
Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών  
και ο ρόλος τους στο πλαίσιο  

της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Αθηνά Καρολίδου
MSc, Εκπαιδευτικός ΔΕ

Περίληψη

Οι ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση τις διαπρο-
σωπικές τους σχέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός καλείται 
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αυτές, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα, με την ορθή χρήση ατομικών, ψυχολο-
γικών και κοινωνικών παραγόντων, στην πολύπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/
τριών τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη διαρκή 
αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της εκπαιδευτικού, προκειμένου αυτές να 
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών.

Στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου γίνεται προσδιορισμός των σχέσεων μαθητών/
τριών – εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης. Στη 
συνέχεια, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 
στη σχολική τάξη. Αναπτύσσονται επίσης θέματα διαχείρισης αυτών των σχέσεων 
και της σχολικής τάξης εν γένει. Τέλος, παρουσιάζονται συμπερασματικά βασικές 
θέσεις που αφορούν την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού, τόσο 
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας όσο και από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα. 

Λέξεις κλειδιά
σχολική κοινότητα, 
διαπροσωπικές 
σχέσεις, 
αλληλεπίδραση, 
σχολική αγωγή, 
μάθηση



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.280

Abstract

The rapid political, social, economic and technological 
developments are affecting all members of the school 
community and consequently their interpersonal 
relationships. The teacher is called upon to respond 
to these developments, while contributing to the 
proper use of individual, psychological and social 
factors in the multifaceted development of their 
students’ personalities. This implies the continuous 
self-education and training of the teacher in order 
to be used as effectively as possible in the relationship of interaction between 
students and teachers.

In the introductory part of the article, the relationships of teacher and students 
in the context of school education and learning are defined. The following are 
the factors that affect the interpersonal relationships of the classroom. Issues 
of managing these relationships and the classroom in general are also being 
developed. Finally, key positions concerning the two-way teacher-student 
relationship are presented, both from the study of the literature and from 
personal experiences.

1. Εισαγωγή: Προσδιορισμός των διαπροσωπικών 
σχέσεων στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής  
και της μάθησης

Βασικός στόχος της σύγχρονης Παιδαγωγικής είναι, όχι μόνο η ακαδημαϊκή επι-
μόρφωση του ατόμου, αλλά και η κοινωνική και ηθική ολοκλήρωσή του μέσω της 
υιοθέτησης βασικών αρχών ηθικής, όπως σεβασμού, συμμετοχής και συνεργασίας.

Σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του/της μαθητή/τριας είναι βασική προτεραιότητα (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ, 
τεύχος Β́ , αρ. φύλλου 303/13/03/03) και ο/η εκπαιδευτικός δεν αποτελεί φορέα 
μόνο γνώσεων. Στα καθήκοντά του/της περιλαμβάνεται η διανοητική, η συναι-
σθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας.

Η μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών/τριών καθορίζεται 
άμεσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτούς 
και στον/στην εκπαιδευτικό. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούν ένα 
φιλικό κλίμα στη σχολική τάξη, η διδακτική διαδικασία γίνεται πιο ελκυστική 

Keywords
school community, 
interpersonal 
relationships, 
interaction, school 
education, learning



ΣΧΈΣΈΙΣ ΜΑΘΗΤΏΝ – ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 281

και η στάση των μαθητών/τριών έναντι της μάθησης βελτιώνεται. Γεγονός που 
επηρεάζει θετικά και την επίδοσή τους. Οι μαθητές/τριες που συμπαθούν τον/
την εκπαιδευτικό λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της τάξης και 
δεν δημιουργούν προβλήματα με τη συμπεριφορά. 

