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Editorial 

Η έθδνζε ηνπ ηξίηνπ ηεύρνπο ηνπ όγδννπ ηόκνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Κύθινπ, γίλεηαη έλα 

κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 3νπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο ην νπνίν, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη επίζεο όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηα 

ηαμίδηα θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο, πξαγκαηνπνηήζακε δηαδηθηπαθά θαηά ην δηάζηεκα 02 έσο 04 

Οθησβξίνπ 2020.  

Τν 3ν δηεζλέο ζπλέδξην εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο ήηαλ έλα ζπλέδξην δηάρπην από 

ζπλαηζζήκαηα, ην νπνίν ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλάδεημε θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, 

δηδαθηηθώλ λεσηεξηζκώλ, ηάζεσλ, πξνθιήζεσλ, πξννπηηθώλ θαη ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ 

θαηεπζύλζεσλ ζηα πεδία ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.  

Τελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηελ νπνία ηίκεζαλ κε ηηο νκηιίεο ηνπο ν Πξύηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ θ. Παληειήο Σθιηάο, ν Καζεγεηήο θαη εθπξόζσπνο ηνπ 

Stockholm University (Department of Education) θ. Πέηξνο Γνπγνπιάθεο θαη ε Καζεγήηξηα 

Mrs. Kimberly Eckert από ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξεο 

από δηαθόζηεο εηζεγήζεηο, εξγαζηήξηα, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, ζπκπόζηα θαη νκηιίεο από 

ηξηαθόζηνπο εηζεγεηέο, ελώ κέζα από ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, πεξηζζόηεξνη 

από επηά ρηιηάδεο ζύλεδξνη ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Σηελ ηειεηή ιήμεο έγηλε κία απνηίκεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα εθζέηνπκε θαη ζην παξόλ ηεύρνο. Σπγθεθξηκέλα ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο Ισζήθ Φξαγθνύιεο, Δπάγγεινο Αλάγλνπ θαη Βαζίιεηνο Καξλαβάο, παξαζέηνπλ 

ηελ εθηίκεζή ηνπο, κε βαζηθνύο άμνλεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ ζπλεδξίνπ ππό ηελ νπηηθή ησλ 

εηζεγήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ, αιιά θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ηηο ζπλόδεςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πξώηε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δηεζλνύο έξεπλαο βαζηζκέλεο ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ 3νπ Γηεζλνύο Βησκαηηθνύ 

Σπλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο, ζε δείγκα πεξηζζνηέξσλ ησλ εμαθνζίσλ 

ζπκκεηερόλησλ, από ηνπο Σπύξν Κηνπιάλε, Χξήζην Σακαξά, Μαξία Νηάξε. 

Σην παξόλ ηεύρνο ηνπ Πεξηνδηθνύ πεξηιακβάλνληαη αθόκε είθνζη έλα άξζξα ηα νπνία 

θαιύπηνπλ έλα εύξνο αληηθεηκέλσλ, πνπ θαιύπηνπλ ην πεδίν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε αλαθνξέο ζηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, ζηηο έκθπιεο αληζόηεηεο, 

ζηελ παηδαγσγηθή, ζηε δηδαθηηθή, ηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηελ ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηνλ ξόιν ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ 

θαη ησλ ζπληνληζηώλ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Με ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ όγδννπ ηόκνπ ην επηζηεκνληθό εθπαηδεπηηθό πεξηνδηθό 

αλνηθηήο πξόζβαζεο ν «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο», ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ, παξέρνληαο 

άκεζε θαη αλνηθηή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπ, ππνζηεξίδνληαο ηελ αξρή ηεο 

παγθόζκηαο αληαιιαγήο γλώζεσλ θαη θαζηζηώληαο δηαζέζηκα ζην θνηλό ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


