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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: 

Το Δ.Σ του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης αποφάσισε 

την έκδοση του περιοδικού του: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ σε ηλεκτρονική μορφή. Η 

απόφαση αυτή του Δ.Σ υπαγορεύτηκε  για λόγους ευρύτερης επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και με όσους ασχολούνται με την αγωγή και  τη μάθηση και μάλιστα στην 

εφαρμοσμένη διάστασή τους. Η ηλεκτρονική μορφή θα δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε 

τη στενότητα ,που δημιουργεί  ο περιορισμός της έντυπης μορφής καθώς και  η περιορισμένη 

κυκλοφορία της επιστημονικής γνώσης, που παραμένει προσιτή μόνον σε όσους έχουν 

πρόσβαση στα τυπωμένα κείμενα. Από την άλλη  πλευρά οι αρθρογράφοι θα γνωρίζουν  πια 

,ότι  η εργασία τους τίθεται σε κριτική θεώρηση σε πανελλήνια  αλλά διεθνή κλίμακα 

,γεγονός που  αποτελεί το αντίπαλο δέος και το κίνητρο για  μεγαλύτερη προσοχή και 

επιμέλεια, αφού οι αναγνώστες θα έχουν αμεσότερη πρόσβαση μέσα από το διαδίκτυο και 

δυνατότητα κριτικής θεώρησης  των κειμένων. Αυτό φυσικά δε μειώνει σε καμιά περίπτωση 

την έντυπη μορφή  ενός περιοδικού, αλλά απλούστατα ακολουθείται μια διαφορετική 

φιλοσοφία. Οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει ,ώστε να  εγκριθεί ένα άρθρο και να φτάσει 

στην ανάρτηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας στηρίζονται στα διεθνή πρότυπα της διπλής 

τυφλής κρίσης και επιπρόσθετα στην εξειδίκευση των κριτών στα διάφορα επιστημονικά 

πεδία Οι κριτές είναι επιστήμονες και  ερευνητές εγνωσμένου κύρους, δεν αποκαλύπτονται 

στους κρινόμενους και αποφεύγεται  γενικότερα κάθε  αντιπαράθεση τόσο με το Δ.Σ. του 

Ινστιτούτου όσο και με τους κριτές, που δρουν  με γνώμονα την επιστημονική εγκυρότητα  

της εργασίας, χωρίς να γνωρίζουν το συντάκτη του κειμένου. Όσοι  δεν είναι έτοιμοι να 

δεχτούν  a priori  τις προδιαγραφές αυτές, δεν μπορούν να συνεργαστούν με το ηλεκτρονικό 

περιοδικό μας. Σε ό, τι αφορά τη φιλοσοφία του περιοδικού μας αυτή συνοψίζεται στη 

διαπίστωση ότι: η θεωρία είναι συστηματική πράξη και τανάπαλιν. «Το σχολείο των λόγων  και 

των γραμματικών τύπων» κατά το Δ. Γληνό έχει δώσει πια τη θέση του στο : Νέο Σχολείο-

Σχολείο Εργασίας, όπου εφαρμόζεται η ρήση του John  Dewey:Learning by doing : Το 

μανθάνειν δια του πράττειν. Ακόμα  εφαρμόζεται η ρήση: Ακούω και ξεχνώ .Βλέπω και 

θυμάμαι .Κάνω και καταλαβαίνω, καθώς και το ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΘΑΙΝΩ. Οι μαθητές 

ενεργοποιούνται και δραστηριοποιούνται, ώστε να κατακτήσουν τη γνώση με προσωπική 

ανακαλυπτική συμμετοχή. Το σχολείο είναι μαθητοκεντρικό. Ξεκινάμε από το παιδί:  «Aus 

dem Kinde aus» θα διακηρύξουν οι Γερμανοί Παιδαγωγοί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  στο 

