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Πράξη απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς
και προπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών σε όλ ες τις βαθμίδες της εκ παίδευσης. Το περιοδικ ό εκδίδεται από
την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών -@fisegroup- της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον
ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου: http://www.lib.uoi.gr/serp/.
Φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που πραγματεύονται
θεωρητικά ή ερευνητικά θέματα σε σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών. Η έκδοση του περιοδικού είναι τακτική, διευθύνεται από την
Συντακτική Επιτροπή και επικουρείται από μια ευρύτερη Επιστημονική
Επιτροπή. Όλα τα άρθρα για να δημοσιευτούν, υπόκεινται στη διαδικασία
ανώνυμης κρίσης από δύο κριτές. Παρακάτω θα βρείτε όσες πληροφορίες
χρειάζεστε αναφορικά με τη διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης των εργασιών
στο περιοδικό.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες σε
ηλεκτρονική μορφή (Word) και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
journal.serp@gmail.com
Εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής, θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την
κρίση της εργασίας σας.
Αν υποδειχθούν διορθώσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις από την επιστημονική
επιτροπή θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη από τους συγγραφείς
των εργασιών και άρθρων.
Η εργασία δε θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 15.000 λέξεις, μέγεθος σελίδας
Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12, διάστιχο μονό.
Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από βιβλιογραφικές αναφορές κατά το
πρότυπο της ΑΡΑ, η οποία θα παρουσιάζεται στο τέλ ος του κ ειμένου, ενώ στο
κυρίως σώμα της εργασίας θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αναφορά.
Ταυτόχρονα, η πρώτη σελ δα
ί της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα πεδία:
1. Τίτλος εργασίας στην ελληνική
2. Τα ονόματα των συγγραφέων στην ελληνική
3. Περίληψη στη ελληνική
4. Λέξεις-κλειδιά στην ελληνική
5. Τίτλος εργασίας στην αγγλική
6. Τα ονόματα των συγγραφέων στην αγγλική
7. Περίληψη στην αγγλική
8.Λέξεις-κλειδιά στην αγγλική
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