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Summary  

The recent intra-subject common framework curriculum (DEPPS) and the analytical curriculum 

(APS) (2003) of the Pedagogic Institute, which constituted the platform for the compulsory 

education books writing, has adopted as a basic component the change of the instruction and 

learning model. The last one is based on the theory of knowledge construction (Clasersfeld, 1995) 

and on the sociocultural theory (Vygotsky, 1978), where the active involvement, the interaction and 

the exchange of meanings via the communication of the involved parts, prevail. Another 

requirement for interaction and communication aiming at learning, results from the permanent 

objective of education for efficient schools, the building blocks of which are positive ambience, 

good interpersonal relations and efficient teaching.  

In this study, the interpersonal relations of teacher and students in relation to communication, to 

the instruction process, to the self-esteem and ambience of the classroom, as well as the role of the 

educator in their formation are examined. 

 

Εισαγωγή 

Το σχολικό περιβάλλον αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και από το ψυχοκοινωνικό 

πλαίσιο, το οποίο διαµορφώνεται από τις σχέσεις που αναπτύσσονται από τους µαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας.  

Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει ένα άτοµο µε τους «άλλους» (Βίθυνος 

και συν., 1999) και στην περίπτωση εκπαιδευτικού µαθητών είναι ουσιώδεις και για τους δύο. Οι 

µαθητές χρειάζονται ένα θετικό ψυχολογικό κλίµα που να ευνοεί την µάθηση, ενώ ο εκπαιδευτικός 

επιθυµεί να εργάζεται και να δηµιουργεί σε µια φιλική και ευχάριστη ατµόσφαιρα.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων είναι σηµαντικός, 

διότι  αυτές εξαρτώνται σε αρκετά µεγάλο βαθµό από το επίπεδο ελέγχου που επιθυµεί να ασκεί 

στους µαθητές του. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί προτιµούν ένα αυστηρό και πειθαρχηµένο 

περιβάλλον, ενώ άλλοι ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για τους µαθητές στο οποίο 

µπορούν άνετα να εργαστούν και να διακινδυνεύσουν λάθη. Στις επιλογές αυτές παίζουν ρόλο 

πολλοί παράγοντες όπως το φύλο, οι εµπειρίες και οι γνώσεις.  

 Έρευνες στον διεθνή και ελληνικό χώρο (Gold, 1999; Μπρούζος, 1993) έδειξαν ότι οι µαθητές  

δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις σχέσεις τους µε τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούν ότι είναι 

αυστηροί, άδικοι, αδιάλλακτοι και αδιάφοροι για τους µαθητές. Έρευνα των Στογιαννίδου και 

Σπυριδωνίδη (2002) αποτύπωσε δυσαρέσκεια των µαθητών για τη σχέση τους µε τους  καθηγητές. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί έχουν πιο θετική εικόνα για τις σχέσεις τους µε τους µαθητές 

(Brekelmans, 1989). 

Η επικοινωνία, είναι µια αµφίδροµη διαδικασία στην οποία λαµβάνει µέρος και ο µαθητής. 

Σύµφωνα µε τον Dillon (1994) σηµαντικά στοιχεία της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και µαθητών 

είναι ο αµοιβαίος σεβασµός, η ενσυναίσθηση και η αµοιβαία συµπάθεια. 

Η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή είναι αναπόφευκτη, αφού οποιαδήποτε 

συµπεριφορά τους µεταδίδει ένα µήνυµα (Γκότοβος, 1997). Το ζητούµενο είναι η 

αποτελεσµατικότητα αυτής της επικοινωνίας, δηλαδή κατά πόσο αποκωδικοποιούνται σωστά τα 

µηνύµατα του ποµπού από τον δέκτη, η οποία επηρεάζει θετικά το µαθησιακό κλίµα καθώς 

δηµιουργεί ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που επιτρέπει το πλησίασµα εκπαιδευτικού και µαθητών 

αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 
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Χαρακτηριστικά των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων είναι ο αµοιβαίος σεβασµός, η 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, το αµοιβαίο ενδιαφέρον, η ενσυναίσθηση, η έµφαση στις θετικές ενέργειες 

παρά στα λάθη, η αποδοχή των αδυναµιών και η υποστήριξη για την απαλοιφή τους, η συνεργασία, 

η ανταλλαγή ιδεών και η αµοιβαία έκφραση συναισθηµάτων (Dinkmeyer & Mc Kay, 1980). 

