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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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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο
1.1 Δηζαγωγή
Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα ηέρλε πνπ, φπσο θάζε άιιε ηνπ είδνπο, καζαίλεηαη θαη
θαιιηεξγείηαη. Ζ θαζεκεξηλή εθαξκνγή ηερληθψλ ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο καο
θαζηζηά αθελφο θαιχηεξνπο επηθνηλσλνχο θαη αθεηέξνπ καο επηηξέπεη λα πινπνηνχκε ηα
ζρεδηά καο κε ηελ ελεξγή πξνζρψξεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ άιισλ, δεκηνπξγψληαο πξνο
νθειφο καο ην πξνθίι ελφο αλζξψπνπ πνπ αμίδεη λα εκπηζηεπέζαη, πνπ ζε πείζεη θαη ζε
εκπλέεη.
Ζ επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηφζν ηα κέξε πνπ επηθνηλσλνχλ φζν θαη ην κήλπκα πνπ
επηθνηλσλείηαη. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ, πξέπεη λα θαηαθέξνπκε λα κεηαβηβάζνπκε
κε ηε κεγηζηε δπλαηή αθξίβεηα απηφ πνπ ζέινπκε θαη ην κελπκά καο λα είλαη θαηαλνεηφ.
Σν κελπκά καο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ιεθηηθά ή θαη κε ιεθηηθά. Δίλαη φκσο πάληα
εχθνιν λα είκαζηε θαηαλνεηνί θαη νη καζεηέο πξφζπκνη λα καο αθνχζνπλ;
Ζ επηθνηλσλία δηελεξγείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο: ηελ πξνζσπηθή
ζπλδηάιεμε, κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θάζψο θαη κέζα
απφ ηελ ηππηθή παξνπζίαζε θαηαζηάζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο αλαγθαία πξνππφζεζε
γηα ηελ επηηπρία ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο είλαη ε ρξήζε ζσζηήο
έθθξαζεο απφ ηελ πιεπξα ηνπ νκηιεηή φζν αθνξά ζε θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζσκαηφο
ηνπ γεληθά φπσο: νπηηθή επαθή, ζσκαηηθή γιψζζα, θσλεηηθφ χθνο. Μέζα απφ ηελ
θαζεκεξηλή κνπ εκπεηξία παξαηεξψ πσο ηα κελχκαηα πνπ δηαδίδνληαη κέζσ ηεο
γιψζζαο ηνπ ζψµαηνο, ζπλήζσο είλαη πνιχ πην αμηφπηζηα ζε ζρέζε µε εθείλα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ νµηιία.
Αο ζεκεησζεί αθφκε ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε βαζηθή ιεηηνπξγία ζηελ
επηθνηλσλία είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε. Ο φξνο «αλαηξνθνδφηεζε» είλαη παξαδνζηαθά
ζπλδεδεκέλνο κε κηα ζεηξά απφ ζχληνκα ζρφιηα ηα νπνία παίξλνπλ ηε κνξθή επαίλνπ,
κνκθήο ή αθφκα θσδηθνπνηεκέλσλ θξάζεσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε
αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα θαη ηελ ηειηθή
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ ζσζηή αλαηξνθνδφηεζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία
9

λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπο
αλάγθεο.
Ζ αλαηξνθνδφηεζε δελ αθνξά κφλν ην έξγν ησλ καζεηψλ αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν ησλ δαζθάισλ. ηφρνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη πάληα ε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ζηήξημε θαη ε
παξαθίλεζή ηνπ γηα λα θαηαβάιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα.

1.2 Δπηινγή Θέκαηνο
Ζ εξεπλήηξηα/θνηηεηήηξηα έρεη επηιέμεη λα κειεηήζεη ην ζέκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ιφγσ πξνζσπηθψλ βησκάησλ
ζηελ κέρξη ζηηγκήο πνξεία ηεο σο εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε
αληίζεζε κε άιιεο ζεκαηνινγίεο, ε αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηε
βηβιηνγξαθία είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ηφζν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Δίλαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε αλάγθε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη πξνζπάζεηεο αλάιπζεο
ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζηελ ζρνιηθή ηάμε φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα γεληθά.

1.3 Δξεπλεηηθά δήηεκα/εξωηήκαηα
Σα εξεπλεηηθά δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία είλαη ε απνηχπσζε ηεο επηθνηλσλίαο σο παξάγνληαο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Τα ζηηήμαηα-επωηήμαηα θα εζηιαζηούν:
 Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο.
 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο σο παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ.
 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
 Οη ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
10

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΡΟΧΠΙΚΗ

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
2.1. Δπηθνηλωλία θαη ηξόπνη δηελέξγεηαο επηθνηλωλίαο
Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζην ζρνιεία είλαη δηαπξνζσπηθφο θαη ζπλεπάγεηαη πέκςε
θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα νξγαλσζηαθά επίπεδα. Ζ επηθνηλσλία ζην ζχγρξνλν
ζρνιείν απνηειεί βαζηθφ άμνλα πνπ ηξνθνδνηεί ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Υσξίο
απνηειεζκαηηθφ επηθνηλσληαθφ δίθηπν ην ζρνιείν σο νξγαληζκφο ρσιαίλεη θαη ηνχην
γηαηί νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εηζδνρή ηνπο ζε απηφλ σο ηελ απνρψξεζε ηνπο, εθηίζεληαη
ζε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην έξγν πνπ επηηεινχλ φζν θαη κε
ηηο άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο.
Ζ επηθνηλσλία ζπληζηά πνξεία ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ ζπληειεζηέο:
1.

Ο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο (θσδηθνπνίεζε ην κελχκαηνο).

2.

Ο απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο (απνθσδηθνπνίεζε ην κελχκαηνο).

3.

Ο επηθνηλσληαθφο θψδηθαο (ηξφπνο ή κέζν κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο).

Καη νη ηξεηο ζπληειεζηέο είλαη απαξαίηεηνη θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα παξαιεηθηεί. Ζ
επηθνηλσλία εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο εκπινθήο.
Χο πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο απαηηνχληαη:


θνηλφ αληηιεπηηθφ πεδίν κεηαμχ απνζηνιέα θαη απνδέθηε πξάγκα πνπ ππνβάιιεη
ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο θαη απφ ηνπο δπν
ζπληειεζηέο,



ακνηβαία γλψζε, θαη ζην απαηηνχκελν επίπεδν, ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θψδηθα,
θαη



ζπλζήθεο πεξηνξηζκνχ ζην ειάρηζην ηνπ "ζνξχβνπ" πνπ παξαβάιιεηαη κεηαμχ
πνκπνχ θαη δέθηε γηα ηελ πηζηφηεξε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ.
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Καηά ηελ επηθνηλσλία, ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη ν απνζηνιέαο απεπζχλεηαη ζε πηζαλφ
ή δπλαηφ απνδέθηε ππφ ηελ έλλνηα φηη ν δεχηεξνο έρεη ηελ εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζεί,
ην ελδηαθέξνλ γηα ην κήλπκα θαη ηε δηάζεζε γηα δηάινγν θαη ελαιιαγή ξφισλ.
Ζ επηθνηλσλία δηελεξγείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:
Πποζωπική ζςνδιάλεξη (πξφζσπν κε πξφζσπν, ηειέθσλν). Υξεζηκνπνηείηαη ν
πξνθνξηθφο ιφγνο ζηνλ νπνίν ε πεξηηηφηεηα (επαλάιεςε, πιενλαζκφο, επαλαδηαηχπσζε,
ζπκπιήξσζε θηι.) απαληάηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Όκσο, ηνλ δηαθξίλνπλ ακεζφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ηελ έλλνηα φηη πεξηνξίδεηαη ν ζφξπβνο, ελαιιάζζνληαη νη
ξφινη, ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα δηεχξπλζε, θαηαλφεζε θαη δηεπθξίλεζε ησλ λνεκάησλ
θαη θαζίζηαληαη ζαθέζηεξεο νη πξνζέζεηο ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ.
Επικοινωνία μέζω γπαπηού λόγος (επηζηνιή, ζεκείσκα, γξαπηά θείκελα άιιεο κνξθήο).
πληζηάηαη ζε δηαηχπσζε κελπκάησλ/πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επξχ θάζκα
απνδεθηψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη νλνκαζηηθφ απνδέθηε (επηζηνιή ζεκείσκα), πηζαλφ ή
δπλαηφ απνδέθηε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε έιθπζε (εθεκεξίδα βηβιίν, άιιν γξαπηφ
θείκελν). Δίλαη γλσζηφ φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη νξγαλσκέλν ζχλνιν, έρεη πιεξνθνξηθή
ππθλφηεηα, πεξηνξηζκέλε πεξηηηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη
πξνζθέξεηαη γηα ιεπηνκεξεηαθή θαη βαζχηεξε κειέηε. Γελ έρεη φκσο ηελ ακεζφηεηα ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ρξνληθά απξφβιεπηε.
Επικοινωνία μέζω ηλεκηπονικών μέζων (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειενκνηφηππν θηι.).
Με ηνλ ηξφπν απηφ απακβιχλνληαη παξαδνζηαθνί πεξηνξηζκνί ζην γξαπηφ ιφγν
(ηαρχηεηα, ακεζφηεηα), παξέρεηαη πξφζβαζε ζε ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ (Internet) θαη
εμππεξεηνχληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα επηθνηλσληαθέο αλάγθεο.
Τςπική παποςζίαζη καηαζηάζεων (δηάιεμε, έθζεζε, πίλαθαο, δειηίν). Υξεζηκνπνηείηαη
ηφζν ν πξνθνξηθφο φζν θαη ν γξαπηφο ιφγνο αιιά θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο δελ
αλαπηχζζεηαη δηάινγνο.
Νννπκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε πξφζεζε γηα κεηάδνζε
πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλάιεςε δξάζεο, ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα:
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απνηειεζκαηηθφηεηα (πεξηνξηζκφ ζνξχβνπ θαη άιισλ παξεκβνιψλ),



επάξθεηα (νηθνλνκία ζε ρξφλν θαη δαπάλε),



ππθλφηεηα πεξηερνκέλνπ (πεξηνξηζκφο πεξηηηφηεηαο).

2.2. Μνληέιν δηαπξνζωπηθήο επηθνηλωλίαο
Σν βαζηθφ κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηνπο δχν ζπληειεζηέο νη
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε αληηιεπηηθφ πεδίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ην γλσζηηθφ φζν
θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ηα νπνία πξέπεη λα ζπληαηξηάδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ. Σν αληηιεπηηθφ πεδίν ζπληζηά ην θνηλφ ππφζηξσκα αληηιήςεσλ ησλ
ζπληειεζηψλ πνπ ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο
θαη λα πεξηνξίδνπλ ην ζφξπβν φζν είλαη δπλαηφ. Οη αλαηξνθνδνηήζεηο κεηαμχ
απνζηνιέα θαη απνδέθηε ζπληζηνχλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ζπκπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα
έρνπλ νη δπν ζπληειεζηέο ζην αληηιεπηηθφ πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη.

