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EDITORIAL

Τν 3ν ηεύρνο ηνπ 5νπ ηόκνπ ηνπ eθπ@ηδεπηηθνύ θύθινπ θηινμελεί ελλέα λέα άξζξα
πνπ θαιύπηνπλ ηα πεδία ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο.
Μεηαμύ απηώλ θαη κε ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα θηινμελνύκε έλα άξζξν ηνπ πξόζθαηα
εθιηπόληνο από ηε δσή εθπαηδεπηηθνύ Αξγύξε Αξγπξίνπ. Ο Αξγύξεο Αξγπξίνπ, δηεηέιεζε από ην 2010 Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο, είρε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΚΥΣΓΔ, ελώ ηελ ηειεπηαία δηεηία
απαζρνιήζεθε θαη σο άκηζζνο Δηδηθόο Σύκβνπινο - Δκπεηξνγλώκνλαο εηδηθνύ αληηθεηκέλνπ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο κε θαζήθνληα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πάλσ από όια όκσο ππήξμε έλαο πξνηθηζκέλνο εθπαηδεπηηθόο θαη εγέηεο, ν νπνίνο έθπγε πξόσξα από θνληά καο. Σηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ κε ηίηιν: «Η επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαηλνηνκία ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ» ζπκκεηέρνπλ νη Αξγύξεο Αξγπξίνπ, Γεώξγηνο Πνπιηθάθεο θαη Γέζπνηλα Αλδξεάδνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα
άξζξν ην νπνίν αθνξά ζηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Δξεπλεηώλ Δξγαζηώλ ζηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα θαη ην νπνίν θαηαιήγεη ζε ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο
ππόινηπεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ.
Η Μαξία Μίζρνπ ζην άξζξν ηεο «Computer-mediated task-based learning and
Asperger’s syndrome» εμεηάδεη ηε θύζε ηνπ ζπλδξόκνπ Asperger, ηδηαίηεξα σο πξνο
ηε γιώζζα θαη ηηο θνηλσληθέο δπζθνιίεο πνπ απηό πξνθαιεί, ελώ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο κίαο παξέκβαζεο βαζηζκέλεο ζε εξγαζίεο κε κεζνιάβεζε
ππνινγηζηώλ.
Οη Βαζηιηθή Μπνύληα θαη Ισζήθ Φξαγθνύιεο, κε ην άξζξν ηνπο «Απόςεηο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ΚΔΚ θαη ΣΓΔ ησλ Ννκώλ Ηιείαο θαη Αραΐαο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζην δηδαθηηθό ηνπο έξγν», δηεξεπλνύλ ηηο απόςεηο
εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ.
Ο Δπάγγεινο Αλάγλνπ κε ην άξζξν ηνπ «Ο δηεπζπληήο-εγέηεο ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο» επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ην έξγν ηνπ δηεπζπληή ελόο θνξέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΣΓΔ), θαηά ηε θάζε επέθηαζεο ηνπ ζεζκνύ ζηελ Διιάδα.
Οη Κσλζηαληίλα Δηξήλε Κνπθνύ θαη Σππξίδσλ Παπαδάθεο, κέζα από ην άξζξν «Αθξνζηηρίδεο ζηα ίρλε ηεο γξαθήο» πεξηγξάθνπλ κία κειέηε πεξίπησζεο αλάπηπμεο
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ αθνξά ζην ζέκα ησλ πξνζθύγσλ κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.
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Ο Γεκήηξηνο Σηδεξόπνπινο, κε ην άξζξν ηνπ «Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ παηγληδηνύ ζηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία», δηεξεπλά ηνλ ξόιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ παηγληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα όηη κέζσ ηνπ παηρληδηνύ ηα παηδηά κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ πεξηζζόηεξν επαξθή θαη λα αληαπνθξηζνύλ
ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο θαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ, αλεμαξηήησο
ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκώλ ηνπ άκεζνπ θαη επξύηεξνπ νηθνγελεηαθνύ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο.
Ο Τηκνιέσλ Θενθαλέιιεο, ζην άξζξν ηνπ «Ψεθηαθή αθήγεζε: Αλαζθόπεζε θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» αζρνιείηαη κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ο Γεκήηξεο Μ. Μπισλάο, κε ην άξζξν ηνπ «Αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα ησλ
ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθώλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο: Ο ξόινο ηνπ Σρνιηθνύ
Σπκβνύινπ», παξνπζηάδεη ηηο Γηαδηθηπαθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο, νη νπνίεο απνηεινύλ έλα ηξόπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε πνιιώλ από ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπλαληώληαη ζε πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο.
Τέινο, νη Μαξία Κ. Μπηξκπίιε θαη Αληώλεο Γ. Παπανηθνλόκνπ, κε ην άξζξν ηνπο
«Η δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο κέζα από ηε δηεζλή έξεπλα», αλαθέξνληαη ζηα
επξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο γηα ηηο Γισζζηθέο Γεμηόηεηεο ε νπνία δεκνζηεύζεθε ην 2011 θαη αθνξά ηε δηεξεύλεζε ζεκαληηθώλ δεηθηώλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο ζε 16 επξσπατθά ζπζηήκαηα – κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.

Σπύξνο Κηνπιάλεο
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