Οι σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών- µαθητών αποτελούν επίσης µια σηµαντική διάσταση του 

κλίµατος της τάξης Σύµφωνα µε τον Moos (1979), το κλίµα της τάξης περιλαµβάνει τρεις 

διαστάσεις: τις ∆ιαπροσωπικές σχέσεις, την Προσωπική ανάπτυξη και το Σύστηµα διατήρησης και 

αλλαγής. Οι Creemers και  Reezigt (2003) διακρίνουν τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις του 

κλίµατος της τάξης: 

• Φυσικό περιβάλλον της τάξης (π.χ. µέγεθος, θέση µέσα στο σχολείο) 

• Κοινωνικό σύστηµα (σχέσεις και αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και αλληλεπίδραση 

µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών) 

• Τακτοποιηµένο περιβάλλον τάξης (διευθέτηση του χώρου, άνεση) 

• Προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών τους 

(θετικές προσδοκίες, αίσθηµα αυτό-αποτελεσµατικότητας, επαγγελµατική στάση). 

Από τις παραπάνω διαστάσεις του Moos(1979) και των Creemers & Reezigt (2003)  στα παρακάτω 

θα ασχοληθούµε µε τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού- µαθητών. Η διάσταση αυτή 

αντιπροσωπεύει τη φύση των διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην τάξη και ιδιαίτερα την 

υποστήριξη που ο εκπαιδευτικός παρέχει στους µαθητές, την εµπλοκή των µαθητών (involvement) 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ένταξή τους (affiliation) στο κοινωνικό σύστηµα της τάξης. 

Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, δηµιουργούν  εσωτερικά κίνητρα στους µαθητές για 

ακαδηµαϊκή επιτυχία, γιατί διαµορφώνουν υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον (Jacobson, 2000).    

Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού - µαθητών σε σχέση µε 

την επικοινωνία, την διδακτική διαδικασία, την αυτοεκτίµηση και το κλίµα της τάξης, καθώς και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαµόρφωσή τους. 

 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 

Η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών αποτελεί βασικό γνώρισµα της 

αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης.. Πρόκειται για τη διαδικασία µεταβίβασης 

και αµοιβαίας ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ ατόµων και σύµφωνα µε τον Σταµάτη (2005:21): «Η 

επικοινωνία «αποτελεί ανατροφοδοτούµενη διαδικασία αµοιβαίας µετάδοσης πληροφοριών και 

συναισθηµατικών µηνυµάτων από ένα άτοµο προς ένα άλλο, άµεσα ή µε τη διαµεσολάβηση ενός 

µέσου επικοινωνίας, µε συγκεκριµένη πρόθεση και σκοπό ως προϋποθέσεις παραγωγής 

συγκεκριµένου επικοινωνιακού αποτελέσµατος». Η µονόπλευρη επικοινωνία µέσα στην τάξη, όπου 

ο δάσκαλος (ποµπός) στέλνει το µήνυµα και ο µαθητής (δέκτης) µπορεί ή όχι να το συλλάβει και 

να το κατανοήσει δεν θεωρείται γνήσια επικοινωνία, γιατί δεν χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα.  

Η επικοινωνία µπορεί να είναι λεκτική (επιτυγχάνεται µε τον γραπτό ή προφορικό λόγο) και µη 

λεκτική (επιτυγχάνεται µε τα µη γλωσσικά σύµβολα: κινήσεις, εκφράσεις προσώπου, στάση του 

σώµατος κ.α.). 

Βασικά στοιχεία της λεκτικής επικοινωνίας είναι ο ποµπός, το µήνυµα και ο δέκτης και βασικές 

προϋποθέσεις πραγµατοποίησής της είναι το κοινό γλωσσικό σύστηµα, οι υγιείς σωµατικές και 

ψυχικές λειτουργίες, η σαφής έκφραση και η ακριβής πρόσληψη (Τσιπλητάρης, 2004).  

Ο εκπαιδευτικός προκειµένου να αναπτύξει θετικό επικοινωνιακό κλίµα, πρέπει να αναπτύξει 

δεξιότητες αποστολής και λήψης µηνυµάτων. Τα µηνύµατα που αποστέλλει πρέπει να είναι σαφή, 

να αναφέρονται στο παρόν και να ανατροφοδοτούν κάθε µορφή συµπεριφοράς των µαθητών, 

θετική ή αρνητική. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες λήψης µηνυµάτων από τους µαθητές, πρέπει να αναπτύξει τις 

δεξιότητες της προσεκτικής ακρόασης, και της συναισθηµατικής κατανόησης (empathy). Η 

προσεκτική ακρόαση θα του επιτρέψει να έχει ολοκληρωµένη εικόνα της άποψης του µαθητή,  ενώ 

η συναισθηµατική κατανόηση θα του επιτρέψει να κατανοήσει αυτή την άποψη και να δει τα 

πράγµατα από την οπτική γωνία του µαθητή (Ματσαγγούρας, 2006). 
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Επίσης, σηµαντική θεωρείται και η ανάπτυξη δεξιοτήτων µη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς οι 

µορφές της µη λεκτικής συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού λειτουργούν ως ενισχυτές των µαθητών 

του. Γενικότερα, µορφές µη λεκτικής συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού αποτελούν η γενική 

εµφάνιση, οι εκφράσεις του προσώπου, η οπτική επαφή, οι κινήσεις των χεριών (χειρονοµίες), οι 

κινήσεις και στάση του σώµατος, η συµπεριφορά στο χώρο, η σωµατική επαφή και τα 

παραγλωσσικά φαινόµενα. Ενδεικτικά, θα αναφερθούµε στις εκφράσεις του προσώπου και την 

οπτική επαφή, προκειµένου να αναδειχθεί η σηµασία της χρήσης µη γλωσσικών συµβόλων στην 

επικοινωνία. 