Εξάλλου, στόχος της εκπαίδευσης είναι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των 
μαθητών/τριών, ώστε να διαχειρίζονται προς όφελός τους και αποτελεσματικά 
τις γνωστικές, κοινωνικο-διαπροσωπικές και συναισθηματικές διαστάσεις της 
προσωπικότητάς τους. Ο μαθητής/τρια, μέσω της εκπαίδευσής του, θα γίνει 
ικανός να ρυθμίζει μόνος του τη συμπεριφορά του, την κοινωνικότητα και την 
ενσυναίσθησή του, ώστε να γίνει ανεξάρτητος και ευπροσάρμοστος στις νέες 
συνθήκες της ζωής του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Σε ένα τέτοιο αποτελεσμα-
τικό εκπαιδευτικό κλίμα καλείται ο/η εκπαιδευτικός να παίξει έναν τόσο καθο-
ριστικό ρόλο.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη  
των διαπροσωπικών σχέσεων

Η σχολική τάξη είναι μια κοινωνική ομάδα, τα μέλη της οποίας βρίσκονται διαρ-
κώς σε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων είναι, αφενός, τα ατομικά γνωρίσμα-
τα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών και αφετέρου, η συναισθηματική 
νοημοσύνη που διαθέτει ο καθένας. Η δεύτερη κρίνεται ως η σημαντικότερη, 
αφού θεωρείται ότι είναι (Coleman, 2004) η ικανότητα του ατόμου να κατα νοεί, 
να χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις και να προσαρμόζεται σε νέες 
καταστάσεις. Πολλές φορές, η συναισθηματική νοημοσύνη αποδεικνύεται ισχυ-
ρότερη της νοημοσύνης.

2.1. Τα ατομικά γνωρίσματα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών

Αυτά είναι:
Το φύλο: Ο/η εκπαιδευτικός, συχνά ασυνείδητα, συμπεριφέρεται διαφορετικά 

στους μαθητές/τριες, ανάλογα με το φύλο τους, ενισχύοντας έτσι τις στερεότυ-
πες παραδοχές. 

Η επίδοση: Οι καλοί μαθητές/τριες ανταμείβουν με την πρόοδό τους τις προ-
σπάθειες του εκπαιδευτικού και επιβεβαιώνουν την επαγγελματική του επάρκεια, 
ενώ οι μαθητές/τριες χαμηλής επίδοσης αποτελούν γι’ αυτόν δείκτη της προσω-
πικής του αποτυχίας. 
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Η ηλικία των εκπαιδευτικών: Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί, λόγω της ρουτίνας 
που νιώθουν, δεν κατανοούν εύκολα τις ανάγκες των μαθητών/τριών, οι σχέσεις 
μαζί τους γίνονται τυπικές, αντιστέκονται επίσης σε όποια καινοτομία.

Οι σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων, του διευθυντή, των γονέων: Οι αρμονικές 
σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
παραπάνω σχέσεις. Το θετικό κλίμα αυτών των σχέσεων μεταδίδεται στη συνέ-
χεια και στη σχολική τάξη. 

Το σχολικό περιβάλλον: Η αρχιτεκτονική του σχολείου, η διαρρύθμιση και 
διακόσμηση των σχολικών αιθουσών, ο αύλειος χώρος προδιαθέτουν θετικά ή 
αρνητικά όσον αφορά τη μάθηση και επηρεάζουν το ψυχοκοινωνικό κλίμα.

Ο ρόλος της οικογένειας. H συνεργασία των γονέων με τον/την εκπαιδευτικό 
τονώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Αντίθετα, η ένταση μεταξύ γονέων και 
εκπαιδευτικού μπορεί να αποβεί εις βάρος των διαπροσωπικών σχέσεων του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές/τριες (Χατζηδήμου, 2000). 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία, ο/η εκπαιδευτικός, μπορεί να προσαρ-
μόζει τις παιδαγωγικές του ενέργειες στην ατομικότητα του κάθε μαθητή/τριας.