Πεξηερόκελν Μελύκαηνο
ύκπηωζε Αληηιεπηηθνύ Πεδίνπ

Απνζηνιέαο

Απνδέθηεο

Κωδηθνπνηεί

Απνθωδηθνπνηεί

Γξάζε

ρήκα 1. Μνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο
Δθφζνλ ην κήλπκα είλαη ζαθέο θαη ν απνδέθηεο ην κεηνπζηψζεη ζε δξάζε κε αλάινγε
ζπκπεξηθνξά, ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη.
Δάλ ππάξρεη αζάθεηα ζην κήλπκα ή πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή χπαξμε
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ζνξχβνπ, ν απνδέθηεο ελαιιάζζεη ξφιν θαη δεηεί δηεπθξηλήζεηο, ζπκπιεξψζεηο θηι. γηα
ζαθέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε.
Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ακνηβαηφηεηα. Ο απνδέθηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη
απφ ζηνραζηηθή αθξναζηηθή δηάζεζε ε νπνία εμαζθαιίδεη αλαηξνθνδνηηθή εκπεηξία
ζηνλ απνζηνιέα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζηνραζηηθή αθξφαζε είλαη
πξνυπφζεζε γηα αληαπφθξηζε γηαηί κφλν έηζη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο
θαηαλνείηαη θαη θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο αζαθεηψλ ή αβεβαηφηεηαο πνπ
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εξσηαπνθξηηηθή θαη εμεγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπληειεζηψλ πξηλ απφ ηελ θαηάιεμε ζε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά.
Ζ

επηθνηλσλία

ζ'

έλαλ

νξγαληζκφ

είλαη

νπζηαζηηθήο

ζεκαζίαο

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη αληηιήςεηο γηα ηνλ άλζξσπν (Θεσξία Υ θαη
Τ), ε ινγηθφηεηα θαη ε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα νινπαγή
ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο (Total Quality Management) ππνβάιινπλ
αλάινγεο ζεσξήζεηο ησλ πηπρψλ ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ επηθνηλσλία κε κνλφδξνκε θαηεχζπλζε (δηαηαγή, ππαηληγκφο, έκκεζε θξαζηηθή
παξαηήξεζε) δεκηνπξγεί ζηνλ απνδέθηε ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη νηθνδφκεζε
ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε δηάθνξα ζρήκαηα φπσο
αδηαθνξία, παζεηηθφηεηα, ππνηαγή, αληίδξαζε, ερζξφηεηα, επηζεηηθφηεηα.
Έζησ θαη αλ επηηπγράλεηαη αληαπφθξηζε, απηφ ην απνηέιεζκα δε ζα είλαη ζηαζεξφ θαη
δηαξθέο αλ ν θχθινο ηεο επηθνηλσλίαο δελ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
αληαπφθξηζεο απφ ηνλ απνδέθηε. Ζ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζα πάζρεη. Θα ειιείπνπλ
απφ ηε δηαδηθαζία ε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ε νηθνδφκεζε εξγαζηαθψλ,
θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ επηθνηλσληαθή πνηφηεηα εθηείλεηαη πέξα
απφ ην θαζαξά δηαπξνζσπηθφ κέξνο πνπ άθνξα ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ
ηηο φπνηεο ιεηηνχξγεη ε επηθνηλσλία. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξέρεη άκεζε πξφζβαζε
ζηε δεηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε, αλεμάξηεηα απφ γεσγξαθηθή
απφζηαζε ή ψξα θαηά ην εκεξνλχθηην. Οη θνξεηέο ζπζθεπέο (ηειέθσλν, ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο., ηειεφξαζε) πεξηνξίδνπλ ηελ εμάξηεζε απφ σξάξηα, ηφπν δηακνλήο,
απνζηάζεηο ή εξγαζηαθφ ρψξν. Οη ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Ηληεξλέη
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πξνζθέξνπλ απηνλνκία θαη απεμάξηεζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζηάζεηο πξφζβαζεο
θαη δηεπθνιχλνπλ ην άηνκν λα πιεξνθνξείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
άκεζα. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ.Τ. δεκηνπξγεί απξφζσπε δηάζηαζε πιεξνθφξεζεο κε ηε
δηάδξαζε αλζξψπνπ θαη κεραλήο ε νπνία ελζαξξχλεη πνιπθαζηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σνπιάρηζηνλ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δε δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ
ξνιψλ θαη ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο.

2.3. Με γιωζζηθή επηθνηλωληαθή ζπκπεξηθνξά
Ζ κε-γισζζηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνθνξηθή ζπλδηάιεμε
σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο δσληαλήο παξνπζίαο ησλ ζπληειεζηψλ ζην
αvηηιεπηηθφ πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο:
1. Γεηηλίαζε ζηνλ αηνκηθφ ρψξν. Ο ρψξνο πνπ θαζέλαο ζεσξεί φηη είλαη δηθφο ηνπ θαη
δε ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλεηαη απφ άιιν πξφζσπν, κηα θπζηθή απφζηαζε πνπ
πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ηελ επηθνηλσλία ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε φπσο θαηαζηάζεηο νηθεηφηεηαο, θηιίαο, ηππηθήο θνηλσληθφηεηαο θιπ. νη
φπνηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη εζλνηήησλ. Ζ θαζηζηηθή δηάηαμε
ζηελ ηάμε, ε νξγάλσζε ησλ ελδν- θαη εμσθηηξηαθψλ ρψξσλ θαη άιιεο νξγαλψζεηο
ρψξνπ αθνξνχλ ζε γεηηληάζεηο ζην ρψξν πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσληαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα.
2. Κίλεζε ζην ρψξν. Αθνξά ζε θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζηάζεο γεληθά.
3. Μνξθαζκνί θαη θηλήζεηο καηηψλ. Μεηαθέξνπλ ζήκαηα πνπ εληζρχνπλ, ελζαξξχλνπλ
ή απνζαξξχλνπλ κνξθέο ζπκπεξηθνξάο κε νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Με-γισζζηθή επηθνηλσλία, έθηνο απφ κνξθέο πνπ έρνπλ θνηλσληθνπνηεζεί (κεηδίακα,
γέιην, έθθξαζε ιχπεο, ραξάο θαη άιισλ ζπλαηζζεκάησλ), παξαηεξείηαη ζε κνξθέο πνπ
έρνπλ πνιηηηζκηθά θνξηψκαηα θαη δηαθέξνπλ απφ θνπιηνχξα ζε θνπιηνχξα. Δπίζεο
παξαηεξνχληαη κνξθέο κε-γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζνπλ πξφζσπα θαη
είλαη θαζαξά πξνζσπηθέο πνπ αλ δε γλσξίδεη ν απνδέθηεο δε ζα κπνξεί λα
αληαπνθξίλεηαη. Όινη νη άλζξσπνη έθηνο απφ ηελ θνηλσληθνπνηεκέλε επηθνηλσληαθή
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ζπκπεξηθνξά αλαπηχζζνπλ θαη πξνζσπηθή κε-γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία
γλσξίδνπλ νη ζπλεξγάηεο ή νη άλζξσπνη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Πρ. νη πθηζηάκελνη
δηαηζζάλνληαη πφηε ν πξντζηάκελνο δε κηιηέηαη θαη φηη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ζα
κπνξνχζε λα μεζπάζεη κπφξα.
Οξηζκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζηελ
επηθνηλσλία. Ο Bolton, R. (1979) δηαθξίλεη ηξεηο ηέηνηεο θαηεγνξίεο:
 Έθθξαζε θξίζεσλ (επίθξηζε, χβξε, δηάγλσζε, έπαηλνο θηι)
 Πξφηαζε ιχζεσλ (δηαηαγή, απεηιή, εζηθνινγία, αλάθξηζε, ζπκβνπιή)
 Παξαγλψξηζε (πιαγηνδξφκεζε, ινγηθφηεηα, επαλαβεβαίσζε).
Δπίζεο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κεζπκπηψζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο. Πρ. φηαλ ε γλσζηηθή
πηπρή ηνπ πεξηερνκέλνπ,
 είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, πξάγκα πνπ απνηειεί ηελ
ηδεψδε πεξίπησζε. Σν πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη νηθείν θαη θνηλφ.
 δελ είλαη θαηαλνεηή απφ θαλέλα ζπκβαιιφκελν, θαηάζηαζε πνιχ επηθίλδπλε
γηαηί εμ αληηθείκελνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηθνηλσλία
 θαηαλνείηαη απφ ηνλ έλα αιιά φρη απφ ηνλ άιιν πξάγκα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ
νκαιή αληαπφθξηζε. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη απαξαίηεηε ε επεμήγεζε ε
νπνία κπνξεί λα θέξεη ή λα κε θέξεη απνηέιεζκα.
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηά ζηελ επηθνηλσλία είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε γηαηί ρσξίο απηή δελ
είλαη δπλαηή ε γλψζε ηνπ απνηειέζκαηνο δειαδή ν βαζκφο ηεο απξφζθνπηεο ξνήο ηεο
επηθνηλσλίαο. Δθφζνλ ε επηθνηλσλία είλαη ακθίδξνκε ιεηηνπξγηά, αλακέλεηαη παξνρή
αλαηξνθνδφηεζεο σο απνηέιεζκα ηεο ελαιιαγήο ησλ ξνιψλ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ
απνδέθηε.

Αλαηξνθνδόηεζε
Πνκπόο
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Αλαηξνθνδόηεζε

Γέθηεο

Γξάζε

ρήκα 2. Μνληέιν επηθνηλσλίαο -δξάζεο
Ζ επηθνηλσλία ζηηο κνλάδεο εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ
είλαη απείξσο πεξίπινθε θαη ηνχην νθείιεηαη ζηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ νη
νπνίνη δηέπνληαη απφ παξάγνληεο φπσο:
 ε θχζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ,
 ε εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ απαηηείηαη,
 ηα κέζα, θαη
 ε ηερλνινγία.