Οι εκφράσεις του προσώπου τροφοδοτούν την επικοινωνία και για το λόγο αυτό πρέπει να 

ελέγχονται, όσο το δυνατόν, από τον εκπαιδευτικό, προκειµένου να περιορίζονται εκείνες που 

δυσχεραίνουν την επικοινωνία και να αξιοποιούνται εκείνες που την προάγουν. Για παράδειγµα, 

κάποιοι µορφασµοί, όταν επαναλαµβάνονται µε µεγάλη συχνότητα, φανερώνουν ανασφάλεια και 

έλλειψη αυτοελέγχου, ενώ αποσπούν την προσοχή, ιδιαίτερα όταν γίνονται σε ακατάλληλες στιγµές 

(Βρεττός, 1994). Από την άλλη πλευρά το χαµόγελο είναι ένας από τους σηµαντικότερους µη 

λεκτικούς κοινωνικούς ενισχυτές και συντελεί στη δηµιουργία σχέσεων όπου κυριαρχούν θετικά 

συναισθήµατα (Τριµπόνια, 1998).  

Η οπτική επαφή αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επικοινωνίας  εκπαιδευτικού και µαθητών. 

∆ηλώνει ενδιαφέρον και προσοχή προς τους µαθητές, οι οποίοι µε τη σειρά τους ανταποκρίνονται 

θετικά. Το βλέµµα του εκπαιδευτικού είναι µπορεί να συνεισφέρει στην  επίλυση  συγκρούσεων, να 

ενθαρρύνει τους µαθητές, να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, αλλά και να τους αποθαρρύνει ή να 

δηµιουργήσει συνθήκες σύγκρουσης. Για παράδειγµα, µια συνηθισµένη πρακτική επιβολής 

πειθαρχίας από τον εκπαιδευτικό είναι το σταθερό και επίµονο βλέµµα. Γενικά το επίµονο βλέµµα 

του εκπαιδευτικού µε την παρατεταµένη διάρκεια παρουσιάζει αρνητική ισχύ, αφού εκλαµβάνεται 

ως ενδιαφέρον για το άτοµο κυρίως και όχι για το θέµα (Κοσµόπουλος, 1990). Ο εκπαιδευτικός, 

λοιπόν, θα πρέπει να διατηρεί οπτική επαφή µε τους µαθητές προκειµένου να τους εκπέµπει 

µηνύµατα αποδοχής, ενθάρρυνσης και φιλικότητας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχει το 

βλέµµα του (είδος, ένταση και διάρκεια) για να αποφύγει τυχόν συγκρούσεις ή διαταραχές της 

επικοινωνίας µε τους µαθητές.  

Γενικότερα, για να είναι θετική η µη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτικού µαθητών, ο 

εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να διακρίνει αφενός ποιες µορφές συµπεριφοράς του ευνοούν ή 

εµποδίζουν το κλίµα συνεργασίας και καλλιέργειας εµπιστοσύνης και αφετέρου ποια είναι τα 

αποτελέσµατα διαφόρων τύπων ενισχυτών σε διαφορετικούς µαθητές (Βρεττός, 1995). 

Παράλληλα,  πρέπει να έχει πάντα υπόψη του πως και τη µη λεκτική συµπεριφορά του ο µαθητής 

την εκλαµβάνει ως «επικοινωνιακή συµπεριφορά» (Κοντάκος, & Πολεµικός, 2000), δηλαδή όχι 

µόνο την αντιλαµβάνεται αλλά και  την ερµηνεύει προκειµένου να πάρει και ο ίδιος το ρόλο του 

ποµπού και να συνεχιστεί έτσι η επικοινωνιακή διαδικασία. 

 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις και κλίµα της τάξης 

Το κλίµα της τάξης (classroom climate) ορίζεται, ως η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα που δηµιουργείται 

σε µια τάξη µέσα στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και µαθητών (Borich, 

1999).  