Ο Dewey οραματιζόταν ένα σχολείο που θα σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό 
περιβάλλον, με τη ζωή (σχολείο εμπειρίας), αφού, κατά την άποψή του, το σχολείο 
δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή, αλλά η ίδια η ζωή. Αυτή η μορφή του προοδευ-
τικού σχολείου που εισηγείται ο Dewey είναι σήμερα πολύ επίκαιρη. Δυστυχώς, το 
όραμα του Dewey δεν πραγματοποιήθηκε, αφού «το υπαρκτό» σχολείο κατηγορεί-
ται ότι αρρωσταίνει τους μαθητές/τριες και γι’ αυτό ζητείται ο εξανθρωπισμός του 
(Μπρούζος, 1998: 49). Ένας σημαντικός παράγοντας που θα συμβάλλει καθοριστικά 
σε αυτόν τον τομέα (εξανθρωπισμό), είναι η μεγιστοποίηση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας.

2.2. Η συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει καθορι-
στικά την αμφίδρομη σχέση μαθητή/τριας – εκπαιδευτικού.

Οι προσπάθειες για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων συναίσθημα και 
νοημοσύνη ξεκινούν από την αρχαιότητα και φθάνουν μέχρι σήμερα. Ο Πλάτω-
νας, ως εκφραστής της πρώτης ψυχοσωματικής θεωρίας για τα συναισθήματα, 
πρόβαλε την αλληλεπίδραση και συσχέτισή τους, καθώς και τον ρόλο που δια-
δραματίζει για την ανθρώπινη συμπεριφορά η ικανότητα ελέγχου και ρύθμισής 
τους (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011: 47-61).

Η νοηματοδότηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εδράζεται στο εννοιολογικό 
περιεχόμενο του όρου «κοινωνική νοημοσύνη», που για πρώτη φορά χρησιμοποίη σε 
ο Thorndike (Thorndike, 1920· Thorndike & Stein, 1937) στις αρχές του 19ου αιώνα, 
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για να χαρακτηρίσει «την ικανότητα που έχει ένα άτομο να καταλαβαίνει τους άνδρες 
και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια και να χειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες 
σχέσεις» (Πλατσίδου, 2004: 27-28· Maridaki-Kassotaki, 2004).

3. Τρόποι διαχείρισης των σχέσεων μαθητών/τριών – 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής  
και της μάθησης

Πλήθος μελετών που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια εξετάζουν τη σπουδαιότητα 
του παράγοντα «συναισθηματική νοημοσύνη» στις σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των νέων. Αν και διίστανται τα συμπεράσματα των μελετών, οι κυρίαρχες απόψεις σε 
αυτές υποστηρίζουν την άμεση σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και 
τις ακαδημαϊκές ή σχολικές επιδόσεις (Βουτυρά, 2009, Maridaki-Kassotaki, 2004).

Η ενσυναίσθηση έχει δύο διαστάσεις: τη γνωστική ικανότητα των συναισθη-
μάτων του άλλου και τη συναισθηματική ικανότητα διαχείρισης των συναισθη-
μάτων των άλλων (Buie, 1981· Ergan, 1994). Μέσω της διερεύνησης των ατομι-
κών συναισθημάτων, προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται τα διάφορα είδη 
συναισθημάτων και έπειτα αντιστοιχίζονται με τις καταστάσεις (Black, Phillips, 
1982). Ο Αμερικανός ψυχολόγος Carl Rogers θεωρεί ότι ενυπάρχει στο άτομο 
η δυναμική για την ανάπτυξή του, αρκεί να ελευθερωθεί μέσω της σχέσης του 
με άτομο (π.χ. εκπαιδευτικό, γονέα) που του δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, μη 
κριτική αποδοχή και κατανόηση.1 

Οι δραστηριότητες της μάθησης που εστιάζουν την προσοχή των εκπαιδευο-
μένων στη ζωή και στις συμπεριφορές διακεκριμένων ενσυναίσθητων ατόμων, 
όπως για παράδειγμα η Μητέρα Theresa, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την επιθυ-
μία των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα των ατόμων μικρής ηλικίας να θέλουν να 
μοιάσουν σε αυτούς και να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά τους (Bandura, 1997).

