2η Ανακοίνωση
Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
ΣΤΟ 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
της ΕΜΕ
7-8 και 9 Δεκεμβρίου 2018

«Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης
τον 21ο αιώνα»
Θεματικές Ενότητες
1. Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στην εποχή της Διεπιστημονικότητας.
2.

Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στην εποχή της Ψηφιακότητας και
του Διαδικτύου.

3. Μαθηματικά επιτεύγματα και εκπαιδευτικές προκλήσεις στην ιστορική και εξελικτική
τους προοπτική.

Υποβολή προτάσεων για
• Προφορικές εισηγήσεις
• Αναρτημένες εργασίες
• Οργάνωση Εργαστηρίων
Η Επιστημονική Επιτροπή του 35ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της
ΕΜΕ προσκαλεί σε κατάθεση προτάσεων:
- για προφορικές εισηγήσεις στη θεματολογία του Συνεδρίου, με στόχο την ευρεία
ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση
της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες
και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία
και στην πολιτεία.
- για αναρτημένες ανακοινώσεις με στόχο την ενημέρωση της μαθηματικής
κοινότητας για ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και για
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε συναφή θεματολογία.
- για οργάνωση Εργαστηρίων στις θεματικές του Συνεδρίου με στόχο την ενεργή
εμπλοκή των συναδέλφων ατομικά και σε ομάδες σε ερευνητικές, πειραματικές ή
επιμορφωτικές δραστηριότητες και τον συλλογικό αναστοχασμό.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 28 Οκτωβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών
Οι προτάσεις θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του
συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των
κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ισονομία της κρίσης, καθώς και για την ομοιομορφία και
καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
Προτάσεις για Προφορικές Εισηγήσεις
1. Τα κείμενα των εργασιών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι μέχρι 10 σελίδες.
2. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω
και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων
του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
3. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
• Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
• Μια κενή γραμμή.
• Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
• Το όνομα του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
• Δύο κενές γραμμές.
• Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15
γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
• Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
• Κάθε πρόταση θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια:
o Τον στόχο
o Το θεωρητικό πλαίσιο
o Την ερευνητική μεθοδολογία
o Τα συμπεράσματα
o Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφία θα πρέπει να
είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση.
Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει μία
τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.
4. Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι
γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.
5. Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο
πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.
Προτάσεις για Αναρτημένες Εργασίες:
1. Τα κείμενα των εργασιών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι μέχρι 2 σελίδες.
Κατά τα άλλα ισχύουν όλα τα παραπάνω.
Προτάσεις για οργάνωση Εργαστηρίων
1. Τα κείμενα των εργασιών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι μέχρι 4 σελίδες.
Θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια:
- Ο τρόπος οργάνωσης του Εργαστηρίου (ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός των
μελών που θα μπορέσουν μετέχουν)
- Ο απαιτούμενος εξοπλισμός (ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης)
Κατά τα άλλα ισχύουν όλα τα παραπάνω.
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