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Πεπίλητη 

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 επί κέξνπο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο θαη δεμηφηεηέο πνπ 

απαηηνχληαη, ψζηε λα είλαη απηή πην απνηειεζκαηηθή, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κάζεζεο ζε θάζε ειηθία. Ζ παηδαγσγηθή πξάμε απνθηά ππφζηαζε κφλν 

κέζα απφ ηελ άκεζε θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ παηδαγσγνχ θαη 

παηδαγσγνχκελσλ. Ο ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ είλαη ζεζκηθά πξνθαζνξηζκέλνο θαη ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο, αθνχ πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο 

θαη ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, απφ ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηηθφ, επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ, ην ςπρνινγηθφ θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. ηε κειέηε απηή παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε θαη αλαιχνληαη νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ καζεηή ζε απηή. 
 

Λέξειρ κλειδιά: Δπηθνηλσλία, ζρνιηθή ηάμε, ςπρνζπλαηζζεκαηηθό θιίκα. 

 
Ειζαγυγή - Η ανθπώπινη επικοινυνία 

Σν θνηλσληθφ, ην πνιηηηζηηθφ, αθφκα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ βηψλεηαη γηα 

θάζε άλζξσπν, πξσηαξρηθά, κέζα απφ πξνζσπηθέο, πξφζσπν κε πξφζσπν, ζρέζεηο 

(Γθφηνβνο, 1997). Κάζε αλζξψπηλε ζρέζε νξίδεηαη θαη απνθηά ππφζηαζε κέζα απφ 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ΄ απηή. Ζ δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ κέζα ζε έλα πιαίζην, νη νπνίνη κνηξάδνληαη ελαιιάμ ηνπο 

ξφινπο ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ δέθηε κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ, φπνπ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο θέξνπλ ακνηβαία ηελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ 

λνήκαηνο (Verderber & Verderber, 2006). Κάζε άλζξσπνο, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, αλαδεηά θαη δηεθδηθεί ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν αλαθνξάο ηνπ (Dreikurs, 1975). Όηαλ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ, 

θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ή ην βαζκφ εμνηθείσζεο 

πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζά ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο -φπσο φιεο νη 

ηθαλφηεηεο- είλαη έκθπηε ζε θάζε άλζξσπν. Οη επί κέξνπο, φκσο, ηερληθέο θαη 

δεμηφηεηέο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη δπλαηφ λα δηδαρζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κάζεζεο γηα θάζε άλζξσπν θαη ζε θάζε ειηθία.  

Καζψο νη θνηλσλίεο αλαπηχζζνληαη θαη απνθηνχλ νινέλα πην ζχλζεην 

ραξαθηήξα θαη νη απαηηήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο απμάλνληαη 

ζπλερψο, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. ήκεξα, κε ηελ αλάδεημε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο σο κείδνλ 
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θνηλσληθφ αγαζφ, ππάξρεη πεξηζζφηεξν απφ άιινηε ε αλάγθε λα είλαη νη άλζξσπνη 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ επηθνηλσλία ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα (θνηλσληθά, 

επαγγεικαηηθά, πξνζσπηθά) θαη λα βξίζθνπλ νπζηαζηηθέο δηεμφδνπο αθφκα θαη ζηηο 

πην δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δεδνκέλε ζρέζε πξέπεη λα απνθνκίδνπλ ηελ εληχπσζε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά είλαη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ην 

είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο θαη φηη ε επηθνηλσλία ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ζ επηθνηλσλία είλαη θαηάιιειε φηαλ 

ζπκκνξθψλεηαη θάζε θνξά σο πξνο ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

αλακέλνληαη ζε κηα δεδνκέλε ζρέζε, ελψ είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ επηηπγράλεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο (Spitzberg, 1997).  

Σν θαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο είλαη ζχλζεην θαη ν ηξφπνο πνπ 

γίλεηαη απηφ θαηαλνεηφ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, ζε φιεο ηνπο ηηο πηζαλέο κνξθέο (Μπαθηξηδήο, 2003). Ζ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα θάζε αλζξψπνπ απμάλεη φζν απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζρέζε, ε 

πεπνίζεζή ηνπ φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

πεξίζηαζεο θαη ε πξφβιεςή ηνπ φηη ζα ππάξμεη πξνζσπηθφ φθεινο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή. Ο ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο, ην πιαίζην (θπζηθό, θνηλσληθό, 

ηζηνξηθό, πνιηηηζκηθό), νη θαλφλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αλζξψπσλ ζην πιαίζην απηφ, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (αηνκηθά, πνιηηηζηηθά, θιπ.), πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη 

επεξεάδνπλ ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί.  
 

Σο τςσοζςναιζθημαηικό κλίμα και η επικοινυνία μέζα ζηη ζσολική ηάξη  

ην ζχζηεκα θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί 

έλα ππνζχζηεκα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί  κηα 

κηθξή θαη απηφλνκε ζρεηηθά κνλάδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο αίζνπζαο θαη ηε ρσξνηαμηθή δηάηαμε ησλ επίπισλ, ηελ 

νκάδα ησλ καζεηψλ κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αλαπηχζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Μέζα ζηε ιεηηνπξγία, ινηπφλ, ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θάζε ζρνιηθήο ηάμεο δηακνξθψλεηαη έλα πνιχπινθν πιέγκα 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δαζθάινπ-καζεηψλ, αιιά θαη καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

Σα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα θάζε ζρνιηθήο 

ηάμεο. αλάγνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: α. ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, πνπ αθνξά 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπλνρή ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ 

ςπρνπλεπκαηηθή δηέγεξζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ηε ζρνιηθή 

εξγαζία, β. ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, πνπ αθνξά ζηηο δηακαζεηηθέο 

ζρέζεηο, ηε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη ην αληαγσληζηηθφ ή ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη γ. 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ πνηφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα επίπεδα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

εξγαζίαο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα. Σν ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα, επνκέλσο, θάζε 

ζρνιηθήο ηάμεο, είλαη νπζηαζηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

θαη βηψλνπλ ηηο ςπρνθνηλσληνινγηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηή, ζηα 

δηάθνξα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 1998α).  
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Ζ παηδαγσγηθή πξάμε απνθηά ππφζηαζε κφλν κέζα απφ ηελ άκεζε θαη 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ παηδαγσγνχ θαη παηδαγσγνχκελσλ Μηα λέα 

ςπρνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, επνκέλσο, επηβάιιεη ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ πνιχπιεπξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ επηθνηλσλία απηή, κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, 

ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ ξφινπ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. 
 

