ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - CHECK LIST
Κατά τη διάρκεια της συγγραφικής περιόδου
☐

Έχω δηλώσει, έγκαιρα, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, όλους τους Συν-συγγραφείς και τους Συντελεστές
συγγραφικής προσπάθειας με τους οποίους συνεργάζομαι, προκειμένου να μπορούν να λάβουν την αμοιβή τους.

☐

Έχω αποστείλει το συγγραφικό υλικό που ετοιμάζω στον Κριτικό Αναγνώστη.

Πριν την υποβολή της Τελικής Αναφοράς
☐
☐
☐
☐

Έχω ολοκληρώσει τη συγγραφική προσπάθεια και έχω ενσωματώσει στο συγγραφικό υλικό όλες τις υποδείξεις από τον
Κριτικό Αναγνώστη. Το υλικό μου είναι έτοιμο για γλωσσική και γραφιστική επιμέλεια.
Έχω επικοινωνήσει με τη Δράση και έχω ζητήσει να μου αποδοθεί αριθμός ISBN (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την
κατάθεση της Τελικής Αναφοράς).
Έχω αποστείλει το υλικό στον Συντελεστή γλωσσικής επιμέλειας και έχω λάβει τα διορθωμένα αρχεία (τα αρχεία του
γλωσσικού επιμελητή τα «καταθέτω», ως «ανοικτά» αρχεία, στον αντίστοιχο υποφάκελο του Φακέλου Κατάθεσης
Πρωτογενούς Υλικού).
Έχω αποστείλει το υλικό μου (μετά τη γλωσσική επιμέλεια) στον Συντελεστή γραφιστικής επιμέλειας. Στο υλικό αυτό
έχω συμπεριλάβει:
☐
☐
☐
☐

☐

Έχω λάβει τα τελικά αρχεία από τον Συντελεστή γραφιστικής επιμέλειας. Ειδικότερα, στα αρχεία αυτά πρέπει να
περιλαμβάνονται:
το συνολικό σύγγραμμα και τα επιμέρους κεφάλαια σε μορφή PDF ή/και EPUB με ενσωματωμένο το εξώφυλλο
☐
στα αρχεία PDF και EPUB του συγγράμματός μου,
☐ όλα τα «ανοικτά» αρχεία από τον Συντελεστή γραφιστικής επιμέλειας (αρχεία .indd, .eps, .psd κ.λπ.),
☐

☐

τον αριθμό ISBN,
κείμενα σε Microsoft Word,
εικόνες, καθώς και τα σχήματα που περιέχονται στο σύγγραμμα, σε υψηλή ανάλυση,
λοιπά στοιχεία / αρχεία σε πρωτογενή μορφή (αρχεία ήχου, βίντεο, πολυμεσικό, διαδραστικό υλικό κ.λπ.).

το εξώφυλλο για το σύγγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δράσης, και στις δύο απαιτούμενες διαστάσεις.

Έχω διαμορφώσει τον τελικό Φάκελο Πρωτογενούς Υλικού με βάση τις προδιαγραφές της Δράσης. Οπωσδήποτε πρέπει
να συμπεριλάβω όλες τις άδειες χρήσης για όλα τα σχήματα, διαγράμματα, γραφήματα, φωτογραφίες, πίνακες και
εικόνες που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία.

Υποβολή της Τελικής Αναφοράς
☐

☐
☐

Για την Τελική Αναφορά, «αναρτώ» στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης τα εξής στοιχεία:
☐ το συνολικό βιβλίο, σε μορφή PDF ή/και EPUB,
☐ ένα, και μόνο, PDF ανά κεφάλαιο,
☐ τα απαραίτητα μαθησιακά αντικείμενα,
☐ τη μικρογραφία του εξωφύλλου,
☐ τον Φάκελο του Πρωτογενούς Υλικού σε μορφή .zip και
☐ την Τελική Αναφορά του Κύριου Συγγραφέα.
Επιμελούμαι και επικαιροποιώ τα μεταδεδομένα του συγγράμματός μου και των επιμέρους αντικειμένων που το
αποτελούν.
Μετά την υποβολή ειδοποιώ τον Κριτικό Αναγνώστη να υποβάλει, το συντομότερο, και τη δική του Τελική Αναφορά.