Σύμφωνα με τον Bandura, τα πρότυπα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς του ατόμου. Στη διαδικασία μίμησης προτύπων, σημαντικό παρά-
γοντα αποτελούν η ποιότητα των προτύπων (γόητρο, δύναμη, τρόπος αντιμετώ-
πισης καταστάσεων), τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή που επιλέγει τα προς 
μίμηση πρότυπα και ο τρόπος που αυτός τα φιλτράρει. Η θεωρία του Bandura έχει 
εφαρμοστεί στη διδασκαλία διαμόρφωσης συγκεκριμένων στάσεων των μαθη-

1. Η θεωρία του Rogers, που ταυτίζεται με την ουμανιστική σχολή της Ψυχολογίας, εκφράζεται στην 
υπόθεση «εάν… τότε», στηρίζεται σε μια βαθύτερη θεώρηση της ανθρώπινης φύσης στην οποία, εάν 
υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις στη συμπεριφορά ενός ατόμου (πατέρα, εκπαιδευτικού), όπως συμ-
φωνία, παραδοχή, κατανόηση, ενσυναίσθηση, τότε θα επέλθει και αναπτυξιακή αλλαγή στο άτομο, 
βλ. Ε. Γεωργαντά, Θεωρίες της προσωπικότητας: Τι είναι ψυχοθεραπεία.
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τών/τριών.2 Εξάλλου, οι μαθητές/τριες ασυνείδητα πολλές φορές μιμούνται τις 
συμπεριφορές των δασκάλων τους. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να προσέχουν ποιες αξίες και ιδέες προωθούν μέσω της προσωπικότητάς τους.

Στόχος όμως του/της εκπαιδευτικού δεν είναι να παράγει μόνο μέσω της διδα-
σκαλίας μια συμπεριφορά, αλλά να βοηθήσει κάθε μαθητή/τρια να δει τον εαυτό 
του/της ως υπεύθυνο άτομο που μοιράζεται και συμπάσχει. Έτσι, ενισχύεται η 
αυτοαντίληψη του μαθητή/τριας και η καλλιέργεια ηθικών αξιών (Kohn, 1991).

Μια σημαντική μέθοδος που συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη της λεκτικής τους επι-
κοινωνίας όσο και στην ανάπτυξη ηθικής συμπεριφοράς και αξιών είναι το να θέτουν 
οι εκπαιδευτικοί ηθικά διλήμματα στους μαθητές/τριες, όσον αφορά την εξεύρεση 
λύσεων, όπως και προβληματισμούς, στοχεύοντας στην εκ μέρους τους αναζήτηση 
εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς σε κρίσιμα θέματα. Οι μαθητές/τριες ενθαρ-
ρύνονται να παρουσιάζουν την άποψή τους μέσω του διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνεται η ικανότητα της ενσυναίσθησης μέσω της εξέτασης υποθετικών ιστοριών.

Ο Thomas Gordon (1970) ασχολήθηκε με το θέμα της επικοινωνίας στο σχο-
λείο και διαπίστωσε ότι ορισμένες συμπεριφορές δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 
Αυτές είναι: η προσταγή, η απειλή, το κήρυγμα, η εκλογίκευση, η συμβουλή, η 
κριτική, ο αδιάκριτος έπαινος, η εσπευσμένη παρηγοριά, η αυθαίρετη ερμηνεία, η 
γελιοποίηση, η υπεκφυγή, οι ακατάλληλες ερωτήσεις.