Οι διαζηάζειρ ηηρ επικοινυνίαρ ζηην παιδαγυγική ζσέζη 

Δθπαίδεπζε, είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε κνξθή παηδείαο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

θξάηνο. Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε θξαηηθή εθπαίδεπζε δηεπξχλζεθε θαη 

απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά ειηθίαο απφ έμη εηψλ θαη πάλσ. Ζ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

ζηελ επνρή καο είλαη επνκέλσο έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ αγσγή, 

ηε κφξθσζε θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ, 

κε φξνπο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο. ηα πιαίζηα απηά, ν ζθνπφο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ είλαη απφιπηα πξνθαζνξηζκέλνο 

θαη ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλνο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο, θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπ έξγνπ ην νπνίν αθνξά ζηελ 

αγσγή θαη ηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ ηνπ, δηαθνξνπνηείηαη θάζε θνξά κε βάζε ηξεηο 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε 

ζπγθξφηεζή ηνπ: α) κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ 

θαιείηαη λα δηδάμεη, β) απφ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ην κάζεκα θάζε θνξά, θαη γ) απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ζπλερή 

θαη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 2001).  

Ζ παηδαγσγηθή ζρέζε, πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή, είλαη 

δηαιεθηηθή θαη πξνζσπηθή (Κνζκφπνπινο, 1995). Οη καζεηέο έρνπλ αλάγθε απφ 

θαζνδήγεζε ζηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν ηε 

ζηαδηαθή εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απηνλνκία. Μέζα απφ έλα πιέγκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη αηνκηθψλ πξνζαξκνγψλ, πξέπεη νη φινη νη καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ 

ζηαδηαθά αμίεο θαη λα αλαπηχμνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη απνδεθηά απφ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ θαιή επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν ςπρνπαηδαγσγηθφ 

θιίκα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη ν εθπαηδεπηηθφο. ηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο 

ζρέζεο, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δαζθάινπ θαη 

καζεηψλ, επηδηψθεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, ε θαηάθηεζε δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ε 

εζσηεξίθεπζε ησλ αμηψλ απφ ηνπο καζεηέο (Σζηπιεηάξεο, 2003). Σαπηφρξνλα, φκσο, 

ηθαλνπνηνχληαη θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ ε επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο είλαη αιιεινθεληξηθή (Μπαθηξηδήο, 2003). 
 

Η κοινυνική ένηαξη ηος μαθηηή ζηην ομάδα ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε θαη πξνζαξκνγή θάζε καζεηή μερσξηζηά, ηδηαίηεξα φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε 

θξίζηκεο πεξηφδνπο αλάπηπμεο -φπσο ζηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ή 

ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο- λα δηακνξθψζεη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» κέζα ζηελ 

νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ. Ζ αίζζεζε απηή δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνλ 
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καζεηή, απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ ελζσκάησζε ζηελ νκάδα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο. Ο R. Dreikurs (1975) έγξαςε: «Σν λα αλήθεηο απνηειεί βαζηθή αλάγθε θαη κηα 

απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηνπ άγρνπο είλαη ν θφβνο φηη δελ αλήθεηο».  

ε φ,ηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη δαζθάισλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο, απηέο θαζνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα θιεηζηά δνκεκέλα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξνζαξκνγέο ζην ξπζκφ ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο πνπ 

απαηηνχλ απηά απφ ηνπο καζεηέο αιιά θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ θαη λα ηα πινπνηήζνπλ ζηελ πξάμε. Οη παξεκβάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δηεπζέηεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ψζηε λα πξνάγνληαη θαη λα ελδπλακψλνληαη νη δηακαζεηηθέο 

ζρέζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε φρη κφλν ε θαιή δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

ηνπ θάζε καζεηή κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ, αιιά θαη ε θαιή 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Ζ γεληθή εθηίκεζε πνπ έρνπκε γηα ηελ αμία καο σο άηνκα, αληηπξνζσπεχεη ηε 

ζπλέλσζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ δειαδή πνπ εκείο πηζηεχνπκε φηη έρνπλ νη 

άιινη γηα εκάο (Cooley, 1902, ζην Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). Ζ αιιειεπίδξαζε θάζε 

αλζξψπνπ κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ζηε δσή ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηεη θαη ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαπηχζζεη, ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ αιιά θαη 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ «θαζξεπηηδφκελνπ θνηλσληθνχ 

ηνπ εαπηνχ» (self looking glass). Ο καζεηήο, επνκέλσο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

πεξίνδν αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, έρεη απφιπηε αλάγθε λα βηψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη, ηφζν κε ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ, φζν θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αθφκα, 

φκσο, θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο, ηφηε κφλν αηζζάλεηαη επηβεβαησκέλνο γηα ηηο 

επηινγέο ηνπ, ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ, φηαλ 

απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη άκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ αιιά θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ, πνπ ππεξεηνχλ ζην ίδην ζρνιείν. Ο βαζκφο ηεο πξνζσπηθήο 

απνδνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ ηνπ, ηνλψλεη -φπσο είλαη 

θπζηθφ- ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη απνηειεί έλα πνιχ νπζηαζηηθφ θαη ζεηηθφ 

θίλεηξν γηα ηε ζπλέρηζή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  
 

Σο τςσοζςναζθημαηικό κλίμα ηηρ ηάξηρ και η πειθαπσία  
Σν ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο αληαλαθιά ην είδνο, ηε δπλακηθή 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα 

άηνκα ηεο νκάδαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη θαηά θχξην ιφγν ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία, επνκέλσο, ρσξίο λα πζηεξεί ζε κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα, πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη ηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο. Ο δάζθαινο 

ελζαξξχλεη ή απνζαξξχλεη, πξνηξέπεη ή απνηξέπεη, πξνζειθχεη ή απνκαθξχλεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί καδί ηνπο θάζε θνξά. Ζ 

επηθνηλσλία, φκσο, δαζθάινπ-καζεηψλ γηα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη αθελφο λα 

θαηνρπξψλεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ηάμεο (classroom management) θαη αθεηέξνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηα πιαίζηα απηήο ηε επηθνηλσλίαο 

πεξηιακβάλεηαη δειαδή έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε κηα ρξνληθή 



 5 

πεξίνδν (π.ρ. ζρνιηθφ έηνο, εμάκελν, ηξίκελν θιπ.), νη νπνίεο, κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ζεσξία ηνπ ίδηνπ, κεηνπζηψλνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο αγσγήο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Οη ελέξγεηεο απηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη, επνκέλσο, λα είλαη ζθφπηκεο θαη 

λα εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν θαη καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, κε βάζε 

ηφζν ηηο παξακέηξνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο 

ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ηνπ. 

Αλ, αληίζεηα, νη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα 

εληαίαο ζεψξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ 

ζηε δηαρείξηζε  ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηφηε νη παξεκβάζεηο ηνπ ζα είλαη 

απνζπαζκαηηθέο θαη ζπρλά, ίζσο, αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο, θαζηζηψληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αδχλαηε ηελ απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (Hoover & Kindsvatter, 1997).    

