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Editorial 

Σην δεύηεξν ηεύρνο ηνπ 7νπ ηόκνπ ηνπ «eθπ@ηδεπηηθνύ θύθινπ», δεκνζηεύνληαη δώδεθα λέα 

άξζξα, ηα νπνία θαιύπηνπλ έλα επξύ πεδίν αληηθεηκέλσλ ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Τα επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ 

ζπλζέηνπλ ην πιηθό απηνύ ηνπ ηεύρνπο είλαη ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ε δηδαθηηθή 

αληηθεηκέλσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε γλσζηηθό θαη κεηαγλσζηηθό επίπεδν, ε 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο, ε 

αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηεο καζεηηθήο επηζεηηθόηεηαο, ε δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε Παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή. 

Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα απνηειεί κία ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία επηδξά θαηαιπηηθά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σηε ζεκεξηλή ζρνιηθή ηάμε ε ζπλύπαξμε αηόκσλ από πνηθίιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη 

ε κεηαλάζηεπζε απνηεινύλ, έλα αλακθηζβήηεην γεγνλόο, ην νπνίν απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σηελ πξννπηηθή απηή θαη ζην πιαίζην ελόο γόληκνπ 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζθέςεο, εμεηάδνληαη βηβιηνγξαθηθά θαη εξεπλεηηθά ε εηεξόηεηα, ε 

αλνκνηνγέλεηα, ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη γεληθόηεξα ε δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή. 

Παξάιιεια, πξνζεγγίδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Paulo Freire γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, εζηηάδνληαο ζηε δπλακηθή ηεο όηαλ απηή απεπζύλεηαη ζε εππαζείο θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο, όπσο είλαη νη πξόζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζε έλα βησκαηηθό ζρέδην δξάζεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

Γπκλαζίνπ πνπ έρεη σο ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε.  

Σε όηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή αληηθεηκέλσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλύεηαη ε 

ρξήζε έξγσλ ηέρλεο κε αηζζεηηθή αμία σο ελαύζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ε νπνία κπνξεί λα ελδπλακώζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σπδεηώληαο γηα ηε δηδαθηηθή, 

αλαδεηθλύεηαη ε άπνςε όηη ε κεηαγλσζηηθή ελεκεξόηεηα είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα ε νπνία 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη θξίζε γηα ηε γλώζε θαη ηε ζθέςε θαη γηα ην 

ιόγν απηό ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα θαιιηεξγεί θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ε 

δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο κέζσ ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο, απνηειεί κία θαιή πξαθηηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην 

παξνπζηάδνληαη θαηλνηόκεο πξαθηηθέο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θιαζζηθώλ γισζζώλ, κέζα 

από ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο. Τέινο, γίλεηαη θαηαγξαθή αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, ηύπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη 

δηεξεπλάηαη ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο ζεκειησδώλ ελλνηώλ θαη λόκσλ ηεο Φπζηθήο.  

Βεβαίσο, ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο κάζεζεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ εμαξηάηαη ζε πνιύ 

ζεκαληηθό βαζκό θαη από ηε δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Σην 

πιαίζην απηό ε δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαηλνκέλσλ ηα νπνία 
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δεκηνπξγνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αλαδεηθλύεηαη ζε γεγνλόο 

πςίζηεο ζεκαζίαο. Έλα ζηνηρείν ην νπνίν δηαδξακαηίδεη ζπρλά έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ είλαη νη εμαξηήζεηο. Τν γεγνλόο απηό  θαη ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε 

θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαξηήζεσλ θαζηζηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή.  Ωζηόζν, είλαη ζεκαληηθό όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο 

επαξθώο θαηαξηηζκέλν θαη παξάιιεια πηζηεύνπλ όηη ε επηκόξθσζε ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηήζεσλ.  

Δπίζεο, ζεκαληηθό είλαη ην ζέκα ηεο καζεηηθήο επηζεηηθόηεηαο, θαηλόκελν πνπ εθδειώλεηαη 

πνηθηιόκνξθα ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο. Η ζρεηηθή δηεξεύλεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαηαιήγεη ζε κία ζεκαληηθή πξόηαζε: νη παξεκβάζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ όια ηα 

επίπεδα όπνπ θηλνύληαη νη καζεηέο, δειαδή ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξύηεξε 

ηνπηθή θνηλόηεηα. 

Σηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, 

ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά έλα επέιηθην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνθάιπςε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο ζπγθξόηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ, σζηόζν εθθξάδεηαη 

έλαο πξνβιεκαηηζκόο θαζώο ζύγρξνλεο ζεσξίεο θαζνξίδνπλ όηη σο δηαδηθαζία είλαη 

επηξξεπήο ζε κεξνιεςίεο, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππεο απόςεηο, αιιά θαη ζε πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο. Δπίζεο, αλαπηύζζεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε όηη αθνξά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο θαη ζηξαηεγηθήο εθαξκνγήο, κε έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Τέινο, αλαπηύζζεηαη θαη δηεξεπλάηαη ην λέν νξγαλόγξακκα 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε επίπεδν Γηεύζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Η ξαγδαία επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο λέαο γλώζεο επηθέξεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα ηθαλνύο 

θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαδίδνπλ ηε γλώζε ζηνπο θνηηεηέο κε κνξθέο 

δηδαζθαιίαο πςεινύ επηπέδνπ. Σην πιαίζην απηό γίλεηαη αληηιεπηό όηη απαηηείηαη ε 

εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκόλσλ κε δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο, κε ηθαλόηεηεο 

αμηνιόγεζεο, αμηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγηθνύ ζπλδπαζκνύ ησλ παξαγόκελσλ πιεξνθνξηώλ 

θαη κε δπλαηόηεηα ζπλερνύο επηκόξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο. Σπλεπώο, ν ξόινο ηνπ 

θαζεγεηή ζηα Παλεπηζηήκηα ζήκεξα δελ κπνξεί λα αληαλαθιά κόλν ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν, 

αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαη ζηνλ πνιύηηκν ξόιν ηνπ δαζθάινπ. 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


