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Editorial 

 

Η είζνδνο ζην δέθαην ηόκν ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ Κύθινπ, απνηειεί έλα μερωξηζηό γεγνλόο πνπ 

ππνδερόκαζηε κε ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Ο Εθπαηδεπηηθόο Κύθινο ωο ηεηξακεληαίν, 

δηεζλέο, επηζηεκνληθό, εθπαηδεπηηθό πεξηνδηθό, εθδίδεηαη ηξεηο θνξέο ην έηνο θαη ωο εθ 

ηνύηνπ ζηα ελλέα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ πεξηιακβάλνληαη 27 ηεύρε ζηα νπνία δεκνζηεύηεθαλ 

ζπλνιηθά 402 άξζξα. Τν πξώην ηεύρνο ηνπ δέθαηνπ ηόκνπ θηινμελεί 21 λέα άξζξα, ηα νπνία 

θαιύπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε γεληθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε, ζε ζέκαηα παηδαγωγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθόηεξα, ζίγνληαη θαη δηεξεπλώληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ  ζηελ 

εηζαγωγή ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην πξόγξακκα ηνπ Νεπηαγωγείνπ, ζηελ ελίζρπζε ηωλ 

γιωζζηθώλ θαη δηαπνιηηηζκηθώλ δεμηνηήηωλ ηωλ καζεηώλ/-ηξηώλ, ζηελ έληαμε επάιωηωλ 

θνηλωληθώλ νκάδωλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ζηελ έληαμε κεηνλνηήηωλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξνζεγγίδνληαη αθόκε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο κε έκθαζε ζηε 

θαηλνηνκία θαη αλαδεηθλύνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαθηηθή επηκέξνπο 

αληηθεηκέλωλ θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε, όπωο θαη όιε ε θνηλωλία, δνθηκάδνληαη από 

κία λέα έμαξζε ηεο παλδεκίαο, ην ηδεώδεο ηεο αλνηθηήο κάζεζεο απνηειεί κία θηινζνθία 

ηθαλή λα πξνζθέξεη ιύζεηο, ηόζν ζην πεδίν ηεο ηππηθήο, όζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σηελ ίδηα απηή πεξίνδν θαη κόιηο πξηλ από ιίγεο εκέξεο ην Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο έζεζε ζηε δηάζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ, 

γηα ην ζύλνιν ηωλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλωλ ηεο Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο. Σηόρνο ηωλ Νέωλ Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ είλαη ε πξαγκάηωζε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνύ, ηνπ θαηλνηόκνπ, ηνπ δεκηνπξγηθνύ θαη ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ. Ελόο 

ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη αλνηθηό ζηελ θνηλωλία, ζηηο λέεο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ζηελ νπζηαζηηθή ζύλδεζε ηεο ζεωξίαο κε ηελ πξάμε, ζηε κεζνδηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία. Σηα λέα απηά δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο ν Εθπαηδεπηηθόο 

Κύθινο θηινδνμεί λα ζπλερίζεη λα αλαδεηθλύεη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ηελ έξεπλα ζηνλ 

επξύηεξν θύθιν ηωλ αληηθεηκέλωλ ηνπ παξέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα άκεζε θαη 

αλνηθηή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπ. 

Σπύξνο Κηνπιάλεο 