2.4. Δίδε θαη ζπζηήκαηα επηθνηλωλίαο
Σα εηδή επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ζπλάπηνληαη θαη νη
ζπλδπαζκνί

ρξήζεο

παίδνπλ

ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

επηθνηλσλίαο.
Σν επηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο νξγαληζκφο αληαλαθιά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ηκεκάησλ, ησλ
επηπέδσλ θαη γεληθά ηεο ηεξαξρίαο. Σν θξίζηκν ζηνηρείν ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα είλαη ε
θεληξηθφηεηα ηνπ δηθηπνχ πνπ ην ραξαθηεξίδεη δειαδή πνζφ ζπγθεληξσηηθφ ή
απνθεληξσηηθφ είλαη. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ ζπγθεληξσηηθά γηαηί νη
πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πξφζσπν ην νπνίν ηηο κεηαδίδεη ζηνλ ηεξαξρηθά
αλψηεξν ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ πηζηφηεηα ηεο κεηάδνζεο ή ηηο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην
πξφζσπν ρσξίο λα δίλεη ιφγν ζε θαλέλα. Ζ ρξήζε ησλ δηθηχσλ απηψλ επλνεί ηελ
αλάπηπμε αξρεγίαο κε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο/δχλακεο ζηα πξφζσπα θιεηδηά. Ζ
απφθαζε γηα ρξήζε επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ
νξγαληζκνχ, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο θηι. Με απηφ δε ζεκαίλεη
φηη ζα γίλεηαη επηινγή ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ
ηνπ νξγαληζκνχ θαη επεηδή νη απνθάζεηο ζην έλα ηκήκα επεξεάδνπλ ην άιιν, έλα
ζχζηεκα παλδηθηχσζεο ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξν, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ηνχην είλαη
εθηθηφ κε δηθηπψζεηο κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο σο
απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηίζεηαη ζε
άιιε βάζε κε εκθάζεηο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ πξέπεη
λα επηδεηρηεί, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ έιεγρνπ ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ άκεζε
αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.

