ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ --------------Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στην
ηλεκ. διευθ. --------@-----.uoa.gr
εντός ---- ημερών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Όνομα κριτή.
ΗΛΕΚ. ΔΙΕΥΘ.
Τίτλος εργασίας:
Αριθμ. Πρωτ. εργασίας:
Παρακαλείται ο κριτής να λάβει υπ όψιν τα παρακάτω.
Κεντρικός σκοπός του περιοδικού είναι να βοηθήσει τον συνάδελφο Ερευνητή σε θέματα Παιδείας και εν
συνεχεία να ενημερώσει κάθε άλλον που ενδιαφέρεται σχετικά. Για να υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός το περιοδικό
δημοσιεύει κατάλληλα άρθρα, ερευνητικά, επιμορφωτικά, άρθρα προσανατολισμένα στις ανάγκες της
διδασκαλίας, γενικότερα άρθρα που απευθύνονται στη επαγγελματική διάσταση του εκπαιδευτικού, ιστορικά
φιλοσοφικά κλπ.
Στα πλαίσια αυτών των σκοπών, ο ερευνητικός χαρακτήρας και η πρωτοτυπία του άρθρου είναι λίαν
επιθυμητά χαρακτηριστικά, αλλά όχι απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις αποδοχής. Το ενδιαφέρον του
περιοδικού δεν εστιάζει μόνο στην καθαρά επιστημονική διάσταση ενός άρθρου αλλά και στο κατά πόσο είναι
χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον οποίο κατά κύριο λόγο απευθύνεται.
Πράγματα που δεν αποτελούν νέες αποκαλύψεις αλλά δεν είναι ευρέως γνωστά, ή που παρουσιάζονται με έναν
νέο ενδιαφέροντα τρόπο, είναι δυνατόν να εξυπηρετούν άριστα τους στόχους του περιοδικού.
Περαιτέρω στα πλαίσια αυτού του σκοπού, σημαντικός στόχος της κρίσης, δεν είναι απλώς να εγκρίνει η
να απορρίψει το άρθρο, αλλά είναι να ενισχύσει την προσπάθεια κάθε συγγραφέα που αποστέλλει μία εργασία,
μέσω της επισήμανσης σημείων τα οποία επιδέχονται βελτίωση.
Παρακαλείται ο Κριτής να απαντήσει σε ΟΛΑ στα παρακάτω ερωτήματα, χωρίς περιορισμό στην έκταση της
γραφής, με όση λεπτομέρεια κρίνει αναγκαία.
α) Είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στο άρθρο ακριβείς και επαρκείς ; Πρέπει να προστεθούν και άλλες
πληροφορίες η να διορθωθούν κάποιες ;
β) Είναι ενδιαφέρουσα η γενική συλλογιστική και τα συμπεράσματα του συγγραφέα ; (Ανεξάρτητα από το αν
συμφωνείτε η διαφωνείτε με αυτά).
γ) Σχολιάστε τον βαθμό πρωτοτυπίας του άρθρου. Αποτελεί το άρθρο χρήσιμη προσθήκη στα όσα έχουν γραφτεί
για το θέμα, σε σχετικά ευρείας διάδοσης ελληνικές πηγές ; Συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου στο θέμα ;
δ) Είναι γραμμένο το άρθρο κατά τρόπο εύληπτο;
ε) Προωθεί το άρθρο τους σκοπούς του Περιοδικού, ως αναγράφονται πιο πάνω;
στ) Κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο της
εργασίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι δυνατόν σαφείς και να αναφέρεται κατά το δυνατόν και η
σχετική αναφερομένη σελίδα η κεφάλαιο. Ερωτάται ο κριτής αν ικανοποιείται αυτή η απαίτηση.
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Παρακαλείσθε να γράψετε ΝΑΙ δίπλα στην πρόταση που αρμόζει
α) προτείνω αποδοχή ως έχει:
β) προτείνω απόρριψη:

γ) προτείνω αποδοχή υπό όρους:
Στην περίπτωση ΝΑΙ στο γ), σας παρακαλούμε να καταγράψετε κατά το δυνατόν λεπτομερώς, τους όρους
που απαιτούνται.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Δράττομαι της παρούσης ευκαιρίας να σας ευχαριστήσω για το ότι έχετε δεχθεί να είσθε μέλη της
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του----------------. Η βοήθεια σας είναι εξαιρετικά σημαντική για το
περιοδικό.
Μας έχει υποβληθεί εργασία η οποία επισυνάπτεται και η οποία έχει ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
τον αναγραφόμενο στο πεδίο ΘΕΜΑ:
Θα σας παρακαλούσα να ενεργήσετε, (φυσικά ανεξαρτήτως), ως οι δύο κριτές της εργασίας αυτής
και αν είναι δυνατόν να μου στείλετε την κρίση σας στο επισυναπτόμενο έγγραφο εντός ----- ημερών από
σήμερα.
Σας στέλνω ως συνημμένα, το ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΣΗΣ που θα πρέπει να συμπληρωθεί και το ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΔΗΓΙΩΝ προς τους ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. Σας παρακαλώ να μελετήσετε και τα δύο διότι εκφράζουν την
φιλοσοφία του περιοδικού βάσει της οποίας θα γίνει η κρίση.
Αν κρίνετε ότι η εργασία αυτή θεματολογικά ευρίσκεται εκτός των δικών σας επιστημονικών
ενδιαφερόντων, τοτε σας παρακαλώ να αισθάνεσθε απολύτως ελεύθεροι να το εκφράσετε.
Σας παρακαλώ σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την εργασία αυτή, το ΘΕΜΑ
(SUBJECT) του μηνύματος σου, να ειναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες (greeklish) και να αρχίζει με
τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ της εργασίας, π.χ. SUBJECT: 520geomythologia. Οι ιδιες επιλογές να
τηρηθούν και στα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (ATTACHED) αρχεία.
Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε απαντώντας άμεσα στο παρόν γράμμα, εάν μπορείτε να
καλύψετε την παραπάνω προθεσμία. Γνωρίζοντας πόσο σοβαρά καθήκοντα έχετε, ασφαλώς θα κατανοήσω
πλήρως τυχόν αδυναμία σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεισφορά σας αυτή