Επίσης, αναφέρεται ως µαθησιακό περιβάλλον ή περιγράφεται µε όρους όπως ατµόσφαιρα, 

περιβάλλον και κοινωνικό περιβάλλον. Το κλίµα της τάξης περιλαµβάνει τις σχέσεις µεταξύ 

εκπαιδευτικών και µαθητών και τις σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές. Αφορά τη δυναµική που 

αναπτύσσεται µέσα στο περιβάλλον της τάξης και περιλαµβάνει τα συναισθήµατα και τις εµπειρίες 

των µαθητών σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά αυτού του περίγυρου. Οι κρίσεις για τη φύση του 

κλίµατος της τάξης βασίζονται στις κοινές αντιλήψεις των µαθητών για τις εκπαιδευτικές, 

ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσικές πλευρές αυτού του περιβάλλοντος (Dunn & Harris, 1998). 

Σύµφωνα µε τον Moos (1979) οι σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών- µαθητών αποτελούν µια 

σηµαντική διάσταση του κλίµατος της τάξης και µε δεδοµένη την σπουδαιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ µαθητών-καθηγητών στη συνέχεια αναφερόµαστε στη συµβολή 
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τους σε βασικές διαστάσεις της σχολικής αποτελεσµατικότητας και τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

στη διαµόρφωσή τους.   

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, µια σειρά από εργασίες στόχευαν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν το περιβάλλον της τάξης (Fraser and Deer, 1983; Fraser et al., 1982; 

Fraser and O΄ Brien, 1985). Οι εργασίες αυτές δείχνουν πώς η ανατροφοδότηση των αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών και µαθητών για το µαθησιακό κλίµα εφοδιάζει µε ξεκάθαρη και απλή γνώση των 

χαρακτηριστικών της τάξης και βοηθά στη βελτιστοποίησή του. Άλλες εργασίες στόχευαν στη 

γνώση της σχέσης µεταξύ του µαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης και την αποτελεσµατική 

µάθηση και την νοητική ανάπτυξη των µαθητών (Haertel et al.,1981; Fraser et al., 1987). Σύµφωνα 

µε τους Fraser και  Fisher (1983), η επίδοση των µαθητών και οι στάσεις τους δείχνουν να 

βελτιώνονται όταν το πραγµατικό περιβάλλον της τάξης συµπίπτει µε αυτό που οι µαθητές 

προτιµούν.  

Στη συνέχεια, η έρευνα ακολούθησε ψυχολογική κατεύθυνση για την µελέτη του 

περιβάλλοντος της τάξης και ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη εργαλείων για την µέτρηση των 

απόψεων των µαθητών για το κλίµα της τάξης (Fraser,1991). Τα ευρήµατα των µελετών που 

συνέδεσαν τις απόψεις των µαθητών για το κλίµα της τάξης µε τα γνωστικά και συναισθηµατικά 

τους αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σχέση είναι θετική. 

Παράγοντες του κλίµατος, όπως η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού προς τους µαθητές και τα 

αποτελέσµατά της  µελετήθηκαν είτε ως µεµονωµένες κατασκευές (Johnson and Johnson, 1993) 

είτε σε συνάρτηση µε την αποτελεσµατική διδασκαλία, δηλαδή τη διδασκαλία που 

προσανατολίζεται σε υψηλά γνωστικά αποτελέσµατα, καθώς και µε τις µεθόδους για την 

αλληλεπίδραση στην τάξη, δηλαδή τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού προς τους µαθητές που 

στοχεύει στο να αισθάνονται καλά (well being). Άλλες έρευνες εξέτασαν τις απόψεις των µαθητών 

για τις σχέσεις τους µε τους εκπαιδευτικούς και για το αν αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολείο 

(belongingness/connectedness).  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν οι µαθητές χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς ζεστούς 

απέναντί τους και διατεθειµένους να τους υποστηρίξουν, τότε παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

ενδιαφέροντος για τις σχολικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των ακαδηµαϊκών 

δραστηριοτήτων (Booker, 2004).  

Οι Furrer και  Skinner (2003) ερευνώντας τις απόψεις των µαθητών  για το αν αισθάνονται ότι 

ανήκουν στο σχολικό περιβάλλον, βρήκαν  ότι οι µαθητές που αισθάνονται συνδεδεµένοι µε τους 

άλλους στο σχολικό περιβάλλον έχουν αυτοπεποίθηση όσον αφορά την επιτυχία τους στο σχολείο 

και περισσότερες πιθανότητες να έχουν µακρόχρονα καλή επίδοση. Επίσης, οι McNeely et al. 

(2002) και  Whitlock (2006) βρήκαν ότι η σύνδεση των µαθητών µε το σχολείο (connectedness) 

επιδρά θετικά στα µαθησιακά τους αποτελέσµατα. 

