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Χωρίς τέλη δημοσίευσης
Το ΕλΘΕ/GjRE σας προσκαλεί να υποβάλλετε άρθρα για το επόμενο τεύχος (Τόμ. 5, Τχ. 2), που
προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2022. Τελευταία προθεσμία για την υποβολή
άρθρων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022. Στείλτε το κείμενό σας τώρα και δείτε το δημοσιευμένο το Φθινόπωρο.
Η έγκαιρη υποβολή των άρθρων προτιμάται, όσον αφορά τη διαδικασία της κριτικής αξιολόγησης.
Είναι πολύ σημαντικό, σήμερα, να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε γρήγορα και μετά από διπλή ανώνυμη
αξιολόγηση άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να αναγνωρίζεται η συμβολή σας σε διεθνές επίπεδο.
Το ΕλΘΕ/GjRE (www.gjre.gr) είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με ανοιχτή πρόσβαση, διπλή
ανώνυμη κριτική αξιολόγηση (peer-review) και χωρίς κανένα τέλος και χρέωση για τους/τις συγγραφείς.
Εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο ΚΑΙΡΟΣ – για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης. Το ΕλΘΕ/GjRE στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, της έρευνας, της
μελέτης και του διαλόγου σχετικά με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή, με άξονες τη
θρησκειοπαιδαγωγική,
τη
θεολογική,
τη
φιλοσοφική,
την
κοινωνική/πολιτική,
την
εκκλησιαστική/θρησκευτική και την πολιτισμική προσέγγισή τους.
Ενδιαφέρεται παράλληλα για θέματα από ευρύτερα πεδία, όπως οι Επιστήμες της Αγωγής και της
Εκπαίδευσης ή σχετικά πεδία, όπως Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ηθική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στις Αξίες,
Πολιτική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση για τη
Δημοκρατική Κουλτούρα, Ειδική Αγωγή, Τέχνες στην Εκπαίδευση, ΤΠΕ και Εκπαίδευση κ.ά. Ακόμη,
λειτουργεί ως πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών και δράσεων από την εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης και τις θρησκείες.
Το ΕλΘΕ/GjRE περιλαμβάνεται σε διεθνή ευρετήρια αναφορών, όπως το CrossRef, το Google Scholar κ.ά.
Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα (εμπειρικές έρευνες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις), εκπαιδευτικό υλικό
(μελέτες περίπτωσης, σενάρια/σχέδια μαθήματος, projects), παρουσιάσεις προγραμμάτων και συνεδρίων,
βιβλιοκρισίες κ.ά.
Αριθμός DOI®
Κάθε επιστημονικό άρθρο, που δημοσιεύεται μετά από ανώνυμη διπλή κριτική αξιολόγηση (peer-review)
στο ΕλΘΕ/GjRE, έχει αριθμό DOI®. Το DOI του περιοδικού είναι 10.30457.
Στείλτε τα άρθρα σας στον Υπεύθυνο Έκδοσης/Σύνταξης στο info@gjre.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και για οδηγίες για τη συγγραφή άρθρων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
περιοδικού www.gjre.gr
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