2.5. Δπίδξαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηελ επηθνηλωλία
Ζ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία δεκηνχξγεζε κηα λέα δηάζηαζε ε νπνία εζηηάδεηαη
ζηελ ακεζφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηνπο ξπζκνχο
πνπ επηβάιινπλ νη κεραλέο θαη ε δηθηχσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο. ε
αλχπνπην ρξφλν νη εληεηαικέλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηελ φιε
πνξεία ησλ εξγαζηψλ.
Οη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί κε βάζε ην κέγεζνο , ηελ πνηθηιφηεηα θαη ηε θηινζνθία ηνπο
ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθηπψζεηο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγηά ηνπ
νξγαληζκνχ. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία ζ έλαλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ην επηθνηλσληαθφ
ηνπ ζχζηεκα είλαη νη ζηφρνη πνπ δηέπνπλ θαηαξρήλ ην καθξνπξφζεζκν απνηέιεζκα θαη
ηαπηφρξνλα νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Οη εκθάζεηο έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηε ρξήζε ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο, ζηε ρξήζε
ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο δηθηπσκέλνπ κε ηξφπν πνπ λα ππνβνεζεζεί ηε ξνε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο έξγνπ. Όια ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο έρνπλ ηε
ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δλαπφθεηηαη
ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ λα δηακνξθψζεη ην επηθνηλσληαθφ ηνπ δίθηπν.
Ζ λέα επηθνηλσληαθή ηερλνινγία, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνλ νη Nelson, D.L. and Quick,
J.C. (1996) παξέρεη ηαρχηεξε πην άκεζε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απφ φ, ηη ήηαλ
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δηαζέζηκε θαηά ην παξειζφλ [θαη] άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ιεπηά ή
δεπηεξφιεπηα ζε γεσγξαθηθά ζχλνξα θαη δψλεο σξψλ.
Όκσο, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ κεραλψλ
εληζρχεη ην απξφζσπν ζηνηρεηά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο
έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειεζηεί κε κεηαθίλεζε ησλ εκθάζεσλ απφ ηελ επάξθεηα θαη ηελ
εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ππφινηπν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ησλ
άιισλ ηνπ αλαγθψλ.
Ζ ρξήζε ησλ κεραλψλ επεξεάδεη ηε ζπλεξγεηαθή εξγαζία γηαηί ππνθαζηζηά ηελ
πξνζσπηθή επαθή ε νπνία είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε, εμνπδεηεξψλεηαη ε κεγισζζηθή έθθξαζε θαη ε θνηλσληθφηεηα δηακνξθψλεηαη σο άιιε δηάζηαζε.
Ο εξγαδφκελνο αλαπηχζζεη αγρψδεηο θαηαζηάζεηο ιφγσ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινπλ ε
αθξίβεηα, ε ηαρχηεηα, ε απεξηηηφηεηα, θαη άιιεο πηέζεηο πνπ επηβάιινπλ νη ξπζκνί
εξγαζίαο. Ζ θνηλσληθφηεηα πνπ αλαπηπζζφηαλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη νη αλζξψπηλεο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηνξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο εμαηηίαο
ησλ ξπζκψλ ησλ κεραλψλ θαη ησλ λέσλ ρσξψλ εξγαζίαο θαη ίζσο λα είλαη αλάγθε γηα
δεκηνπξγία απνδεκησηηθψλ δηεμφδσλ θαη αλάπηπμε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζε αιιά επίπεδα θαη κε
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Όζν απνηειεζκαηηθέο θαη λα είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο ε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα εμνπδεηεξψλεηαη θαη απνηειεί θαζήθνλ ηεο δηνίθεζεο λα
εμεπξίζθεη ηξφπνπο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ιεηηνπξγνχλ ζε δηαπξνζσπηθφ πιαίζην
ζρέζεσλ. Σν πξφζσπν είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ζην νπνηνδήπνηε
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.
Ζ ζεκεξηλή δηνίθεζε πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην "δηθηπσκέλν νξγαληζκφ" θαη, γεληθά,
ηα δηθηπσκέλα πεξηβάιινληα. Γελ έρεη αιιά πεξηζψξηα γηαηί ην "δίθηπν" έρεη εδξαησζεί
θαη ν ζπκβηβαζκφο καδί ηνπ είλαη απαξαίηεηνο. Σν γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δελ επαξθεί
πιένλ θαη νη εκθάζεηο ζηξέθνληαη ζηνλ ηερλνθξάηε θαη ζηνλ ηερληθά θαηαξηηζκέλν
εξγαδφκελν. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη πιένλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε
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ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε λέα ζρήκαηα
ζην λέν θιίκα ησλ δηθηπσκέλσλ πεξηβαιιφλησλ.
Μηα άιιε δηάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία πνπ εηζέξρεηαη ζην πξνζθήλην είλαη ε
δηαπνιηηηζκηθή παηδεία ε νπνία ζήκεξα έρεη παγθνζκηνπνίεζε ηα φξηα ηεο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε πξέπεη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηζκηθή παηδεία ησλ
εκπιεθφκελσλ δειαδή λα θαηαλνεζνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο φπνηεο ε δεθηηθφηεηα
ησλ κελπκάησλ βξίζθεηαη ζηνλ αλψηαην βαζκφ πξηλ επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε
ζπλαιιαγή. Γελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη ν εηαίξνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη. Ζ δηαπξαγκάηεπζε απαηηεί γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο παηδείαο
ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη εθείλεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν νξγαληζκφο γηα λα βξεζεί ε ηνκή ηνπ
ζπληαηξηάζκαηνο. Ζ γιψζζα, ηα ήζε, ηα έζηκα, νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, νη άγξαθνη
λνκνί θαη γεληθά ε πνιηηηζκηθή παηδεία απνηεινχλ ζήκεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζηε δηνίθεζε. Ζ
επηθνηλσλία, ζπλεπψο, πξέπεη λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο δηαπνιηηηζκηθήο παηδείαο
κεηαμχ ησλ ιαψλ.
Ο ίδηνο ν νξγαληζκφο έρεη ηε δίθε ηνπ πνιηηηζκηθή παηδεία ηελ νπνία πξέπεη λα αλαιχζεη
γηα λα γίλεη θαηαλνεηή θαη απφ ηνπο άιινπο θαη ίζσο λα δνζνχλ επθαηξίεο γηα κηα
παγθνζκηνπνηεκέλε πνιηηηζκηθή παηδεία.
Παξφιν πνπ νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ιεηηνπξγηέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία δελ
εγθαηαιείπνληαη, ζην ζχλνιν ηεο, ε επηθνηλσλία έρεη αρζεί ζε δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη
ζε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν σο πξφζσπν θαη πξνθχπηεη ζέκα
εκπηζηνζχλεο, εζηθήο θαη αλνηθηήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ νξγαληζκνχ θαη εξγαδνκέλσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Ζ θνηλσληθή ζπλχπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ πιέγκαηνο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο
ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ζα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ησλ θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηηο παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζεκαζία
ηνπο ζην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν.
3.1. Γηαπξνζωπηθέο ρέζεηο
Ζ ζρνιηθή ηάμε ζπληζηά έλα θνηλσληθφ ζχλνιν αηφκσλ, ε δξάζε ησλ νπνίσλ
δχλαηαη λα εμεγεζεί κε δχν δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηνπο γλσζηηθνχο, κνξθσηηθνχο θαη
θνηλσληθνπνηεηηθνχο ζθνπνχο, πνπ επηβάιινληαη απφ ην ζεζκηθφ ζχζηεκα θαη ηηο
θνηλσληθέο πξνδηαγξαθέο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί
φζν θαη νη καζεηέο αθνινπζνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, απαξαίηεηνπο θαη θνηλά
απνδεθηνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο φζν
θαη νη καζεηέο απνηεινχλ ελεξγά άηνκα ηα νπνίν αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνπλ
εκπεηξίεο, νξγαλψλνπλ θαη αμηνινγνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο (Μηραιαθφπνπινπ, 1997).
Έηζη ινηπφλ ιφγσ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο ζηελ
έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
ησλ καζεηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ηππηθέο θαη
δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ζπκκφξθσζε ή ζπλαίλεζε ζηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. ηε
δεχηεξε πεξίπησζε ηνλίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «θίλεζεο» ηνπ «απέλαληη», ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο είλαη
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο (Γθφηνβνο, 1990).
Οη δχν παξαπάλσ δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο δνκηθέο θαη ηηο
εξκελεπηηθέο θνηλσληνινγηθέο πξννπηηθέο. Οη δνκηθέο -θνηλσληνινγηθέο πξννπηηθέο πνπ
επεξέαζαλ θαη θαζνδήγεζαλ ηηο κειέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη ν
δνκνιεηηνπξγηζκφο, κε θχξην εθθξαζηή ηνλ Talcott Parsons θαη ε ζεσξία ησλ
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ζπγθξνχζεσλ, ε νπνία αληιεί δεδνκέλα απφ ηηο ζεσξήζεηο ηνπ KarI Marx, ηνπ Max
Weber θαη ηνπ Ralf Dahrerdorf. Καη νη δχν ζεσξίεο αλάγνπλ ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε
ζηελ επηξξνή θαζηεξσκέλσλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξένπλ απφ
ηε δνκή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ελψ παξαγλσξίδνπλ ηα λνήκαηα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ
ηα θνηλσληθψο δξψληα πξφζσπα ζέηνπλ ζηηο πξάμεηο ηνπο. Οη δνκηθέο πξννπηηθέο
πεξηγξάθνπλ θαη αλαιχνπλ ηα δνκηθά - ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο,
ηηο θαζεκεξηλέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ θαη ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο,
πνπ νξηνζεηεί ηηο ζρέζεηο ηνπο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Οη εξκελεπηηθέο πξννπηηθέο ζηεξίδνληαη ζε θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο φπσο ε ζεσξία ηεο
ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, ε θαηλνκελνινγηθή θνηλσληνινγία θαη ε εζλνκεζνδνινγία,
Σν θνηλφ ζεκείν ηνπο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπο ηελ θνηλσληθή δξάζε
θαη ηα λνήκαηα πνπ ην δξψλ ππνθείκελν πξνζδίδεη ζ’απηή. Οη εξκελεπηηθέο πξννπηηθέο
πξνζεγγίδνπλ ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε σο θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο
αιιειελέξγεηαο, Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ πινπνηνχλ απιψο ηηο ζεζκηθέο
πξνδηαγξαθέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο, κε βάζε ηηο
εξκελείεο θαη ηα λνήκαηα πνπ πξνζδίδνπλ ζ' απηέο. Σξφπνη επηθνηλσλίαο, ζηάζεηο ηνπ
ελφο απέλαληη ζηνλ άιιν, φια εξκελεχνληαη θαη λνεκαηνδνηνχληαη γηα λα απνηειέζνπλ
ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηεο δξάζεο ηνπ θαζελφο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ
(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο Παξαδνζηαθήο θαη ηεο χγρξνλεο
Παηδαγσγηθήο, ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ θαζψο θαη νη
απφςεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο φζνλ αθνξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Όζνλ
αθνξά ζηελ Παξαδνζηαθή Παηδαγσγηθή αλαγλψξηδε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ην ξφιν ηεο
θαλνληζηηθήο απζεληίαο πνπ δελ ζρεηηδφηαλ κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηθαλφηεηα, αιιά
πξνέθππηε σο ζπλέπεηα εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ, ππεξεζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεξαξρηθψλ
δνκψλ. Ζ απφζηαζή ηνπ απφ ηνλ καζεηή ήηαλ αλαγθαία, δηφηη έηζη δηαζθαιηδφηαλ ην
θχξνο ηεο απζεληίαο ηνπ θαη κεγηζηνπνηνχληαλ ε παηδεπηηθή ηνπ δχλακε. «Σα φξηα φκσο
ηεο απφζηαζεο θαη ηεο απηαξρηθφηεηαο δελ ήηαλ πάληα επδηάθξηηα θαη ν θίλδπλνο λα
νιηζζαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνο ηνλ απηαξρηζκφ ήηαλ απμεκέλνο» (Μαηζαγγνχξα,
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1999). Δθπξφζσπνο ηεο ζέζεο φηη ε παηδηθή θχζε έρεη αλάγθε απφ έιεγρν θαη
θαζνδήγεζε, ν Δ. Durkheim ππνζηήξηδε φηη νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ
θέξλνπλ ζε επαθή δχν πιεζπζκνχο κε άληζε θνπιηνχξα. Ζ απζεληία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
βαζίδεηαη ζηελ ειηθία ηνπ θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή εμνπζία θαη δχλακε, πνπ είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ην επάγγεικά ηνπ, ελψ νη καζεηέο ζεσξνχληαη «ππήθννη» πνπ πξέπεη
λα «εθπνιηηηζηνχλ» (Durkheim, 1961). πρλά φκσο, πίζσ απφ ηελ «ππεξεζηαθή
απζεληία», πνπ παζεηηθά θαη αδηακαξηχξεηα έπξεπε λα απνδερζεί ν καζεηήο, ν
εθπαηδεπηηθφο θάιππηε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ζηεηξφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηά ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αηζζεηή ηελ «ππεξνρή» ηνπ, ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν επηβνιήο
ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ ηηκσξία, δηεπξχλνληαο έηζη ηελ αληζφηεηα θαη ηελ απφζηαζε απφ
ηνπο καζεηέο (Ππξγησηάθεο, 1999). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε, νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ – καζεηψλ έρνπλ ραξαθηήξα ηεξαξρηθφ, κε
θαηεχζπλζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεη ηε
ζέιεζή ηνπ ζηνπο καζεηέο ελψ απηνί ππνηάζζνληαη ζ' έλαλ θφζκν πνπ δελ είλαη δηθφο
ηνπο θαη δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αιιειεπηξξνή (Μπαθηξηδή,
2002).
Απφ ην 1960 θαη κεηά αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή δνκή ησλ ζρέζεσλ
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Ζ κέρξη ηφηε απηνλφεηε θαη αλακθηζβήηεηε απζεληία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζεσξήζεθε σο γλψξηζκα αλειεχζεξεο θαη θαηαπηεζηηθήο αγσγήο.
Πξνέθπςε έηζη κηα θξίζε ηεο απζεληίαο πνπ πήξε κεγάιε έθηαζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο
Ζ.Π.Α. (σο «αληηαπηαξρηθή αγσγή») (Ξσρέιιεο, 1989).
Ζ χγρξνλε Παηδαγσγηθή απνθεξχηηεη ηηο ζρέζεηο πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ ηεξαξρία ησλ
ζέζεσλ, ζέηεη κάιηζηα ην παηδί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ παηδαγσγηθή
δηαδηθαζία. Ζ αιιειελέξγεηα θαη ε ζπιινγηθή δξάζε αίξνπλ ηελ άθακπηε ζηάζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ηψξα ζχκβνπινο, βνεζφο, νδεγφο, ζπλεξγάηεο ησλ
καζεηψλ. πλεηδεηνπνηείηαη πιένλ φηη «ε παηδαγσγηθή απζεληία δελ ζεσξείηαη ράξηζκα,
νχηε παξάγσγν ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή απιψο ηεο
σξηκφηεηαο ηνπ ελειίθνπ, αιιά πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη
ππφθεηηαη ζηελ θξίζε θαη ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ». Ζ απζεληία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεγάδεη απφ ηε γλψζε ησλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ
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λα δεκηνπξγεί απνηειεζκαηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο, λα δξαζηεξηνπνηεί ηελ νκάδα ηεο
ηάμεο θαη λα δηεπζεηεί ηα πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ζ αιεζηλή δχλακή
ηνπ ζπλίζηαηαη ζην λα δεκηνπξγεί έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο αληηθαζηζηνχλ ηε ρξήζε απεηιψλ θαη πνηλψλ
θαη φπνπ νη αμίεο θαη νη γλψζεηο νηθνδνκνχληαη ζε πλεχκα ζπκκεηνρηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ.
Οη ζεζκνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο απνηεινχλ ηε ζεσξεηηθή βάζε, ηελ αθεηεξία
ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ νπνίνλ φκσο, κπνξνχλ, σο άηνκα κε ηδηαίηεξε
νληφηεηα θαη πξνζσπηθφηεηα, λα πξνβάινπλ αληηζηάζεηο θαη δπλακηθά λα παξέκβνπλ,
δηακνξθψλνληαο έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο
παηδαγσγηθή θηινζνθία. Αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο, ην αληηθεηκεληθφ λφεκα
ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζδνθηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο
νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο, κπνξεί λα κε ζπκπίπηεη κε ηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν εξκελείαο
ηνπ ξφινπ ηνπο. Οη πξνηεξαηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ν ηξφπνο πνπ νξίδεη ν θαζέλαο
ηελ θαηάζηαζε, δίλνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ. Ζ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή πξάμε δείρλεη φηη νη καζεηέο δελ είλαη νπδέηεξνη απνδέθηεο ησλ εληνιψλ
θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ηνπο ππνδεηθλχνληαη, αιιά έρνπλ πεξηζψξηα απηφλνκεο
δξάζεο θαη παξέκβαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε δπλακηθή ηεο καζεηηθήο νκάδαο,
αληηπαξαηάζζνπλ ζπκπεξηθνξέο ζην ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν (ππνηίκεζε, εηξσλεία), πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ εμνπζία πνπ δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο, ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν
(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε θαη πηνζεηψληαο ηηο ζέζεηο ηεο εξκελεπηηθήο πξννπηηθήο θαη
ηηο απφςεηο ηεο χγρξνλεο Παηδαγσγηθήο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ ζπληζηνχλ έλα δπλακηθφ, θνηλσληθφ
πεδίν. Σνπο δχν πφινπο απηνχ ηνπ πεδίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη
καζεηέο, νη νπνίνη άιινηε αιιεινπιεζηάδνληαη θαη δξνπλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ,
άιινηε απνκαθξχλνληαη, αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ παίξλνπλ γη΄απηνχο νη ζπλζήθεο
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Μ’απηή ηελ έλλνηα νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έρνπλ ραξαθηήξα
αιιειεπίδξαζεο, απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ ακνηβαίεο αληαιιαγέο, απφ αληηδξάζεηο ηεο
κηαο πιεπξάο πνπ δηαπιέθνληαη κε ηηο αληηδξάζεηο ηεο άιιεο (Μηραιαθφπνπινο, 1997).
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Σνλ επηθνηλσληαθφ, αιιειεπηδξαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ πξνζδηνξίδνπλ δχν δηαζηάζεηο. Ζ κία δηάζηαζε αθνξά ζην
βαζκφ απηνλφκεζεο θαη ειέγρνπ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Καηά πφζν δειαδή
ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απηελεξγνχλ, λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα αζθνχλ θξηηηθή ή θαηά
πφζν ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο ρεηξαγσγεί. Ζ άιιε δηάζηαζε έρεη ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν, άιινηε κε ακνηβαίεο εθδειψζεηο ζπκπάζεηεο θαη απνδνρήο, άιινηε κε
ακνηβαίεο δηαζέζεηο απφξξηςεο, απνζηξνθήο θαη αληηπάζεηαο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζεσξνχληαη θαιέο, φηαλ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζ’έλα
πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο, φπνπ φινη επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη αιιά ζπγρξφλσο
δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη φπνπ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη απνδεθηή
θαη ζεβαζηή. ’απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζρέζεηο ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο
ππεξβαίλνπλ ην πιαίζην ησλ ξφισλ θαη ησλ ηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνξξένπλ
απ’απηνχο. Βηψλνπλ ηε ζπλάληεζή ηνπο κε ηξφπν πνπ αγγίδεη επηζπκίεο θαη
ελδηαθέξνληα, πνπ ζπλ-θηλεί. Δπηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ιηγφηεξεο άκπλεο, ρσξίο
θαηαπίεζε, ρσξίο επηζεηηθφηεηα. πδεηνχλ καδί, ζπιινγίδνληαη καδί θη επραξηζηηνχληαη
απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζπληξνθηά, ληψζνληαο γλσζηνί θαη ζπκπνξεπφκελνη. Έρνπλ ηε
ζπλαίζζεζε ελφο θνηλνχ δεζκνχ, πνπ είλαη ζηελ νπζία έθθξαζε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ,
θνηλψλ απφςεσλ θαη θνηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Λεηηνπξγνχλ ζ' έλα πιαίζην φπνπ
θπξηαξρνχλ ε ακνηβαία δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε, ε αξκνληθή
ζπλεξγαζία, ε ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε απνδνρή, ε
ελζάξξπλζε, ε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή απνγνήηεπζεο, ε δηάζεζε γηα αζηεία θαη φπνπ
ηζνξξνπνχλ νη αηνκηθέο αλάγθεο θαη νη αλάγθεο ηεο νκάδαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη
καζεηέο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζην ζρεδηαζκφ θνηλψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη
έρνπλ παξάιιεια ην δηθαίσκα λα επηδηψθνπλ πξνζσπηθνχο ζηφρνπο. Μπνξνχλ
ειεχζεξα, ρσξίο ην θφβν θαη ηνλ θίλδπλν επίθξηζε ο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο
ζπκκαζεηέο, λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο, αληηιήςεηο. Ο θαζέλαο αηζζάλεηαη
φηη έρεη αμία, φηη είλαη απαξαίηεηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη δσληαλφ ζηνηρείν ζηελ
αηκφζθαηξά ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχεη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, ηεξεί ηηο
ππνζρέζεηο ηνπ, πξνζπαζεί λα δίλεη ηελ αίζζεζε αμηφπηζηνπ πξνζψπνπ. Γελ ιέεη
ςέκαηα, δελ εμαπαηά, δελ πξνζπνηείηαη. Γελ ηηκσξεί, δελ εθθνβίδεη, δελ επηβάιιεη ηηο
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απφςεηο ηνπ, αιιά επαηλεί, επηδνθηκάδεη θαη ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο καζεηέο.
πλαηζζήκαηα ακνηβαίαο ζπκπάζεηαο, αγάπεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ην παηδί θαη
εκπηζηνζχλεο ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηεινχλ πξνυπφζεζε αιιά θαη
επαθφινπζν ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
πεξηθιείνπ επίζεο θαη ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο
παξακέηξνπο: Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ελζνπζηψδεο, απζφξκεηνο, απνθαιχπηεη ζηνπο
καζεηέο ελδηαθέξνληα θαη επηδηψμεηο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή
ηνπ ζηηο εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ζηα πξνζσπηθά ηνπο
πξνβιήκαηα (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ηα εμήο:
Ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ακνηβαίν ελδηαθέξνλ, ζπλαηζζεκαηηθή
θαηαλφεζε (empathy) (Hoffman, 1973) ν έλαο γηα ηνλ άιιν, επηζπκία ηνπ ελφο λα αθνχεη
ηνλ άιιν, έκθαζε ζηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο παξά ζηα ιάζε, απνδνρή ησλ κεηνλεθηεκάησλ
θαη ησλ αδπλακηψλ θαη ππνζηήξημε γηα ηελ απαινηθή ηνπο, ζπλεξγαζία θαη ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ζηε δηεπζέηεζε ησλ αληηπαξαζέζεσλ, αληαιιαγή ηδεψλ, ακνηβαία έθθξαζε
ζπλαηζζεκάησλ (Dinkmeyer & McKay, 1980). Έηζη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ν δπλακηθφο
ηνπο ραξαθηήξαο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ κηα ζπλερή ξνή αιιειεπηδξαζηηθψλ ελεξγεηψλ
(Manke, 1997).

