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ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

 

Σν 2012 νξγαλώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, ην 1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε 

Βηνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη αθνινύζεζαλ ην 2013 ην 2
ν
 Παλειιήλην πλέδξην, ην 2015 ην 

3
ν
 Παλειιήλην πλέδξην θαη ην 2017 ην 4

ν
 Παλειιήλην πλέδξην. Σα ηέζζεξα πξώηα ζπλέδξηα 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθή επθαηξία γηα λα ζπδεηεζνύλ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο θαη ζηε Γηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο. Η επηηπρία ηόζν σο πξνο ηε 

δηνξγάλσζε όζν θαη σο πξνο ηε ζπκκεηνρή, απέδεημε ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα εγθαζίδξπζε 

θαη επέθηαζε ελόο δηαιόγνπ ζρεηηθά κε ηε Βηνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε. 

  

Από ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηα δηεζλή 

ζπλέδξηα, δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε απηόο ν δηάινγνο λα ζπλερηζηεί. Η κεηάβαζε από ηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνο ηηο αλαθαιππηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο πξαθηηθέο, είρε σο απνηέιεζκα 

λα αιιάμεη θαη ε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο: καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, 

δηαδηθαζίεο δηεξεύλεζεο θαη κάζεζεο επηζηεκνληθώλ κνληέισλ, κύεζε ησλ καζεηώλ ζηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, ζύλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηηο αλάγθεο γηα έλαλ 

βηνινγηθά εγγξάκκαην πνιίηε κέζα ζε έλα κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ κε πινύην 

εξεζηζκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο βηνινγίαο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο, είλαη κόλν 

νξηζκέλα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν νξγαλώλεηαη θαη πινπνηείηαη ε 

δηδαζθαιία. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο 

Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, επηδηώθνπκε λα αλαδεηρζνύλ θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επξύηεξνπ δηαιόγνπ, ζην πιαίζην ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηε Βηνινγία ζηελ 

Δθπαίδεπζε. 

  

Έηζη κε ην 5ν πλέδξην ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ειπίδνληαο όηη ζα επαλαιεθζεί ε επηηπρία 

ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλεδξίσλ, ζέηεη ηνπο εμήο ζηόρνπο: 

 Να θέξεη θνληά εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο βηνινγηθώλ θαη 

παηδαγσγηθώλ ηκεκάησλ, θαζώο θαη αλζξώπνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ηε Βηνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε. 

 Να παξνπζηαζηνύλ, λα ζπδεηεζνύλ θαη λα θνηλνπνηεζνύλ εξγαζίεο εξεπλεηώλ, ώζηε ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα λα είλαη ρξήζηκα θαη αμηνπνηήζηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο. 

 Να αλαδεηρζεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ζύγρξνλε ζρνιηθή ηάμε θαη 

λα πξνηαζνύλ ηδέεο βειηίσζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο δηδαζθαιίαο ηεο Βηνινγίαο. 

 Να παξνπζηαζηνύλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, απνηειέζκαηα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη 

εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα απνηειέζνπλ 



θαιά παξαδείγκαηα γηα εθαξκνγέο από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ή αθεηεξίεο γηα λέεο 

πξνζεγγίζεηο. 

 Να θνηλνπνηεζνύλ θαη λα γλσζηνπνηεζνύλ ζην επξύηεξν θνηλό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

Βηνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε, πξσηνπόξεο θαη θαηλνηόκεο ηδέεο πνπ ζα βειηηώλνπλ ην 

καζεζηαθό απνηέιεζκα θαη ζα εληζρύνπλ ηελ παξνπζία ηεο Βηνινγίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. 

 Να σζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ θαη ζπλεξγαζηώλ, λα 

θέξεη ζε επαθή θαη επηθνηλσλία εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ώζηε λα εληζρπζεί ν 

δηάινγνο κεηαμύ Γηδαθηηθήο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Βηνινγίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. 

 Να θάλεη επξύηεξα γλσζηά ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα από 

ην ρώξν ηεο Βηνινγίαο. 



ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

 

ύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπλεδξίνπ, πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζζνύλ θαη ζπδεηεζνύλ 

εηζεγήζεηο θαη, γεληθόηεξα, επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά από 

επηκέξνπο πεδία πνπ ζπλδένληαη κε ηε Βηνινγία ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

1.                  Ιζηνξία θαη θηινζνθία ησλ βηνινγηθώλ επηζηεκώλ 

2.                  Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

3.                  Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα βηνινγηθώλ επηζηεκώλ 

4.                  Γξακκαηηζκόο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

5.                  Βηνινγηθέο επηζηήκεο θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

6.                  Δθπαίδεπζε – επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

7.                  Άηππεο θαη κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

8.                  Η δηδαζθαιία ησλ βηνινγηθώλ επηζηεκώλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν 

9.                  Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

10.              Δθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

11.              Βηνεζηθή 

12.              Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

13.              Αγσγή Τγείαο 

14.              ρνιηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

15.              ρνιηθέο θαηλνηόκεο δξάζεηο & πξνγξάκκαηα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο 

  



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

 

Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζπλέδξην: 

  

1. Αλ ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ σο ζύλεδξνο, 

παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ αληίζηνηρε δηαζέζηκε θόξκα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ: https://5synedrio.pev.gr/ 

 

2. Αλ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε εξγαζία σο εηζεγεηήο/εηζεγήηξηα, παξαθαινύκε 

ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ αληίζηνηρε δηαζέζηκε θόξκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζπλεδξίνπ: https://5synedrio.pev.gr/ 

 

3. Γηα ηελ θαηάζεζε ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγγξαθήο, 

κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ην ηειηθό πνζό εγγξαθήο ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό: 

 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Αξηζκόο Λνγ. : 6749 -113614- 229 

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229 

Γηθαηνύρνο : Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ 

  

 

https://forms.gle/Wqve6YxJFnLL4TEo9
http://5synedrio.pev.gr/
https://forms.gle/qE9PXG7b5n5E8E3h6
http://5synedrio.pev.gr/


ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ 

 

Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ όζνη ελδηαθέξνληαη, είηε κε απιή 

ζπκκεηνρή (ρσξίο εηζήγεζε), είηε κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξγαζία (εξεπλεηηθή, δηδαθηηθή 

πξαθηηθή, εξγαζηεξηαθή, πόζηεξ, θαζεγεηέο κε καζεηέο). ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή 

ζην πλέδξην επηβαξύλεηαη κε έμνδα εγγξαθήο, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη αλαιόγσο κε ηε 

ζρέζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε ηελ Π.Δ.Β. αιιά θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνύ (πξνεγγξαθή κέρξη ηηο  10 Ννεκβξίνπ 2019 ή θαλνληθή εγγξαθή κεηά ηηο 10 

Ννεκβξίνπ αιιά θαη θαηά ηελ έλαξμε/δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ). Δπνκέλσο ην θόζηνο 

εγγξαθήο αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ/ηεο ελδηαθεξόκελνπ/λεο, θαζνξίδεηαη 

παξαθάησ:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΠΛΗΡΔΙ ΔΓΓΡΑΦΔ  

ΔΙΗΓΗΣΔ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Πξνεγγξαθή 

έωο ηηο 10-11-2019 

Καλνληθή εγγξαθή 

κεηά ηηο 10-11-2019 

Μέιε ΠΔΒ 

(νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα, ηαθηηθά θαη δόθηκα) 
35 45 

Με-κέιε ΠΔΒ 

(θαη κε νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε ΠΔΒ) 
50 60 

ΤΝΔΓΡΟΙ ΥΩΡΙ ΔΙΗΓΗΗ 
Πξνεγγξαθή 

έωο ηηο 10-11-2019 

Καλνληθή εγγξαθή 

κεηά ηηο 10-11-2019 

Μέιε ΠΔΒ 

(ηαθηηθά & νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα) 
25 35 

Με-κέιε ΠΔΒ 

(θαη κε νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε ΠΔΒ) 
40 50 

ΜΔΙΩΜΔΝΔ ΔΓΓΡΑΦΔ  

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο - Γόθηκα Μέιε ΠΔΒ 10 10 

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο - Με-κέιε ΠΔΒ 20 20 

Μαζεηέο ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ 

Σν θόζηνο εγγξαθήο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πεξηιακβάλεη: 
 Παξαθνινύζεζε πλεδξίνπ θαη όισλ ησλ εξγαζηώλ ηνπ. 

