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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
Η «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» είναι το επίσηµο περιοδικό του Ελληνικού Ινστιτούτου
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.). Απευθύνεται στην
ευρύτερη επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα.
Σκοπός του περιοδικού «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» είναι η εφαρµοσµένη διάσταση της
Παιδαγωγικής Επιστήµης και ταυτόχρονα η αρµονική σύζευξη της θεωρίας µε την πράξη.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική»,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας http://www.elliepek.gr/gr_html/gr_ejournal.html .
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Η «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» είναι ένα έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό. Προκειµένου να
διασφαλισθούν υψηλά κριτήρια ποιότητας, όλες οι εργασίες που αποστέλλονται στο
περιοδικό υποβάλλονται σε διπλή «τυφλή» κρίση και η τελική απόφαση για το τυπωθήτω
λαµβάνεται από το ∆ιευθυντή Σύνταξης. Η απόφαση του ∆ιευθυντή Σύνταξης σχετικά µε τη
δηµοσίευση ή µη ενός άρθρου είναι οριστική και οποιαδήποτε επικοινωνία όσον αφορά την
απόρριψη µίας εργασίας δε θα επηρεάζει την αρχική απόφαση ούτε θα λαµβάνει απάντηση.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Όποιος επιθυµεί να παρουσιάσει κάποιο βιβλίο συναφές µε τη Φιλοσοφία του ελληνικού
περιοδικού πρέπει να επικοινωνήσει µε το efarmpaid@gmail.com. Οι βιβλιοπαρουσιάσεις
πρέπει να είναι από 500 έως 1.000 λέξεις και να αναφέρονται στη σηµασία του βιβλίου σε
σχέση µε την Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Ο χρόνος υποβολής και
δηµοσίευσης ακολουθεί τη δεοντολογία που έχει καταγραφεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και του περιεχοµένου, που
περιέχονται στο περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική». Εντούτοις, το Ελληνικό Ινστιτούτο
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης και η «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» δεν
υπεισέρχονται στις εκπεφρασµένες απόψεις και θέσεις των συγγραφέων, που σηµαίνει ότι
τηρούν την επιστηµονική και νοµική δεοντολογία, τόσο για το περιέχον όσο και για το
περιεχόµενο. Εποµένως την αποκλειστική ευθύνη αναλαµβάνουν a priori οι συγγραφείς των
άρθρων και συνακόλουθα και την νοµική ευθύνη.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Κρίνεται σκόπιµο όσοι ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν στο ηλεκτρονικό περιοδικό
«Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» να γνωρίζουν τα κριτήρια που εφαρµόζονται προκειµένου να
επιλεγεί ένα άρθρο προς δηµοσίευση.
Κάθε εργασία που αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική»
σε πρώτο στάδιο γίνεται αντικείµενο µελέτης από το ∆ιευθυντή Σύνταξης καθώς και από
µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας κάθε άρθρου που υιοθετεί η Συντακτική Επιτροπή
είναι τα εξής:
σαφήνεια στην έκφραση
ευσύνοπτη ανάπτυξη
µεθοδολογική επάρκεια
οργάνωση του περιεχοµένου
θεωρητική και πρακτική σηµασία και συνάφεια µε το πεδίο της Εφαρµοσµένης
Παιδαγωγικής
πρωτοτυπία/ νέες προοπτικές
σύνδεση µε άλλα σχετικά θέµατα
γλωσσική επάρκεια: ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας
λειτουργική διάσταση
βιβλιογραφική ενηµέρωση

