Δημιουργείστε την περίληψη του άρθρου σας έγκαιρα
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση
του κειμένου περίληψης και την δυνατότητα ελέγχου του όσες φορές χρειαστεί πριν την
τελική υποβολή.
Κατά προτίμηση, ξεκινήστε την συγγραφή της περίληψης εγκαίρως πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της φόρμας. Αποφύγετε το άγχος της υποβολής λίγα λεπτά πριν το
τέλος της διορίας, καθώς μπορεί να προκύψουν τεχνικά προβλήματα ή άλλα μη αναμενόμενα
συμβάντα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: περιλήψεις που έχουν υποβληθεί ως προσχέδιο και όχι στην τελική τους μορφή,
μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Περιεχόμενο και μορφή
Η περίληψη αποτελεί σαφή και σύντομη περιγραφή του άρθρου/περιστατικού. Το
περιεχόμενό της οφείλει να είναι ξεκάθαρο και λογικό.
Υπο-ενότητες της περίληψης
Η περίληψη πρέπει να απαντά σε 5 ερωτήσεις: Ποιος, Τι, Πού, Γιατί και Πώς.
•

•

•
•
•

•

Τίτλος: Ο τίτλος οφείλει να είναι δυναμικός και αδιαμφισβήτητος. Να είστε σύντομοι
και ξεκάθαροι! Ο τίτλος πρέπει να είναι μικρός, ενδιαφέρων, να περιγράφει τον
σκοπό και το περιεχόμενο του άρθρου, εστιάζοντας σε αυτό που θέλετε να
παρουσιάσετε.
Επιστημονικό υπόβαθρο/Εισαγωγή: Δηλώστε σύντομα τι διενεργήθηκε στο
παρελθόν και που κατέληξε. Ξεκαθαρίστε γιατί το θέμα σας είναι σημαντικό (κενό
γνώσης).
Σκοπός: Γιατί ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα; Μπορείτε να συμπεριλάβετε
ένα σύντομο σχόλιο για την υπόθεση που διατυπώσατε.
Μεθοδολογία: Σύντομη περιγραφή του τι, πώς, από ποιόν και πού διενεργήθηκε,
ποιους αφορούσε; Ποιες μετρήσεις έγιναν και πώς έγινε η διαχείριση των δεδομένων;
Αποτελέσματα: Τι βρήκατε/ανακαλύψατε; Συμπεριλάβετε μια σύντομη ανάλυση
κάθε πίνακα ή σχήματος, αλλά μην επαναλάβετε τα δεδομένα των πινάκων.
Παρουσιάστε τα σημαντικά ευρήματα με πίνακες-σχήματα, που πρέπει να είναι
επεξηγηματικά και να έχουν ξεχωριστό τίτλο.
Συμπεράσματα: Ποιο είναι το συμπέρασμα της μελέτης; Τα συμπεράσματα σας
πρέπει να είναι λογικά και να συμφωνούν με τα ευρήματα της μελέτης. Ποιες είναι οι
προτάσεις σας για μελλοντική έρευνα;

Χρήσιμες συμβουλές
•
•
•

Πρώτος αναφέρεται ο συγγραφέας που παρουσιάζει την μελέτη και πρέπει να μπορεί
να την υποστηρίξει σε ζωντανή συζήτηση.
Προάγετε την πρωτοτυπία του έργου σας.
Η περίληψη είναι η πρώτη εντύπωση, για αυτό κάντε την να είναι ελκυστική.

•

Αποφύγετε τους δυσανάγνωστους τίτλους και τις αδόμητες περιλήψεις/κλινικές
περιπτώσεις (όπου δεν παρέχονται αριθμητικά δεδομένα).

Συμβουλές μορφοποίησης
Η περίληψη σας είναι πιο πιθανό να γίνει αποδεκτή αν ακολουθήσετε αυτές τις
συμβουλές:
•
•
•
•
•
•
•

Να είστε συνοπτικοί.
Επιλέξτε δραστικά ρήματα αντί για παθητικά όταν είναι εφικτό («η μελέτη εξέτασε»
παρά «εξετάστηκε από τη μελέτη»).
Διατηρήστε τη γλώσσα σωστή, απλή και ξεκάθαρη.
Χρησιμοποιήστε επιστημονική και επαγγελματική ορολογία, διασφαλίζοντας ότι οι
πληροφορίες σας είναι εύκολα κατανοητές από διαφορετικό κοινό.
Αποφύγετε τις συντομογραφίες και τη φρασεολογία - θυμηθείτε ότι οι
συντομογραφίες δεν είναι καθολικές.
Μη χρησιμοποιείτε αναφορές στην περίληψη- κρατήστε τις για την ίδια την
παρουσίαση.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια λογική και συνεκτική ροή στην περίληψη.

Γενικές συμβουλές
•
•

•
•
•
•

•

Πριν ξεκινήσετε, να είστε σαφής ποια πτυχή της εργασίας σας θέλετε να
παρουσιάσετε. Ποιο θα είναι το ποιο ενδιαφέρον εύρημα για το κοινό;
Δείτε τις περιλήψεις από προηγούμενα συνέδρια για να πάρετε ιδέες για το
περιεχόμενο και τη μορφή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω του Scientific
Programme & Planner.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε όλες τις πρακτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση για περιλήψεις.
Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να επανεξετάσετε τι έχετε γράψει.
Ελέγξτε για λάθη στη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία (Αγγλικά UK).
Πριν από την υποβολή προσπαθήσετε να διενεργήσετε μια αντικειμενική
ανασκόπηση της περίληψής σας: ίσως ένας συνάδελφος που δεν είναι εξοικειωμένος
με το έργο που γράφετε να μπορεί να σας βοηθήσει.
Υποβάλετε την περίληψη πριν από την προθεσμία.

Έτοιμοι για υποβολή; Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις
Ελέγξτε προσεκτικά το τελικό κείμενο πριν την υποβολή του και επιβεβαιώστε ότι είστε
όντως έτοιμοι απαντώντας στις κάτωθι ερωτήσεις:
•
•
•
•
•
•

Έχετε συμπεριλάβει όλους τους συν-συγγραφείς;
Ακολουθήσατε προσεκτικά τους κανόνες και τις οδηγίες υποβολής της περίληψης;
Ο τίτλος που επιλέξατε θα κινήσει το ενδιαφέρον;
Περιγράφει ο τίτλος το περιεχόμενο του κειμένου;
Είναι η περίληψη καλογραμμένη από άποψη γραμματικής και λεξιλογίου;
Αποδίδει η περίληψη το περιεχόμενο της παρουσίασης και τον λόγο που αξίζει κανείς
να την παρακολουθήσει;

•
•
•
•

Περιγράφει η περίληψη ξεκάθαρα το αντικείμενο της έρευνας και την ερώτηση που
προσπαθεί να απαντήσει;
Αναφέρει η περίληψη πως διενεργήθηκε η έρευνα;
Υποδηλώνει η περίληψη την αξία των ευρημάτων και σε ποιους μπορεί να είναι
χρήσιμα;
Παρέχεται μια συνοπτική περίληψη των ευρημάτων;

Τι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε
•
•
•
•
•
•
•

Μπερδεμένοι πίνακες/σχήματα/εικόνες.
Ανεπαρκή περιγραφή μεθοδολογίας.
Αποτελέσματα χωρίς αριθμητικά δεδομένα.
Ορθογραφικά και γραμματικά λάθη.
Υπερτιμημένα συμπεράσματα.
Δυσανάλογη έκταση υποενοτήτων.
Μη δηλωθείσα υπόθεση.