Όπσο θαη ζε θάζε νκάδα, έηζη θαη ζηελ νκάδα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη 

απαξαίηεηε ε επηβνιή νξίσλ, έλα ζχζηεκα δειαδή πεηζαξρίαο (discipline). Όπσο 

κάιηζηα αλαθέξεη ν Μαηζαγγνχξαο (1998α), ην ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

ππνρξεσηηθφ, ην επηζπκεηφ ή ην απαγνξεπκέλν. Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηελ 

έρεη ν εθπαηδεπηηθφο. Οη θνηλσληθνί ξφινη δάζθαινπ-καζεηή είλαη θνξηηζκέλνη κε 

πνιιά θνηλσληθά ζηεξεφηππα ή πξνθαηαιήςεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα «θαιόο 

καζεηήο είλαη ν ήζπρνο καζεηήο», ή «νη θαινί καζεηέο είλαη ππάθνπνη θαη νη θαθνί 

καζεηέο είλαη άηαθηνη» θιπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, φκσο, νθείιεη λα εληνπίδεη θαη λα 

ειέγρεη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ή ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεη ν ίδηνο αιιά θαη νη 

καζεηέο ηνπ, λα ηξνπνπνηεί αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα αμηνπνηεί 

δεκηνπξγηθά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ, κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ αιιαγή ησλ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηάζεσλ. 
 

Μονηέλα ηγεζίαρ ζηη ζσολική ηάξη 

 Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

αηφκσλ, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ θαη θαζνδεγνχλ αλζξψπνπο ή ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, θαηά ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη θάησ απφ νκαδηθέο ζπλζήθεο, είλαη 

αιιεινεμαξηψκελεο (Hollander, 1978). Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη 

ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο (personal leadership style) απφ ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηηθφ, επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ επηινγή απηή φρη κφλν πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά 

δεκηνπξγεί θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο 

ηάμεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο γεληθφηεξα. Σν δαζθαιηθφ απηφ ζηπι άζθεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ, φπσο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «θξπθνχ πξνγξάκκαηνο»  ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

χκθσλα κε ηνπο Lippit & White (1943, ζην Κνθθηλάθε, 2005), ππάξρνπλ 

ηξία κνληέια εγεζίαο ζηελ ηάμε: ην απηαξρηθό, ην δεκνθξαηηθό θαη ην θηιειεύζεξν 

(laissez-faire). Όπσο θάλεθε απφ ηηο κειέηεο πνπ δηεμήγαγαλ νη εξεπλεηέο απηνί ζε 

ζρνιηθέο ηάμεηο, κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ απηαξρηθνχ εγέηε κέζα ζηελ ηάμε 

ππήξρε παξαγσγηθφηεηα απφ ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ, αιιά ην θιίκα κέζα ζηελ 
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νκάδα ήηαλ επηζεηηθφ. Οη  δεκνθξαηηθνί εγέηεο, αληίζεηα, δεκηνχξγεζαλ θηιηθφ 

θιίκα θαη ε νκάδα είρε ζεκαληηθφ έξγν, ρσξίο κάιηζηα απηφ λα επεξεάδεηαη απφ ηε 

θπζηθή ηνπο παξνπζία. Οη θηιειεχζεξνη, ηέινο, εγέηεο, αλ θαη δεκηνχξγεζαλ έλα 

θηιηθφ θιίκα, δελ θαηφξζσζαλ λα θαηεπζχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ νκάδα πξνο ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Μάιηζηα, ε νκάδα ησλ καζεηψλ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθή θαηά ηελ απνπζία ηνπο. 

Ο Bales (1950, ζην Γεψξγαο, 1989), δηαθξίλεη ηνπο εγέηεο ζε 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο πξνο ην έξγν (task orientierd) θαη ζε πξνζαλαηνιηζκέλνπο πξνο 

ην θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα (socio-emotional specalists). Καηά ηελ άπνςή 

ηνπ, νη δχν απηέο δηαζηάζεηο είλαη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο θαη ν ίδηνο εγέηεο δελ 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη ζηνπο δχν απηνχο ξφινπο ηαπηφρξνλα. Πην 

ζχγρξνλνη εξεπλεηέο, φκσο, αλαηξέπνπλ ηελ άπνςε απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη νη δπν 

απηέο δηαζηάζεηο δε ζπλδένληαη νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο θαη φηη νη απνηειεζκαηηθνί 

εγέηεο έρνπλ επηδφζεηο πάλσ απφ ην κέζν φξν θαη σο πξνο ηελ επηβνιή δνκήο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (initiating structure) αιιά θαη σο πξνο ην ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αηνκηθή επεκεξία (consideration) ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ην 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο γεληθφηεξα (Stogdill, 1974. Sorrentino & Field, 

1986). Γεγνλφο, πάλησο, παξακέλεη, φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη θνξέαο πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηξηπιή εμνπζία: λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή θαη εθηειεζηηθή 

(Μαηζαγγνχξαο, 1998β). Γειαδή, είλαη απηφο πνπ βάδεη ηνπο θαλφλεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, απηφο πνπ 

απνθαζίδεη ηηο πνηλέο θαη, φηαλ ρξεηάδεηαη, είλαη απηφο πνπ ηηο εθηειεί, ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 
 

Μονηέλα επικοινυνίαρ ζηη ζσολική ηάξη     

χκθσλα κε ηνλ Mialaret (1991), ηξία είλαη ηα βαζηθά κνληέια επηθνηλσλίαο 

ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε: ην δαζθαινθεληξηθό, ην καζεηνθεληξηθό θαη ην 

επηθνηλσληνθεληξηθό κνληέιν. ην δαζθαινθεληξηθό κνληέιν ε επηθνηλσλία είλαη 

γξακκηθή (πνκπφο – κήλπκα - δέθηεο) θαη κνλφδξνκε, πξνβάιινληαο θπξίσο ην 

απζηεξφ θαη ειεγθηηθφ πξφηππν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζεσξείηαη ζήκεξα ην πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ κνληέιν γηα ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ επηθνηλσλίαο ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα 

ζηελ ηάμε. Σν καζεηνθεληξηθό κνληέιν, αληίζεηα, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο 

πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, αθνχ απηνί είλαη θαη νη ηειηθνί 

απνδέθηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη πειάηεο ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1969). 

ηελ αιινθεληξηθή απηή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη ηηο δηαζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα 

ζπιιακβάλεη ηα κελχκαηα πνπ απηνί εθπέκπνπλ ρσξίο λα ηα παξαπνηεί θαη δίρσο λα 

ηα αλαπιαηζηψλεη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη επηζπκίεο (Μπαθηξηδήο, 

2003). Σέινο, ην επηθνηλσληνθεληξηθό κνληέιν επηηξέπεη ηε δπαδηθή ελφηεηα κεηαμχ 

δαζθάινπ-καζεηή (Φξάγθνο, 1993) θαη νξίδεηαη απφ ηε ζπλαληεζηαθή θαη 

αιιεινδηακνξθσηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ 

πξνζψπσλ. Σν κνληέιν απηφ απνηειεί ην θπθιηθφ-νιηζηηθφ ζρήκα επηθνηλσλίαο, 

φπνπ φια ηα ζπκκεηέρνληα κέιε είλαη ελεξγά θαη ζπκκεηέρνπλ απφ ηζνδχλακε ζέζε. 

Σν ελδηαθέξνλ ζην κνληέιν απηφ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζρέζεηο θαη 

ιηγφηεξν ζηα ίδηα ηα πξφζσπα.  

Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνζδηνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, ελψ πξνυπνζέηεη αθφκα θαη ρσξνηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηαξξπζκίζεηο 
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ησλ επίπισλ ηεο ηάμεο, ψζηε ε δηάηαμή ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Ζ παξαδνζηαθή δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ κε ηελ έδξα δίπια 

θαη κπξνζηά ζηνλ πίλαθα, εμππεξεηεί θαηά θχξην ιφγν ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο 

κε βάζε ην παξαδνζηαθφ, δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Ζ θπθιηθή-κεησπηθή δηάηαμε 

ησλ ζξαλίσλ ηξνπνπνηεί δξαζηηθά ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ 

ηάμε θαη κπνξεί λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ηέινο 

(βι. Μαηζαγγνχξαο, 1997), κε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ πνπ δηεπθνιχλεη ην ζρεκαηηζκφ 

κηθξφηεξσλ νκάδσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επηθνηλσληνθεληξηθνχ κνληέινπ. Οη παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζέκα ηεο 

δηάηαμεο ησλ ζξαλίσλ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ηεο ηάμεο.  
 

Πποϋποθέζειρ δημιοςπγίαρ θεηικού κλίμαηορ ζηη ζσολική ηάξη 

Ζ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία είλαη ζπζρεηηζηηθή θαη εθδειψλεηαη άκεζα κε 

ηε ζηνξγή θαη ηνλ έιεγρν, κε ιεθηηθφ θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν (Verderber & Verderber, 

2006). Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλ ζα είλαη θηιηθέο, 

ερζξηθέο, αδηάθνξεο θιπ., εμαξηάηαη άκεζα απφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη. Θεηηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο ππάξρεη φηαλ ελζαξξχλεηαη ε ακνηβαία θαη 

ηθαλνπνηεηηθή αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη 

ε επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηγξαθηθή, αλνηρηή, ίζε θαη επέιηθηε (Verderber 

& Verderber, 2006). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία θαη ηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Πεξηγξαθηθή νκηιία έρνπκε, 

φηαλ απφ φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο παξαηίζεληαη ηα γεγνλφηα κε γιψζζα 

αληηθεηκεληθή θαη απνθεχγνληαη ηα αμηνινγηθά ζρφιηα θαη ε άζθεζε θξηηηθήο γηα 

ηνπο άιινπο (Gibb, 1961).  

Ο εθπαηδεπηηθφο, σο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ηα ζρφιηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ απνπζία επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, κε ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε 

αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή πξάμεηο ησλ άιισλ νδεγεί ζε 

παξεμεγήζεηο θαη δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο, εηδηθά φηαλ απηέο είλαη πξνζσπηθέο 

απφςεηο, αξλεηηθέο γηα ην ζπλνκηιεηή ή εληειψο αληίζεηεο κε ηηο απφςεηο ηνπ 

ζπλνκηιεηή. Ζ ζαθήλεηα ησλ κελπκάησλ θαη ε αθξίβεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

δεκηνπξγεί, αληίζεηα, επλντθέο ζπλζήθεο ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Αλνηρηή 

νκηιία είλαη φηαλ ην ζέκα θαη ν ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη άκεζα, πξνθαλή θαη 

γλσζηά ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ. Ηζόηεηα ζηελ 

επηθνηλσλία, ζεκαίλεη θπξίσο απνθπγή εθθξάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ ή θηλήζεσλ, πνπ 

κπνξεί λα ππνδειψλνπλ ακθηζβήηεζε θαη ππνηίκεζε ηνπ ζπλνκηιεηή. Δπειημία, 

ηέινο, είλαη ε απνθπγή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ππνζηήξημεο άθακπησλ 

ζέζεσλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο θαη ε δηαηχπσζε δνγκαηηθψλ απφςεσλ. Δίλαη θαλεξφ, 

φηη νη παξαπάλσ αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

βξνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηε δηακφξθσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σν πξαγκαηηθφ θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή, ην ρακφγειν θαη ν 

επράξηζηνο ηφλνο ζηε θσλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε βιεκκαηηθή θαη ίζσο θαη ε απηηθή 

επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη κεξηθά απφ ηα 

κε ιεθηηθά ζήκαηα πνπ εθδειψλνπλ ηε ζηνξγή ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάινπ-

καζεηψλ. Ο έιεγρνο, αληίζεηα, θαλεξψλεη ζε πνην βαζκφ ν έλαο θπξηαξρεί πάλσ ζηνλ 

άιιν, κέζα ζε κηα ζρέζε. Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ή 
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ζπκκεηξηθφο, ζε βαζκφ πνπ λα θαζνξίδεη θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο ζε ζπκπιεξσκαηηθή 

ή ζπκκεηξηθή, αληίζηνηρα (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). ε κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε, παξαδείγκαηνο ράξε, φηαλ ηα κελχκαηα ηνπ ελφο αηφκνπ ζα 

ππνλννχλ θπξηαξρία, ηα κελχκαηα ηνπ άιινπ ζα απνδέρνληαη απηή ηελ θπξηαξρία. ε 

κηα ζπκκεηξηθή ζρέζε, αληίζεηα, ππάξρεη ελαιιαγή ηνπ ειέγρνπ ζηελ επηθνηλσλία 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ζρέζεηο φπνπ ππάξρεη ελαιιαγή ηνπ ειέγρνπ είλαη πην 

ζηαζεξέο ζηελ εμέιημή ηνπο θαη απνηξέπνληαη νη βίαηεο θαη απφηνκεο εθξήμεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Δίλαη ζθφπηκν, ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαρσξεί πξσηνβνπιίεο ζηνπο 

καζεηέο ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ηάμεο κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο. Ο εμαλαγθαζκφο θαη ε επηβνιή ηεο απζεληίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, φπνπ κφλν απηφο απνθαζίδεη γηα φια φζα 

αθνξνχλ ηελ νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ, ζεσξψληαο ηνπο καζεηέο ηνπ «απξηφξη» σο άηνκα 

κεησκέλεο ηζρχνο ιφγσ ειηθίαο, δε δεκηνπξγεί ζπκκεηξηθέο ζρέζεηο θαη δηαηαξάζζεη 

ην ζεηηθφ θιίκα ζηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κε φζα θάλεη ή φζα πηζαλφλ 

παξαιείπεη λα θάλεη -ρσξίο πνιιέο θνξέο θη ν ίδηνο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί- ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνζαξκνγή θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. χκθσλα κε ηνλ Brophy (1986), 

ππάξρεη ν απνηειεζκαηηθφο θαη ν αλαπνηειεζκαηηθφο έπαηλνο ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή. Ο απνηειεζκαηηθφο έπαηλνο πξνυπνζέηεη φηη ζα είλαη 

εηιηθξηλήο, ζα ακείβεη ηελ επίδνζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηά ζηνπο καζεηέο θξηηήξηα, ζα εζηηάδεη ζηελ αηνκηθή βειηίσζε ηνπ θάζε 

καζεηή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ζα θαηεπζχλεη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά 

φισλ ησλ καζεηψλ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, νη 

ζεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγνχλ έλα γεληθφηεξα επλντθφ 

πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ 

κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο λα ρεηξίδεηαη 

ζσζηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ, λα δηαηεξεί ζηαζεξή θαη ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληί ηνπο, αθφκα θαη φηαλ ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ. 
 

