Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today
Το Aspects today, περιοδικό που εκδίδεται 4
φορές το χρόνο με την ευθύνη της Πανελλήνιας
Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί ποιοτικές συνθετικές
εργασίες, μελέτες και παρουσίαση ερευνών εκπαιδευτικού περιεχομένου στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Ιδιαίτερο εκδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
άρθρα εφαρμογών, μεθοδολογίας και διδακτικής που
άπτονται σύγχρονων προσεγγίσεων. Το περιοδικό
απευθύνεται στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς, τα
στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
καθώς και ερευνητές.
Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση
τις 7 σελίδες (3500 λέξεις), μεγέθους Α4 (συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και
των παραρτημάτων). Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέφει άρθρα που υπερβαίνουν αυτό
το όριο των σελίδων. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να
είναι μεγέθους Α4 με γραμματοσειρά times New
Roman, μέγεθος 11. Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει
ένα σύντομο τίτλο του άρθρου, το όνομα και την ιδιότητα του συγγραφέα και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μία σύντομη περίληψη του άρθρου (περίπου
100-150 λέξεις) με λέξεις-κλειδιά προτάσσεται του
άρθρου. Ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών
ακολουθεί μαζί με μία πολύ σύντομη βιογραφική σημείωση του συγγραφέα στο τέλος του άρθρου.
Συνιστάται στους συγγραφείς και στους συνεργάτες
του περιοδικού τόσο για τις βιβλιογραφικές αναφορές
όσο και για τη συγγραφή και διόρθωση των άρθρων

γενικότερα, να ακολουθούν τις Οδηγίες συγγραφής
επιστημονικών εργασιών του Α.Ρ.Α. (publication
Manual of the American psychological Association).
Τα άρθρα κρίνονται από τη Συντακτική Επιτροπή
του Περιοδικού (εξωτερικούς αξιολογητές και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΔΕ), η οποία
και αποφασίζει για την τελική δημοσίευσή τους.
Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλλονται
στους συγγραφείς προς διόρθωση.
Ο κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών, ο
οποίος περιλαμβάνει όσες παραπομπές χρησιμοποιήθηκαν, παρατίθεται στο τέλος του άρθρου ενιαία,
μαζί ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, ως εξής (A.p.A.
1994):
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Τα άρθρα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pekade.gr