Ο Gordon (2002) διακρίνει τέσσερα είδη ακρόασης που πρέπει να διαθέτει ο/η 
εκπαιδευτικός: Την παθητική, κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το 
παιδί να μιλάει δείχνοντάς του ταυτόχρονα ότι το αποδέχεται, την ανταπόκριση 
κατανόησης, κατά την οποία με λεκτικές φράσεις δείχνει ότι καταλαβαίνει το παι-
δί, την παρότρυνση να πει περισσότερα ο μαθητής, έτσι δείχνει ότι ενδιαφέρεται 
γι’ αυτό χωρίς να το κρίνει και, τέλος, την ενεργητική ακρόαση, η οποία είναι πιο 
αποτελεσματική, διότι δείχνει ότι καταλαβαίνει επαναλαμβάνοντας τα λόγια του 
παιδιού για αποφυγή τυχόν παρανοήσεων.

Στο σχολείο, τα άτομα αλληλεπιδρούν διαρκώς, οι ρόλοι είναι πολλοί και μεταλ-
λάσσονται. Ορισμένα μαθήματα, όπως η Λογοτεχνία, συμβάλλουν στην επικοινωνία. 
Εξάλλου, με την ενεργητική μάθηση, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης σε 
σχέση με την παραδοσιακή διάλεξη, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες 
να παράγουν κυρίως παρά να λαμβάνουν πληροφορίες ως παθητικοί δέκτες. Σε 
ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον αναδεικνύονται η αυτο-αποτελεσματικό τητα, η 
αυτοεκτίμηση και σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές τεχνικές προωθείται η ανά-
πτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου μάθησης, συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 
Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν ανώτερου επιπέδου νοητικές δεξιότητες, όπως η 
ανάλυση, η σύνθεση, η αξιολόγηση, γίνονται περισσότερο συνεργάσιμοι εφόσον 
εργάζονται ομαδικά (Ματσαγγούρας, 2004· Μακρή-Μπότσαρη, 2001).

2. Α. Κουκουτίμπα, Σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες της εγκληματικότητας. Θεωρίες μάθησης και σχολείο.
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Τα ενεργητικά περιβάλλοντα μάθησης διασφαλίζουν δυνατότητες αυτοπραγ-
μάτωσης μέσω της ενίσχυσης της αυτο-αποτελεσματικότητας, τόσο σε θέματα 
επίδοσης όσο και σε θέματα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Με τις παραπάνω 
δυνατότητες προωθείται ο αναστοχασμός ως προς τη γνώση και την εμπειρία του 
μαθητή/τριας, έτσι ώστε να καταστεί ικανός για αυτορύθμιση κατά τη δημιουργία 
νέας γνώσης (Bandura, 1997· Ματσαγγούρας, 2004· Μακρή-Μπότσαρη, 2001).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση των παιδιών με μαθησια-
κά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής, κοινωνικής συμπεριφοράς. Για τον 
λόγο αυτό, απαιτείται η συνεκτίμηση όλων των παραγόντων εκ μέρους του/της 
εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμβάλλει θετικά στην προαγωγή της ψυχικής 
υγείας και μάθησης (Χατζηχρήστου και Hopf, 1992).

Παρόλο που υπάρχουν στην Ελλάδα μεταπτυχιακά τμήματα ψυχολογίας και 
συμβουλευτικοί σταθμοί νέων, η έλλειψη σχολικών ψυχολόγων έχει ως αποτέ-
λεσμα μεγάλο μέρος της ευθύνης να αφήνεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τα σοβαρά και ήπια προβλήματα των μαθη-
τών/τριών (Χατζηχρήστου, 2004).

4.  Επίλογος (Συμπεράσματα – Προτάσεις)

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι σχέσεις του με τους μαθητές/τριες κυρίως, 
αλλά και με τους γονείς των μαθητών/τριών. Για την εξασφάλιση ενός πνεύματος 
συνεργατικότητας και σωστής επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, ο/η εκπαι-
δευτικός θα πρέπει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντά στην επικοινωνία 
του με μαθητές/τριες και γονείς. 