 πλεδξηαθό Τιηθό (θάθεινο ζπλεδξίνπ, γξαθηθή ύιε, έληππν πιηθό) 

 πκκεηνρή  ζε  όια  ηα  δηαιείκκαηα  θαθέ  θαη  γεύκαηα  βάζεη πξνγξάκκαηνο 

 Γεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ 

 Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, όπνπ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπλέδξνπ πεξηιάκβαλε εηζήγεζε ή όρη. 



 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 

Έλαξμε πξνεγγξαθώλ & Τπνβνιήο εξγαζηώλ 12 Απγνύζηνπ 2019 

Τπνβνιή θεηκέλσλ εξγαζηώλ 10 Οθηωβξίνπ 2019 

Δλεκέξσζε θξίζεσλ εξγαζηώλ 31 Οθηωβξίνπ 2019 

Τπνβνιή ηειηθώλ θεηκέλσλ & 
Αλαθνίλσζε ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο 

5 Ννεκβξίνπ 2019 

Λήμε πξνεγγξαθήο 10 Ννεκβξίνπ 2019 

Δξγαζίεο πλεδξίνπ 
29, 30 Ννεκβξίνπ & 1 

Γεθεκβξίνπ 2019 

 



ΔΡΓΑΙΔ 

 

Α. Μορφή Δργαζιών 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πξνζθαιεί όζνπο/εο ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ εηζεγήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ. 

  

ην πλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εξγαζίεο-εηζεγήζεηο έμη θαηεγνξηώλ. Σν πιήξεο 

θείκελν ηεο ππνβιεζείζαο εηζήγεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην κέγηζην αξηζκό ζειίδσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίιεςεο, βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, πηλάθσλ, εηθόλσλ, θηι) πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία εηζήγεζεο, δειαδή: 

 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο (6-10 ζειίδεο). Αθνξνύλ ζε νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, κειέηεο, δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ κία πιήξε κνξθή εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαη ζε δόθηκεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο (4-6 ζειίδεο). Αθνξνύλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο (ζρέδηα 

καζήκαηνο, εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζρέδηα έληαμεο ΣΠΔ, θ.ά.) εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ ζρνιηθή πξάμε θαη δελ έρνπλ ηελ πιήξε κνξθή κίαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 πλεδξίεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο – πκπόζηα (3-4 ζειίδεο). Με ηηο ζπλεδξίεο 

ηξνγγπιήο Σξάπεδαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα παξνπζηαζηνύλ εξγαζίεο θαη λα 

γίλνπλ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο γύξσ από έλα εηδηθό ζέκα. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε 

δηάξθεηα θάζε ζπλεδξίαο ζα είλαη 90 ιεπηά. 

 Δξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο – Βηωκαηηθά ζεκηλάξηα (3-4 ζειίδεο). Γηδαζθαιία ή 

επηκόξθσζε ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, κηθξνδηδαζθαιίεο, 

δηδαθηηθά ζελάξηα, γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Θα δηαηεζνύλ αίζνπζεο γηα ζεκηλάξηα θαη 

αίζνπζεο – λεζίδεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θύιια νδεγηώλ 

ή/θαη θύιια εξγαζίαο. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε δηάξθεηα θάζε εξγαζηεξηαθήο 

παξνπζίαζεο είλαη 90 – 120 ιεπηά. 

 Αλαξηήζεηο – Παξνπζηάζεηο «πόζηεξ» (έωο 6 ζειίδεο). Αθνξά  «πόζηεξ», 

πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο  αλαξηεκέλα ζε νξζνζηάηεο ζε εηδηθό ρώξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ. 

