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Editorial 

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί πλέον έναν  ζωτικής σημασίας στόχο  για την 

εκπαίδευση, τόσο στην ευρωπαϊκή της διάσταση, όσο και στον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό η 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας και 

μάθησης, αποτελεί ένα θέμα υψίστης προτεραιότητας. Παράλληλα, η υποστήριξη μεγάλου 

φάσματος μαθησιακών μεθόδων και πλαισίων για την προώθηση της διά βίου μάθησης, 

βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτή την προοπτική οι βασικές 

ικανότητες που είναι απαραίτητες για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, αφορούν έννοιες όπως ο 

αλφαβητισμός, η πολυγλωσσία, οι δεξιότητες στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι 

ψηφιακές και τεχνολογικές ικανότητες, η μεταγνωστική ικανότητα, η ενεργός συμμετοχή στα 

κοινά, η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

Το 3ο τεύχος του 10ου τόμου του εκπαιδευτικού κύκλου περιλαμβάνει είκοσι τρία νέα άρθρα, 

τα οποία περιλαμβάνουν μία σειρά από θέματα που άπτονται των παραπάνω ικανοτήτων. 

Έτσι, στο τεύχος αυτό διακρίνονται θέματα που αφορούν σε ζητήματα διδακτικής στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές 

επιστήμες και στα Φιλολογικά μαθήματα. Επιπλέον, διερευνάται η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, η συμβουλευτική, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ ένας αριθμός άρθρων 

διαπραγματεύεται ζητήματα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και ηγεσίας γενικότερα.  

 Είναι γεγονός ότι η διασφάλιση της ποιότητας εμπερικλείει τη συστηματική επανεξέταση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς 

της. Στο πλαίσιο αυτό ο «eκπ@ιδευτικός κύκλος» συμβάλλει στο διάλογο που εξελίσσεται 

για την εκπαίδευση, προσφέροντας ουσιαστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα απόψεις των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν και τους πρωταγωνιστές του πεδίου. 

Το 3ο τεύχος του 10ου τόμου του eκπ@ιδευτικού κύκλου έχει μια ξεχωριστή σημασία 

δεδομένου ότι με αυτό κλείνει ένας κύκλος δέκα χρόνων προσφοράς στην ανοιχτή μάθηση. 

Συνάμα σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας περιόδου  στο πλαίσιο της οποίας ο 

«eκπ@ιδευτικός κύκλος», το διεθνές τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό 

ανοικτής πρόσβασης θα συνεχίσει να αναδεικνύει την επιστημονική γνώση και την έρευνα 

υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων και καθιστώντας 

διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. 
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