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EDITORIAL 

 

Τν 2ν Τεύρνο ηνπ 5νπ Τόκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνύ θύθινπ απνθηά κία ηδηαίηεξε ζε-

καζία, θαζώο κε ην ηεύρνο απηό αλνίγεη έλαο λένο θύθινο πνπ δίλεη ζην πεξηνδηθό κία 

δηεζλή δηάζηαζε. Η ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ είλαη ήδε δίγισζζε, ελώ από ην ηεύ-

ρνο απηό δεθηά γηα δεκνζίεπζε γίλνληαη άξζξα θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Έηζη ν 

«eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο», πνπ από ην 2013 ππεξεηεί ηε θηινζνθία ηεο αλνηθηήο εθ-

παίδεπζεο, ππεξεηεί πιένλ θαη ηελ αξρή ηεο παγθόζκηαο αληαιιαγήο γλώζεσλ θαζη-

ζηώληαο παγθνζκίσο δηαζέζηκα ζην θνηλό ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπ-

λαο.  

Τν 2ν Τεύρνο ηνπ 5νπ Τόκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνύ θύθινπ θηινμελεί 16 άξζξα, ηα ν-

πνία θηλνύληαη ζηα όξηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα πεδία ηεο ηππηθήο, κε 

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο. Σηα άξζξα απηά θαζίζηαηαη ζαθέο όηη νη ζύγρξνλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε εγεζία, ην όξακα θαη νη θνηλνί ζηόρνη απνηεινύλ θξίζη-

κνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο επηδξνύλ ζηελ απνηειεζκα-

ηηθόηεηα ηόζν ηεο ηππηθήο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο, όζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ππό ην πξίζκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

όισλ ησλ ηύπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Σηελ πξννπηηθή απηή νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ε δηαδηθηπαθή κάζεζε, αιιά θαη 

ε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δηαδξακαηίδνπλ έλα ηδηαίηε-

ξν θαη θαζνξηζηηθό ξόιν. Είλαη σζηόζν ζεκαληηθό ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο, ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο κάζεζεο, δειαδή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ ζπκκεηε-

ρόλησλ ζηε κάζεζε.  

Τν ζηνηρείν απηό κάιηζηα γίλεηαη πεξηζζόηεξν επηηαθηηθό θαζώο ζηνλ ηνκέα ηεο δη-

δαζθαιίαο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζπρλά νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο δηαρένληαη 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κε απμαλόκελνπο ξπζκνύο, εληνύηνηο ιίγεο από απηέο θαηεπ-

ζύλνληαη πξνο ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ηάμεο. Άιισζηε, ζηηο ζύγρξνλεο ζρνιη-

θέο ηάμεηο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ε ζπκπεξίιεςε, ηα πνιιαπιά καζεζηαθά ζηπι, νη 

γεληθέο θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θάλνπλ ηελ πξόζβαζε ζηε γλώζε 

πεξηζζόηεξν ζύλζεηε θαη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπ-

με ησλ ζηόρσλ πεξηζζόηεξν απαηηεηηθέο.  

Σην πιαίζην απηό απαηηείηαη έλαο ζύγρξνλνο ζρεδηαζκόο ηεο κάζεζεο, κέζα από επέ-

ιηθηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα έρνπλ σο αθεηεξία 

έλα ζπλεξγαηηθό πιαίζην ζρεδηαζκνύ θαη λα θηλνύληαη βέβαηα θαη ζε έλα ζπλεξγαηη-

θό πιαίζην εθαξκνγήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο. Σηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ύιεο έλαο ζεκαληηθόο άμνλαο ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θξη-

ηηθή θαη δεκηνπξγηθή εμέηαζε ησλ δηαθόξσλ ζεκάησλ είλαη θαη ε ηέρλε. Πξόθεηηαη 
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γηα κία πξννπηηθή ηθαλή λα ζπλδέζεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηα παξόλ κε ην 

παξειζόλ, αιιά θαη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ νπηηθώλ ζηε δηα-

πξαγκάηεπζε δηαθόξσλ ζεκάησλ. Ωζηόζν νη ελδηαθέξνπζεο απηέο ηάζεηο δε ζα κπν-

ξνύζαλ λα έρνπλ σο κόλν ζεκείν εθθίλεζεο ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επζύλε ηνπ παη-

δαγσγνύ, θαζώο ζπλδένληαη άκεζα θαη νπζηαζηηθά θαη κε ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσλία γεληθόηεξα. Η ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο ζπκ-

βάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ππό ηελ έλλνηα απηή θαζηζηνύλ 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή νδεγώληαο παξάιιεια ζε κία 

θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο θαη ζε έλα πεξηζζόηεξν αζθαιέο καζεζηαθό πεξηβάιινλ, 

δίρσο θαηλόκελα βίαο θαη εθθνβηζκνύ, κεηαμύ καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά θαη δεηήκαηα 

εληάζεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ.  

Σηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή κία ζεηξά από ζέκαηα έξρνληαη λα ζέζνπλ ζεκε-

ιηώδε εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο καζε-

ζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έλα από απηά αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γεληθόηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ελώ άιια εζηηάδνπλ ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθ-

παηδεπηηθώλ θαη θπξίσο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο επηκόξθσζεο ζηηο πξαγκαηηθέο αλά-

γθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ βαζηθή ζπλζήθε είλαη ε 

δηεξεύλεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε απηνί λα είλαη 

πεξηζζόηεξν επέιηθηνη σο πξνο ηε ρξήζε ζπλεξγαηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ ηερληθώλ 

κάζεζεο, αιιά θαη ηθαλνί λα αλαιάβνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκ-

καηα πέξαλ ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ, όπσο ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 

θαη εθείλα ηεο αγσγήο πγείαο. 
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