Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Τομ. 0, 2011

Ενημέρωση για το περιοδικό
Πόταρη (Despoina Pottari)
Δέσποινα
https://doi.org/

Copyright © 2017 Δέσποινα Πόταρη

To cite this article:

Πόταρη (Despoina Pottari), (2017). Ενημέρωση για το περιοδικό. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 0(6),
2-3. Ανακτήθηκε από

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/11/2021 17:39:18 |

ΕΡΕΥΝΑ στη Διδακτική των Μαθηματικών
εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ)
ΤΕΥΧΟΣ 6ο • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 • ΤΙΜΗ: 8 €

ΕΠΙΜEΛΕΙΑ EΚΔΟΣΗΣ Παπάδης Αντώνης, Τηλ.: 210 92.18.216
ΥΠΕYΘΥΝΗ EΚΔΟΣΗΣ Δέσποινα Πόταρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
dpotari@math.uoa.gr

ΕΠΙΤΡΟΠH EΚΔΟΣΗΣ Xαράλαμπος Σακονίδης, αναπληρωτής υπεύθυνος, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, xsakonid@eled.duth.gr
Ευγενία Κολέζα, Πανεπιστήμιο Πατρών, ekoleza@upatras.gr
Ιωάννα Μαμμωνά-Downs, Πανεπιστήμιο Πατρών, ekoleza@upatras.gr
Δήμητρα Πίττα-Πανταζή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, dpitta@ucy.ac.cy

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH Αθανάσιος Γαγάτσης
Δέσποινα Δεσλή
Θεοδόσης Ζαχαριάδης
Κώστας Ζαχάρος
Φραγκίσκος Καλαβάσης
Μαρία Κολδρυμίδου
Σόνια Καφούση
Ευγενία Κολέζα
Μιχάλης Κούρκουλος
Χρόνης Κυνηγός
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Άντα Μπούφη
Έλενα Ναρδή
Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης

Τάσος Πατρώνης
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Κώστας Τζανάκης
Μαριάννα Τζεκάκη
Λίτσα Τρέσσου
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης
Βασιλική Φαρμάκη
Γιώργος Φιλίππου
Δημήτρης Χασάπης
Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου
Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου
Κωνσταντίνος Χρίστου
Άννα Χρονάκη

ISSN: 1791-292Χ
© Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση διασκευή και απόδοση
του περιεχομένου του περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1193 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Teyxos_6_2011.indd 4

31/10/2011 2:27:25 µµ

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/11/2021 17:39:18 |

Τ

ο περιοδικό ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ είναι το επίσημο περιοδικό της
Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ). Απευθύνεται στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των φαινομένων και ζητημάτων της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να αποτελέσει βήμα για τη διεξαγωγή
μελετών και ερευνών με επίκεντρο τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα
επίπεδα, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και για την
ανάπτυξη ενός γόνιμου επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου, που αφορά στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.
Το περιοδικό φιλοδοξεί να καταστεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, τους ειδικούς επιστήμονες, τα στελέχη και τους φορείς
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης γενικά και, ειδικότερα, της Διδακτικής των Μαθηματικών, καθώς και ένα βήμα έκφρασης, δοκιμασίας και άσκησης για τους νέους ερευνητές.

Εκδοτική πολιτική
Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα από ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως πειραματικές έρευνες,
εθνογραφικές μελέτες, μελέτες περιπτώσεων, έρευνες δράσης, επισκοπήσεις, θεωρητικές
αναζητήσεις κ.ά., νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιστημονικού περιοδικού.
Σε ειδικά τεύχη του περιοδικού μπορεί να δημοσιεύονται και άρθρα που στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών της τάξης με το μοντέλο του δασκάλου-ερευνητή, όπως εργασίες
που αναφέρονται σε πειραματισμούς στη σχολική τάξη, παιδαγωγική αξιοποίηση διδακτικών
μέσων, εργαλείων και υλικών, καινοτόμες εφαρμογές και νεωτερισμούς στους οποίους συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί. Το περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει
εκτενή περίληψη στην αγγλική ή μια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Θα κυκλοφορεί σε δύο τεύχη
το χρόνο, ανά εξάμηνο.

Υποβολή άρθρων και σύστημα κρίσης
Τα άρθρα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον υπεύθυνο της Εκδοτικής Επιτροπής, κατά
προτίμηση στο πρόγραμμα PC Word 7, τυπωμένα σε διπλό διάστημα, σε γραμματοσειρά Times
New Roman 12 και χαρτί Α4, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του American Psychological
Association. Η έκταση των άρθρων είναι κατά προτίμηση μεταξύ των 15 και των 20 σελίδων ή
από 4.500 μέχρι 7.500 λέξεις. Κάθε εργασία κρίνεται από τρία μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (τυφλό σύστημα κρίσης), οι οποίοι είναι ειδικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας. Για να γίνει αποδεκτή για δημοσίευση μια εργασία χρειάζονται δύο τουλάχιστον θετικές
κρίσεις και άλλων κριτών.
Για τα μέλη της ΕΝΕΔΙΜ το περιοδικό περιλαμβάνεται στη συνδρομή τους και διανέμενται δωρεάν.
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