Δασκαλοκεντρικό σχολείο ήταν ρόλος :μεταδότη και μεταλαμπαδευτή της γνώσης. Ο 

δάσκαλος ήταν δαδούχος, σμιλευτής και πυρπολητής   ψυχών, παντογνώστης, πάνσοφος και 

κινητή εγκυκλοπαίδεια. Στο σύγχρονο σχολείο ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο: βοηθητικό, 
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συμβουλευτικό, συνεργατικό, καθοδηγητικό, δημιουργικό, αντιαυταρχικό, αντιδιδακτικό, 

κοινωνικό, πολιτικό κλπ. Θεωρεί τους μαθητές του «συνόντες και εταίρους» κατά τη 

Σωκρατική διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι αντιαυταρχική. Ο αντιαυταρχικός εκπαιδευτικός 

δρα στα πλαίσια της ισότητας και της αμοιβαιότητας και έχει  πλήρη συναίσθηση ,ότι 

αντιαυταρχική αγωγή και μάθηση δεν είναι ασυδοσία και αναρχία .Κανένα παιδί δεν 

επιτρέπεται, επικαλούμενο την παιδική του ιδιότητα να ενοχλεί και να βασανίζει τους  

παιδαγωγούς ,τους  γονείς και δασκάλους. Δεν υπάρχει κανένας καταστατικός χάρτης των 

δικαιωμάτων του παιδιού ,που  να συμφωνεί με τη ρήση: παιδί είμαι, άρα κάνω ό, τι θέλω. 

Το ίδιο ισχύει και για  τους ενηλίκους, που δεν δικαιούνται να θεωρούν τα παιδιά κτήματα 

και εξαρτήματά τους. Η Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική αρχίζει από την Προσχολική Αγωγή, που 

θεωρείται το κρισιμότερο στάδιο της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του παιδιού. Ο Γάλλος 

ανθρωπιστής και Παιδαγωγός  Alain θα τονίσει χαρακτηριστικά: « Η παιδεία μας είναι 

χρησιμοθηρική και ψευτοεπιστημονική ξεκινάει τα σπίτια από τα πατώματα, γιατί αυτά θα 

κατοικήσει πρώτα και δεν ενδιαφέρεται για τα θεμέλια». Είναι κοινή διαπίστωση, ότι η 

διάταξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι κάθετη και όχι οριζόντια. Η πολιτεία δίνει 

προτεραιότητα στις ανώτερες σχολικές βαθμίδες και ξεχνάει την Προσχολική Αγωγή. Οι 

Γερμανοί Παιδαγωγοί όμως  θα μας πουν, ότι αυτά τα στοιχεία της γνώσης ,του πολιτισμού 

και των δεξιοτήτων ,που δεν έρχονται στο παιδί στην κατάλληλη ηλικία, δεν ανακτώνται 

αργότερα όση επιμέλεια και αν δείξουμε, δηλαδή: « ότι δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης, δεν το 

μαθαίνει αργότερα και ο Γιάννης» .Η εφαρμοσμένη Παιδαγωγική θέλει να μετατοπίσει το 

κέντρο βάρους από το Δασκαλοκεντρικό και Βιβλιοκεντρικό σχολείο, στην ,προσωπική, 

συμμετοχική και ανακαλυπτική δράση του μαθητή, που βγαίνει πια από την παθητικοποίηση 

και την περιθωριοποίηση. Στα πλαίσια αυτά οι θεματικές ενότητες που αποστέλλονται στο 

περιοδικό θα ήταν ευκταίο να ενταχθούν  στο πνεύμα της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής ,να  

αποθεωρητικοποιήσουμε τη σχολική πρακτική και  περάσουμε στο σχολείο της δράσης 

βγάζοντας τους μαθητές από την παθητικοποίηση και την περιθωριοποίηση. Αυτό θα γίνει 

με το μαθητοκεντρικό σχολείο για το οποίο ο Α. Δελμούζος γράφει: «…Είναι  βέβαια πολύ 

σωστή η αρχή, κέντρο της Εργασίας του Σχολείου να γίνει το παιδί και όχι ο Δάσκαλος. Το 

