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Editorial 

Τν πξώην ηεύρνο ηνπ έβδνκνπ ηόκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνύ θύθινπ θηινμελεί δεθαπέληε λέα 

άξζξα. Ο eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο σο έλα δηεζλέο ηεηξακεληαίν, επηζηεκνληθό, εθπαηδεπηηθό 

πεξηνδηθό αλνηθηήο πξόζβαζεο, ζπκπιήξσζε έμη ρξόληα θπθινθνξίαο ζηα νπνία 

δεκνζηεύζεθαλ ζπλνιηθά 209 άξζξαηα νπνία θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ελδηαθεξόλησλ πνπ 

αθνξνύλ ζηε γεληθή, ηελ ηερλνινγηθή, θαη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε 

δηδαθηηθήκεζνδνινγία, ηε ρξήζε ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαζώο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηαδηθηπαθή κάζεζε. 

Δύν από ηα λέα άξζξα αθνξνύλ ζηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε. Τν έλα από απηά δηεξεπλά ηηο 

απόςεηο ησλ θαζεγεηώλ Αγγιηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό θαη ηνλ θξαηηθό ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηελ ελδνϋπεξεζηαθή ηνπο θαηάξηηζε. Τν δεύηεξν αλαθέξεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο μέλεο γιώζζαο, ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο. 

Δύν άξζξα εζηηάδνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη εηδηθόηεξα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θπξίσο κε ηνλ καζεκαηηθό ηνπο, θαζώο θαη 

ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη 

ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. 

Σηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο εζηθώλ 

αξρώλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ θνηλσληθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν εξεπλεηήο, 

θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε εζηθά επαίζζεησλ θαη 

θνηλσληθά ππεύζπλσλ λέσλ εξεπλεηώλ, εζηηάδεη έλα από ηα άξζξα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε 

απηό ην ηεύρνο. 

Τξία άξζξα αθνξνύλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, ηα νπνία 

εζηηάδνπλ ζηελ ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο κέζσ ινγηζκηθώλ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ζηε ζπκβνιή ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ ζηε δηδαζθαιία θπζηθώλ 

ελλνηώλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Σηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλείηαη θαη κία βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ηνπ  παηρληδηνύ  ζηελ εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

ξόιν πνπ απηό δηαδξακαηίδεη κέζα ζ’ απηή σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. 

Μία εξγαζία θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθόηεξα ζηε δηεξεύλεζε 

ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θξαηνύκελσλ γπλαηθώλ ζε Σρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο 

ζσθξνληζηηθνύ θαηαζηήκαηνο. 

Τέινο ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ λέσλ άξζξσλ θηλείηαη κεζνδνινγηθά ζην πεδίν ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαιύπηνληαο ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο θαη ηνπ 

ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ηεο Δηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο, ηελ αλαγθαηόηεηα επαλαθαζνξηζκνύ 

ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζε ό,ηη αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά 
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θαη ηελ κειέηε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ κε ζθνπό ηε ζπζηεκαηνπνίεζε 36 

ρξόλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κε δεδνκέλε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 

από ην ζεζκό ησλ Σπληνληζηώλ Εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 

 