Είναι σαφές ότι δεν µπορούν όλα τα άρθρα να κριθούν σύµφωνα µε το σύνολο των κριτηρίων
αυτών, αλλά τα παραπάνω κριτήρια υιοθετούνται κατά περίπτωση.
Εάν ένα άρθρο επιλεγεί για µελλοντική δηµοσίευση, ο χρόνος που θα µεσολαβήσει µέχρι τη
δηµοσίευσή του δεν εξαρτάται µόνο από τη Συντακτική Επιτροπή αλλά και από το βαθµό
στον οποίο η εργασία που έχει υποβληθεί ακολουθεί ακριβώς τις οδηγίες συγγραφής του
άρθρου, που αναγράφονται στη συνέχεια, από το βαθµό προτεραιότητας και από τη χρονική
διάρκεια που απαιτείται για την αποστολή και τη διαδικασία σύµφωνα µε το σύστηµα της
διπλής τυφλής κρίσης. Εποµένως οι συγγραφείς των άρθρων ή των βιβλιοκρισιών δεν
µπορούν να θέτουν χρονικά περιθώρια για την τελική κρίση και εξυπακούεται, ότι
αποδέχονται εκ των προτέρων όλους τους χρονικούς και διαδικαστικούς περιορισµούς, που
έχουν τεθεί από τη συντακτική επιτροπή. Για το θέµα αυτό κάθε αλληλογραφία µε τη
συντακτική επιτροπή θα θεωρηθεί άνευ αντικειµένου και δεν θα υπάρξει περαιτέρω
ενηµέρωση. Οι συγγραφείς όµως των εργασιών και των βιβλιοκρισιών δύνανται µε δήλωσή
τους να αποσύρουν τις εισηγήσεις τους, εφόσον γνωστοποιήσουν το αίτηµά τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της συντακτικής επιτροπής efarmpaid@gmail.com. Αυτό σηµαίνει
ότι η εισήγηση ή η βιβλιοκρισία µαταιώνεται και δεν πρόκειται να δηµοσιευθεί στο
ηλεκτρονικό περιοδικό. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται απαρέγκλιτα ο κανονισµός.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το Περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» δέχεται άρθρα 5.000 έως 8.000 λέξεων µε
θέµατα που εµπίπτουν στη Φιλοσοφία του περιοδικού.
Η γλώσσα γραφής των άρθρων είναι κυρίως η ελληνική. Θα φιλοξενούνται και ξενόγλωσσα
άρθρα από επιστήµονες του εξωτερικού. Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από δύο
περιλήψεις, µία στα Ελληνικά και µία στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά έως 150 λέξεις
και 3 έως 5 σχετικές λέξεις-κλειδιά. Όλες οι σελίδες πρέπει να είναι αριθµηµένες. Η ελληνική
περίληψη και οι λέξεις κλειδιά ενσωµατώνονται µετά το άρθρο και το όνοµα του συγγραφέα.
Η ξενόγλωσση περίληψη ενσωµατώνεται στο τέλος του άρθρου µετά τη βιβλιογραφία. Μαζί
µε την ξενόγλωσση περίληψη, θα πρέπει να αποστέλλονται µεταφρασµένα στη γλώσσα της
περίληψης τα στοιχεία του συγγραφέα και ο τίτλος του άρθρου.
Τα άρθρα µπορεί να περιέχουν εµπειρικές έρευνες, που έχουν διεξαχθεί από τους συγγραφείς
ή να διαπραγµατεύονται θέµατα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος σχετικά µε το πεδίο
της Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των εµπειρικών
ερευνών πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια η µεθοδολογία της έρευνας χωρίς να
υπεισέρχεται στην ηθική και βιολογική σφαίρα του ατόµου.
Η βιβλιογραφία στην οποία παραπέµπει το κάθε άρθρο πρέπει να είναι σχετική µε το θέµα.
Οι πίνακες και τα γραφήµατα που ενδεχοµένως θα υπάρχουν πρέπει να είναι αριθµηµένοι, να
έχουν τίτλο και να είναι στην ακριβή τους θέση ή στο τέλος του κειµένου, µε σαφείς οδηγίες
µέσα στο κείµενο ως προς το πού ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούν.
Η αποστολή των εργασιών ακολουθεί την εξής διαδικασία:
α)Ο συγγραφέας αποστέλλει σε ηλεκτρονική µορφή στο efarmpaid@gmail.com το κείµενο
της εργασίας του
β) το ίδιο κείµενο σε 3 δακτυλογραφηµένα αντίτυπα εκ των οποίων τα 2 χωρίς στοιχεία του
συγγραφέα για τη διπλή τυφλή κρίση, το δε τρίτο µε πλήρη στοιχεία (email, τηλέφωνο
σταθερό – κινητό, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, πλήρη στοιχεία της υπηρεσιακής του
ιδιότητας για το αρχείο του περιοδικού) καθώς και 1 CD µε το πλήρες κείµενο της εργασίας
αποστέλλονται στην ταχυδροµική διεύθυνση Μαρασλή 35, Τ.Κ. 10676 µε απλή επιστολή ή
µε την ταχυµεταφορική (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ). Η έλλειψη των
παραπάνω στοιχείων καθιστά άνευ αντικειµένου την αποστολή του άρθρου.
Τα κείµενα είτε δηµοσιευθούν είτε όχι δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, που θα περιέχει, τον αριθµό πρωτοκόλλου, το όνοµα του συγγραφέα
και τον τίτλο της εισήγησης, το ISSN του περιοδικού καθώς και ονοµατεπώνυµο του
Υπευθύνου της Σύνταξης, χωρίς τη σφραγίδα του Ινστιτούτου και την χειρόγραφη
υπογραφή, αφού τα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται στην ταυτότητα του Ελληνικού
Ινστιτούτου.
Το περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική» δε δηµοσιεύει άρθρα που έχουν ήδη δηµοσιευθεί
ή που πρόκειται να δηµοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκδοση παντός τύπου πλην
ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής. Σε περίπτωση, που
διαπιστωθεί παρέκκλιση από την παραπάνω δεοντολογία δεν θα χορηγείται βεβαίωση και εάν
έχει χορηγηθεί θα ανακαλείται.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η έκταση του κειµένου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000-8.000 λέξεις (Α4 µε περιθώριο 2
εκατοστά πάνω - κάτω, και 2,4 εκατοστά δεξιά - αριστερά γραµµένες σε Times New Roman /
12 στιγµών, µε 1,5 διάστιχο), συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων, εικόνων, διαγραµµάτων
και της βιβλιογραφίας. Το κείµενο θα είναι πλήρως στοιχισµένο εκτός του τίτλου και των
στοιχείων του συγγραφέα τα οποία θα είναι στοιχισµένα στο κέντρο σε Times New Roman /
14 στιγµών.

