Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων για διεξαγωγή Διαδραστικών
Εργαστηρίων
Πριν υποβάλετε την πρότασή σας για τη διεξαγωγή διαδραστικού εργαστηρίου (workshop),
παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες και έχετε
ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής των περιλήψεών σας.

Παρακαλείσθε επίσης όπως συμπεριλάβετε περιγραφή του κοινού στο οποίο στοχεύετε, την
πρότερη γνώση που απαιτείται να κατέχουν οι συμμετέχοντες, τον επιθυμητό αριθμό
συμμετεχόντων (μέχρι 60 άτομα για κάθε διαδραστικό εργαστηρίο) και την προτεινόμενη διάρκεια
του workshop (μέχρι και 60 λεπτά).

Για το Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΛΛΕ 2019 προτείνονται 2 επίπεδα (Επίπεδο 1 και 2) βάσει του
επιπέδου των συμμετεχόντων. Στο Eπίπεδο 1, οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από το
διαδραστικό εργαστήριο ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη γνώση γύρω από το θέμα
του, ενώ στο Επίπεδο 2 οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν είτε εκπαιδευτεί στο Επίπεδο 1 ή να
έχουν εργαστεί στο τομέα και να είναι γνώστες βασικών πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες
επιλέγουν οι ίδιοι σε ποιο επίπεδο ανήκουν και παρακολουθούν τα εργαστήρια αντίστοιχα.

Οι υποβολές οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Παρέχεται «Πρότυπο κατάθεσης
περίληψης Διαδραστικού Εργαστηρίου», το οποίο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο σε μορφή
pdf στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
η Ιουνίου 2019.
υποβολής, την 24
20η Αυγούστου
Ιουλίου
4η
2019.

Κατά την προετοιμασία των προτάσεων παρακαλείσθε να προσέξετε τα ακόλουθα:
▪

Επιλέξτε προσεκτικά τον τίτλο - οι συμμετέχοντες επιλέγουν να παραστούν σε μία ομιλία

με βάση τον τίτλο.
▪

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο από τον/τους συγγραφέα/-εις τους.

▪

Υλικό: Η παροχή σημειώσεων σχετικών με το διαδραστικό εργαστήριο, καθώς και το

κόστος αυτών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ομιλητή (και είναι προαιρετικά).

▪

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων (οικονομική ή άλλη)

Όλοι οι συγγραφείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο έντυπο την ενότητα δήλωσης
Σύγκρουση Συμφερόντων, δηλώνοντας οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη σχέση με το
περιεχόμενο

της

προτεινόμενης

περίληψης.

Παρακαλείσθε

όπως

βεβαιωθείτε

ότι

ολοκληρώσατε αυτό το βήμα κατά την υποβολή της περίληψής σας.
▪

Οι ομιλητές του διαδραστικού εργαστηρίου πρέπει να καταχωρηθούν ως συμμετέχοντες

του συνεδρίου. Δεν θα υπάρξουν μειωμένες τιμές για τους ομιλητές των εργαστηρίων.

Παρέχεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
▪

Βιντεοπροβολέας

▪

Laptop με πρόσβαση στο διαδίκτυο

▪

Laser pointer

▪

Οθόνη

▪

Βάθρο & μικρόφωνο

Οδηγός υποβολής των περιλήψεων:

Μορφοποίηση
▪

Χρησιμοποιήστε το «Πρότυπο κατάθεσης περίληψης Διαδραστικού Εργαστηρίου»

▪

Μονό διάστιχο με 1 διάστημα μεταξύ παραγράφων χωρίς εσοχές παραγράφου

▪

Κεφαλαία και πεζά όπου απαιτείται

▪

Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία στον τίτλο ή την περίληψη

▪

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την περίληψη ως προς τη συνολική της συνάφεια, καθώς και

την ορθογραφία, τα σημεία στίξης και τη γραμματική
▪

500 λέξεις το ανώτερο

Περιεχόμενο
▪

Ολοκληρωμένος τίτλος υποβολής

▪

Περίληψη 500 λέξεων το ανώτερο, η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες επιμέρους

