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Τπνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε
κεηαπηπρηαθνχ δεκφζηαο δηνίθεζεο
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Ευχαριςτίεσ

Πξσηίζησο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ κνπ
Πξνγξάκκαηνο θ. Κσλζηαληηλίδε Καηεξίλα γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα
πξνρσξήζσ ζηελ ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, αιιά θπξίσο θαη γηα ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε.

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ παξέρνληαο κνπ ζηνξγή
θαη ζζέλνο θαζψο επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ παηέξα κνπ, αθνχ ν ίδηνο κε ψζεζε θαη κνπ
έδσζε ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ πξφγξακκα.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Δηζαγωγή: Κάζε αλζξψπηλε ζρέζε νξίδεηαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη έκθπηε ζε
θάζε άλζξσπν, αιιά νη επη κέξνπο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη, ψζηε λα είλαη απηή πην απνηειεζκαηηθή, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν κάζεζεο ζε θάζε ειηθία.
Απφ ην πιέγκα ινηπφλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ
δεκηνπξγεί ην παηδί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή δσή, εθείλε πνπ
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη βαξχηεηα γηα ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία είλαη ε ζρέζε ηνπ κε
ηνλ παηδαγσγφ ηνπ. Ο παηδαγσγφο είλαη ν άλζξσπνο εθείλνο πνπ αλάινγα κε ηελ
επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ην πιαίζην επηθνηλσλίαο
ηνπ κε ηα παηδηά, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ή ζεηηθά ηελ κνξθή θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ν άλζξσπνο εθείλνο πνπ, κέζα απφ ηελ γεληθφηεξε
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ην παηδί θαηαλνεί θαη ζρεκαηίδεη απφςεηο θαη αληηιήςεηο γηα ην
αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, εθφζνλ ν ίδηνο ν παηδαγσγφο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη πξφηππν ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ γηα ην παηδί.
Μεζνδνινγία: Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηεκαηηθήο
αλαζθφπεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, εξεπλεηηθέο κειέηεο,
επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη άξζξα, GOOGLE SCHOLAR
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο.

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, λα θαηαλνήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηε ζρέζε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ φπνπ θαη κεζνιαβνχλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο θαζψο θαη λα αλαγλσξίζνπκε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο ζρέζεο.
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Απνηειέζκαηα/πκπεξάζκαηα: Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ησλ
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ αιιά θαη άξζξσλ παξαηεξνχκε πσο, νη δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ καζεζηαθή θαη
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Όηαλ νη καζεηέο έιθνληαη απφ ην ελδηαθέξνλ θαη
ηε θηιηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηφηε ε ζηάζε ηνπο γηα ηε κάζεζε βειηηψλεηαη σο
απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηελ επηδνζή ηνπο.
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ABSTRACT

Introduction: Every human relationship is defined through the communication between
the people involved in it. The ability of communication is inherent in every person, but
the individual communication techniques and skills required to make it more effective
can be the subject of learning at all ages. The educator is the person who, depending on
his / her scientific training, professional experience and his / her educational and personal
identity, has the ability to shape his / her context of communication with children,
negatively or positively influencing the form and communication of the learning process.
Methodology: For the preparation and completion of this project, research studies were
conducted using dada from scientific magazines, and scientific articles that were related
to the topic of this paper. The method used for the successful collection of data was wide
research through search engines and databases such as CINAHL, PUBMED, GOOGLE
SCHOLAR
Purpose: The purpose of this project was to to understand the factors that influence
student and teacher relationships wherever they are in the process of learning, and to
recognize specific skills that contribute to the development of an effective educational
and teaching relationship.
Results/Conclusion: Through research and data analysis it can be observed that
interpersonal relationships between trainers have a direct impact on students' learning and
social behavior. When students are attracted to the teacher's interesting and friendly
attitude, their attitude towards learning improves and thus positively affects their
performance
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