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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, περιοδικό του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου φιλοξενεί ποιοτικές  συνθετικές  εργασίες, µελέτες και παρουσίαση ερευνών
εκπαιδευτικού περιεχοµένου στα Ελληνικά. Ιδιαίτερο εκδοτικό ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν τα άρθρα εφαρµογών, µεθοδολογίας και διδακτικής που άπτονται σύγχρονων
προσεγγίσεων. Εργασίες που θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες παιδαγωγικά και
θα προωθήσουν τις διδακτικές πρακτικές είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Το περιοδικό
απευθύνεται στους µαχόµενους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη όλων των βαθµίδων της
εκπαίδευσης. 

Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 15 έντυπες σελίδες (5000) λέξεις.
Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωµα  να επιστρέφει εργασίες που υπερβαίνουν αυτό το
όριο. Η κάθε σελίδα πρέπει να είναι µεγέθους Α4 και δακτυλογραφηµένη µε όχι πε-
ρισσότερες από 27 σειρές  σε κάθε σελίδα, µε µεγάλα περιθώρια. Το κείµενο θα είναι
πλήρως στοιχισµένο. Η πρώτη σελίδα  περιλαµβάνει τον τίτλο της εργασίας που πρέ-
πει να είναι σύντοµος, το όνοµα του συγγραφέα, την ιδιότητά του, την ταχυδροµική
και ηλεκτρονική διεύθυνσή του (αν υπάρχει). Μια περίληψη (µέχρι 100 λέξεις) προ-
τάσσεται της εργασίας. Τα άρθρα υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική
µορφή (συνιστάται Word 7 ή νεότερη έκδοση). Στη δισκέτα πρέπει να αναγράφεται το
όνοµα του συγγραφέα και ο τύπος του υπολογιστή. 

Οι συνεργάτες του περιοδικού θα πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες του A.P.A. (Pu-
blication Manual of the American Psychological Association), 4th edition, 1994 ή νεότερη,
για τον τρόπο συγγραφής του άρθρου και της βιβλιογραφίας που  ακολουθεί.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να µη χρησιµοποιούν υπογραµµίσεις ή στοιχεία ηµί-
µαυρα (bold) αλλά πλάγια για τα σηµεία που θέλουν να δώσουν έµφαση. Οι σηµει-
ώσεις καλό είναι να αποφεύγονται, στην περίπτωση όµως που είναι αναγκαίες
αναγράφονται, κατά προτίµηση, στο τέλος του άρθρου, πριν από τη βιβλιογραφία. Οι
πίνακες, τα διαγράµµατα και τα σχήµατα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, να
είναι ιδιαίτερα ευκρινή και να υποβάλονται σε ξεχωριστές σελίδες (µε υπόδειξη του
σηµείου µέσα στην εργασία όπου θα συµπεριληφθούν).

Οι εργασίες κρίνονται από τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού, η οποία  και απο-
φασίζει για την τελική δηµοσίευσή τους.

Τα πρώτα δοκίµια των εργασιών αποστέλλονται στους συγγραφείς για διόρθωση.
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Η βιβλιογραφία, η οποία περιλαµβάνει όσες παραποµπές χρησιµοποιήθηκαν, παρα-
τίθεται στο τέλος του άρθρου ενιαία, µαζί ελληνόγλωσση (τα µεταφρασµένα στα ελ-
ληνικά κείµενα εντάσσονται εδώ) και ξενόγλωσση, ως εξής (A.P.A., 1994):

Για βιβλία
Maggio, R. (1991). The bias-free word finder: A dictionary of nondiscriminatory language.
Boston: Beacon Press.

Για περιοδικά
Serlin, R. C., & Lapsley, D. K. (1985). Rationality in psychological research: The good-
enough principle. American Psychologist, 40, 73-83.

Για κεφάλαια σε βιβλία
Nicholls, J. (1992). The general and the specific in the development and expression of
achievement motivation. In G. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (pp. 31-56).
Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 

Για πρακτικά  συνεδρίων
Λάµνιας, Κ., & Τσατσαρώνη Α. (1999). Σχολική γνώση και πρακτικές αξιολόγησης.
Ο ρόλος τους σε σχέση µε την αποτυχία στο σχολείο και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Πρακτικά του Η’ ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελ-
λάδος και της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Για ανακοινώσεις σε συνέδρια
Oakes, J., Lipton, M., & Jones, M. (1995, April). Changing minds: Deconstructing intel-
ligence in detracking  schools. Paper presented at the annual meeting of the American
Educational Research  Association, San Francisco.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις να αναζητηθούν οι σχετικές αναφορές του Οδηγού.

∆ιεύθυνση αποστολής των εργασιών είναι η ακόλουθη:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
για το περιοδικό
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Μεσογείων 396, 15341 Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210-6014202, Fax 210-6016367
e-mail: epith@pi-schools.gr
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