 Δξγαζίεο κε ζπκκεηνρή θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ (έωο 6 ζειίδεο). Αθνξνύλ εξγαζίεο 

πνπ πινπνηήζεθαλ κε νκάδεο καζεηώλ ζηα ζρνιεία, όπνπ ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο. Η πξνβιεπόκελε κέγηζηε 

δηάξθεηα θάζε παξνπζίαζεο ζα είλαη 5 - 7 ιεπηά. 

 



Η δνκή, κνξθή ηεο εξγαζίαο θαη ε θαηά πεξίζηαζε δηακόξθσζε ηνπ θεηκέλνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην αληίζηνηρν ζύλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

  

εκαληηθέο επηζεκάλζεηο: 

1. Όιεο νη εηζεγήζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθό ηόκν πξαθηηθώλ, κε εμαζθαιηζκέλν 

ISBN από ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε. 

2. Οη ζπγγξαθείο θαινύληαη λα ηεξήζνπλ κε αθξίβεηα ην ππόδεηγκα κνξθνπνίεζεο εξγαζηώλ 

ηνπ πλεδξίνπ. Σα όξηα ζειίδσλ θάζε εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ, ηελ πεξίιεςε, ηνπο πίλαθεο, ηα ζρήκαηα, ηηο αλαθνξέο θ.ιπ. 

3. Γηα θάζε εξγαζία κε έλα έωο ηξεηο (1-3) ζπγγξαθείο πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηα Πξαθηηθά 

ηνπ πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε εγγξαθή ελόο (1) ζπγγξαθέα πξηλ ηηο  10 Ννεκβξίνπ 

2019 (ιήμε πξνεγγξαθήο) ώζηε απηή κεηά ηελ ηειηθή θξίζε λα γίλεη απνδεθηή θαη λα 

παξνπζηαζηεί ζην ζπλέδξην. 

4.  ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα εξγαζία ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ή πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εγγξαθέο πξηλ ηηο 10 Ννεκβξίνπ 2019 (ιήμε 

πξνεγγξαθήο) ώζηε απηή κεηά ηελ ηειηθή θξίζε λα γίλεη απνδεθηή θαη λα παξνπζηαζηεί ζην 

ζπλέδξην. 

5.  Γηα θάζε εξγαζία απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) πιήξεο ζπλδξνκή. 

6.  ε πεξίπησζε εξγαζηεξίνπ - βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα καο 

γλσζηνπνηήζνπλ εγθαίξσο γηα επηπιένλ πιηθό (έληππν, ςεθηαθό) πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο, όπσο θαη ηνλ κέγηζην αξηζκό αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ πξόηαζή ηνπο. 

7. Γηα ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηεο εξγαζίαο ζαο, δείηε ηνλ αληίζηνηρν ζρεηηθό ζύλδεζκν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ: https://5synedrio.pev.gr  

 

 

Β. Γιαδικαζία κρίζης εργαζιών 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα ππνβιεζνύλ ζε δηαδηθαζία αλώλπκεο θξίζεο (peer reviewing). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή κηα εξγαζία γηα παξνπζίαζε ζην πλέδξην ζα πξέπεη λα έρεη 

ζεηηθή αμηνιόγεζε από 2 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο επηηξνπήο θξηηώλ. ηελ πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ δύν θξηηώλ ε εξγαζία πξνσζείηαη ζε ηξίην θξηηή. 

  

Η ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο ησλ θεηκέλσλ (κνξθνπνίεζε ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα) απνηειεί απαξαίηεην παξάγνληα γηα ηελ απνδνρή ησλ εξγαζηώλ. Σα ζρόιηα ησλ 

θξηηώλ ζα θνηλνπνηεζνύλ αλώλπκα ζηνπο ζπγγξαθείο. 