3.2. Οη δηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο ωο παξάγνληαο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ
ζρνιείνπ
Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Θα ήηαλ
δχζθνιν ε ζρνιηθή ηάμε λα παξαγάγεη ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο φηαλ ην ζρνιείν δελ έρεη
κέζνδν, νξγάλσζε θαη ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνχο. Αιιά θαη αληίζηξνθα, φιεο νη
δηαζηάζεηο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ λφεκα θαη πινπνηνχληαη, φηαλ ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο, κέζσ ηεο
αιιειελέξγεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ
γεληθφηεξα, νξγαλψλνπλ ηε δξάζε ηνπο, δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο, θίλεηξα θαη δηαζέζεηο
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γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005). Οη θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο απνηεινχλ έλα απφ ηα
ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο ζα θαλεί ζηε
ζπλέρεηα θαη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ μεθίλεζε απφ
ηηο Ζ.ΠΑ., κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο ησλ Coleman θ.α (1966) γηα ηελ «ηζφηεηα
ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο». Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο εκθάληζαλ ζηελή
ζπλάθεηα κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη θνηλσληθήο - νηθνλνκηθήο - κνξθσηηθήο
πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ. Αξγφηεξα, νκάδα εξεπλεηψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Jencks
(1970), ζηε κειέηε κε ηίηιν «αληζφηεηα», επηβεβαίσζε ηελ έθζεζε ηνπ Coleman, φηη ην
ζρνιείν επηδξά ειάρηζηα ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ
θαζνξίδνπλ ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ε φπνηα παξέκβαζή ηνπ δελ κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ
θνηλσληθή αληζφηεηα ησλ καζεηψλ. Αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, φπσο
ηεο επηηξνπήο Plowden (1967), δηαπίζησζαλ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ είλαη αλάινγε
ηεο θνηλσληθνεπαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο ησλ γνλέσλ (θπξίσο ηνπ παηέξα) (Teddlie et
al., 2000). Σν θνηλφ ζεκείν απηψλ ησλ εξεπλψλ είλαη φηη ππνηηκνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ακθηζβεηνχλ ηελ αληηζηαζκηζηηθή ηνπ παξέκβαζε ζηελ θνηλσληθή
αληζφηεηα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γίλνληαη έξεπλεο κε ζηφρν λα απνδεηρζεί φηη νη εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, απφ φ,ηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο
πξνέιεπζε. Απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνέθπςε φηη ηα ζρνιεία κπνξεί λα
αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
νηθνγελεηαθή ηνπο πξνέιεπζε, εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη
πξαθηηθέο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ζηα ζρνιεία κε θαιέο επηδφζεηο θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ηθαλφο Γηεπζπληήο, νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα φινπο ηνπο
καζεηέο, ε επράξηζηε αηκφζθαηξα. Δθηηκήζεθαλ αθφκε σο παξάγνληεο ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ ε ζπλαίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο αμίεο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη ζαθείο θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ηάμεηο, ην άλεην
θαη επράξηζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο θιπ ..Δπηπιένλ, φζνλ
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αθνξά ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηάμεο, ην αίζζεκα επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ε παξνρή θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ, ε αλάιεςε επζπλψλ
απφ ηνπο καζεηέο θιπ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απνθιεηζηηθά
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δηαπίζησζαλ φηη απηφο, κε ηελ αθνζίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ
έξγν, ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε πξνο ηνπο καζεηέο, απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ
παξάγνληα επίδξαζεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη έξεπλεο απηνχ
ηνπ είδνπο (νη νλνκαδφκελεο «process - product») απνζθνπνχζαλ ζην λα απνθαιχςνπλ
πνηεο δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη παξήγαγαλ ζεκαληηθά
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σν παξάδεηγκα «process - product» έδεηρλε φηη ππάξρεη
αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ
καζεηψλ, αιιά κε θνξά κνλνζήκαληε, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο ην καζεηή. Αγλφεζε
φκσο φηη ε ζρέζε ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα, φηη δειαδή θαη νη καζεηέο κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φηη ε ζρνιηθή ηάμε
απνηειεί έλα δπλακηθφ πεδίν φπνπ ε δξάζε ησλ κειψλ αιιεινεπεξεάδεηαη θαη
αιιεινθαηεπζχλεηαη. Παξ' φιεο ηηο αδπλακίεο ηεο σζηφζν, ε έξεπλα απηήο ηεο κνξθήο
πξνζέθεξε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηδαζθαιίαο (effective teaching) (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Ζ ακθηζβήηεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ πξνο
ηηο εξκελεπηηθέο πξννπηηθέο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εμέιημή ηεο, ε έξεπλα αζρνιήζεθε κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teacher effectiveness), έρνληαο σο θξηηήξην
φρη ην ηειηθφ πξντφλ, δειαδή ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, αιιά ηε δηαδηθαζία, δειαδή ην
πψο, πφηε θαη γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, πνηεο
είλαη νη πξνζέζεηο θαη νη δηαζέζεηο ηνπο θαη πψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Medley, 1979). Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ εμήο δηαζηάζεσλ: α) ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νξγάλσζε θαη
εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο β) ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ γ) δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
κε ηνπο καζεηέο (Jones & Jones, 1995).
Σε δεθαεηία ηνπ 1980 , χζηεξα απφ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ηνπ ’70, ήηαλ ήδε νξαηφ
θαη απνδεδεηγκέλν φηη ην ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
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βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Σε ρξνληθή απηή πεξίνδν
γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ, κε επηθέληξσζε
ζηνπο παξάγνληεο, νξγάλσζε θαη δηεχζπλζε, δηδαζθαιία, πςειέο πξνζδνθίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, ζπλεξγαζία ζρνιείνπ κε
γνλείο θιπ. ηνπο παξάγνληεο απηνχο πξνζηίζεληαη θαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ. Απφ ηα δεδνκέλα ζρεηηθψλ εξεπλψλ αλαδεηθλχεηαη φηη ζηα
απνηειεζκαηηθά ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο, κέζα απφ ην θξπθφ Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα, αληαιιάζζνπλ ζεξκά αηζζήκαηα απνδνρήο θαη αλαπηχζζνπλ θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δληνπίδνληαη επίζεο θαη επηζεκαίλνληαη ζηνηρεία απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνάγνπλ ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ κε
ηνπο καζεηέο, φπσο ν ελζνπζηαζκφο ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία, ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ
γηα ζπκκεηνρή, ν πεξηνξηζκφο ησλ πνηλψλ θαη ηνπ ειέγρνπ, ε έκθαζε ζηηο ακνηβέο
(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Σε δεθαεηία ηνπ 1990 νη εξεπλεηέο αζρνινχληαη πιένλ φρη ηφζν κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
θάλνπλ ην ζρνιείν απνηειεζκαηηθφ - απηφ είλαη ήδε δεδνκέλν - αιιά κε ην πψο ζα
αλαπηπρζνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ απηνί νη παξάγνληεο, ψζηε λα γίλεη ην ζρνιείν
απνηειεζκαηηθφ. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ηα
κε απνηειεζκαηηθά ζρνιεία λα αλαβαζκηζζνχλ θαη ηα απνηειεζκαηηθά λα βειηησζνχλ
(Sammons et al., 1995). ηε βειηίσζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζεσξείηαη πιένλ φηη
παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηφζν ε αλάπηπμε θαινχ θιίκαηνο φζν θαη ε δεκηνπξγία
θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε
(Reynolds et al., 1993).
Ζ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή εμέιημε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο θαη φπσο
δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο, ζην ρψξν ηεο Δπηζηήκεο ηεο Παηδαγσγηθήο.
ηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ζρνιηάδεηαη φηη ε έιιεηςε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
πξνθαιεί έληαζε θαη άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη
αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζ' απηνχο θαη ζηνπο καζεηέο. Δθηηκάηαη αθφκε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ζε ζρνιεία κε καζεηέο ρακειή;
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επίδνζεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νξηζκέλνη καζεηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, είλαη επεηδή δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Τπνζηεξίδεηαη φηη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ε βάζε θαη ε πξνυπφζεζε
φπνησλ θαηλνηνκηψλ εηζάγνληαη ζην ζρνιείν, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο – κάζεζεο. Αλαθέξεηαη αθφκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο γηα θαιχηεξε θαη δεκηνπξγηθφηεξε
κάζεζε. ε κηα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ην ζεβαζκφ θαη ηελ
ηζφηηκε απνδνρή, πεξηνξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη έηζη
εμαζθαιίδεηαη ρξφλνο αιιά θαη δηάζεζε γηα ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επράξηζηε
αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη δίλεη αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
θάλεη ηνπο καζεηέο λα αηζζαλζνχλ αζθαιέζηεξνη, λα ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδνληαη θαη
ππνινγίδνληαη απφ ηνπο άιινπο, λα βειηηψζνπλ ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζή
ηνπο. Απηφ ζπληειεί λα εμειηρζνχλ δηαλνεηηθά, θνηλσληθά, ςπρηθά θαη λα αλαπηχμνπλ
ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηε
κάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ζ Kleinfeld
(1972) βξήθε φηη νη ζεξκέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε
καζεηέο κεηνλνηήησλ (Δζθηκψσλ θαη Ηλδηάλσλ νη νπνίνη κεηαθηλήζεθαλ ζε αζηηθέο
πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α.) ζπλέβαιαλ λα αληαπνθξηζνχλ Θεηηθά νη καζεηέο ζηνπο
αθαδεκατθνχο (γλσζηηθνχο) ζηφρνπο. Ο Lipsitz (1984) δηαπίζησζε φηη ηα επηηπρεκέλα
σο πξνο ηελ επίδνζε ζρνιεία ελζαξξχλνπλ ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ θαη
θαιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο ηελ αίζζεζε φηη είλαη αξεζηνί θαη απνδεθηνί απφ ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Thompson & Frymier
(1991) επηβεβαίσζε φηη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη δηάζεζε γηα θηιηθέο ζρέζεηο, νη
καζεηέο ηνλ ζπκπαζνχλ θαη απνθηνχλ ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη.
Σν ελδηαθέξνλ θαη ε θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν
παξψζεζεο θαη αλάπηπμεο ζεηηθή; ζηάζεο ησλ καζεηψλ, απέλαληη ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία (Jones & Jones, 1995). Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ελεξγνπνηνχλ ηα
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θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα κάζεζε, επίζεο ηνπο θαζηζηνχλ
πξφζπκνπο λα ππαθνχλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αληίζεηα, ε
έιιεηςε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε αδηαθνξία, ηάζε γηα
εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κάζεζε θαη παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη Watson
& Pinnell (1982) αλέθεξαλ, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ηνπο ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηα εμήο: Ζ έιιεηςε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη ε απαίηεζε γηα ζπκκφξθσζε
ζηνπο πηνζεηεκέλνπο ξφινπο επζχλνληαη γηα ηελ απεηζαξρία ησλ καζεηψλ. Ζ
πξνβιεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πηζαλφηεξν είλαη λα βειηησζεί, αλ αιιάμνπλ νη κνξθέο
ησλ ξφισλ θαη βειηησζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, παξά φηαλ απηή αληηκεησπίδεηαη
ζαλ κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε, πνπ ζεξαπεχεηαη κε απεηιέο θαη πνηλέο.
ε έξεπλα δξάζεο πνπ έθαλαλ Παλεπηζηήκηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο θσηίαο, νη
εθπαηδεπηηθνί εμαζθήζεθαλ ζε ηερληθέο νηθνδφκεζεο θαιψλ ζρέζεσλ θαη δηαηήξεζεο
ηεο πεηζαξρίαο, πνπ απνηέιεζαλ θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο δελ απνδείρζεθε πνηα απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο άιιεο.
Αλ δειαδή ε δεκηνπξγία θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ νδεγεί ζε πεηζαξρεκέλε
ζπκπεξηθνξά, ή αλ ε πεηζαξρία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ. Σν
πηζαλφηεξν είλαη φηη θαιέο ζρέζεηο θαη πεηζαξρία εμειίζζνληαη παξάιιεια θαη νη
ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε ηάμε, αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο
πνπ επελεξγνχλ (π.ρ. πνιππιεζείο ηάμεηο θιπ) (Οberski et al., 1999).
Ζ ζεσξία «κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνηχπνπ» πξνβάιιεη έλαλ αθφκε ιφγν γηα ηνλ
νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σα παηδηά,
παξαηεξνχλ θαη αληηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελειίθσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ
ζεσξνχληαη απζεληίεο ή απηψλ πνπ ηνπο πξνζεγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο
απνηειεί θχζεη θαη ζέζεη έλα δηαξθέο πξφηππν γηα ηελ εδξαίσζε ηεο επηζπκεηήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Όζν πην θηιηθέο θαη εγθάξδηεο είλαη νη ζρέζεηο ηνπ καδί
ηνπο