Τέλος, η έρευνα, όσον αφορά αποκλειστικά στις διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών 

µαθητών, συµπεραίνει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και 

την επιτυχία των µαθητών. Οι θετικές σχέσεις και η υποστήριξη από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών ασκούν ισχυρές και διαρκείς επιδράσεις στη ζωή των µαθητών (Cassidy & Shaver, 

1999) και τους δηµιουργούν αίσθηση ασφάλειας σχετικά µε τη ζωή τους στο σχολείο (Pianta 1999), 

ενώ σύµφωνα µε τους Birch and Ladd (1997) οι µαθητές που διατηρούν θετικές σχέσεις µε τους 

εκπαιδευτικούς, έχουν µεγαλύτερη επίδοση συγκριτικά µε εκείνους που έρχονται σε σύγκρουση µε 

τους εκπαιδευτικούς. 

 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις και αυτοεκτίµηση  
Η αυτοεκτίµηση (self-esteem) αφορά στο συναισθηµατικό τοµέα και αναφέρεται στη σφαιρική 

άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως ατόµου (Μακρή- Μπότσαρη, 2001). Η θετική 

αυτοεκτίµηση συµβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεικόνας, στην κατανόηση των προσωπικών 

αναγκών και βοηθάει το άτοµο µα αντιµετωπίζει θετικά τον εαυτό του και τους άλλους, να δέχεται 

νέες προκλήσεις, να χειρίζεται µε ψυχραιµία τις αποτυχίες του, να γνωρίζει τις αδυναµίες του και 

προσπαθεί να τις βελτιώσει.  



 5

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι συµπαραστάτης του µαθητή στην απόκτηση θετικής 

αυτοεκτίµησης και µέσα από ένα υποστηρικτικό επικοινωνιακό πλαίσιο να ενισχύει την 

αυτοεκτίµηση των µαθητών του. Σύµφωνα µε τον Μπρούζο (2004) αυτό επιτυγχάνεται όταν η 

στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους µαθητές είναι προσωποκεντρική και έχει τα εξής 

στοιχεία:  

(1)  ενσυναίσθηση, δηλαδή διείσδυση στον εσωτερικό κόσµο του µαθητή για κατανοήσει τα 

συναισθήµατα, τα βιώµατα και τα προβλήµατά του,  

(2) την αποδοχή άνευ όρων, δηλαδή αποδοχή των σκέψεων, των αντιλήψεων και των στάσεων 

του µαθητή χωρίς κρίσεις, επαίνους ή νουθεσίες, µε αποτέλεσµα να αισθάνεται αναγνώριση και 

αποδοχή από τους άλλους, και  

(3) γνησιότητα, δηλαδή ειλικρινή στάση και συναισθήµατα.  

Η διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι οι µαθητές που αντιµετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς µε 

σεβασµό, αποδοχή, ενσυναίσθηση και γνησιότητα παρουσιάζουν προσωπική ικανοποίηση, 

εµπιστοσύνη, ευνοϊκότερη κοινωνική συµπεριφορά, υψηλότερες γνωστικές επιδόσεις και 

υψηλότερο επίπεδο διανοητικών διεργασιών ( Wittern & Tausch 1983, Tausch & Tausch 1991).  

 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις και διδασκαλία 
Τα σύγχρονα διδακτικά και µαθησιακά µοντέλα στηρίζονται στο πλαίσιο κατασκευής της 

γνώσης σύµφωνα µε το οποίο «η µάθηση δεν είναι µια παθητική αποδοχή έτοιµης γνώσης αλλά µια 

διαδικασία κατασκευής στην οποία οι ίδιοι οι µαθητές πρέπει να είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές» 

(Clasersfeld, 1985). Οι κατασκευαστικές διδακτικές θεωρίες κινούνται µέσα στο πλαίσιο των 

ψυχογνωστικών θεωριών δόµησης της γνώσης. Ανατρέπουν το µοντέλο της παραδοσιακής 

διδασκαλίας και φέρνουν στο προσκήνιο τις αρχές της ενεργητικής µάθησης. Επιδιώκουν την 

αντικατάσταση κάθε κλειστής και στατικής µάθησης, από µια ανοιχτή και δυναµική γνώση 

(Bachelard, 1977).  

Ο ρόλος της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης θεωρείται καθοριστικής 

σηµασίας για τη µάθηση. Οι µαθητές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιάσει τη νέα γνώση µέσα από την επίλυση προβληµάτων. 

Η κατανόηση δεν εδραιώνεται µέσα από την επαναλαµβανόµενη εξάσκηση, αλλά µέσα από την 

παραπέρα επεξεργασία και κριτική των ιδεών που εκφράζουν οι µαθητές. 

Στο πνεύµα αυτό είναι και τα νέα ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πάνω στα 

οποία γράφτηκαν και τα νέα βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αν θέλουµε λοιπόν να είµαστε 

αποτελεσµατικοί και να διδάσκουµε σύµφωνα µε τα νέα µοντέλα µάθησης και διδασκαλίας πρέπει 

να υιοθετήσουµε ένα µαθησιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι µαθητές θα αισθάνονται 

«ασφαλείς» να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους και αυτό δεν µπορεί παρά να προκύψει µέσα από 

την ανάπτυξη και διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές.  