Στο κείµενο οι παραποµπές εισάγονται µε παρένθεση π.χ. (Παπάς, 1995, σ. 7).
Πολλές παραποµπές στην ίδια παρένθεση χωρίζονται µε ελληνική άνω τελεία π.χ.
(∆ηµαράς, 2000· Sutton, 2002, σ. 4 -5), ή µε άλλη επιλογή του συγγραφέα, που
είναι όµως υποχρεωµένος να παραπέµψει µε ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ, γνωστοποιώντας το
πλαίσιο της επιστηµονικής αναφοράς για το συγκεκριµένο τύπο παραποµπών. Η
εναλλακτική αυτή λύση θεωρήθηκε αναγκαία για επιστήµονες και ερευνητές που
ακολουθούν διαφορετική δεοντολογία παραποµπών, που δεν στοιχεί µε το APA
style.
Οι εικόνες στέλνονται ηλεκτρονικά, αλλά δεδοµένου ότι η εισαγωγή γραφικών µπορεί να
επιφέρει προβλήµατα, παρακαλείστε να τηρήσετε τις ακόλουθες οδηγίες.
•
•
•
•

•

•
•

Οι εικόνες πρέπει να αποθηκεύονται µε διπλή διαδικασία εντός του κειµένου και ως
ξεχωριστά αρχεία.
Να αποφεύγετε τη χρήση χρωµάτων και σκιάσεων για καθαρά αισθητικούς λόγους.
Οι εικόνες πρέπει να έχουν µέγεθος κατά το δυνατόν πλησιέστερο στο τελικό.
Όλες οι εικόνες πρέπει να αριθµούνται σύµφωνα µε τη σειρά εµφάνισης στο κείµενο
(για παράδειγµα, εικόνα 1, εικόνα 2). Σε εικόνες µε πολλά µέρη το κάθε µέρος πρέπει
επίσης να αριθµείται (για παράδειγµα, εικόνα 1(α), εικόνα 1(β)).
Τα επεξηγηµατικά κείµενα των εικόνων πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε
παράρτηµα, µε την επισήµανση του σηµείου τοποθέτησης, ως µέρη του φακέλου που
θα περιέχει όλο το κείµενο και να αριθµούνται αναλόγως.
Το όνοµα του αρχείου για τα γραφικά πρέπει να περιγράφει το γραφικό, για
παράδειγµα εικόνα 1, εικόνα 2.
Τα αρχεία πρέπει να αποθηκεύονται µε µία από τις ακόλουθες µορφές: TIFF (tagged
image file format), PostScript or EPS (encapsulated PostScript), και να περιέχουν
όλες τις απαραίτητε πληροφορίες για τη γραµµατοσειρά και το αρχικό κείµενο της
εφαρµογής (για παράδειγµα CorelDraw/Mac, CorelDraw/PC).

