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Editorial 

Σε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε επηρεηξεί λα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθόηεηα, έλα 

από ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη αλ κέζα από ηηο έθηαθηεο θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

βίσζε ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ λέεο ζπληζηώζεο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ. Σπρλά, ιέγεηαη πσο 

κεηά ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, ηίπνηε δε ζα είλαη όπσο πξηλ. Αλ απηή ε άπνςε ελέρεη θάπνηα 

δόζε αιήζεηαο, ηόηε ην παξάδνμν είλαη πσο ε εθπαίδεπζε ζπκκεηέρεη ήδε ζηελ αιήζεηα απηή. 

Τα ζεκαληηθόηεξα εξσηήκαηα πνπ αλαδύνληαη κέζα από απηή ηελ πξννπηηθή ζπλδένληαη κε 

κία ζεηξά από ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε θηινζνθία θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα 

από λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη κέζα από ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν πνπ 

έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε λέα απηή πξαγκαηηθόηεηα.  

Σηνλ παξόλ ηεύρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ, είθνζη έμη λέα άξζξα, θαηαδεηθλύνπλ 

ζεκαηηθέο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ πξννπηηθή ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηαμύ 

απηώλ ζε ζεκαίλνπζα ζέζε βξίζθνληαη ε βησκαηηθή θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε. Σην πιαίζην 

απηό ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θάζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, απνθηά κία λέα δπλακηθή κέζα 

από ηα ςεθηαθά δηαζέζηκα εξγαιεία θαη πιηθά, αιιά πξσηίζησο κέζα από ηε λέα δηάζηαζε 

πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο. Ωζηόζν ηα λέα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό γίγλεζζαη, απαηηνύλ ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνύο. 

Σηελ πξννπηηθή απηή, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε, αιιά θαη επξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, αλαδεηθλύνληαη ζε γεγνλόηα πςίζηεο 

ζεκαζίαο. 

Όκσο ηα λέα δεδνκέλα απαηηνύλ θαη ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνύο θαη γηα ην ιόγν απηό ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ απνθηά κία ηδηαίηεξε πξννπηηθή, ε νπνία απνκαθξύλεηαη από ηα ζηαηηθά όξηα 

ηεο απζεληίαο, θαζώο θηλείηαη ζηελ πξννπηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηα 

ελζάξξπλζεο. Σην πιαίζην απηό ε  ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, απνθηά βαξύλνπζα ζεκαζία. Κάησ από απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ηδηαίηεξν ραξαθηήξα απνθηνύλ ε ππνζηήξημε, ε παξαθίλεζε, θαζώο θαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θαη 

από ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. 

 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