Ανηαγυνιζηικό και ζςνεπγαηικό κλίμα ζηην ηάξη  

Ο αληαγσληζκφο ή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

αηνκηθέο επηδφζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, είλαη έλαο αθφκα θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Θεηηθφ θιίκα ζεκαίλεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

αίζζεκα επάξθεηαο θαη απνπζία θφβνπ γηα πηζαλή απνηπρία. Πσο νξίδεηαη φκσο ν 

αληαγσληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία; Ο Σάηζεο (1994, ηνκ. β΄, ζει.120) γξάθεη: 

«Αληαγσληζκφο είλαη επνκέλσο ε θνηλσληθή εθείλε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία θάζε 

ζπκκεηέρνλ κέινο επηδηψθεη λα πεηχρεη θάπνην ζηφρν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αθνινπζψληαο νξηνζεηεκέλνπο ηξφπνπο δξάζεο θαη ππεξηεξψληαο ή απνθιείνληαο 

ηνπο άιινπο». χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ ηνπ Deutsch (1962) γηα ηε ζπλεξγαζία: «νη 

αηνκηθνί ζηφρνη ησλ κειψλ είλαη ζπλδεδεκέλνη, ψζηε λα ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ 

ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ θαζ’ ελφο». Δίλαη θαλεξφ φηη θάησ απφ ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ε επηηπρία ηνπ ελφο πξνυπνζέηεη ηελ απνηπρία θάπνηνπ άιινπ, ελψ ζε 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο ε επηηπρία ηνπ ελφο εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ επηηπρία ησλ 

άιισλ. Ζ απιή, φκσο, αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο δελ επαξθεί 

απφ κφλε ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο. Ζ ιέμε θιεηδί, γηα ηε 

ζπλεξγαζία είλαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ επηδηψμεσλ αλάκεζα 
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ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ ζηφρσλ εληζρχεη ζπλνιηθά ην αίζζεκα 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πγηή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ 

καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Lewin (1948), νκάδα είλαη έλα δπλακηθφ ζχλνιν αηφκσλ, 

βαζηζκέλν φκσο ζηελ αιιειεμάξηεζε θαη φρη ζηελ νκνηφηεηα αλάκεζά ηνπο. Μέζα 

ζηελ νκάδα, ν θάζε καζεηήο ληψζεη ηελ αζθάιεηα λα αγσλίδεηαη γηα λα εθπιεξψλεη 

ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, αλαπηχζζνληαο πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ππεπζπλφηεηαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φινη νη καζεηέο λα βηψλνπλ θαη λα γεχνληαη ηε ραξά ηεο επηηπρίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο, αθνχ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Bass (1960), κε ηνλ φξν νκάδα ελλννχκε έλα 

ζχλνιν αηφκσλ, πνπ ε χπαξμή ηνπ δίλεη θάπνηα επραξίζηεζε ζηα  κέιε ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Dreikurs (1975), φζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεηαη έλαο 

καζεηήο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηελ νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ, ηφζν θαιχηεξα 

πξνζαξκνζκέλνο είλαη. ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν εξγαζίαο, φκσο, νη αηνκηθνί ζηφρνη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο νκαδηθνχο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αίζζεκα ζηγνπξηάο γηα 

φινπο θαη απμάλεη ζεακαηηθά ηε ζπλνρή ηεο ηάμεο. Σα επίπεδα άγρνπο είλαη κεησκέλα 

θαη κφλν ην δεκηνπξγηθφ άγρνο ππάξρεη, γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ 

ζηφρσλ. Οη θνηλνί ζηφρνη ζπλδένπλ κε βαζχηεξνπο δεζκνχο θηιίαο ηνπο καζεηέο 

κεηαμχ ηνπο. Σν θαίξην εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 

αλ ην αληαγσληζηηθφ θιίκα επλνεί θαη πξνάγεη ηε κάζεζε, πνπ είλαη βαζηθή επηδίσμε 

ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ έξεπλεο απνδεηθλχεηαη (Slavin,1995. Gilles, 2003) φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά αλψηεξα απφ 

απηά ηνπ αληαγσληζκνχ, ρσξίο ηαπηφρξνλα νη αηνκηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ λα 

πζηεξνχλ. Ο αληαγσληζκφο κέζα ζην ζρνιείν, σο ζηξαηεγηθή κάζεζεο, ππνβαζκίδεη 

θαη «απαλζξσπίδεη» ηηο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα νη «αδχλαηνη» καζεηέο λα 

αδξαλνπνηνχληαη θαη λα γίλνληαη παζεηηθνί δέθηεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Ζ ζπκπεξηθνξά θάζε αλζξψπνπ ζηελ επηθνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ζρεκαηίζεη απηφο γηα ηνπο άιινπο θαη θηιηξάξεηαη θάζε θνξά 

κέζα απφ ηελ πξνδηακνξθσκέλε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. Οη 

αδχλαηνη καζεηέο, έρνληαο βηψζεη πνιιαπιέο απνγνεηεχζεηο θαη απνξξίςεηο ζην 

ζρνιηθφ ζχζηεκα ζηεξνχληαη πξννδεπηηθά ηεο ηθαλφηεηαο λα απηνπξνζδηνξίδνληαη 

ζεηηθά, κέζα απφ κηα ηζφξξνπε, δπλακηθή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο αιιά θαη ην άκεζν ζρνιηθφ θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

(Εεξγηψηεο, 1998). Μέζα απφ απηή ηε «καζεκέλε αδπλακία» ηνπο (Torgesen, 1977) 

ζρεκαηίδνπλ ηειηθά αξλεηηθή απηνεηθφλα (self image) θαη έρνπλ ρακειή 

απηνεθηίκεζε (self/ esteem), κε φια ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη 

απηφ γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο γεληθφηεξα. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη 

ε Μαθξή-Μπφηζαξε (2001), αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο λνκίδνπκε φηη 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηνπο επαηλνχκε γελλαηφδσξα ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ηνπο δείμνπκε φηη 

αμίδνπλ, δελ ππάξρεη θακηά εγγχεζε κε πνηνλ ηξφπν ζα εξκελεχζνπλ απηνί ηε 

ζπκπεξηθνξά καο θάζε θνξά. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη, 

κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ψζηε λα πξνάγνληαη θαη λα 

ελδπλακψλνληαη νη δηακαζεηηθέο ζρέζεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε νκαδηθή φζν 

θαη ε αηνκηθή επηηπρία φισλ, ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Ο μαθηηήρ ζηην παιδαγυγική ζσέζη 

Ο καζεηήο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε δελ είλαη έλαο παζεηηθφο δέθηεο, πνπ απιά 

δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ παηδαγσγνχ ηνπ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ Goffman (1974), είλαη έλαο δπλακηθφο κεηαζρεκαηηζηήο πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα κελχκαηα πνπ πξνζιακβάλεη θαη δεκηνπξγεί ηε 

δηθή ηνπ πξνζσπηθή εηθφλα γηα ηε ζρέζε θαη ηνλ «άιιν». Ο καζεηήο, δειαδή, κέζα 

απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ηηο θνηλσληθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο 

θάλνληαο αλαπιαηζίσζε ησλ κελπκάησλ πνπ πξνζιακβάλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κε βάζε ηε δηάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε 

ηε ζηηγκή εθείλε. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ν καζεηήο, σο 

ςπρνζσκαηηθφο νξγαληζκφο, επηδέρεηαη κφλν ηηο ηξνπνπνηήζεηο εθείλεο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ θαη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηνπ ζρεηίδνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν –ζεηηθά 

ή αξλεηηθά- κε ην ζπκθέξνλ ηνπ, έηζη φπσο ν ίδηνο ην αληηιακβάλεηαη θαη ην βηψλεη 

θάζε θνξά (Φξάγθνο, 1993).  

