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Με την Υποστήριξη 

  

του Οργανισμού " Το Χαμόγελο του Παιδιού" 

 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό - ΕΑΝ» 

 

6 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ANTI- BULLYING 

BULLYING = ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

BULLYING - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: 
Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπισή τους 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  5 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
www.bullying.uom.gr       bullying@uom.edu.gr 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ POSTERS 

 

Υποχρεωτική η Προσωπική Παρουσία τουλάχιστον ενός από τους 

εισηγητές. 
 

Σας παρακαλούμε να προετοιμάσετε το POSTER σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες 

διαμόρφωσης- Format. 

 

Πίνακας Ανάρτησης των POSTERS 

Μέγεθος 100 εκατοστά Χ 80 εκατοστά 

Τα POSTERS μπορούν να σταθεροποιηθούν στους Πίνακες Ανάρτησης (Stands)  είτε με 

ταινία σταθεροποίησης (velcro), είτε με κολλητική ταινία, είτε με πινέζες, τις οποίες θα πρέπει 

 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής   

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 Yπό την Αιγίδα 
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να προμηθευτείτε οι ίδιοι. Το υλικό της εκτύπωσης (χαρτί, πολυπροπυλένιο κτλ) θα το 

αποφασίσετε οι ίδιοι. 

 

Μέγεθος Εκτύπωσης 

Οι αναγνώστες των αναρτημένων σας εργασιών θα βρίσκονται σε κάποια απόσταση από 

τους πίνακες ανάρτησης, επομένως θα πρέπει τα γράμματά σας  και οι πίνακες να είναι 

ευανάγνωστοι. 

Τα προτεινόμενα μεγέθη γραμματοσειράς (ARIAL) είναι τα ακόλουθα: 

 

Τίτλος, Όνομα-Επώνυμο Συγγραφέα, Φορέας,  

Το μικρότερο προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς 44 
Τα γραφικά είναι πάντοτε χρήσιμα. 

 

Κείμενο 

Το μικρότερο προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς  24 
 

Χώρος τοποθέτησης 

Τα POSTERS θα αναρτηθούν στο χώρο μπροστά από το Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΠΑ.ΜΑΚ., 

έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατά συνεχώς και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. 

 

Χρόνος τοποθέτησης 

Η τοποθέτηση των POSTERS θα πρέπει να γίνει νωρίς το πρωί του Σαββάτου 5 Μαρτίου 

(μετά τις 9 πμ)  ή τουλάχιστον 45 λεπτά πριν από το πρώτο διάλειμμα. 

 

Γενικές Οδηγίες 

Μπορείτε να αφήσετε το POSTER  στη θέση του και μετά το πρώτο διάλειμμα, ώστε να έχετε 

τη δυνατότητα συζήτησης της δουλειάς σας με τους λοιπούς συνέδρους κατά την διάρκεια 

άλλων διαλειμμάτων και καθ’ όλη την διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης ημέρας του 

Συνεδρίου. 

 

Βοήθεια θα παρέχεται πριν και κατά την διάρκεια της Συνεδρίας των POSTERS. 

Αν έχετε ειδικές απαιτήσεις για την ανάρτηση της παρουσίασής σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου στο 

bullying@uom.edu.gr 

 

Εκτυπωμένες Περιλήψεις σας 

Παρακαλούμε να έχετε ή να τοποθετήσετε δίπλα από το POSTER σας περίπου 200 

αντίγραφα για να τα δίνετε στους ενδιαφερόμενους. 
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