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Editorial 

Σην 3ν ηεύρνο ηνπ 7νπ ηόκνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ, παξνπζηάδνληαη 18 λέα άξζξα, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε έλα επξύ πεδίν αληηθεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ ην πεδίν ηεο ηππηθήο θαη 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ από ην επάγγεικά ηνπο, έρεη αλαγλσξηζηεί σο παξάγνληαο 

πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σην 2ν άξζξν απηνύ 

ηνπ ηεύρνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα παλειιαδηθήο έξεπλαο, κέζσ ηεο νπνίαο 

δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πξόθεηηαη γηα 

έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο, ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018, ζε 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ δεκόζησλ ζρνιείσλ θαη πνπ γηα πξώηε θνξά 

παξνπζηάζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2019 ζηε Γξάκα. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ σο 

απνδέθηεο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γνλείο καζεηώλ, 

ππνδεηθλύνληαο πεδία ηα νπνία κε ηηο αλάινγεο παξεκβάζεηο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ώζηε 

λα βειηησζεί ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κέζσ απηνύ ην επίπεδν 

πνηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Η ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ από πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηε ζύγρξνλε ηάμε, 

θαιύπηεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ύιεο απηνύ ηνπ ηεύρνπο. Η εηεξόηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα, ε 

δηαθνξεηηθόηεηα είλαη έλλνηεο πνπ ζπλαληώληαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ην 

γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εξσηήκαηα γηα ην εάλ ν ζύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο είλαη 

ζσζηά ελεκεξσκέλνο θαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνο ώζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λένπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, νη κεηαθηλήζεηο κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνύ ζηηο δπηηθέο 

θπξίσο ρώξεο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο. Οη αιιαγέο 

απηέο αγγίδνπλ θαη ηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο καζεηηθόο πιεζπζκόο παξνπζηάδεη κηα 

πνιηηηζκηθή πνηθηιία, θινλίδνληαο ζπρλά αληηιήςεηο βαζηζκέλεο ζηελ νκνηνγελή εζληθά θαη 

πνιηηηζκηθά ζύλζεζή ηνπ, ζε πνιιέο ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Η λέα απηή 

πξαγκαηηθόηεηα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο απηήο ηεο εηεξόηεηαο θαη ζην 

πιαίζην απηό  ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ  εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή 

εηεξόηεηα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Τελ ίδηα ζηηγκή ζε επίπεδν δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ιύζεηο, θαζώο ζπκβάιιεη 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζηε βειηίσζε ησλ επηδόζεώλ ηνπο, θαη ζηε δηακόξθσζε 

ζεηηθόηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.  

Σήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηό όηη ην ζρνιείν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθό ξόιν ζηελ 

πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ. Απηόο ν ξόινο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί όρη κόλν κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, αιιά θαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εθηόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν σο πξνο 

απηή ηελ πξννπηηθή είλαη ηα ζρνιεία λα παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο, 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί  λα αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ 

ζε καλζάλνληα νξγαληζκό γηα δηαξθή εμέιημε ζύκθσλα κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη 
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θνηλσληθέο αλάγθεο. Παξάιιεια ην ζύγρξνλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ώζηε 

λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθόηεηαο 

θαη ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύηε, ηνπ ζύκαηνο, 

θαζώο  θαη ζηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ, εθαξκόδνληαο θαηλνηόκεο ηδέεο 

θαζώο θαη πξαθηηθέο πνπ αληέρνπλ ζην ρξόλν. Βεβαίσο, ζε θάζε πεξίπησζε απαηηνύληαη 

αλεπηπγκέλεο ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Σην πιαίζην απηό έλαο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο ζπλεξγαζίαο είλαη απηόο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

Σηελ πξννπηηθή ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θηλνύληαη θαη κία ζεηξά από ζύγρξνλα ζέκαηα, πνπ 

αθνξνύλ ζηελ  θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ 

σο πξνο ην ζεζκό ηεο καζεηείαο θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Παξάιιεια 

εμεηάδνληαη δεηήκαηα όπσο νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ mentoring ζηελ εθπαίδεπζε, 

αιιά θαη αλαδξνκέο ζην παξειζόλ όπσο ε δηεξεύλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ηξόπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε, νξγαλώζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο καζεηηθέο 

θαηαζθελώζεηο ζηε ρώξα καο ζην πξώην κηζό ηνπ 20νπ αηώλα.  

Σηελ θαηεύζπλζε ηεο δηδαθηηθήο εθηίζεληαη δηδαθηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο αληηινγίαο ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ, ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηξηώλ δηαθξηηώλ καζεκάησλ, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

Τέινο, ζην πεδίν ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη ε νξηνζέηεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο «ελειηθηόηεηαο», όρη κε βάζε κόλν ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο αιιά θαη κέζα από 

άμνλεο όπσο: ε σξηκόηεηα, ε ππεπζπλόηεηα, ε εκπεηξία, ε απηνδηαρείξηζε, ν 

απηνπξνζδηνξηζκόο  (απηναληίιεςε), ε απηνλνκία θαη ε αίζζεζε θνηλσληθήο επζύλεο. 

Γηεξεπλάηαη επίζεο ην θαηλόκελν ηεο δηαξξνήο ζηα Ιδξύκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

όρη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη εθπαηδεπόκελνη αδπλαηνύλ λα ζπλδπάζνπλ ηε θνίηεζε κε 

ηελ εξγαζία, αιιά θαη ζηηο πεξηπηώζεηο εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο εμαηηίαο 

απνγνήηεπζεο ιόγσ ησλ κεζόδσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ δηδαζθαιίαο. 

Με ην ηεύρνο απηό νινθιεξώλεηαη ν 7νο ηόκνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ θαη έηζη ην 

πεξηνδηθό θαηεπζύλεηαη πξνο ην 8ν έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σε έλα έηνο όπνπ ζπλδπαζηηθά 

κε ην 3ν δηεζλέο βησκαηηθό ζπλέδξην εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Γξάκα 

ηνλ Μάην ηνπ 2020, θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηνλ επηζηεκνληθό δηάινγν πνπ ζπλερώο 

αλαπηύζζεηαη θαη εμειίζζεηαη αλαθνξηθά κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