Σφζν ηα παηδηά φζν θαη νη έθεβνη -γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ε θάζε ειηθηαθή 

νκάδα- δελ εθθξάδνπλ πνιιέο θνξέο κε αθξίβεηα νχηε ηηο ζθέςεηο ηνπο, νχηε πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ν 

εθπαηδεπηηθφο, αθνχ αθνχζεη πξνζεθηηθά ηηο απφςεηο ηνπο, λα αλαδηαηππψλεη θαη λα 

επαλαιακβάλεη πνιιέο θνξέο ην λφεκα φζσλ εθείλνο έρεη θαηαιάβεη απφ ηε 

ζπλνκηιία, ψζηε λα είλαη ηειηθά βέβαηνο φηη έρεη εξκελεχζεη ζσζηά ηα ιεγφκελα ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Απηφ βνεζά ζηελ απνθπγή παξεμεγήζεσλ ζηελ επηθνηλσλία, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζπρλέο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηδηαίηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηε 

δηαθνξά ειηθίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ην δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθνληαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ηνπ. Ζ 

αλαδηαηχπσζε ησλ ηδεψλ ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε, φπσο αλαθέξνπλ νη Verderber & Verderber (κηθξ. 2006), φηαλ: 1. ην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο είλαη ζνβαξφ θαη ελδερφκελε παξεξκελεία ηνπ ζα είρε 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο, 2. ην πεξηερφκελν είλαη καθξνζθειέο θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα καο 

δηαθχγεη θάηη, 3. ην κήλπκα πεξηιακβάλεη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ είλαη ζε αξγθφ (πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη λένη), 4. ην λφεκα πνπ απνδίδνπκε ζην κήλπκα καο 

θαίλεηαη εμ αξρήο πεξίεξγν θαη αζπλήζηζην, 5. ην κήλπκα έρεη εηπσζεί ππφ 

θαηάζηαζε έληνλνπ ζηξεο ή πίεζεο, νπφηε ν ζπλνκηιεηήο ίζσο δελ ελλννχζε αθξηβψο 

απηφ πνπ είπε, 6. ην κήλπκα καο πξνθάιεζε ηέηνηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ψζηε 

λα είλαη πηζαλφ ε αληίδξαζε απηή λα καο εκπφδηζε λα θαηαιάβνπκε ηελ αθξηβή 

ζεκαζία ηνπ κελχκαηνο.  
 

Η επικοινυνιακή διάζηαζη ηηρ βαθμολογίαρ  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αληαιιαγήο ησλ Thibault & Kelley (1959), 

κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ «αληαιιαγή» 

επηβξαβεχζεσλ θαη θφζηνπο, ε νπνία ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Δπηβξάβεπζε είλαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ επηθνηλσλία, ην θχξνο πνπ απνδίδεη ε ζρέζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην ηειηθφ 

φθεινο πνπ απνθνκίδνπλ απηνί αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ζρέζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Κφζηνο, αληίζεηα, είλαη ν ρξφλνο, ε ελέξγεηα 

πνπ θαηαλαιψλνπλ θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ. Έηζη, νη καζεηέο επηδηψθνπλ 

θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ζηηο νπνίεο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα ηνπο απνδψζεη κηα 

πςειή επηβξάβεπζε θαη ηαπηφρξνλα ζα έρεη έλα ρακειφ θφζηνο. Ζ επηζπκεηή 

αλαινγία κεηαμχ θφζηνπο θαη σθέιεηαο δελ είλαη δεδνκέλε, αθνχ είλαη επηινγή ηνπ 
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αηφκνπ θαη δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, απφ ζρέζε ζε ζρέζε θαη κπνξεί κάιηζηα λα 

δηαθνξνξνπνηείηαη ζηα ίδηα ηα άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνλ θάζε 

καζεηή, κε ην ειάρηζην θάζε θνξά δπλαηφ θφζηνο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή 

επηβξάβεπζε, ρσξίο δειαδή λα δηαθπβεχεηαη ζε θακία πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ 

θχξνο θάζε καζεηή κε κηα απαμησηηθή γη απηφλ βαζκνινγία. ηελ πξάμε απηφ 

ζεκαίλεη, φηη ην άγρνο ηνπ καζεηή γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη ζε ηέηνηα επίπεδα, πνπ ζα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία θαη ηαπηφρξνλα δε 

ζα παξεκπνδίδεηαη ε κάζεζε. Έρεη ινηπφλ κεγάιε ζεκαζία, εθηφο απφ ηελ θαζαξά 

αμηνινγηθή θαη ηαμηλνκεηηθή δηάζηαζε ηεο βαζκνινγίαο, λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη έλα 

βαζηθφ επίπεδν επηηπρίαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίδεη πξνο 

εθηθηνχο θαη πξαγκαηνπνηήζηκνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. θφπηκν είλαη, επνκέλσο, 

λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φρη κφλν ε ηειηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιαλ απηνί θάζε θνξά, 

θαζψο θαη ε βειηίσζε πνπ ζεκείσζαλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο αηνκηθέο επηδφζεηο 

ηνπο.  
 

Λεκηική επικοινυνία ζηη ζσολική ηάξη 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην ζρεκαηηζκφ κελπκάησλ, ζπληζηά ηε ιεθηηθή 

κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζπδήηεζε είλαη ν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο ηξφπνο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεί θαζεκεξηλή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. ηε 

ζρνιηθή ηάμε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ 

ηεο ηάμεο ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νκηιία θαη ζηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, 

ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο φζν θαη γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ θαζαξά ζηελ θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή φκσο ζπδήηεζε, ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ θάζε 

δηαπξνζσπηθνχ επαγγεικαηία φπσο ν εθπαηδεπηηθφο, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο.  