πληροφορίες:
(1) εισαγωγή
(2) στόχοι εργαστηρίου
(3) αποτελέσματα ή πρακτικές εφαρμογές
(4) εκπαιδευτικά αποτελέσματα
(5) συμπέρασμα/ συμπεράσματα.
▪

Επιλογή του επιπέδoυ του διαδραστικού εργαστηρίου: 1 ή 2

▪

Ονόματα όλων των συγγραφέων και στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση εργασίας)

▪

Συνεργάτες

▪

Επιλέξτε ποιος/-οι θα είναι ο/οι ομιλητής/-ες

▪

Σύντομο βιογραφικό για κάθε ομιλητή

▪

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

▪

Οπτικοακουστικές απαιτήσεις (πέραν των παρεχομένων)

▪

Καθορίστε τη δομή, π.χ. πρακτική συμμετοχή, αλληλεπίδραση μικρών ομάδων ή

οποιεσδήποτε ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως θεωρητικές γνώσεις
▪

Συμπεριλάβετε μία εισαγωγική πρόταση ή παράγραφο σχεδιασμένη έτσι ώστε να

προκαλεί ενδιαφέρον για το θέμα. Αυτή η πρόταση ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί στο έντυπο
(φόρμα) συμμετοχής του συνεδρίου, στο τελικό πρόγραμμα ή και στο διαδίκτυο.

Διαδικασία αξιολόγησης:
▪

Η απόφαση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων των διαδραστικών εργαστηρίων

λαμβάνεται από την Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) του συνεδρίου έπειτα από διαδικασία
αξιολόγησης. Μία περίληψη η οποία δε γίνεται αποδεκτή για διαδραστικό εργαστήριο, ίσως
προταθεί για εναλλακτική παρουσίαση.
Τα Διαδραστικά Εργαστήρια αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
▪

Εφαρμογές στις τρέχουσες λογοθεραπευτικές πρακτικές

▪

Βασική προϋπόθεση να βασίζονται σε ερευνητικά αποδεδειγμένες μεθόδους ή σε

βασικές θεωρητικές αρχές

▪

Συνολική εντύπωση του διαδραστικού εργαστηρίου στα μέλη του ΣΕΛΛΕ από

προηγούμενη διάλεξη ή ανακοίνωση που έχει λάβει χώρα στο προηγούμενο συνέδριο
▪

Καινοτόμο και πρωτότυπο θέμα και περιεχόμενο

▪

Αποδείξεις ότι το διαδραστικό εργαστήριο είναι καλά σχεδιασμένο

▪

Συνάφεια με το θέμα του συνεδρίου

Κατάλογος ελέγχου του/των συγγραφέα/-έων
(Σημειώστε “ναι” υποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι προδιαγραφές υποβολής και/ή έχετε
κατανοήσει τα κριτήρια υποβολής περίληψης για το διαδραστικό εργαστήριο)
Περίληψη και προδιαγραφές ομιλητή
Όνομα/-τα συγγραφέα/-ων και στοιχεία επικοινωνίας
Προσδιορισμός είδους παρουσίασης (Workshop)
Προσδιορισμός τίτλου
Η περίληψη έχει υποβληθεί από τον συγγραφέα
Μέγεθος περίληψης – 500 λέξεις το ανώτερο
Η περίληψη συνάδει με τις οδηγίες μορφοποίησης και περιεχομένου
Έλεγχος ως προς τη συνολική της συνάφεια, ορθογραφία, σημεία στίξης και
γραμματική
Επιμέρους πληροφορίες, π.χ. εισαγωγή, στόχοι, αποτελέσματα ή πρακτικές
εφαρμογές, εκπαιδευτικά αποτελέσματα και συμπέρασμα/ συμπεράσματα
Ο/οι ομιλητής/-ες θα εγγραφούν και θα παρακολουθήσουν το συνέδριο
Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων (Οικονομικής ή άλλης φύσεως)
Σύντομο βιογραφικό όλων των ομιλητών
Λεπτομέρειες για επιπλέον οπτικοακουστικές απαιτήσεις
Ο/Οι συγγραφέας/-εις θα παρέχουν υλικό (προαιρετικά) με δικό του/τους
κόστος

Ναι

Όχι