  

Η θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη: 

http://www.nlg.gr/
https://5synedrio.pev.gr/


α) ζηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο, 

β) ζηε κε απνδνρή ηεο εξγαζίαο 

γ) ζηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνϋπόζεζε λα γίλνπλ νη πξνηεηλόκελεο δηνξζώζεηο 

θαη, 

δ) ζηελ πξόηαζε γηα αιιαγή κνξθήο ηεο ππνβαιιόκελεο εξγαζίαο. 

  

Καηά ηε δηαδηθαζία θξίζεο, επηπιένλ ζα ιεθζνύλ ππόςε: 

1. Η πξσηνηππία ηεο ππνβαιιόκελεο εξγαζίαο (λα κελ έρεη παξνπζηαζηεί ζε άιιν 

ζπλέδξην). 

2. Η ζπλάθεηα κε ηελ (ελδεηθηηθή) ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ. 

3. Η νινθιεξσκέλε, θαηαλνεηή θαη ζσζηά δνκεκέλε εξγαζία. 

4. Η ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε βηβιηνγξαθίαο θη αλαθνξώλ. 

5. Η κε ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ ζειίδσλ γξαθήο ηεο εξγαζίαο. 

  

ηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ην ηειηθό θείκελν, επηζεκαίλνληαο ηηο 

πξνζζαθαηξέζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θξηηώλ (όπνπ 

έρνπλ πξνηαζεί δηνξζώζεηο). Η πινπνίεζε απηώλ ησλ δηνξζώζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

απνδνρή ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηεο εηζήγεζεο.  

 

Γ. Γιαδικαζία σποβολής εργαζιών 

Σα ππνβαιιόκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα κεηαθνξησζνύλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ζπλεδξίσλ ηεο easychair.org 

 

 

Η ππνβνιή εξγαζηώλ ζην ζύζηεκα easychair είλαη δωξεάλ 

 

Α. Γηα λα ππνβάιεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη λα εγγξαθείηε ωο εηζεγεηέο, αθνινπζήζηε ηηο 

παξαθάηω νδεγίεο: 

 Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ easychair : http://easychair.org/ 

 Η ηζηνζειίδα ηνπ easychair ζα αλνίμεη ζε κία λέα θαξηέια ζην θπιινκεηξεηή ζαο. 

 Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην easychair, ρξεηάδεζηε έλαλ ινγαξηαζκό. Αλ έρεηε ήδε 

ινγαξηαζκό, ζπλδεζείηε δίλνληαο όλνκα ρξήζηε (username) θαη θσδηθό (password) όπσο 

δεηείηαη. 

 Αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό, ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ. Δπηιέμηε ην ζύλδεζκν 

“create an account” θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

http://easychair.org/
http://easychair.org/
http://easychair.org/


ζαο δεηεζνύλ. Μεηά ηε δεκηνπξγία ζα κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε ην όλνκα ρξήζηε 

(username) θαη θσδηθό (password) πνπ επηιέμαηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 Αθνινπζήζηε ην ζύλδεζκν : https://easychair.org/account/signin  

 Αθνύ ζπλδεζείηε, επηιέμηε από ηε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ ζέζε ηελ έλδεημε 

“CFPs” θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε Click here to access EasyChair Smart CFP! 

 ηελ επηινγή SEARCH, γξάςηε PCBE 2019 (Πξνζνρή: Κεθαιαία θαη έλα θελό κεηαμύ 

PCBE θαη 2019) παηήζηε enter. Παηώληαο πάλσ ζην αθξσλύκην, κεηαθέξεζηε ζηε ζειίδα 

ηνπ ζπλεδξίνπ. Παηήζηε πάλσ ζην Submission Link θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ 

επηινγή enter as an author. 

 ηε θόξκα ππνβνιήο πνπ ζα εκθαληζηεί, ζπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ζαο. 

 πκπιεξώλεηε πξώηα ηα ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ ζηα πεδία Author 1, Author 2, θηι. 

