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Editorial 

Σην 3
ν
 ηεύρνο ηνπ 6

νπ
 ηόκνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ, ην νπνίν θηινμελεί δεθαηέζζεξα λέα 

άξζξα, ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηώλα θξίλεηαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα εθπαηδεπηνύλ θαηάιιεια ώζηε λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο, πνπ αθνξνύλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ζύγρξνλε ςεθηαθή θνηλσλία αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

Σηελ πξννπηηθή απηή ην ζύγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα δηαδξακαηήζεη έλα ξόιν πνιύ δηαθνξεηηθό 

από ηνλ πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθό. Σην λέν απηό ξόιν ν καζεηήο δελ αληηκεησπίδεηαη κόλν σο 

δέθηεο γλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ελώ ν εθπαηδεπηηθόο δελ απνηειεί κόλν θνξέα γλώζεσλ, αιιά 

θπξίσο θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σηα θαζήθνληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάιιεη γηα λα αλαπηπρζεί ν θάζε 

καζεηήο όρη κόλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, όπσο θαη θνηλσληθά.   

Σηε βάζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ ν Δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηξόπνπο 

αμηνπνίεζεο ηεο κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

Σηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηακνξθώλεηαη ε νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ 

λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή, κηα θαη απηνί βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ζίγνπξα ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε. 

Σην πιαίζην απηό ζεκαληηθόο αλαδεηθλύεηαη ν ζεζκόο ηνπ Μέληνξαο, ν νπνίνο απνηειεί έλα 

πξόζσπν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

λενδηόξηζηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Σην ζύγρξνλν ζρνιείν ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ θαη νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ησλ 

καζεηώλ, ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ, νη Νέεο Τερλνινγίεο, αιιά θπξίσο ην παηδαγσγηθό 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σηελ πξννπηηθή απηή πνπ 

αλαπηύζζεηαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παίδεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν, ν νπνίνο 

αλαδεηθλύεηαη θαη κέζα από ηελ πινπνίεζε καδηθώλ καζεκάησλ αλνηθηήο πξόζβαζεο. Σην 

πιαίζην απηό λέα εξσηήκαηα αλαδύνληαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, όπσο ε αύμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ε κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηά. 

Είλαη γεγνλόο όηη νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιόκελεο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ε αλάγθε λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί λα αληαπνθξηζνύλ 

ζε απηέο, έρεη θαηαζηήζεη αλαπόθεπθηε, αθελόο, ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη, αθεηέξνπ, ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Κάησ από 

απηέο ηηο ζπλζήθεο ελδηαθέξνλ απνθηά ε δηεξεύλεζε θαη κειέηε ζεζκώλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 

ηζρύνπλ ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξώλ, όπσοην ECVET, έλα κεζνδνινγηθό 

πιαίζην πνπ ζηνρεύεη ζηε ζπζζώξεπζε θαη ηε κεηαθνξά αθαδεκατθώλ κνλάδσλ από έλα 
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ζύζηεκα πξνζόλησλ ζε άιιν αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Ελσκέλεο Επξώπεο, ν 

εθπαηδεπηηθόο ζεζκόο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ, 

αιιά θαη κία κειέηε πεξίπησζεο ζην πιαίζην κηαο επξύηεξεο ελόηεηαο εθπαίδεπζεο ζηα Μέζα πνπ 

δνκήζεθε γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα πξνζεγγίζεη νιηζηηθά  ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ζηελ 

Κύπξν. 

 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