ηφζν

πην

εχθνια

θαη

έληνλα

απηνί

κηκνχληαη

ηε

ζπκπεξηθνξά

ηνπ

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Σηο επηδξάζεηο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δέρνληαη φρη κφλν νη καζεηέο, αιιά θαη νη
εθπαηδεπηηθνί. ε ζρεηηθέο έξεπλεο, νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη νη θαιέο
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ηθαλνπνίεζεο απφ
ην επάγγεικά ηνπο. ηελ έξεπλα ηνπ Huberman (1992), φπνπ ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί
κεγάιεο ειηθίαο νη νπνίνη ήηαλ πξνο ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο, ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην
επάγγεικά ηνπο δήισζαλ φζνη απφ απηνχο είραλ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο πνπ δίδαμαλ, θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο. ε έξεπλα ησλ Κφθθηλνπ θ.α., (2002), πνπ έγηλε
ζηελ Κχπξν, ν ηνκέαο «ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο» θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ
εξψηεζε «ζε πνηνπο ηνκείο εληνπίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο. Οη ακέζσο επφκελεο
απαληήζεηο αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο,
ηελ επηκφξθσζε, ηηο ζρέζεηο κε γνλείο θαη κε ζπλαδέιθνπο θιπ. ε νξηζκέλεο έξεπλεο, νη
εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηα παηδηά θαη ε
αγάπε ηνπο πξνο απηά ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ξνπηίλα, ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη
αλαλεσκέλνη θαη νινθιεξσκέλνη σο άηνκα. Δπίζεο θαη ζε άιιε έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηνπο καζεηέο κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηελ απνβνιή ηνπο άγρνπο ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. ηελ έξεπλα ηνπ Badger (1992), ζηε Μ. Βξεηαλία, 50
εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλέληεπμε δήισζαλ φηη έλα απφ ηα αίηηα ηεο πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ είλαη νη ηππηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ καδί ηνπο (σο άιια αίηηα
αλέθεξαλ ηε δηθή ηνπο αζπλέπεηα πξνο ηνπο καζεηέο, ην αθαηάιιειν Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα θιπ) θαη πξφηεηλαλ ηε βειηίσζε ηνπο, αθελφο γηα λα βειηησζεί ε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, αθεηέξνπ γηα λα απνβάινπλ νη ίδηνη ην άγρνο θαη ηελ
θφπσζε πνπ ηνπο πξνθαιεί απηή ε θαηάζηαζε. Σα επξήκαηα απηά αληαλαθινχλ ηελ
έκθαζε πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζπληζηνχλ ην επίθεληξν θάζε παηδαγσγηθνχ
ελεξγήκαηνο θαη έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
ησλ καζεηψλ. Όηαλ νη καζεηέο έιθνληαη απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θηιηθή δηάζεζε ελφο
εθπαηδεπηηθνχ είλαη αλακελφκελν θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη ν ελ ιφγσ
εθπαηδεπηηθφο λα γίλεη γη’ απηνχο ειθπζηηθφ θαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηε κάζεζε λα
βειηησζεί, πξάγκα πνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Οη καζεηέο πνπ
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ζπκπαζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γίλνληαη ελεξγεηηθνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη δελ
δεκηνπξγνχλ

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο.

Ο

εθπαηδεπηηθφο

επίζεο

ληψζεη

απνηειεζκαηηθφο ζην έξγν ηνπ θαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην επάγγεικά ηνπ.