Παρακαλούµε να θυµάστε ότι ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος να παρέχει την καλύτερη δυνατή
ποιότητα στη µορφοποίηση των εικόνων . Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε µε
efarmpaid@gmail.com

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Είναι διαθέσιµα υποδείγµατα άρθρων για το περιοδικό.
Αν δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το υπόδειγµα µέσω των συνδέσµων ή αν έχετε
οποιαδήποτε άλλη απορία για τα υποδείγµατα, επικοινωνήστε efarmpaid@gmail.com .
∆ιορθωµένες εργασίες θα στέλνονται στους συγγραφείς, εάν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος, οι
οποίες πρέπει να διορθώνονται και να επιστρέφονται στον efarmpaid@gmail.com εντός
τριών ηµερών. Σε περίπτωση που ο συγγραφέας καθυστερήσει να ανταποκριθεί, το άρθρο θα
δηµοσιευθεί ως έχει. Μεγαλύτερης έκτασης διορθώσεις στο κείµενο δεν γίνονται αποδεκτές.
Σε περίπτωση τόσο από τη διπλή τυφλή κρίση όσο και από τη συντακτική επιτροπή
επισηµανθεί η ανάγκη βελτίωσης, διόρθωσης ή αναθεώρησης του κειµένου, οι συγγραφείς
αφού λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις επανυποβάλλουν την εργασία τους, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις υποδείξεις που έχουν επισυναφθεί στο αρχικό κείµενο.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Είναι όρος της δηµοσίευσης, ότι οι συγγραφείς παραχωρούν τα πνευµατικά δικαιώµατα και
την άδεια δηµοσίευσης των άρθρων τους, συµπεριλαµβανοµένων και των περιλήψεων, στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης και παραιτούνται κάθε
άλλης αξίωσης. Αυτό µας επιτρέπει να διασφαλίσουµε πλήρη προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων και τη διάχυση του άρθρου καθώς και του περιοδικού στο ευρύτερο δυνατό
αναγνωστικό κοινό µε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή ανά περίπτωση. Μετά τη δηµοσίευση οι
συγγραφείς µπορούν ασφαλώς να χρησιµοποιήσουν το άρθρο, όπου επιθυµούν χωρίς την
άδεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, αρκεί να
αναφέρεται, ότι δηµοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό Περιοδικό «Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική»
που εκδίδεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.
Επίσης δηλώνεται ρητώς ότι κανένα τµήµα των άρθρων του περιοδικού δεν
αναδηµοσιεύεται και δεν χρησιµοποιείται για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την άδεια του
Ελληνικού Ινστιτούτου.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
Άρθρο περιοδικού

Βιβλίο

Κεφάλαιο

Έγγραφο στο διαδίκτυο

Άρθρο σε εφηµερίδα

∆ιδακτορική ∆ιατριβή

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

Επώνυµο συγγραφέα, Αρχικό βαπτιστικού
ονόµατος. Αρχικό ονόµατος κηδεµόνα. Έτος.
Τίτλος άρθρου. Όνοµα Περιοδικού Αριθµός
τόµου: σελίδες.
Επώνυµο, Βαπτιστικό όνοµα, και Βαπτιστικό
όνοµα Επώνυµο. Έτος. Τίτλος βιβλίου. Τόπος
έκδοσης: Εκδόσεις.
Επώνυµο, Βαπτιστικό όνοµα. Έτος. Τίτλος
κεφαλαίου. Σε Τίτλος βιβλίου, επιµ. Επώνυµο
Βαπτιστικό όνοµα και Βαπτιστικό όνοµα
Επώνυµο, σελίδες. Τόπος έκδοσης: Εκδόσεις.
Συγγραφέας. Τίτλος εγγράφου. Κάτοχος
ιστοσελίδας. Ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ηµεροµηνία πρόσβασης.
Επώνυµο, Βαπτιστικό. Έτος. Τίτλος άρθρου.
Τίτλος Εφηµερίδας, ηµεροµηνία, τµήµα,
έκδοση.
Συγγραφέας, Αρχικό βαπτιστικού ονόµατος.
Αρχικό ονόµατος κηδεµόνα. Έτος. Τίτλος
της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Βαθµός και
τύπος της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σε
συντοµογραφία, Όνοµα Πανεπιστηµίου σε
συντοµογραφία.
Επώνυµο, Βαπτιστικό όνοµα. Έτος. Τίτλος
ανακοίνωσης. Ανακοίνωση που
παρουσιάστηκε στο Όνοµα του Συνεδρίου,
ηµεροµηνία, σε Τόπος του Συνεδρίου

Η έναρξη αποδοχής εργασιών για δηµοσίευση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα µας.

Η οριοθέτηση των προδιαγραφών του περιοδικού στηρίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος στις πηγές που παραθέτουµε. Οι δε
εξειδικευµένες παρεµβάσεις για την προσαρµογή στην ελληνική πραγµατικότητα αποτελούν τις καταληκτικές αποφάσεις
του ∆.Σ. του ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ.
European Journal of Teacher Education :http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=0261-9768&linktype=44
Σύστηµα Βιβλιογραφικών αναφορών: http://www.apastyle.org/

