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Πρόλογος εκδότη

Ως νέος υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή
ακαδημαϊκή χρονιά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον απερχόμενο υπεύθυνο
έκδοσης, συνάδελφο και φίλο Χάρη Κουθούρη, για το έργο που επιτέλεσε τα τελευταία 3
χρόνια. Έκανε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου το περιοδικό όχι μόνο να συνεχίσει την
επιτυχημένη πορεία του αλλά και να βελτιωθεί, να εξελιχθεί, και να γίνει πιο αναγνωρίσιμο,
στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, σε συνεργασία πάντα με τον πρόεδρο της
ΕλλΕΔΑ κ. Γιώργο Τζέτζη.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την οριστική εισαγωγή του περιοδικού στις
διεθνείς βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων EBSCO και Sport Discus. Φυσικά θα
προσπαθήσω σε συνεργασία με την διοίκηση της ΕλλΕΔΑ και τα μέλη της συντακτικής
επιτροπής για την περαιτέρω αύξηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του περιοδικού,
διερευνώντας την προοπτική συνεργασίας και με άλλες διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων.

Το πρώτο τεύχος του 2014 περιλαμβάνει 5 εργασίες που πραγματεύονται θέματα σχετικά με
την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων παιδιών σε κατασκηνώσεις, ποιότητα υπηρεσιών
προγραμμάτων μαζικής άσκησης, παρακίνηση σε προγράμματα παραδοσιακών χορών,
διοίκηση σχολικών μονάδων, και επιλογή προσωπικού στην δημοτική αστυνομία για
περιβαλλοντικές δράσεις.

Θα ήθελα να κλείσω με την προτροπή σε όλους τους συναδέλφους και μεταπτυχιακούς
φοιτητές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το περιοδικό μας, και να υποβάλλουν εργασίες,
καθώς από την προσωπική μου διδακτική και ερευνητική εμπειρία, θεωρώ ότι το περιοδικό
είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών και δεδομένων έρευνας για τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.Καλή συνέχεια στο περιοδικό.
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