ευρώ

Δωρεάν

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Προκειμένου να προετοιμαστεί η άμεση αποστολή και παραλαβή των
βεβαιώσεων συμμετοχής σας αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου,
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας στην
παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/vhxHXoDmzrRb3wxT8
Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στη διεύθυνση http://sece.gr/9thconference/ .

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Κατερίνα Πλακίτση

