
 

 

Πληροφορίες για την αποστολή άρθρων 
 

Το περιοδικό Μουσικοπαιδαγωγικά είναι ετήσια επιστημονική έκδοση της 

Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). Τα άρθρα που 

δημοσιεύει προέρχονται από το πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και 

αποτελούν -μεταξύ άλλων- αναφορές αποτελεσμάτων ποιοτικής ή ποσοτικής 

έρευνας, βιβλιογραφικές έρευνες, μετα-αναλύσεις ερευνών, παρουσιάσεις 

θεωριών, μοντέλων ή φιλοσοφικών θέσεων, κ.λπ. Τα άρθρα είναι θεμιτό να 

περιέχουν προβληματισμό ως προς τις εφαρμογές των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στην μουσική διδασκαλία και μάθηση.  

Τα άρθρα προς δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπα, γραμμένα στην 

ελληνική γλώσσα, να μην υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις και να συνοδεύονται από 

περίληψη (μέχρι 250 λέξεις) στα ελληνικά και στα αγγλικά, από 4-5 λέξεις-

κλειδιά (keywords) και από σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα (μέχρι 150 

λέξεις) στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το κείμενο να είναι γραμμένο με 

γραμματοσειρά μεγέθους 12 points και 1,5 διάστιχο (1,5 space). 

Τα σχήματα και οι πίνακες μπορούν για τις ανάγκες της διαδικασίας ελέγχου να 

βρίσκονται ενσωματωμένα στο κείμενο. Για τη δημοσίευση του άρθρου πρέπει 

να αποστέλλονται ως αρχεία γραφικών σε μορφή jpg ή tiff ανάλυσης τουλάχιστον 

300 dpi. Το πλήρες άρθρο, μαζί με περίληψη, σχήματα, πίνακες και παραπομπές, 

συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 25 σελίδες.  

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να γράφεται αλφαβητικά σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο της American Psychological Association (APA, 7th edition). 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της APA για περισσότερες 

πληροφορίες (http://www.apastyle.org).  

Η πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

τίτλος άρθρου στα ελληνικά και αγγλικά, όνομα συγγραφέα στα ελληνικά και 

αγγλικά, θέση και συνδεδεμένο εκπαιδευτικό/ερευνητικό ίδρυμα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο και email του συγγραφέα. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός 

συγγραφέα, πρέπει να αναφέρεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του άρθρου.  

Τα άρθρα προς δημοσίευση ακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης μέσα από 

τυφλό σύστημα κριτών.  

Τα άρθρα αποστέλλονται στη διεύθυνση σύνταξης του περιοδικού σε 

ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία σε e-mail. Τα αρχεία πρέπει να είναι 

σε Word Document Format (docx) και να έχουν τίτλο: “όνομα συγγραφέα.docx”.  

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής άρθρων για το επόμενο τεύχος (20, 2022): 

1 Μαΐου 2022  

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστολής άρθρων:  

dionyssiou@gmail.com, charisraptis@yahoo.com, musicalpedagogics@eeme.gr 

https://www.eeme.gr/publications/musical-pedagogics.html
http://www.apastyle.org/

