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Πρόςκληςη για τη ςτελζχωςη τησ Επιτροπήσ Κριτών 
 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή με ανοιχτι πρόςκλθςθ/ανακοίνωςι τθσ καλεί τα μζλη τησ 

επιςτημονικήσ κοινότητασ να εκδηλώςουν ενδιαφζρον για ςυμμετοχή ςτην Επιτροπή 

Κριτών, θ οποία κα αναλάβει τθ διαδικαςία κρίςεων των εργαςιών που κα υποβλθκοφν.  

Οι εργαςίεσ, οι οποίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτο Συνζδριο, κα κρικοφν ςτθ βάςθ του πλήρουσ 

κειμζνου (πλήρης ανάπτυξη) από δφο κριτζσ για τθ ςθμαςία, ποιότθτα και πρωτοτυπία 

τουσ και κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η ςυμμετοχι ςτο Συνζδριο 

προχποκζτει τθν κατάκεςθ του πλιρουσ κειμζνου, είτε πρόκειται για πρόταςθ ειςιγθςθσ 

είτε πρόκειται για πρόταςθ υλοποίθςθσ βιωματικοφ εργαςτθρίου. 

Οι ειςθγιςεισ και τα βιωματικά εργαςτιρια κα υποβλθκοφν ςε διαδικαςία ανώνυμθσ 
κρίςθσ (peerreviewing), και για να γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςθ και δθμοςίευςθ ςτα 
Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) κα πρζπει να ζχουν κετικι αξιολόγθςθ από τα δφο μζλθ 
τθσ επιτροπισ κριτών. Στθν περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δφο κριτών, θ εργαςία 

http://hmathia10.ekped.gr/?page_id=15
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(ειςιγθςθ ι εργαςτθριακι παρουςίαςθ) ανατίκεται ςε τρίτο κριτι για τθν τελικι κρίςθ. Η 
μζκοδοσ αξιολόγθςθσ που ακολουκείται είναι θ Double Blind Peer Review, δθλ. οι 
ςυγγραφείσ δεν γνωρίηουν τουσ κριτζσ και το αντίςτροφο. Τα ςχόλια των κριτών 
κοινοποιοφνται ανώνυμα ςτουσ/ςτισ ςυγγραφείσ. Το αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ μπορεί να 
είναι θ αποδοχι ι μθ τθσ εργαςίασ, είτε θ αποδοχι τθσ με τθν προχπόκεςθ να 
πραγματοποιθκοφν οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ. 
 

Στθν Επιτροπι Κριτών γίνονται δεκτά μζλθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, τα οποία ζχουν 

ειδίκευςθ ςτισ κεματικζσ περιοχζσ του Συνεδρίου και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών τίτλων. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Κριτών, ςτα οποία κα ανατεκοφν εργαςίεσ 

προσ κρίςθ, κα αποτελζςουν μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου. 

 
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να εκδθλώςουν ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθν 

Επιτροπι Κριτών, ςυμπλθρώνοντασ, ζωσ 20 Ιανουαρίου 2018, τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι 

φόρμα εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ: https://goo.gl/forms/8S84SVgRhxO6SMWi1 

 
 
Πλθροφορίεσ για το Συνζδριο ςτθν ιςτοςελίδα:  http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu  
 
 

 
 
Επικοινωνία 
E-mail Συνεδρίου: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com  
Πλθροφορίεσ: Χρφςα Πραςςά, τθλ. 2310 474855 
 
 
 

                                                                                        Για την οργανωτική επιτροπή 

 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ 

Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 

                      Παναγιώτησ Ζ. Ανανιάδησ 
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