Οη θαλφλεο απηνί, γηα ηε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ, είλαη  

ζχκθσλα κε ηνλ Grice (1975): 1) ε αξρή ηεο πνηόηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, αιεζείο θαη λα κελ ππάξρεη 

ζθφπηκε ηξνπνπνίεζε ηεο αιήζεηαο, 2) ε αξρή ηεο πνζόηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ε ππεξβνιηθή ζπληνκία, φπσο θαη ε ππεξβνιηθή θιπαξία, ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ ή 

ιηγφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απφ φζεο είλαη αλαγθαίεο δελ βνεζνχλ ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα, 

αξρή απαξαίηεηε ζηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 3) ε αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζα 

πξέπεη λα  ζπλδένληαη κε ην ζέκα. Ζ μαθληθή δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο απφ έλαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ε απξφζκελε αιιαγή ζέκαηνο δελ επλνεί ηελ θαιή 

επηθνηλσλία, αληίζεηα δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη ηέινο 4) ε αξρή 

ηνπ ηξόπνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζθέςεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη νξγαλσκέλεο ζε εληαία ελλνηνινγηθά ζρήκαηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ ζπδήηεζε. Οη Bach & Harnish (1979), πξφηεηλαλ αθφκα δπν ζεκειηψδεηο αξρέο 

ζηε δηεμαγσγή κηαο ζπδήηεζεο: ηελ αξρή ηεο εζηθόηεηαο θαη ηελ αξρή ηεο επγέλεηαο.  

ε κηα ζπδήηεζε, επίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

αθνχεη πξνζεθηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ, λα κελ ηνπο δηαθφπηεη θαη λα ηνπο δείρλεη 

έκπξαθηα φηη ιακβάλεη ζνβαξά ππ΄ φςε ηνπ ηηο απφςεηο ηηο νπνίεο εθθξάδνπλ. Οη 
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δεμηφηεηεο απηέο πξνζεθηηθήο αθξφαζεο, φπσο νλνκάδνληαη, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καδί ηνπο. Όπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε 

έξεπλα ζρεηηθά (Καινχξε & Εεξγηψηεο, 2006), νη δεμηφηεηεο δηεμαγσγήο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζπδήηεζεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κάζεζεο θαη 

άζθεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα.  
 

Μη λεκηική επικοινυνία ζηη ζσολική ηάξη 

ηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηφζν ν δάζθαινο φζν θαη νη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ 

έλαλ θνηλά απνδεθηφ θαη ιεηηνπξγηθφ θψδηθα ζπλελλφεζεο θαη ζπκθσλίαο θαη λα 

θαζνξίζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Αλ θαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ην 

1/3 πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ ηάμε, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπάληα ηεο δίλνπλ ηελ αλάινγε πξνζνρή (Βξεηηφο, 1994). Όηαλ φκσο 

ηα ιεθηηθά κελχκαηα ζηελ επηθνηλσλία δελ ζπκθσλνχλ ή ζπγθξνχνληαη κε ηα κε 

ιεθηηθά, ηφηε απηή παξνπζηάδεηαη σο αλεηιηθξηλήο θαη ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

δηαηαξάζζεηαη. Αληίζεηα, ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ιεθηηθά θαη ζηα κε ιεθηηθά 

κελχκαηα πνπ εθπέκπνπκε πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα 

αζθάιεηαο θαη εξεκίαο θαη δελ ηνπο κπεξδεχνπλ. Σα ζεηηθά δειαδή κε ιεθηηθά 

κελχκαηα, πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ, 

εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ 

ζπλνκηιεηή. Θεηηθή φκσο εηθφλα γηα ην ζπλνκηιεηή καο, ζεκαίλεη αληίζηνηρα ζεηηθή 

ηάζε γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο καδί ηνπ.  

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ζεσξείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ην ιφγν, αλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί θαη λα ηνλ 

ππνθαηαζηήζεη πιήξσο. Αληίζεηα κε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία είλαη ζπλερήο. χκθσλα κε ηελ Παπαδάθε–Μηραειίδε (1998), κέζσ ηεο 

κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο έλα άηνκν επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηε λνεηηθή 

θαηάζηαζε ή ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ε πεξηζζφηεξα 

κε ιεθηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Ό,ηη θάλνπκε, αθφκα θαη φ,ηη δελ θάλνπκε ζηε 

δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο κε ηνπο άιινπο, απνηειεί ζηνηρείν ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ν ηξφπνο πνπ θαζφκαζηε ζε κηα θαξέθια ή ζε 

έλα γξαθείν, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ καο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ καο, νη 

κνξθαζκνί, ν ηφλνο θαη ε έληαζε ηεο θσλήο, ην βιέκκα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

βιεκκαηηθή επαθή, ε απηηθή επαθή, νη θσλεηηθέο παξεκβάζεηο θαη νη ήρνη (π.ρ. 

επηθσλήκαηα, επηηνληθά θαηλφκελα ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ,  θιπ.) πνπ ζπρλά 

ζπλνδεχνπλ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ζπληζηνχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο έθθξαζεο θαη 

κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο.  

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία βνεζά θαη δηεπθνιχλεη ην ιφγν, απνηειψληαο ίζσο 

ην ζεκαληηθφηεξν ηξφπν έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μεξηθέο 

θνξέο, κάιηζηα, είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη αλ ζα δεκηνπξγεζεί ή φρη κηα ζρέζε, 

δηακνξθψλεη ηνλ ηχπν αιιά θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο απηήο ηεο ζρέζεο. Σα κε 

ιεθηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαινχληαη γηα  ην ιφγν απηφ θαη «παξάζπξα ηεο 

ςπρήο», αθνχ πνιιέο θνξέο δξνπλ απζφξκεηα, θαη ζε έλα βαζκφ κάιηζηα θαη 

αλεμέιεγθηα. Σν κε ιεθηηθφ θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πεξηζζφηεξν αζαθέο απφ 

ην ιεθηηθφ θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο απνδίδεηαη ζε απηφ εληειψο ππνθεηκεληθφ λφεκα 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε δηαρείξηζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο ακεζφηεηαο, ακνηβαηφηεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη 
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ζεβαζκνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη, επίζεο, λα κπνξεί λα 

απνθσδηθνπνηεί ζσζηά ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ, λα ηα αληηιακβάλεηαη θάζε θνξά θαη λα εξκελεχεη ζσζηά, απνθσδηθνπνηψληαο 

κέζα απφ απηά ηε δηάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  
 

Η ενζςναίζθηζη ζηην παιδαγυγική ζσέζη 

Ζ ελζπλαίζζεζε (empathy), είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο θαιήο ζρέζεο. Δίλαη, νπζηαζηηθά, ε ζέαζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ άιινπ, ε νπνία φκσο πξνυπνζέηεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληαπφθξηζε πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ή εθθξάδεη ηε ζηηγκή εθείλε ν 

ζπλνκηιεηήο καο. Δίλαη ην αλψηεξν ζηάδην ηεο πξνζεθηηθήο αθξφαζεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη απαηηεί ηε ζπλεηδεηή κεηάβαζε απφ ην ξφιν ηνπ απνζηνιέα ζην 

ξφιν ηνπ απνδέθηε. Δλζπλαίζζεζε δειαδή είλαη, ε λνεξή ηαχηηζε κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο ή θαη αθφκα θαη κε ηε λννηξνπία ηνπ άιινπ (Verderber & 

Verderber, 2006). Αλψηεξε κνξθή ελζπλαίζζεζεο είλαη ε αιιαγή ζέζεο, φηαλ 

δειαδή ν έλαο πξνζπαζεί λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (Zillmann, 

1991).  