Σύµφωνα µε τους Edwards & Mercer (1987) η µάθηση είναι κυρίως συνεργασία που λειτουργεί 

στη διαδικασία δραστηριοτήτων και ανταλλαγής απόψεων. Οι Dunne & Bennet (1990), 

υποστηρίζουν ότι η ακαδηµαϊκή µάθηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις ενισχύονται ουσιαστικά 

µέσα από την οµαδοκεντρική διδασκαλία η οποία λειτουργεί σε µια συνεργατική δοµή της τάξης.  

Ο όρος «οµαδοκεντρική» διδασκαλία σηµαίνει τη σκόπιµη οργάνωση των µαθητών µιας τάξης 

σε οµάδες σχολικής εργασίας για την πραγµατοποίηση καθορισµένων παιδαγωγικών σκοπών και 

διδακτικών στόχων. Σ’αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός, οικοδοµεί τη διδασκαλία του µε βάση την 

οργανωµένη µαθητική οµάδα, τα µέλη της οποίας συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν  προκειµένου 

να διεκπεραιώσουν τις µαθησιακές δραστηριότητες. 

Στα πλαίσια της παραπάνω θεώρησης της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο 

του καθοδηγητή και του εµψυχωτή (Πασιαρδή, 2001). Προκειµένου να ανταποκριθεί στο ρόλο 

αυτό πρέπει να γνωρίζει τον κάθε µαθητή, δηλαδή να γνωρίζει τις ανάγκες και τις ικανότητές του, 

να προγραµµατίζει τη µάθηση, να οργανώνει το µαθησιακό περιβάλλον, να οργανώνει τις οµάδες, 

να παρακολουθεί τη µάθηση, να καθοδηγεί, να ενισχύει και να ανατροφοδοτεί και να αξιολογεί και 

να αυτοαξιολογείται (Χαραλάµπους, 2000).  
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Η φιλική διάθεση, η εκτίµηση, οι υψηλές προσδοκίες, η κατανόηση, η υποστήριξη, η 

ενθάρρυνση και η αποδοχή από την πλευρά του εκπαιδευτικού συντελούν στην διαµόρφωση καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων µε τους µαθητές.  

Σύµφωνα µε έρευνες στις ΗΠΑ, Ολλανδία και Αυστραλία, όταν η συµπεριφορά του 

εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από φιλικότητα, κατανόηση και υποστήριξη, τότε συνδέεται  µε 

υψηλά µαθησιακά αποτελέσµατα, καθώς επίσης και µε θετική στάση των µαθητών απέναντι στο 

σχολείο (Fisher & Rickards, 1997; Fisher et al.,1995; Wubbels & Levy 1993). Οι θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, δηµιουργούν  εσωτερικά κίνητρα στους µαθητές για ακαδηµαϊκή επιτυχία, 

διότι διαµορφώνουν υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον (Jacobson 2000) και η οµαδοκεντρική 

διδασκαλία συµβάλει σ’ αυτή την επιδίωξη.  

  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων µε τους  µαθητές  

Από τη στιγµή που η σχολική τάξη αποτελεί ένα κοινωνικό σύστηµα, οι συµπεριφορές των 

µελών του  βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού επιδρά στους 

µαθητές και αντίστροφα. Τα αποτελέσµατα αυτής της επικοινωνιακής διαδικασίας αποτυπώνονται 

στη διαµόρφωση του κλίµατος της τάξης και οι συµπεριφορές καθορίζουν την ποιότητα των 

σχέσεων και των αισθηµάτων των µελών της.  

Ωστόσο, η µεγαλύτερη ευθύνη για την διαµόρφωση αυτών των σχέσεων ανήκει στον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι ενήλικας και επαγγελµατίας παιδαγωγός, η συµπεριφορά και οι 

στάσεις του οποίου επηρεάζουν την συµπεριφορά και τα συναισθήµατα του µαθητή (Μπίκος, 

2004).  

Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί, ως ένα βαθµό, το µαθησιακό περιβάλλον για τους µαθητές. Η 

διεθνής έρευνα συνδέει την συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, το στυλ διδασκαλίας και τις απόψεις 

των µαθητών για το µαθησιακό περιβάλλον µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα (Fraser et al., 1991).    

Το στυλ διδασκαλίας και συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού συνδέεται στενά µε την ποιότητα 

της σχέσης εκπαιδευτικού- µαθητή.  

Τα στυλ διδασκαλίας σύµφωνα µε τους Lewin et al. (1939) είναι τριών ειδών:  

(α) το αυταρχικό,  

(β) το δηµοκρατικό και  

(γ) το ελεύθερο (Laissez Faire).  

