Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης

Τομ. 1, 2015

Σημείωμα του Διευθυντή Έκδοσης
Germanos Dimitris
Καθηγητής, Α.Π.Θ.
https://doi.org/10.12681/dial.8993

Copyright © 2016 Dimitris Germanos

To cite this article:

Germanos, D. (2016). Σημείωμα του Διευθυντή Έκδοσης. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και
εκπαίδευσης, 1, 2. doi:https://doi.org/10.12681/dial.8993

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 20/01/2022 03:29:17 |

Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις
Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
2015, Τεύχος 1, σ. 2

© Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σημείωμα του Εκδότη
Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού
ανοικτής πρόσβασης «Διάλογοι!» έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το πρώτο μας τεύχος. Το
περιοδικό εκδίδεται σε ετήσια βάση από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Ο στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει ένα φόρουμ επιστημονικού διαλόγου
ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και φοιτητές, που
ενδιαφέρονται για τα θέματα αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας. Βασική επιδίωξη του περιοδικού, όπως και του Πανεπιστημιακού Τμήματος
που το εκδίδει, είναι να προωθήσει την έρευνα για τις επιστημονικές περιοχές που
αναφέρονται στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και να συμβάλλει στη διάδοση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη του επιστημονικού προβληματισμού στον
ελληνικό και τον διεθνή χώρο.
Η δομή του περιοδικού, από πέντε μέρη, αποσκοπεί να προσεγγίσει σφαιρικά τη
θεματολογία και τον επιστημονικό χώρο στον οποίο απευθύνεται. Το πρώτο περιλαμβάνει
το ειδικό αφιέρωμα και τα varia, που αφορούν την επίκαιρη επιστημονική έρευνα. Το ειδικό
αφιέρωμα, προωθεί θέματα που, κατά την άποψη του ΤΕΠΑΕ, βρίσκονται στο επίκεντρο του
ακαδημαϊκού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ τα varia αναφέρονται γενικότερα στην
επιστημονική έρευνα. Το δεύτερο αφορά τους νέους ερευνητές, στους οποίους προσφέρει
ένα βήμα για την παρουσίαση των πρώτων επιστημονικών τους κειμένων και την ανάπτυξη
της επικοινωνίας μαζί τους. Το τρίτο καλύπτει καινοτόμα προγράμματα με δημιουργικές
πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, την αγωγή και το παιδί. Τέλος, το τέταρτο και πέμπτο
μέρος αναφέρονται στην επικαιρότητα της κίνησης των ιδεών, μέσα από συνεντεύξεις και
παρουσιάσεις πρόσφατων δημοσιεύσεων, καθώς και επιστημονικών και πολιτιστικών
δρώμενων.
Στις σελίδες του περιοδικού θα δημοσιεύονται πρωτότυπα κείμενα στα ελληνικά,
αγγλικά ή γαλλικά. Τα άρθρα θα γίνονται δεκτά αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους
αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «τυφλής» τους αξιολόγησης από κριτές. Η
λειτουργία του περιοδικού πλαισιώνεται από μια διεθνή επιστημονική επιτροπή που
αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.
Ευχαριστώ θερμά τις/τους συγγραφείς που κατέθεσαν τις εργασίες τους, καθώς και
τους κριτές και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του
πρώτου τεύχους. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
για την πολύτιμη πλαισίωσή του σ’ αυτή την εκδοτική προσπάθεια.
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