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Editorial
Είλαη γεγνλόο όηη ζην θαηώθιη ηνπ 2021είλαη ραξαγκέλε ε ειπίδα ηεο αλζξσπόηεηαο γηα ηελ
επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα. Οη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο πνπ πιήηηεη ηνλ πιαλήηε, έρνπλ
επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ηεξάζηηα αλαζηάησζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο
δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Η θαζνιηθή ζρεδόλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο, εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο ζε
όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλαθόινπζε κε απηή εθκεδέληζε ηνπ ρξόλνπ θαη
ηνπ ρώξνπ, κνηάδεη λα νδεγεί ζε λέα δεδνκέλα ηελ εθπαίδεπζε. Σηελ πξννπηηθή απηή ε
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε πξνζδίδνληαο έλα
παηδαγσγηθό πιαίζην ζηε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη θαη δηαηεξώληαο ζε πςειό επίπεδν όρη
κόλν ηνπο γλσζηηθνύο αιιά θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο κάζεζεο. Σπλάκα, όπσο
ηνλίδεη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ,αλ ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δελ αλαιάβεη άκεζε θαη
ηνικεξή δξάζε γηα λα αλαθόςεη ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο ηεο COVID-19 ζηελ
εθπαίδεπζε, ηόηε απεηινύληαη πεξαηηέξσ νη πξννπηηθέο εθαηνκκπξίσλ παηδηώλ θαη ηδηαίηεξα
βέβαηα απεηινύληαη ηα παηδηά πξόζθπγεο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε.
Τα λέα απηά δεδνκέλα πνπ κόιηο κέζα ζε έλα ρξόλν κνηάδνπλ λα άιιαμαλ ηνλ θόζκν γύξσ
καο, δίλνπλ θαη έλα δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν ζηελ Επξσπατθή πνιηηηθή κε πξνζαλαηνιηζκό
ην 2030, όπσο απηή έρεη νπζηαζηηθά πηνζεηεζεί από ηελ Αηδέληα ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ,
θαζνξίδνληαο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην παγθόζκηαο δξάζεο γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνλ
πιαλήηε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επεκεξία θαη ε θαζνιηθή εηξήλε, δίλνληαο κάιηζηα
έκθαζε ζε έλαλ βαζηθό ζηόρν πνπ εμππεξεηεί ηε ζπλεθηηθή θαη δίθαηε πνηνηηθή εθπαίδεπζε
θαη ηελ πξνώζεζε επθαηξηώλ δηά βίνπ κάζεζεο γηα όινπο.
Σε απηό ην πιαίζην ν Εθπαηδεπηηθόο Κύθινο αλνίγεη ηε ζειίδα ηνπ έλαηνπ ηόκνπ ηεο ηζηνξίαο
ηνπ, παξέρνληαο άκεζε θαη αλνηθηή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπ ππνζηεξίδνληαο ηελ
αξρή ηεο ελίζρπζεο ηεο παγθόζκηαο αληαιιαγήο γλώζεσλ θαη θαζηζηώληαο δηαζέζηκα ζην
θνηλό ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Τν πξώην ηεύρνο ηνπ έλαηνπ ηόκνπ θηινμελεί είθνζη πέληε λέα άξζξα (νθηώ ζηελ αγγιηθή θαη
δεθαεπηά ζηελ ειιεληθή γιώζζα) ηα νπνία θαιύπηνπλ ην θάζκα ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο, κε αλαθνξέο ζηηο ζύγρξνλεο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά
θαη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
αμηνιόγεζεο θαη εγεζίαο.
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