Ζ ελζπλαίζζεζε πξνυπνζέηεη ην άκεζν θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ην καζεηή θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ σο άηνκν κε αμία. Γελ είλαη 

απιή ζπκπαξάζηαζε ή απιψο ζπλαηζζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη. Ζ ελζπλαίζζεζε πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ζρέζεο, ηελ ππέξβαζε 

ηεο εγσθεληξηθφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα 

πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο ηα βηψλεη. Ζ θαιή 

επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ θαιή γλψζε ηνπ ζπλνκηιεηή καο θαη ζηε γλψζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θάζε θνξά. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, νη νπνίνη φκσο βξίζθνληαη ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ αλαπηπμηαθφ ζηάδην. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα 

γλσξίδεη ηα αλαπηπμηαθά ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα 

πξνζαξκφδεη θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ κέζα απφ 

πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο ή βηψκαηα, ζα ηνλ νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ελζπλαίζζεζεο ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνζπαζεί λα ζθέθηεηαη πσο αηζζάλνληαη νη καζεηέο ηνπ ή πσο κπνξεί 

λα αηζζαλζνχλ απηνί θάζε θνξά, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην φζν θαη ζηελ επηθνηλσλία 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Παηδηά θαη έθεβνη κε κεησκέλε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

αλαγλψξηζεο, δειαδή, θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, 

εθδειψλνπλ πνιχ ζπρλά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, κε ζθνπφ λα πξνμελήζνπλ πφλν 

θαη λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο. πρλά, κάιηζηα, έξρνληαη αληηκέησπνη αθφκα θαη κε ην 

λφκν γηα ηηο πξάμεηο ηνπο απηέο. Με ζπλερή άζθεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε, είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχμνπλ θαη νη καζεηέο απηνί ηνλ αλαγθαίν βαζκφ 

ελζπλαίζζεζεο θαη λα απαιιαγνχλ απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο γηα 

ηνπο ίδηνπο θαη πξνμελνχλ πφλν ζηνπο γχξσ ηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά ζε ζρνιεία ηεο Β. Ακεξηθήο, 

ζεκείσζαλ πνιχ κεγάιε επηηπρία θαη είραλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα.  

πγθεθξηκέλα, ηδξχζεθαλ κέζα ζε δηάθνξα ζρνιεία, εξγαζηήξηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηα γλσζηά σο SOCS (Situations, Options, Consequence, Solutions). Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε ή απηνγλσζία είλαη ην θέληξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, 
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πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ αλαγλψξηζε πξηλ απφ φια ησλ δηθψλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη ηε δεκηνπξγηθή 

ραιηλαγψγεζή ηνπο. Αθφκα, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ηερληθέο αλάπηπμεο 

ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία πγηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, θαζψο θαη ηελ εμεχξεζε ζεηηθψλ θηλήηξσλ 

γηα ηελ απηνξπζκηδφκελε θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη αγσγή αληί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζπλαίζζεκα γηα λα κνξθψζεη, 

εθπαηδεχεη ην ίδην ην ζπλαίζζεκα (Goleman, 1997). Ζ αλάπηπμε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

αθνχ απηέο απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ νηθνδφκεζε πγηνχο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. 
 

Η αςηοαποκάλςτη ηος εκπαιδεςηικού 

Ζ απηναπνθάιπςε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κηαο επηηπρεκέλεο 

ζρέζεο. Κάζε απνηειεζκαηηθή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη έλα βαζκφ 

απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηε κεξηθή γλσζηνπνίεζε βηνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, πξνζσπηθψλ ηδεψλ αιιά θαη ζπλαηζζεκάησλ (Verderber & Verderber, 

2006). Ζ απνθάιπςε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηεο 

θνηλσληθήο δηείζδπζεο, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Altman & Taylor (Altman, 1993). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ζρέζε, κεηαθηλνχληαη ζπλερψο 

θπθιηθά αλάκεζα ζην κεγαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν -πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα 

απφ ηελ απηναπνθάιπςε- θαη ζηε κεγαιχηεξε απφζηαζε, πνπ επηθέξεη ε απφθξπςε 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνζπαζψληαο έηζη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία κέζα 

ζηε ζρέζε θαη απνθεχγνληαο λα «αλνηρηνχλ», πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ήηαλ αλψδπλν 

θαη αζθαιέο γη΄ απηνχο θάζε θνξά.  

Αλ θαη ε απηναπνθάιπςε πεξηιακβάλεη πάληα έλα βαζκφ θηλδχλνπ, φζν πην 

ζηελή είλαη ε ζρέζε ηφζν κεγαιχηεξνο βαζκφο απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

απαηηείηαη, γηα λα δηαηεξεζεί ε ζρέζε απηή. ηελ παηδαγσγηθή ηδηαίηεξα ζρέζε, είλαη 

ζεκαληηθφ ν ίδηνο ν δάζθαινο λα απνθαιχπηεη έλα βαζκφ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ 

ζηνπο καζεηέο ηνπ κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε καδί ηνπο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

εθθξάδεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ, ρσξίο απηφ λα ηνλ νδεγεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ψζηε λα δείρλεη 

αδπλακία, λα δηαπξαγκαηεχεηαη ή λα εθρσξεί ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ νκάδα ηεο 

ηάμεο. Ζ επηιεθηηθή απνθάιπςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, βνεζά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ησλ καζεηψλ ηνπ. 
 

ςμπεπάζμαηα 

 Ζ παηδαγσγηθή πξάμε ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ παηδαγσγνχ θαη παηδαγσγνχκελνπ θαη γη΄ απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη αλαληηθαηάζηαηνο. Όζν θη αλ ε ηερλνινγηθή εμέιημε δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ δηαδξαζηηθά 

πξνγξάκκαηα κάζεζεο (interactive learning programms), ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή είλαη αλεθηίκεηε γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ. Έρεη δηαπηζησζεί απφ 

έξεπλεο, φηη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ζρνιείν γεληθφηεξα, δελ επλννχλ 

κφλν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ησλ καζεηψλ, αιιά ζπκβάιινπλ επίζεο ζηε 
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κεγαιχηεξε πεηζαξρία κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ ηάμε, ζηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε (Lambert & McCombs, 1998).   

Γηα λα εληζρπζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη δηαθνξεηηθέο φςεηο απηήο ηεο 

πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, 

ψζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή αθφκα θαη ζηηο πην 

αληίμνεο ζπλζήθεο, πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο βησκαηηθή εθπαίδεπζε, άζθεζε, 

θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ζηα 

ζέκαηα απηά. Ζ ππνζηήξημε απηή πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο, γηαηί, φπσο 

αλαθέξεη ε Β. Miller (2002), ε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε θάζε 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη απηή 

πνπ ηειηθά δεκηνπξγεί θαη δηακνξθψλεη ην ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα.  
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