3.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία δηαπξνζωπηθώλ ζρέζεωλ
ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί,
ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ε εκπινθή άιισλ
παξαγφλησλ φπσο νη γνλείο, ν δηεπζπληήο θαη νη ζπλάδεξθνη εθπαηδεπηηθνί ζην δίθηπν
ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ εληφο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ρσξίδνληαη
ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηα αηνκηθά γλσξίζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ, ηα
αηνκηθά γλσξίζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν δηεπζπληήο θαη νη
δηδάζθνληεο θαη ηέινο νη γνλείο ησλ καζεηψλ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Όζνλ αθνξά ζηα αηομικά γνωπίζμαηα και ζςμπεπιθοπέρ ηων μαθηηών έρεη απνδεηρζεί
απφ πιήζνο εξεπλψλ φηη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ (Rist, 1970; Leacock,
1969; Morrison & McIntyre, 1969; Brophy & Good, 1974), ε ειηθία (Fontana, 1994;
άιηδκπεξγθεξ-Οπίηελκπεξγθ θ.α., 1996; Μπέιιαο, 1985; Καΐια, 1995; Καΐια &
Σζακπαξιή – Κηηζαξά, 1996), ην θχιν (Croll & Moses, 1990; Καληαξηδή, 2003; Brophy
& Good, 1974; Υαηδή & Παπαδάηνπ, 1990; Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε, 1997) ε επίδνζε
(Brophy & Good, 1974; Cooper & Good, 1983; αθειιαξίνπ, 1986; Καΐια &
Θενδσξνπνχινπ, 1997) θαη ε θπζηθή εκθάληζε (Patzer, 1985; Richmond et al., 1991;
Ritts et al., 1992; Παπάλε & Παιαηνιφγνπ, 2002) ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ηφζν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ
φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο απηνχο, πηνζεηψληαο αλάινγε ζπκπεξηθνξά.
Όζνλ αθνξά ζηελ κοινωνική πποέλεςζη ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο πνπ έιαβε ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ ’70 βξέζεθε φηη ηα παηδηά κεζαίσλ θαη
αλψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ θάζνληαλ ζηηο ζέζεηο θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
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ν νπνίνο ηνπ έδεηρλε ηελ εχλνηά ηνπ (Rist, 1970) ελψ νη ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε
καζεηέο θαηψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ ήηαλ απζηεξέο θαη θπξηαξρηθέο
(Leacock, 1969; Morrison & McIntyre, 1969; Brophy & Good, 1974). Πην πξφζθαηεο
έξεπλεο δείρλνπλ φηη απηή ε εηθφλα αλαηξέπεηαη θαζψο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη νη
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ
(Alexander et al., 1987).
Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα ηλικία νη καζεηέο κεγαιψλνληαο, κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζή
ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεδνκέλνπ φηη απμάλεηαη ν βαζκφο απηνλνκίαο ηνπο
(Fontana, 1994). χκθσλα κε έξεπλα ησλ Καΐια & Σζακπαξιή – Κηηζαξά (1996)
θαηφπηλ ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο καζεηψλ ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ εκθαλίδεηαη κε πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηηο
κεγαιχηεξεο ηάμεηο Δ’ θαη Σ’.
Όζνλ αθνξά ζην θύλο νη δηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην θχιν ησλ καζεηψλ επεξεάδεη
ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζπρλά αζπλείδεηα
κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά ζηνπο καζεηέο, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο (Croll &
Moses, 1990). χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Brophy & Good (1974) ηα θνξίηζηα ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα αγφξηα ηείλνπλ λα απνδεηνχλ ηελ επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη επηζπκνχλ λα έρνπλ καδί ηνπ θηιηθέο ζρέζεηο. χκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα ησλ
Υαληδή & Παπαδάηνπ (1990) θαη νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε ζπκπάζεηα
πξνο ηα θνξίηζηα, επεηδή ηα αγφξηα ηνπο ελνρινχλ πεξηζζφηεξν κε ηε θιπαξία ηνπο θαη
γεληθά κε ηελ απείζαξρε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ
Υαηδεδήκνπ & Σαξαηφξε (2000) φπνπ εθθξάδνληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γίλεηαη
ζαθέο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν επηζεηηθά ζηα αγφξηα, ελψ ηα
θνξίηζηα αληηκεησπίδνληαη κε κεγαιχηεξε επηείθεηα.
Όζνλ αθνξά ζηελ επίδοζη ζχκθσλα κε εξεπλεηέο επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε
εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Σφζν απφ παιηέο φζν θαη απφ πην ζχγρξνλεο έξεπλεο
εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο πςειήο επίδνζεο ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ηνπο παξαθηλνχλ
λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζ’απηνχο θαη ηνπο δίλνπλ ηελ
επθαηξία λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Δπίζεο ηνπο παξέρνπλ
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ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη παξαβιέπνπλ ηπρφλ ιάζε ηνπο. Αληηζέησο ζηνπο καζεηέο
ρακειήο επίδνζεο αζθνχλ θαθή θξηηηθή γηα ηηο απνηπρεκέλεο ηνπο πξνζπάζεηεο θαη δελ
ηνπο ελζαξξχλνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο (Brophy & Good, 1974).
Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Cooper & Good (1983) νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ
ιηγφηεξε πξνζνρή ζηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο,
ηνπο ρακνγεινχλ ιηγφηεξν ζπρλά, ηνπο θαινχλ ιηγφηεξν ζπρλά λα απαληήζνπλ ζε
εξσηήζεηο, ηνπο επηθξίλνπλ έληνλα φηαλ δίλνπλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ηνπο επαηλνχλ
ιίγν ζηηο επηηπρεκέλεο ηνπο πξνζπάζεηεο θαη δελ απαηηνχλ κεγάιε πξνζπάζεηα απφ
απηνχο. χκθσλα κε ηε αθειιαξίνπ (1986) νη θαινί καζεηέο ακείβνπλ κε ηελ πξφνδν
ηνπο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
επάξθεηα. Δπίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Καΐια & Θενδσξνπνχινπ (1997) αλαθέξεηαη φηη ε
πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αδχλαησλ καζεηψλ εζηηάδεηαη «ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ
θαη θηιηθήο αηκφζθαηξαο, απνδνρήο κέζα ζηελ ηάμε, ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ
δεζκνχ αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ παξνρέηεπζε ηεο ελέξγεηεαο
πξνο άιινπο δηαχινπο γλψζεο θαη επηηπρίαο (π.ρ. θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
αλάιεςε θνηλσληθψλ επζπλψλ)».
Σέινο ε θςζική εμθάνιζη ησλ καζεηψλ ζπληζηά επίζεο έλα παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο Patzer (1985) αλαθέξεη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί έιθνληαη απφ ηελ σξαία εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα
λα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γη’απηνχο θαη σο εθ ηνχηνπ λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε
εχλνηα πξνο απηνχο. Οκνίσο θαη άιιεο έξεπλεο ησλ Richmond et al. (1991) θαη Riss et
al. (1992) φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηνπο ειθπζηηθνχο καζεηέο σο πεξηζζφηεξν
θηιηθνχο, επγεληθνχο, εμσζηξεθείο θαη θνηλσληθνχο θαη ηνπο δίλνπλ πςειφηεξεο
βαζκνινγίεο ελψ παξαβιέπνπλ πηζαλέο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ιάζε. Σέινο
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Παπάλε & Παιαηνιφγνπ (2002) φπνπ νη
εθπαηδεπηηθνί ηέζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ πνηα παηδηά ζχκθσλα κε θσηνγξαθίεο ζα ήηαλ
ζε ζέζε λα δηαπξάμνπλ θάπνην παξάπησκα γίλεηαη θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί
επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηα ειθπζηηθά παηδηά αλαθέξνληαο φηη απηά δε ζα κπνξνχζαλ
λα δηαπξάμνπλ θάπνην παξάπησκα.
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Όζνλ αθνξά ζηα αηομικά σαπακηηπιζηικά και ζςμπεπιθοπέρ ηων εκπαιδεςηικών πνπ
επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο είλαη ε ειηθία (Μπφκπα 1995;
Shulman & Sykes, 1983; Σζνπξέθεο, 1987; Καθαιέηξε, 1989; Κνζκφπνπινπ, 1990;
Huberman, 1993), ην θχιν (Richmond et al., 1991; Παπαδάθε – Μηραειίδε, 1998;
αββίδνπ, 1996, Αλαγλσζηνπνχινπ θ.α., 2004; Γεκεηξηάδνπ, 1982; Φξεηδεξίθνπ &
Φνιεξνχ-Σζεξνχιε, 2000) ε θπζηθή ειθπζηηθφηεηα (Hurt et al., 1978), ηα θίλεηξα
(Βάκβνπθαο, 1982; Γνδνληζάθε, 1994; Γεσξγίνπ θ.α., 2000) θαη ε ζπκπεξηθνξά
(Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε έξεπλεο επηδξά ζηελ
ζπκπεξηθνξά θαη ζην έξγν ηνπο. Οη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη πην θηιηθά
απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη αληίζηνηρα νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην επηζπκεηνί
απφ ηνπο καζεηέο (Μπφκπα 1995). ηαδηαθά αξρίδνπλ λα γίλνληαη πην απζηεξνί θαη
απφκαθξνη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο αλεπαξθνχο ζηέγαζεο, ησλ
πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ππεξάξηζκα ηκήκαηα, ην ππεξθνξησκέλν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηεο θαηαπίεζεο
(Shulman & Sykes, 1985; Σζνπξέθεο, 1987; Καθαιέηξε, 1989; Κνζκφπνπινπ, 1990).
χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ ηνπ Huberman (1993) δηαπηζηψλεη φηη ην
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηκεησπίδεηαη αξρηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
ελζνπζηαζκφ θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη ηθαλνί λα εηζαγάγνπλ ζην ζρνιείν ηηο λέεο
ηδέεο ηνπο. Αθνινπζεί ε κνληκνπνίεζε ζην επάγγεικα θαη ν ζπκβηβαζκφο ελψ πξνο ην
ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αδηαθνξία.
Όζνλ αθνξά ζην θχιν γίλεηαη ζαθέο ζχκθσλα κε έξεπλεο φηη νη γπλαίθεο είλαη
πεξηζζφηεξν εθδεισηηθέο θαη ππνρσξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο εθπαηδεπηηθνχο νη
νπνίνη έρνπλ πεξηζζφηεξν επηζεηηθή θαη θπξηαξρηθή ζπκπεξηθνξά (Παπαδάθε –
Μηραειίδε, 1998). χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ αββίδνπ (1996) θαη Αλαγλσζηνπνχινπ
θ.α. (2004) γίλεηαη θαλεξφ φηη νη γπλαίθεο δείρλνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα θαη κεηξηθά
αηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηα κηθξά παηδηά
ελψ νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ηθαλφηεξνη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο κεγαιχηεξνπο
καζεηέο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλαο Γεκεηξηάδνπ (1982) γίλεηαη θαλεξφ φηη νη
γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζηε ζρνιηθή
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ηάμε ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο ζηελ έξεπλα ησλ Φξεηδεξίθνπ &
Φνιεξνχ-Σζεξνχιε (2000) νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ ηελ ππαθνή σο
πξνηέξεκα ησλ καζεηψλ έλαληη ησλ αλδξψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ σο πξνηέξεκα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηάμε.
Ζ θπζηθή ειθπζηηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληά
παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
αιιά ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αλαδεηθλχνληαη άιια ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνιχ ζεκαληηθφηεξα απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε φπσο
είλαη ε δηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηνπ ηθαλφηεηα (Hurt et al., 1978).
Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ηα
θίλεηξα. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ Βάκβνπθα (1982) θαη Γνδνληζάθε (1994) γίλεηαη
θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ επηιέγνπλ ην επάγγεικά ηνπο απφ επηινγή αιιά απηφ
είλαη απνηέιεζκα απφξξηςε απφ άιιεο Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο. Δπίζεο ζηελ έξεπλα
ησλ Γεσξγίνπ θ.α., 2000 ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο δήισζαλ φηη δελ επηζπκνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην επάγγεικα αιιά
αλαγθάζηεθαλ, ιφγσ ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Σέινο ζχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φξεηδεξίθνπ & Φνιεξνχ-Σζεξνχιε (2000) νη
εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ην επάγγεικά ηνπο σο δηέμνδν απφ ηε δχζθνιε δσή ηεο
επαξρίαο, σο κέζν γηα ηελ απφθηεζε θνηλσληθνχ θχξνπο θαη επαγγεικαηηθήο
εμαζθάιηζεο θαη φρη εμαηηίαο ηεο αγάπεο ηνπο γηα ηα παηδηά ή ηεο έκθπηεο ηθαλφηεηάο
ηνπο λα δηδάζθνπλ.
Σέινο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπληζηά ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. χκθσλα κε ηελ
Αλαγλσζηνπνχινπ (2005) ππάξρνπλ νξηζκέλα πνηνηηθά ζηνηρεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ κπνξνχκε λα απνδερζνχκε φηη δεκηνπξγνχλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο. Απηά είλαη: ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ηδηφηεηα ηεο
ακεζφηεηαο, ε γλψζε θαη ε ρξήζε ησλ κηθξψλ νλνκάησλ ησλ καζεηψλ, ην ρηνχκνξ, ε
ελζάξξπλζε, ε ηθαλφηεηα ηνπ «λα αθνχεη» ηνπο καζεηέο, ε γλψζε ησλ ηδηνκνξθηψλ θαη
ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θάζε καζεηή, ε ακεξνιεςία, ε επγεληθή ζπκπεξηθνξά, ν
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ελζνπζηαζκφο, ε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ απηνειέγρνπ ηνπ, ε ζπλέπεηα ηήξεζεο ησλ
ππνζρέζεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ θαη ηέινο ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ.
Όζνλ αθνξά ζην Διεςθςνηή και ηοςρ διδάζκονηερ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά
ηνπο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. Δηδηθφηεξα αλ νη ζπλάδειθνη
θαη ν δηεπζπληήο αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε
ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, ηφηε απηφο πηζαλφλ λε πεξηνξίζεη ην δηδαθηηθφ ηνπ ζηπι ζε
κηα κνξθή ππαθνήο θαη απφιπηεο εζπρίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έηζη ε επράξηζηε
αηκφζθαηξα, νη έληνλεο ζπδεηήζεηο, νη αζηετζκνί, πξνθαινχλ ζφξπβν γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα ζρνιηαζηεί αξλεηηθά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην Γηεπζπληή, θάλνληαο
αξλεηηθνχο ζρνιηαζκνχο θαη θξηηηθέο. Απηφ γίλεηαη γηαηί ππάξρεη ε αληίιεςε φηη κία
ηάμε ζνξπβψδεο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα κηα αλεμέιεγθηε ηάμε θαη σο εθ ηνχηνπ κε έλαλ
εθπαηδεπηηθφ πνπ αδπλαηεί λα επηβιεζεί θαη λα πξνσζήζεη ηε κάζεζε. Απηή ε ζηάζε
κπνξεί λα απνζαξξχλεη νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ
πξσηφηππεο δεκηνπξγηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επράξηζηνπ
θιίκαηνο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ πξναγσγή ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005).
Σέινο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν πόλορ ηων γονέων ηων μαθηηών ζηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. χκθσλα κε έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη ε
ελεξγφο παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ (Bee, 2000), ηε δηδαθηηθή απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Epstein 1992) θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Townsend, 1995).
3.4. Οη ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε αλάπηπμε ηωλ δηαπξνζωπηθώλ
ζρέζεωλ
Ζ κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ δελ αθνξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη
άκεζα ή έκκεζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επεξεάδνπλ ηε
κνξθή ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
χκθσλα κε ηνλ Μπέιια (1985) νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ
αληαλαθινχλ, σο έλα βαζκφ, ηα θνηλσληθά πξφηππα, πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ζρνιηθφ
νξγαληζκφ. Αμίεο θαη ηδαληθά ηεο θνηλσλίαο, φπνπ είλαη εληαγκέλν ην ζρνιείν, είλαη
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δπλαηφλ λα εηζρσξήζνπλ ζ’απηφ, λα αθνκνησζνχλ απφ ηα κέιε ηνπ θαη λα ζηηγκαηίζνπλ
ην είδνο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο θαη ην πνηφλ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο. Δπίζεο ηηο
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ επεξεάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο, κε ην ζχλνιν
ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ νξίδεη, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ
δεκηνπξγεί. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζέηεη ρξνληθά φξηα ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο, πνπ
ππαγνξεχεη κεγάιε πνζφηεηα δηδαθηέαο χιεο, κπνξεί λα ππεξθνξηψζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη ηνπο καζεηέο θαη λα πεξηνξίζεη ην ρξφλν θαη ηε δηάζεζε ηνπο γηα νπζηαζηηθή
επηθνηλσλία. Δλψ, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπ ηθαλνπνηεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ελεξγνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επράξηζηε αηκφζθαηξα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αμηνζεκείσην είλαη
λα αλαθεξζεί φηη νη καζεηέο ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδφηνπ (1984) αλαθέξνπλ φηη ην
βαζκνινγηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί θξαγκνχο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Δπίζεο αλαθέξεη φηη ην ζχζηεκα πξναγσγήο ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
επηβάιιεη γξήγνξνπο δηδαθηηθνχο ξπζκνχο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ επηθνηλσλία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπξξηθλψλνληαο ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Όζνλ πην κηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηφζν πην εχθνια ν
εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο γλσξίζεη θαιχηεξα θαη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Croll & Hastings (1996) νη πνιπάξηζκεο ηάμεηο ζπληζηνχλ
εκπφδην ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή. Δπίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα κε αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ηεο
αδξάλεηαο, ηεο ζχγρπζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο ελψ νη ηάμεηο κε
ιηγφηεξα παηδηά έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο κάζεζε,
ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
(Smith & Glass, 1979).
Σέινο έλαο άιινο παξάγνληαο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε
δηακφξθσζε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη
ν θπζηθφο θαη δνκεκέλνο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο αλαπηχζζεη ηηο απαξαίηεηεο
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πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε
δηαξξχζκηζε θαη δηαθφζκεζε ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ θαη ν αχιεηνο ρψξνο
πξνδηαζέηνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά σο πξνο ηε κάζεζε επεξεάδνληαο ην θιίκα εληφο ηεο
ζρνιηθήο αίζνπζαο (Γεξκαλφο, 1998; Ππξγησηάθε & Αιπέληδνπ, 2001).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο
πκπεξάζκαηα-Δηζήγεζεο
Όπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηελ παξνχζα έξγαζία, ε δηαπξνζσπηθή
ζρέζε παηδηνχ –εθπαηδεπηηθνχ, ραξαθηεξίδεηαη σο κηα πνιχ ζεκαληηθή ζρέζε. Πνηνηηθέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηαζεξφηεηα, εµπηζηνζχλε θαη γλήζην
ελδηαθέξνλ απμάλνπλ ζηνπο µαζεηέο ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ, εληζρχνληαο
ζπγρξφλσο ηνλ απηνζεβαζµφ θαη ηελ απην-απνδνρή ηνπο θαη πξνζθέξνπλ έλα ζεηηθφ
θιίµα γηα µάζεζε. Παξάιιεια, εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη βνεζνχλ ζην
μεπέξαζµα µαζεζηαθψλ, πξνζσπηθψλ θαη άιισλ δπζθνιηψλ πνπ µπνξεί λα
αληηµεησπίδνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο µπνξεί λα ζπµβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επίιπζε ησλ
πνηθίισλ πξνβιεµάησλ πνπ µπνξεί λα αληηµεησπίδνπλ νη καζεηέο ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ,
φζν θαη ζηνλ ζπλαηζζεµαηηθφ, πξνζσπηθφ θαη µαζεζηαθφ ηνµέα.
’απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ζχκθσλα θαη κε ηνλ Spranger, ζην έξγν ηνπ
« Ο γελλεκέλνο εθπαηδεπηηθφο», πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο έλα απνδνηηθφ
πιαίζην δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο
λα αγαπά ηα παηδηά θαη λα αθνζηψλεηαη ζην παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν, λα δηαζέηεη
παηδαγσγηθή επαηζζεζία, λα είλαη δίθαηνο, επζπλείδεηνο, λα έρεη ππνκνλή, επηκνλή θαη
ην ζεκαληηθφηεξν ην νπνίν εθαξκφδσ θαη ε ίδηα λα είλαη επδηάζεηνο θαη λα δηαζέηεη
ρηνχκνξ. Δίλαη θαηα θφξσλ πνιχ ζεκαληηθφ λα έιθνληαη νη καζεηέο απφ ην ελδηαθέξνλ,
ηελ θηιηθή δηάζεζε θαη ηελ αηζηνδνμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη αλαληηθαηάζηαηνο θαη απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλάκε.
ίγνπξα φζν θαη αλ ε ηερλνινγηθή εμέιημε δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο
ζηελ εθπαίδεπζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθαπηδεπηηθνχ θαη καζεηή
είλαη αλεθηίκεηε.
θεθηείηε λα επηθνηλσλνχζακε φινη πην απνηειεζκαηηθά, λα αθνχκε, λα
ελδηαθεξφκαζηε, λα δείρλακε δεζηαζηά, θαηαλφεζε θαη ππνκνλή πφζν απνηειεζκαηηθέο
ζα ήηαλ νη δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ
θαζεκεξίλή καο δσή!
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Δλ’ θαηαθιείδη, ζέισ λα νινθιεξψζσ κε κηα εηζήγεζε θαηα ηελ νπνία πηζηεχσ
ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πξνο κηα βειηησηηθή θαηεχζπλζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο
καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, εμαηηίαο ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπζεο. Οη
εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα, απφ
ηε ζηηγκή πνπ θαηά ηε θνηηεζή ηνπο, δελ είραλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα λα
αληεπεμέιζνπλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπο.
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