
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Το περιοδικό MusEd, Μουσείο - Σχολείο - Εκπαίδευση είναι το επιστημονικό βήμα του 

Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. 

Το περιοδικό εκδίδεται τέσσερις φορές ετησίως και δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές 

και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στον χώρο του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης 

και έχουν κριθεί ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Φιλοδοξία μας είναι το περιοδικό να 

γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία, την έρευνα και τη διδακτική πράξη, να 

ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στην προσχολική, δημοτική, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και να προβάλλει εμπειρικά τεκμηριωμένες, βέλτιστες πρακτικές, 

καινοτομικές και δημιουργικές δράσεις, που πραγματοποιούνται στον χώρο του μουσείου, 

του σχολείου και γενικότερα στην Εκπαίδευση. 

Το περιοδικό δημοσιεύει εμπειρικές έρευνες, θεωρητικές προσεγγίσεις, κριτικές 

ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, καθώς και διδακτικές μεθόδους, εφαρμογές και 

πρακτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες πρωτότυπων συγγραμμάτων 

και μονογραφιών. Γίνονται δεκτές προς κρίση και δημοσίευση εργασίες και σε άλλη 

ευρωπαϊκή γλώσσα εκτός της ελληνικής. Επίσης, το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς 

θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση που απευθύνει σε ειδικούς επιστήμονες. 

Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 σελίδες, μαζί με την περίληψη, τους 

πίνακες, τα σχήματα, τις εικόνες, τις βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα. Το 

κείμενο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε διαστάσεις χαρτιού τύπου Α4, με πλήρη στοίχιση, 

σε γραμματοσειρά Calibri 12 στ. και μονό διάστιχο. Τα περιθώρια πρέπει να είναι επάνω, 

κάτω, δεξιά και αριστερά 2,5 εκ. Στην αρχή της εργασίας πρέπει να υπάρχει περίληψη (έως 

300 λέξεις), η οποία συνοδεύεται από πέντε έως έξι λέξεις-κλειδιά. Οι υποσημειώσεις 

πρέπει να αποφεύγονται. Οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός και στο τέλος του κειμένου 

πρέπει να ακολουθούν το APA style (6 έκδοση, 2010). Η έκταση της βιβλιοκρισίας δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις. 

Τα στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, φορέα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και περιέχονται σε 

ξεχωριστή σελίδα, ώστε να διευκολύνεται η ανωνυμία της κρίσης.  

Οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες μορφοποίησης που παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην ιστοσελίδα του περιοδικού (https://museum-education.weebly.com/). 

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο που 

αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται. Ο συγγραφέας 

λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών μηνών από την υποβολή της εργασίας. 

Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις της 

Επιστημονικής Επιτροπής, είναι δημοσιεύσιμη. Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, να απορρίψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο 

επιστημονικό πεδίο του περιοδικού ή δεν πληροί τις προδιαγραφές του. 



Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε συνημμένο αρχείο, στη διεύθυνση 

museum.edu@yahoo.com. 

To περιοδικό MusEd, Μουσείο - Σχολείο - Εκπαίδευση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν 

ήδη δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκδοση 

παντός τύπου. 

Η έγκριση μιας εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή και τη Συντακτική Επιτροπή του 

περιοδικού και η δημοσίευσή της δεν υποδηλώνουν σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ 

μέρους τους των απόψεων του συγγραφέα. 

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

The MusEd, Museum - School - Education is the scientific journal of the School Life and 

Education Museum, which was established by the National Centre for School Material 

Research and Rescue. 

The journal is published four times annually and includes high-quality, original empirical and 

theoretical papers in the scientific fields of Culture and Education. Our ambition is to bridge 

the gap among theory, research and teaching practice; to enhance the dialogue among 

preschool, elementary, secondary and higher education; to promote evidence-based best 

practices as well as innovative and creative educational activities taking place in museums, 

schools or any other learning context. 

The journal publishes empirical studies, theoretical analyses, literature reviews, as well as 

teaching methods, applications and policies. Book reviews are also applicable for 

publication. Papers in other than Greek European languages are also welcome. The journal 

occasionally publishes themed issues with guest editors. 

The length of each submitted paper should be up to 12 pages, including abstract, tables, 

figures, images, references, and appendix. The text should be in A4 paper, justified and with 

single spacing. The fonts should be Calibri size 12. The margins on each side (top, bottom, 

right and left) should be 2.5cm. At the beginning of each text, an abstract is required (up to 

300 words), followed by 5-6 keywords. Footnotes should be avoided. In-text citations and 

the references section should be written according to APA style (6th ed., 2010). Book 

reviews should not exceed 1,000 words. 

The author(s) information should include full name, title, affiliation, permanent (post) 

address, telephone number and email. To facilitate blind review, the author(s) information 

should be included on a separate page. 

Papers should strictly conform to the detailed format guidelines and instructions which 

can be found on the journal’s website (https://museum-education.weebly.com/). 

Upon receiving the paper, the Editorial Board forwards it to members of the Scientific 

Committee, who send it to two anonymous reviewers. The author receives the reviewers’ 

feedback within three months from the date of submission. Following the recommendations 

https://museum-education.weebly.com/


of the Scientific Committee, the Editorial Board will decide whether the revised paper will be 

published. In addition, the Editorial Board has the right to reject a paper before the review 

process, if it does not fall within the scientific scope or does not meet the requirements of 

the journal. 

All submissions are sent, as an attached file, at the following email address: 

museum.edu@yahoo.com. 

The MusEd, Museum - School - Education journal does not publish papers that have already 

been published or are going to be published in another journal. 

By no means, the approval of a paper by the Scientific Committee and its publication by the 

Editorial Board implies the acceptance of the views of the author(s). 


