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Περίληψη 

Τν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεσξείηαη όηη είλαη έλα από ηα πην απαηηεηηθά, 

θαζώο πέξα από ηε δένπζα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε απαηηείηαη ε ηθαλόηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ  δηαπξνζσπηθώλ  ζρέζεσλ  κε ηνπο καζεηέο. Σηε παξνύζα εξγαζία 

δηεξεπλνύληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζρέζε απηή. 
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ABSTRACT 

The teaching profession is considered to be one of the most demanding, since apart from 

the proper scientific training required the ability to manage relationships with students. In 

this paper explores factors that influence this relationship. 

Key Words: teacher–student interpersonal behaviour. secondary school. interpersonal 

communication 

 

Ειζαγωγή 

 Τν ζρνιείν αλαδεηθλύεηαη σο ν ζεκαληηθόηεξνο θνξέαο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο,  θαζώο απνηειεί ην  ρώξν όπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία ηνπ καζεηή.  Ωο ην πξσηαξρηθό πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο 

ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε  ηεο απηναληίιεςεο ησλ λέσλ κε ηελ απόθηεζε 

εκπεηξηώλ πνπ νδεγνύλ ζηηο κειινληηθέο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο. To ζρνιείν 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθό όηαλ θαιιηεξγείηαη ζεηηθό θιίκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.  Τν ζεηηθό θιίκα ην θαζνξίδεη ε πινπνίεζε 

θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, ζρεηηθά κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηεμαρζεί  πνιιέο 

έξεπλεο.  Τα ζπκπεξάζκαηα όισλ ησλ εξεπλώλ  ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηνπο παξάγνληεο, 

όπσο ε δεκνθξαηηθόηεηα κεηαμύ θαζεγεηώλ, καζεηώλ θαη θπζηθά ε κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε. Άιινο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνύζε λα  ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ  

ζεηηθνύ θιίκαηνο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε πξόνδνο ησλ καζεηώλ, 

θαη θπζηθά ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ  κέζα ζηελ νπνία νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα θιεζνύλ λα εκπιαθνύλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τν ζρνιηθό 

πιαίζην δηέπεηαη από θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη έρνπλ απνθαζηζηεί από θνηλνύ 

θαη ηζόηηκα, θαη ζεζπηζηεί κε δεκνθξαηηθέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα βνεζνύλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

θηινδνμηώλ ηνπο, ηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, θαη ηε δηαξθή 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη  ν 

Δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Σαΐηεο.,2008). 

 

 Κςπίωρ θέμα 

Τν εθπαηδεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρεη εθπαηδεπηεί, πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ππεπζπλόηεηα, ώζηε λα έρεη ηα κέγηζηα δπλαηά 

απνηειέζκαηα. Τν ζρνιείν απνηειεί έλα ρώξν όπνπ πινπνηνύληαη νη ζηόρνη κάζεζεο 

θαη αγσγήο. Τν ζρνιείν απνηειεί κηα θνηλσληθή νκάδα, κέζα ζηελ νπνία  νη 

θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. 
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ζπγθξνηνύλ, επηπιένλ, κηα θνηλσληθή νκάδα  Οη ζρέζεηο απηέο δνκνύληαη κε βάζε 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη, αιιά θαη 

εξκελεύνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (Αλαγλσζηνπνύινπ., 2005). 

Οη ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ µεηαμύ ηνπο θαη µε ην ∆ηεπζπληή 

αζθνύλ κηα δηαξθή επηξξνή ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο. Όηαλ νη 

ζπλάδειθνη ελόο ζρνιείνπ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο, όηαλ ζέηνπλ θνηλνύο ζηόρνπο, όηαλ 

κνηξάδνληαη αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο, όηαλ ν έλαο ελζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ άιινπ, ηόηε δεκηνπξγείηαη  ζεηηθό θιίκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαζεγεηώλ - καζεηώλ. Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε θνηλσληθή νκάδα, έηζη θαη κεηαμύ 

ησλ καζεηώλ ελόο ζρνιείνπ, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηακνξθώλνληαη, επεξεάδνπλ 

θαη επεξεάδνληαη από κηα ζεηξά αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ παξαγόλησλ. Σαλ 

παξάγνληεο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ  ειηθία, ην θύιν, ηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή εκθάληζε πνπ είλαη 

πνιύ πηζαλόλ λα δηακνξθώζνπλ ηόζν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, όζν θαη ηελ εληύπσζε 

πνπ δεκηνπξγνύλ ζε ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο. 

