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5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

Εκπαίδευση στον 21Ο αιώνα: Aνάπτυξη της κριτικής σκέψης, της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Οδηγίες για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) 
 

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) εκτυπώνονται από τους εισηγητές/τριες και 

παραμένουν αναρτημένες στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στη διάρκεια των 

εργασιών. Οι εισηγητές/τριες μπορούν να βρίσκονται εκεί, προκειμένου να απαντούν σε 

ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Το υλικό της αφίσας πρέπει να είναι ομοιογενές (χαρτί ή 

μουσαμάς). Η αφίσα πρέπει να είναι ενιαία και όχι συγκολλημένες σελίδες. Οι 

προδιαγραφές για τα posters είναι: Διαστάσεις: 80 cm (πλάτος) X 100 cm (ύψος).  

Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα εμφανίζεται στο κέντρο στο πάνω μέρος της αφίσας 

(μέγεθος γραμματοσειράς 48 pt). Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα εμφανίζονται τα στοιχεία 

των εισηγητών με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 36 pt. Η γραμματοσειρά του 

κειμένου θα είναι 16 έως 24 pt. 

Το περιεχόμενο της αναρτημένης ανακοίνωσης (προτείνονται τρεις στήλες) που θα 
παρουσιάζεται στην αφίσα πρέπει να αποτελείται από: (α) τον τίτλο και (β) τον/την 
συγγραφέα. (γ) Εισαγωγή-περίληψη. (δ) Λέξεις-κλειδιά. (ε) Σκοπός. (στ) Μεθοδολογία. (ζ) 
Δραστηριότητες. (η) Αποτελέσματα-Συμπεράσματα. (θ) Βιβλιογραφία. 

Ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων της αφίσας θα πρέπει να 
διευκολύνει την ανάγνωση για την άμεση οπτική κατανόησή τους. Η γλώσσα να είναι 
απλή, οι περιγραφές σαφείς, συνοπτικές και ουσιώδεις με ροή και διασύνδεση ώστε το 
ενδιαφερόμενο κοινό να αποκομίσει τα κυριότερα στοιχεία της ανακοίνωσης.      

Μία προσεγμένη αφίσα θα πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να 
αποτελεί αφόρμηση για συζήτηση με τον/την συγγραφέα για περαιτέρω ενημέρωση. Η 
επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα της αφίσας μπορεί να ενισχυθεί από αισθητικά 
στοιχεία. Έτσι, πρέπει να επιλεχθεί κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειρών και μπορεί να 
γίνει χρήση διαφορετικών χρωμάτων σε γραμματοσειρές, φόντο, σύμβολα, πλαίσια κ.ά. 
με ισορροπημένη τοποθέτηση και αναλογία κειμένου και τυχόν εικόνων, γραφημάτων 
κ.ά., ώστε η αφίσα να είναι καλαίσθητη και να προσελκύει τον αναγνώστη και να  
κατευθύνει την προσοχή του σε σημαντικά δομικά στοιχεία και μηνύματα της 
ανακοίνωσης (στόχοι, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συμπεράσματα μιας έρευνας).  
 

 