παιδί να στέκεται εμπρός στα πράγματα, στ΄ αντικειμενικά αγαθά του πολιτισμού, να 

δοκιμάζει το ίδιο, να μαθαίνει δουλεύοντας. Αυτό δε θα ειπεί πως έτσι  ο Δάσκαλος είναι 

περιττός. κάθε άλλο. Ο  δάσκαλος  είναι στο σχολειό και χρειάζεται για να συνηθίσει το παιδί 

στη δουλειά. Και για αυτό πρέπει  να τα’ οδηγεί συστηματικά με υπομονή, με επιμονή και 

γνώση, ώσπου να φτάσει το παιδί στο σημείο που να μπορεί να δουλεύει μόνο του. Το κάθε 

παιδί χωριστά και όλη η τάξη μαζί. Και στο σημείο αυτό δε φτάσει μονομιάς, παρά με τον 

καιρό και κόπο, και δικό του και του δασκάλου. Σιγά-σιγά θα  προχωρεί αυτό, και βήμα το 

βήμα θα παραμερίζει ο δάσκαλος. Στην αρχή θα οδηγεί περισσότερο, θα επεμβαίνει 

συχνότερα, όσο όμως θα προχωρούν και θα ωριμάζουν τα παιδιά, τόσο και οι επεμβάσεις 

του θα γίνονται αραιότερες. Μα όσο  κι αν παραμερίσει ο δάσκαλος, όσο κι αν ωριμάσει τα 

παιδί και η τάξη, στο βάθος η καθοδήγηση και σε ένα σχολείο ανώτερο δεν μπορεί να λείψει 

ολότελα».(Παπανούτσος,1978,σ.236).Το ηλεκτρονικό περιοδικό εγκαινιάζει την παρουσία του 

με το πρώτο τεύχος του. Πρόκειται για μια προσπάθεια που εντάσσεται στις επιστημονικές και 
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ερευνητικές δραστηριότητες του , τους σκοπούς και τους στόχους  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Επιθυμία μας είναι να 

δώσουμε τη δυνατότητα έκφρασης και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών ,που στοιχούν φυσικά 

με τη  διακηρυγμένη δεοντολογία του καταστατικού μας. Οι αρθρογράφοι έχουν πλήρη 

ενημέρωση των  προϋποθέσεων δημοσίευσης των εργασιών και επιπρόσθετα θα πρέπει να 

έχουν κατανόηση για τις διαδικασίες και τον χρόνο που απαιτείται για να δημοσιευτεί μια 

εγκεκριμένη εργασία. Η συνεισφορά των κριτών, της επιστημονικής και συντακτικής 

επιτροπής όσο και των υπευθύνων της τεχνολογικής υποστήριξης  είναι χωρίς αμοιβή   

επιτελείται σε εθελοντική βάση και παράλληλα με  τον καθημερινό μόχθο στον τομέα που 

έχει ταχθεί ο καθένας. Επομένως εργασίες που θέτουν πιεστικά χρονοδιαγράμματα  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ καθώς και απαίτηση άμεσης χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ,να μην 

αποστέλλονται στο ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, για αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας. Η 

δεοντολογία και οι προδιαγραφές δεν θα  παρακαμφθούν σε καμία περίπτωση. Για κάθε 

εργασία ,που θα απορριφθεί  ή θα εγκριθεί  για δημοσίευση κατά την κρίση των κριτών  θα 

ενημερώνεται ο συγγραφέας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο χρόνος δημοσίευσης θα 

τηρηθεί απαρέγκλιτα, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί  A PRIORI. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε  

την κατανόησή σας ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η κυκλοφορία του ηλεκτρονικού 

περιοδικού και να δώσει  τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική και την ευρύτερη επιστημονική 

κοινότητα να εκφραστεί και να καταστήσει  κοινωνό των πνευματικών αγαθών όλους όσους « 

… φύσει ορέγονται του ειδέναι». 
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