
Θέμα: Επιστημονική Επικοινωνία Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου να προάγει την πληρέστερη δυνατή 
επικοινωνία  των  εκπαιδευτικών  για  θέματα  ανταλλαγής  επιστημονικών  κειμένων,  που  αφορούν  στις 
Σχολικές  Δραστηριότητες,  καλεί  τις  σχολικές  μονάδες  να  υιοθετούν  δόκιμους  τύπους  παράθεσης 
παραπομπών,  βιβλιογραφίας,  φιλμογραφίας,  διαδικτυακών  και  άλλων  πηγών.  Οι  παραθέσεις  αυτές 
αφορούν όλα τα τεκμηριωμένα κείμενα των Σχολικών Δραστηριοτήτων, που αφορούν στα Προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις επιμορφωτικές εισηγήσεις που τυχόν γίνονται στο πλαίσιο των Σχολικών 
Δραστηριοτήτων. Ένας ενδεικνυόμενος τύπος παράθεσης μπορεί να περιλαμβάνει:

Για Βιβλία, μονογραφίες και άλλες παρόμοιες έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις (  doc  ,   ppt   κ.λπ):   

Επώνυμο Συγγραφέα, Αρχικό Ονόματος. (Χρονολογία). Τίτλος έργου με πλάγια γράμματα. Μτφρ.: Επώνυμο 
Μεταφραστή, Αρχικό Ονόματος. Πόλη Έκδοσης: Εκδότης. 
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://αυτό σε περίπτωση που είναι ηλεκτρονικό, διαθέσιμο διαδικτυακά >. 
Προσπελάστηκε: ηη/μμ/χχχχ. 

Για Άρθρα σε περιοδικά: 

Επώνυμο Συγγραφέα, Αρχικό Ονόματος., (χρονολογία). Τίτλος άρθρου με κανονικά γράμματα. Στο Όνομα 
Περιοδικού με πλάγια γράμματα. τ. Αριθμός. Ακριβής Ημερομηνία Έκδοσης όπως αναγράφεται. Πόλη 
Έκδοσης: Εκδότης. σ.σ.  αρ. πρώτης σελίδας – αρ. τελευταίας σελίδας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < 
http://αν είναι ηλεκτρονικό, διαθέσιμο διαδικτυακά >. Προσπελάστηκε: ηη/μμ/χχχχ. 

Για ψηφιακά έργα, διαδικτυακά βίντεο και ιστοσελίδες: 

Επώνυμο Δημιουργού ή φορέας, Αρχικό Ονόματος. (χρονολογία δημιουργίας ή προσπέλασης). Τίτλος  
έργου με πλάγια γράμματα ή τίτλος ιστοσελίδας. Εκδότης ή φορέας. 
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: < http://αυτό σε περίπτωση που είναι ηλεκτρονικό, διαθέσιμο διαδικτυακά >. 
Προσπελάστηκε: ηη/μμ/χχχχ. 

Σε περίπτωση που πρέπει να υπάρχει αναφορά στο μέσο του κειμένου προτείνεται να γίνει  εμβόλιμη 
παρένθεση  ως  εξής:  (Επώνυμο/όνομα  φορέα,  Χρονολογία:αριθμός  σελίδας),  ώστε  να  μπορεί  ο 
αναγνώστης να ανατρέξει στην τελική αναφορά της πηγής. Η πλήρης αναφορά της πηγής ενδείκνυται να 
καταγράφεται  στο  τέλος  του  κειμένου,  παρουσίασης  κ.λπ.  Σε  όλα τα  παραπάνω  παραδείγματα  έχουν 
τηρηθεί  με  ακρίβεια  και  προτείνεται  να  διατηρηθούν  με  αυτή  τη  διάταξη  τα  σημεία  στίξης  (τελείες, 
κόμματα,  άνω-κάτω  τελείες,  σύμβολα  «<  >»)  και  οι  παρενθέσεις.  Για  κάθε  υποστήριξη  μπορείτε  να 
στέλνετε email στo Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, στη διεύθυνση: lab  @  sch  .  gr  . 
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