Εηδηθόηεξα νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο είλαη πνιύ πηζαλόλ λα επεξεάζνπλ 

γεληθόηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πιαίζην, θαζώο απνηεινύλ 

πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Τα ηπρόλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

είλαη πνιύ πηζαλόλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε δηάζεζε, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηώλ. Τα απνηειέζκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο 

πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο,  πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ή αθόκα θαη κε 

παξαβαηηθόηεηα.  

Η επίδνζε είλαη έλα ζηνηρείν πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, επεξεάδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα 

ζπλδένπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ επίδνζε, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνύλ 

σο ηαξαμίεο ηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο θαη λα ηνπο επηπιήηηνπλ ζπρλόηεξα 

(Brophy / Good. ,1974),(Weinster., 2002). Οη θαινί καζεηέο δηθαηώλνπλ κε ηελ 

πξόνδό ηνπο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη επηβεβαηώλνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα. 

Η πίεζε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θόξηνπ ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηώλ θαη απαηηήζεσλ, είλαη 

πνιύ πηζαλόλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ θαη λα νδεγήζεη 

ζε ζπγθξνύζεηο.  

Η ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ ρξόλσλ 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ην έξγν ηνπο.(Huberman., 

1993). 

Άιιε πεγή ζπγθξνύζεσλ είλαη πηζαλόλ λα απνηειέζεη ε ειηθία ησλ καζεηώλ. 

Ιδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ξαγδαίεο 

νξκνληθέο αιιαγέο, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ζπρλώλ μεζπαζκάησλ ζπκνύ, νη 

καζεηέο είλαη πνιύ πηζαλόλ λα εκπιαθνύλ ζε ζπγθξνύζεηο ζην νηθνγελεηαθό, αιιά 
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θαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Είλαη γλσζηό όηη ε εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο ηεο 

ακθηζβήηεζεο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ. Είλαη ε πεξίνδνο όπνπ ηα 

λεαξά άηνκα δηακνξθώλνπλ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη αξρίδνπλ λα 

δνθηκάδνληαη ζε ξόινπο πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ ζην κέιινλ σο ελεξγνί πνιίηεο 

ηεο θνηλσλίαο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζην ζρνιηθό πιαίζην βξίζθεηαη κπξνζηά ζε δύν 

έθεβνπο: ηνλ έθεβν πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ θαη ηνλ έθεβν εθείλν πνπ ηνπ ζπκίδεη ηα 

δηθά ηνπ βηώκαηα, ηηο δηθέο ηνπ αλακλήζεηο, ηα δηθά ηνπ απσζεκέλα ηεο εθεβηθήο 

ηνπ ειηθίαο, κε απνηέιεζκα λα ηνπ πξνθαινύληαη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα. 

Τα ζπλαηζζήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ όιν ην θάζκα ησλ αλζξώπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ηα πην ελδηαθέξνληα είλαη εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Είλαη πξνθαλέο όηη ζηε δνπιεηά ηνπ ν 

εθπαηδεπηηθόο είλαη δηαξθώο εθηεζεηκέλνο ζε πίεζε θαη θάπνηεο θνξέο θάπνηνη 

καζεηέο ππξνδνηνύλ ηηο πην αληίμνεο πιεπξέο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ.  

Από ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ην καζεηή, όκσο, πξέπεη λα επσθεινύληαη θαη νη 

δύν. Όπσο αθξηβώο νη γνλείο αλαπηύζζνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηελ πξόθιεζε πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ε αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηνπο, έηζη θαη ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία λα αλαπηύζζεηαη ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά κέζα από 

ηελ πξόθιεζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Σε ό, ηη αθνξά ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, απηή κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε 

κηαο ώξηκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, θεξόκελνο ζαλ ππεύζπλνο ελήιηθαο, ζηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ( Internet 1). 

Όια ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξζεθαλ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πνιύ ζεηηθά, όηαλ 

ππάξρεη κηα ηζνξξνπία, αληίζεηα ζα κπνξνύζαλ λα απνβνύλ αξλεηηθά όηαλ ραζνύλ 

θάπνηα όξηα θαη ν εθπαηδεπηηθόο θύγεη από ην ξόιν ηνπ, ιόγσ πξνζσπηθώλ ηνπ 

αλαγθώλ. Η έιιεηςε ζεηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ απνηειεί αίηην δεκηνπξγίαο 

εληάζεσλ, αληηπαξαζέζεσλ θαη άγρνπο, ή αθόκα θαη απνρήο από ηα  καζήκαηα, ελώ 

απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ ε  εμνκάιπλζή ησλ 

εληάζεσλ απαηηεί ρξόλν θαη ζπλεξγαζία. Αληίζηνηρα, αλ νη ζρέζεηο κεηαμύ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ δηέπνληαη από εκπηζηνζύλε, ηζόηηκε απνδνρή θαη  

ζεβαζκό, νη ζπγθξνύζεηο πεξηνξίδνληαη, εμαζθαιίδεηαη ρξόλνο θαη δηάζεζε γηα  

δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αιιά θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ θαη εμσζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Αλαγλσζηνπνύινπ.,2005). 

Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ - µαζεηώλ παίδνπλ ζεµαληηθό ξόιν 

ζην παηδαγσγηθό/δηδαθηηθό πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη θαιό ζα ήηαλ ν θάζε 

εθπαηδεπηηθόο λα ζπµπεξηιάβεη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη λα 

ιαµβάλεη ππόςε ηνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 

Έπεςνα 
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Οη ζρέζεηο κεηαμύ θαζεγεηώλ-καζεηώλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ΓΕΛ Νηθήζηαλεο, αμηνινγνύληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί κεηά από ηελ παξαηήξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηώλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαζώο θαη από ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε ζύληνκα εξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζηεθαλ.  

Δνζήθαλε  9 εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο καο. Οη απαληήζεηο πνπ  πήξακε ήηαλ 

αλώλπκεο. 

 

Σηνλ Παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη εξσηήζεηο. 

α/α Εξσηήζεηο 

1 Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ επθαηξίεο θαη αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα 

δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο. 

2 Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ δηέπνληαη από ηηο αξρέο 

ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο. 

3 Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε επαηζζεζία, δηαθξηηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ 

απαηηνύκελε ζπλέπεηα, κε γλώκνλα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

4 Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ 

ζπκβάιινπλ ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

5 Οη θαζεγεηέο καο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

6 Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ελσκέλνη θαη δελ ρσξίδνληαη ζε 

αληηκαρόκελεο παξέεο. 

7 Σην ζρνιείν καο, αηζζάλνκαη όηη νη Καζεγεηέο κνπ κε απνδέρνληαη θαη κε 

εθηηκνύλ. 

8 Οη θαζεγεηέο κνπ είλαη δίθαηνη καδί κνπ. 

9 Γεληθά πώο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε θαζεγεηώλ -καζεηώλ ζην ζρνιείν ζνπ; 

 

Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζε θάζε εξώηεζε. 

Γηα ηελ Εξώηεζε 1 
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Γηα ηελ Εξώηεζε 2 
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Σςμπεπάζμαηα  

Από ηελ πιεπξά ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ, νη καζεηέο δηαθαηέρνληαη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό από ην αίζζεκα ηεο απνδνρήο θαη ηεο εθηίκεζεο. Αθόκε, ληώζνπλ όηη νη 

θαζεγεηέο ηνπο ζα ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε κία δπζθνιία. Από ηελ παξαηήξεζε 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ δηαιεηκκάησλ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη νη νκάδεο (παξέεο) ησλ καζεηώλ δελ έρνπλ απζηεξά όξηα 

(ε ζύλζεζε ηνπο αιιάδεη ζπρλά), αιιά θαη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ απηώλ. Άιισζηε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα κηθξή ηνπηθή θνηλσλία, γλσξίδνληαη πνιιά ρξόληα θαη απηό 

ζπκβάιιεη ζηελ ύπαξμε νκαιώλ ζρέζεσλ.  Επηγξακκαηηθά νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ-

καζεηώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αμηνινγείηαη πσο βξίζθνληαη ζε θαιό επίπεδν κε ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία λα ππεξηεξνύλ έλαληη ησλ αξλεηηθώλ. Υπάξρεη γεληθά  θηιηθό θιίκα 

θαη αξκνληθέο ζρέζεηο, ρσξίο λα παξαηεξνύληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

παξαβαηηθόηεηαο. Δελ παξαηεξνύληαη πεξηζηαηηθά απνθιεηζκνύ ή πεξηζσξηνπνίεζεο 

καζεηώλ, ελώ αθόκε θαη νη ειάρηζηνη αιινδαπνί καζεηέο ή νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απόιπηα απνδεθηνί από ηελ νκήγπξε. Οη καζεηέο 

βνεζνύλ πξόζπκα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ θάπνηα αλάγθε θαη επηθξαηεί 

θιίκα αιιειεγγύεο, αλεμαξηήησο θύινπ ή πξνέιεπζεο.   
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