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ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ δηµοσιεύει κυρίως ελληνόγλωσσες
και σε ορισµένες περιπτώσεις και ξενόγλωσσες
εργασίες από την περιοχή της ιστορίας της εκπαί-
δευσης. Η έκταση των εργασιών δεν πρέπει να ξε-
περνά χις 18 σελίδες (συµπεριλαµβανοµένης και
της βιβλιογραφίας, πιθανών σηµειώσεων κ.λπ.),
των 30 γραµµών και 60 χαρακτήρων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το περιοδικό δέχεται εργασίες οι οποίες δεν
έχουν υποβληθεί για δηµοσίευση ή δεν έχουν δη-
µοσιευθεί εν όλω ή εν µέρει σε άλλο περιοδικό ή
αυτοτελώς. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά. Τα στοιχεία του συγγραφέα γράφονται σε
ξεχωριστό φύλλο, για να διευκολύνεται η ανωνυ-
µία του κατά την προώθηση της εργασίας στους
κριτές. Το κείµενο της εργασίας πρέπει να συνο-
δεύεται από περίληψη 150 περίπου λέξεων στα ελ-
ληνικά και αγγλικά, και η οποία θα πρέπει επίσης
να υποβάλλεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Το περιοδικό εφαρµόζει κατά την επιλογή
των εργασιών το «τυφλό σύστηµα κριτών». Αµέ-
σως έπειτα από τη λήψη µίας εργασίας, η Συντα-
κτική Επιτροπή (Σ.Ε.) φροντίζει να αποστείλει
από ένα αντίτυπο σε τρεις κριτές. Παράλληλα,
ενηµερώνει σχετικώς το συγγραφέα.

Σε εύλογο χρονικό διάστηµα, οι συγγραφείς
θα παίρνουν µια πρώτη ενηµέρωση. Σε περίπτωση
κατά την οποία οι τρεις κριτές κρίνουν οµόφωνα
για το δηµοσιεύσιµο ή µη της εργασίας, η Σ.Ε.
ακολουθεί υποχρεωτικά την απόφαση των κριτών.
∆ιαφορετικά, σε περίπτωση µη οµοφωνίας, απο-
φασίζει η Σ.Ε. για το αν µια εργασία θα παρα-
πεµφθεί για διόρθωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι κριτές ή η
Σ.Ε. αποφασίσει τη δηµοσίευση της εργασίας υπό
την αίρεση συγκεκριµένων διορθώσεων, ο συγ-
γραφέας είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις
συγκεκριµένες υποδείξεις των κριτών και της Σ.Ε.
Η διόρθωση των δοκιµίων γίνεται από τους συγ-
γραφείς, Οι οποίοι για το λόγο αυτό είναι υπο-
χρεωµένοι - µεταξύ άλλων - να κοινοποιούν στη
Σ.Ε. ταυτόχρονα µε την υποβολή της εργασίας, το
τηλέφωνο, το fax και την ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση, ώστε να επικοινωνούν µε τον εκδότη για
τη διόρθωση των δοκιµίων. Κατά συνέπεια, για
οποιαδήποτε λάθη σε δηµοσιευµένο κείµενο ευ-
θύνεται ο συγγραφέας και όχι η Σ.Ε. του περιοδι-
κού ή ο εκδότης, αφού οι τελευταίοι δεν επεµβαί-
νουν στο κείµενο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Συνιστάται στους συγγραφείς του περιοδικού να
αποφεύγουν τις υποσηµειώσεις, χρησιµοποιώντας
το αγγλοσαξονικό σύστηµα παραποµπών (σε πα-
ρένθεση ο συγγραφέας, ακολουθεί κόµµα, στη συ-
νέχεια το έτος της δηµοσίευσης της εργασίας και,
ύστερα από κόµµα, η σελίδα). OL βιβλιογραφικές
αναφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε το σύ-
στηµα που ακολουθείται από το περιοδικό Com-
parative Education.
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Εκπαιδευτική Πολιτική και ερµηνευτικά
όρια. Μια θεωρητική - µεθοδολογική διε-
ρεύνηση µέσα από την εξέταση της εξέλιξης
της µέσης εκπαίδευσης στην µεταπολεµική
Ελλάδα.
«Η φωνή των δασκάλων και των διδασκα-
λισσών». Θέµατα και έρευνες στο πεδίο
της Προφορικής Ιστορίας της ∆ιδασκαλίας
και των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Οι απαρχές της εκπαίδευσης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα (πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα): Ο ρόλος της
παιδολογίας και του εµµ. Λαµπαδαρίου.
«Στα όρια µίας ∆ιακοµµατικής Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής: Από τις συζητήσεις το κα-
λοκαίρι του 1959 των νοµοσχεδίων “Περί
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύ-
σεως, οργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύ-
σεως και ∆ιοικήσεως της Παιδείας & Περί
ενοποιήσεως και συντονισµού της ∆ιοική-
σεως της Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως’’».
Η εκπαίδευση στη Σάµο κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας

Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και δι-
δασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο Ιν-
στιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών
(ΙΞΓΦ) του Α.Π.Θ. (1931-1982)
Ισορροπώντας στο κενό µεταξύ θεωρίας
και πράξης: Οι φοιτητές αξιολογούν το
µάθηµα της ∆ιδακτικής της Ιστορίας στο
Π.Τ∆.Ε. Φλώρινας