Κάθε ένα από αυτά τα  στυλ έχει επιπτώσεις στην µάθηση, στην ποιότητα της σχολικής 

εργασίας και στις ανθρώπινες σχέσεις (Ξωχέλλης, 1999).  

Συγκεκριµένα: 

α) Ο αυταρχικός δάσκαλος αποφασίζει ερήµην των µαθητών, επαινεί ή κατακρίνει ατοµικά 

τους µαθητές, αποφεύγει την επικοινωνία µαζί τους, δεν λαµβάνει υπόψη τις επιθυµίες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Η παραγωγικότητα των µαθητών είναι ποσοτικά µεγαλύτερη σε σύγκριση µε 

εκείνη στον δηµοκρατικό και τον  Laissez Faire εκπαιδευτικό, ποιοτικά όµως κατώτερη.  

β) Ο δηµοκρατικός δάσκαλος έχει τον ρόλο του συντονιστή, επικοινωνεί µε τους µαθητές, 

επαινεί ή κατακρίνει τις οµάδες κι όχι ατοµικά. Η µάθηση γίνεται συνεργατικά σε κλίµα όπου 

κυριαρχούν ο σεβασµός, η κατανόηση και  η φιλικότητα. Η παραγωγικότητα των µαθητών µπορεί 

να είναι χαµηλότερη από αυτή των σχολικών τάξεων µε αυταρχικό στυλ διδασκαλίας, διακρίνεται, 

όµως,  για την ποιότητά της. 

 γ) Ο Laissez Faire εκπαιδευτικός παρουσιάζει το υλικό της εργασίας, δεν προγραµµατίζει τις 

δραστηριότητες και δεν συντονίζει τους µαθητές. Χαρακτηρίζεται από παθητικότητα και αδιαφορία 

και πρακτικά δεν µπορεί να λειτουργήσει στην τάξη. (Τσιπλητάρης, 2004, Μπίκος, 2004). 

Το καταλληλότερο εκπαιδευτικό στυλ φαίνεται να είναι το δηµοκρατικό, διότι όταν επικρατεί στην 

οργάνωση της τάξης, ο εκπαιδευτικός µεταβιβάζει ένα µέρος της εξουσίας του στους µαθητές, και 

οι τελευταίοι, µε την καθοδήγησή ή µε τη συµµετοχή του, διαµορφώνουν µέσα από συλλογικές 

διαδικασίες την κοινή δράση τους. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το δηµοκρατικό στυλ έχει 

θετικότερα αποτελέσµατα στην µάθηση και εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των 

µαθητών από τη ζωή της µαθητικής οµάδας (Ματσαγγούρας, 2005). 
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Σύµφωνα µε τους Wubbels et al. (1987) η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού καθορίζεται από τις 

διαστάσεις της άσκησης επιρροής (influence) και της εγγύτητας (proximity). Η διάσταση της 

άσκησης επιρροής αφορά τον βαθµό κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικοί διευθύνουν την επικοινωνία 

στην τάξη τους, ο οποίος τους διακρίνει σε κυρίαρχους (dominant) και ενδοτικούς/ υποχωρητικούς 

(submissive). Η διάσταση της εγγύτητας αφορά την απόσταση στη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών 

και µαθητών, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία (cooperation) ή την αντίθεση 

(opposition).  

Η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού µπορεί να χαρακτηρίζεται από τους εξής συνδυασµούς των 

δύο αυτών διαστάσεων:  

 

α) επικράτηση – συνεργασία,  

β) υποχωρητικότητα – συνεργασία,  

γ) υποχωρητικότητα – αντίθεση,  

δ) επικράτηση – αντίθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το µοντέλο συµπεριφοράς που βασίζεται στην επικράτηση – συνεργασία χαρακτηρίζει τον 

εκπαιδευτικό που έχει την τάση να είναι ηγέτης στην τάξη του, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει τους 

µαθητές του και είναι φιλικός µαζί τους. Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτικός που δείχνει 

κατανόηση και αφήνει περιθώρια ελευθερίας στους µαθητές του υιοθετεί το µοντέλο της 

υποχωρητικότητας – συνεργασίας. Η υποχωρητικότητα σε συνδυασµό µε την αντίθεση χαρακτηρίζει 

τους αβέβαιους και απογοητευµένους εκπαιδευτικούς, ενώ οι αυστηροί και απόλυτοι µε τάση προς 

νουθεσίες εκπαιδευτικοί ακολουθούν το µοντέλο της επικράτησης – αντίθεσης.  

