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EDITORIAL

Με ην ηεύρνο απηό εγθαηληάδεηαη ν έθηνο ηόκνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ. Ο eθπ@ηδεπηηθόο
θύθινο είλαη έλα ηεηξακεληαίν, επηζηεκνληθό, εθπαηδεπηηθό πεξηνδηθό αλνηθηήο πξόζβαζεο,
ην νπνίν εθδίδεηαη από ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, ελώ από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2017 απέθηεζε θαη
δηεζλή ραξαθηήξα, θαζώο δεκνζηεύεη πιένλ άξζξα όρη κόλν ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. Σε όιν απηό ην δηάζηεκα δεκνζηεύηεθαλ ζην πεξηνδηθό 172 ζπλνιηθά άξζξα,
ηα νπνία αλαδεηθλύνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ηελ έξεπλα ζηνλ επξύηεξν θύθιν ηωλ
αληηθεηκέλωλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεδίν ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο.
Σην λέν απηό θύθιν πνπ αλνίγεη κε ην ηεύρνο απηό, ν eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο θηινδνμεί λα
ζπλερίζεη λα ζπλεηζθέξεη ζην πεδίν ηεο αλνηθηήο κάζεζεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρή ηεο ππνζηήξημεο ηεο παγθόζκηαο αληαιιαγήο γλώζεωλ, θαζηζηώληαο δηαζέζηκα ζην θνηλό ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Έλα ζεκαληηθό γεγνλόο ζηε δηάξθεηα απηνύ ηνπο έηνπο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ 2νπ Γηεζλνύο
Σπλεδξίνπ Βηωκαηηθήο Μάζεζεο (IECAT 2018) κε ζέκα: «Γηδαθηηθέο Τάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηα Σύγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο" πνπ δηνξγαλώλνπκε ζηε Γξάκα, ηνλ Απξίιην
(27-29) ηνπ 2018. Σηόρνο καο είλαη ζην ηειεπηαίν ηεύρνο απηνύ ηνπ ηόκνπ λα πξνρωξήζνπκε
ζε έλα εηδηθό αθηέξωκα κε ηίηιν: "Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξν(ζ)θιήζεηο", ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζε επίπεδν ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζην ζπλέδξην.
Τα άξζξα πνπ θηινμελνύληαη ζην πξώην ηεύρνο ηνπ 6νπ ηόκνπ, θαιύπηνπλ έλα επξύ πεδίν
αληηθεηκέλωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αύμεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο κέζω ηωλ πηπρώλ ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηωλ εξγαιείωλ ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηελ ελαζρόιεζε ηωλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
κε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ, ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ ελεξγό κάζεζε ζην κάζεκα ηωλ καζεκαηηθώλ, θαζώο θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ
project ζην πιαίζην πινπνίεζεο Δπξωπαϊθώλ πξνγξακκάηωλ. Παξάιιεια, πεξηιακβάλνληαη
άξζξα πνπ αθνξνύλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηε δηεξεύλεζε
ηωλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ζπκκεηνρήο ηωλ αηόκωλ Τξίηεο Ηιηθίαο ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Ηγεζία
ζην ζρνιηθό νξγαληζκό, θαζώο θαη ζην ξόιν ηεο ζε όηη αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο πνιπθωλίαο θαη ηωλ ίζωλ επθαηξηώλ.
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