(ηα δηθά ζαο θαη όζσλ άιισλ ππάξρνπλ). Αλ ε εξγαζία ζαο έρεη πάλσ από 3 ζπγγξαθείο, 

επηιέμηε ην ζύλδεζκν «Click here to add more authors» γηα λα ζαο εκθαλίζεη ηελ 

αληίζηνηρε θόξκα. Δπηιέμηε όζνπο από ηνπο ζπγγξαθείο ζέιεηε, αιιά ηνπιάρηζηνλ έλαλ, 

γηα λα ιακβάλνπλ εηδνπνηήζεηο από ην ζύζηεκα κέζσ email, σο «corresponding 

author». 

 πκπιεξώζηε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο ζαο ζην πεδίν «Title» θαη ηελ πεξίιεςε ηεο 

εξγαζίαο ζαο ζην πεδίν «Abstract». 

 Πξνζζέζηε από 3 έσο θαη 6 ιέμεηο-θιεηδηά ζην πεδίν «Keywords», ηνπνζεηώληαο θάζε 

ιέμε-θιεηδί ζε λέα γξακκή. 

 Αλ ππνβάιεηε πιήξεο άξζξν, ηόηε από ην πεδίν «Uploads» αλεβάδεηε ην pdf αξρείν πνπ 

πεξηέρεη ην πιήξεο άξζξν (βι. αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ πιήξνπο άξζξνπ 

ζηελ ελόηεηα «Μνξθή Δξγαζηώλ» ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πλεδξίνπ). 

 Όηαλ έρεηε νινθιεξώζεη όια ηα βήκαηα, παηάηε «Submit» γηα λα νινθιεξσζεί ε 

ππνβνιή ζαο. O corresponding author ζα ιάβεη ζρεηηθό email επηβεβαίσζεο κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ππνβνιήο. 

  

Β. Γηα ηελ θαηάζεζε ρξεκάηωλ ζηελ ηξάπεδα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγγξαθήο, 

κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ην ηειηθό πνζό εγγξαθήο ζηνλ παξαθάηω ινγαξηαζκό: 

 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Αξηζκόο Λνγ. : 6749 -113614- 229 

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229 

Γηθαηνύρνο : Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ 

 

https://easychair.org/my/conference.cgi?conf=pcbe2017;a=15403127;welcome=1
https://easychair.org/account/signin
https://easychair.org/cfp/
http://4synedrio.pev.gr/?page_id=697


Γ. Τπελζπκίδνπκε πωο γηα λα γίλεη απνδεθηή κία εξγαζία, κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνεγγξαθήο (10-11-2019) ζα πξέπεη: 

 

 λα ππάξρεη ε εγγξαθή ελόο ζπγγξαθέα πξηλ ηηο  10 Ννεκβξίνπ 2019 γηα θάζε εξγαζία 

κε έλα έωο ηξεηο (1-3) ζπγγξαθείο 

 λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εγγξαθέο πξηλ ηηο  10 Ννεκβξίνπ 2019 γηα θάζε 

εξγαζία ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ή πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο 

 

ώζηε απηή κεηά ηελ ηειηθή θξίζε λα γίλεη απνδεθηή θαη λα παξνπζηαζηεί ζην ζπλέδξην. 

  

Γ. Η πιεξωκή γηα ηελ εγγξαθή ζηελ ηξάπεδα ζα γίλεηαη αθνύ γίλεη δεθηή ε εηζήγεζε 

από ηνπο θξηηέο. 

 

 

Έλαξμε πξνεγγξαθώλ & Τπνβνιήο εξγαζηώλ 12 Απγνύζηνπ 2019 

 

 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Email 

bioeduconf@gmail.com 

 

 Σειέθωλo / Φαμ 

2105224632 (γξαθεία ηεο Π.Δ.Β., ώξεο ιεηηνπξγίαο Γξακκαηείαο) 

 

 Ιζηνζειίδα 

https://5synedrio.pev.gr/ 

 

 Κνηλωληθά δίθηπα: 

 Facebook: https://www.facebook.com/SynedrioBiologiaStinEkpaideusi 

 Twitter: @bioeduconf 

https://5synedrio.pev.gr/
https://www.facebook.com/SynedrioBiologiaStinEkpaideusi