 

Οι θετικές σχέσεις µπορούν να διαµορφωθούν όταν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν συµπεριφορά 

που ευνοεί την συνεργασία και όχι την αντιπαράθεση µε τους µαθητές. Ο βαθµός άσκησης 

επιρροής, δηλαδή η κυριαρχία ή η παραχώρηση ελευθερίας στους µαθητές, φαίνεται να επιδρά 

θετικά στις διαπροσωπικές σχέσεις µόνο όταν συνδυάζεται µε την συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός, 

όσον αφορά την οργάνωση της τάξης, έχει να επιλέξει ανάµεσα σε τρεις µορφές: τη συνεργατική, 

την ανταγωνιστική και την ατοµική (Χαραλάµπους, 2000). Με το δηµοκρατικό στυλ του 

εκπαιδευτικού συµβαδίζει η επιλογή της συνεργατικής οργάνωσης της τάξης, η οποία συνδέει 

θετικά τους στόχους των ατόµων και ευνοεί την ανάπτυξη της οµαδικότητας εις βάρος του 

ανταγωνισµού και του ατοµικισµού. 

Η οργάνωση της τάξης έχει συνέπειες και σύµφωνα µε τους Johnson & Johnson (1992), οι 

οποίοι εξέτασαν  σχετικές µελέτες των τελευταίων 90 ετών υποστηρίζουν ότι η συνεργατική 

οργάνωση της τάξης ευνοεί την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και την αύξηση της 

αυτοεκτίµησης που µε τη σειρά τους οδηγούν σε  υψηλότερη επίδοση των µαθητών. 

 

Συµπεράσµατα 

   Συµπερασµατικά, οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών 

περιγράφονται ως θετικές όταν σ’ αυτές κυριαρχούν η αυτονοµία, η ενθάρρυνση, η φιλική διάθεση, 

 

Επικράτηση 

 

 

Υποχωρητικότητα 

 

 

Συνεργασία 

 

 

Αντίθεση 
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η κατανόηση και η υποστήριξη από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η αµοιβαία 

αποδοχή και συµπάθεια.   

    Σ’ αυτού του είδους τις σχέσεις εκπαιδευτικοί και µαθητές λειτουργούν σ’ ένα πλαίσιο όπου 

κυριαρχούν η αµοιβαία διανοητική και συναισθηµατική κατανόηση, η αρµονική συνεργασία, η 

ισοδύναµη συµµετοχή στην επίλυση συγκρούσεων, η αποδοχή, η ενθάρρυνση, η προσπάθεια για 

αποφυγή απογοήτευσης, ακόµη και η παιγνιώδης διάθεση και όπου ισορροπούν οι ατοµικές 

ανάγκες και οι ανάγκες της οµάδας της σχολικής τάξης (Αναγνωστοπούλου, 2005).  

Η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ασκεί θετική επίδραση στην επίδοση και την 

συµπεριφορά των µαθητών και συντελεί στη βελτίωση του µαθησιακού κλίµατος. Οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και µαθητών συντελούν στη µάθηση, διαµορφώνουν 

συνθήκες εµπιστοσύνης και σεβασµού και περιορίζουν τις συγκρούσεις µε αποτέλεσµα να 

εξασφαλίζεται χρόνος και διάθεση για τις διδακτικές δραστηριότητες (Thomson, 1997; Adrams, 

1998). Αντίθετα, η έλλειψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων δηµιουργεί ένταση στους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και αντιπαραθέσεις ανάµεσα σ’ αυτούς και τους 

µαθητές (Hall & Hall, 1988).  

Η διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη 

δηµιουργία θετικού µαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη  (Christophel 1990, Richmond 1990). 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί σύµφωνα µε τους Wubbels & Levy (1993) µε την αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία εκπαιδευτικών και µαθητών στην τάξη. 

Στον ελληνικό χώρο, έρευνα των Ανδρεαδάκη (2006) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη δηµιουργία θετικού επικοινωνιακού κλίµατος στην τάξη, καθώς 

αποδέχονται ότι η συµπεριφορά τους διευκολύνει ή υπονοµεύει την δηµιουργία επικοινωνιακού 

κλίµατος προσανατολισµένου στη µάθηση.    

Στόχος των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων είναι η κατάργηση του παραδοσιακού 

διαχωρισµού ανάµεσα στο υποκείµενο και το αντικείµενο της γνώσης Η  διδασκαλία προσεγγίζεται 

µε όρους ενεργού συµµετοχής, διαπραγµάτευσης νοηµάτων, αλληλεπίδρασης, αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας, ανάπτυξης της αυτοεκτίµησης των µαθητών και µπορεί να διευκολυνθεί από την 

ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί και πρέπει να συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στη δηµιουργία θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων µε το στυλ διδασκαλίας και συµπεριφοράς που υιοθετεί, την οργάνωση 

της τάξης που επιλέγει, την ανάπτυξη δεξιοτήτων λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας,  την 

υποστήριξη που παρέχει στους µαθητές, την φιλική διάθεση και την κατανόηση. Η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του σχολείου του και των επιδόσεων των µαθητών του θα είναι η δικαίωση 

των επιλογών του αυτών. 
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