Στόχος του/της εκπαιδευτικού είναι η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού κλίματος 
στη σχολική τάξη μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου με τους μαθητές/τριές του. 
Στο παραδοσιακό σχολείο, ο καθηγητής επιβαλλόταν με το κύρος του και την αυθε-
ντία του. Στην εποχή μας έχουν εκλείψει οι αυθεντίες. Ο σύγχρονος εκπαιδευτι-
κός επιβάλλεται με το κύρος που του προσφέρει η επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτισή του. Κύριο μέλημά του είναι αυτά που διδάσκει να ανταποκρίνονται 
στις αφομοιωτικές ικανότητες των μαθητών/τριών του, ώστε να αναπτύσσουν την 
κριτική τους σκέψη και ικανότητα, την ατομική και κοινωνική τους συνείδηση. Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να είναι απότομος, να απειλεί ή να ειρω-
νεύεται, να χάνει την ψυχραιμία του, να χρησιμοποιεί απρεπείς χαρακτηρισμούς, να 
κάνει κατάχρηση συστάσεων και υποδείξεων, να μεγαλοποιεί ασήμαντα πράγματα, 
να εξάγει πρόωρα συμπεράσματα (για επίδοση ή διαγωγή), να αυτοπροβάλλεται, 
να αλλάζει διάθεση και να μεταπίπτει από την αυστηρότητα στην άκρα επιείκεια.
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Πολλά προβλήματα δημιουργούνται επίσης από κακό σχεδιασμό και διαχείριση 
της διδακτικής ώρας. Ο/η καθηγητής/τρια πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα, 
να έχει υπόψη του πάντα ένα σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο (π.χ. προβληματικές 
συμπεριφορές) και να έχει προγραμματίσει μια πιθανή αντίδραση. Εκείνο όμως 
που διαταράσσει ιδιαίτερα τις σχέσεις καθηγητή/τριας – μαθητή/τριας είναι η 
αξιο λόγηση. Η παραδοσιακή μορφή εξέτασης με τον «κατάλογο» προκαλεί άγχος. 
Ο/η καθηγητής/τρια οφείλει να εξετάζει καθημερινά όσο το δυνατό περισσότερους 
μαθητές/τριες με κατάλληλες ερωτήσεις και μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Οι σχέσεις καθηγητή/τριας – μαθητών/τριών διαταράσσονται και από τη δια-
φορετική στάση που τηρούν ορισμένοι καθηγητές/τριες κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Η χαλαρότητα του ενός/μιας καθηγητή/τριας στο μάθημά τους και 
η ανεκτικότητα σε ορισμένες εκτροπές δημιουργεί προβλήματα στον καθηγητή/
τρια της επόμενης ώρας, που είναι πιο τυπικός στις σχέσεις του με τους μαθη-
τές/τριες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο στην παιδαγωγική συνεδρίαση 
του Συλλόγου των διδασκόντων, με την έναρξη του σχολικού έτους, να δίνεται 
μια κοινή γραμμή σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά και την τήρηση του 
σχολικού κανονισμού εκ μέρους των μαθητών/τριών. 

Στις υποχρεώσεις του/της εκπαιδευτικού συγκαταλέγεται και η υποχρέωσή 
του/της να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τη φοίτηση, επίδοση και 
διαγωγή των μαθητών/τριών τους. Όπως είναι γνωστό, ο ν. 1566/88 έχει διευ-
ρύνει τον ρόλο και τη συμβολή των γονέων στην όλη σχολική διαδικασία. Οι 
εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν με τους γονείς σε δύο επίπεδα: ένα ατομικό, που 
αφορά τις σχέσεις ενός καθηγητή/τριας με τους γονείς των μαθητών/τριών του 
κι ένα συλλογικό, που αφορά τις σχέσεις του Συλλόγου των καθηγητών με τους 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Επομένως, η αρμονική συνεργασία 
του Συλλόγου Γονέων και του σχολείου κρίνεται εποικοδομητική και ευεργετική 
για τη σχολική αγωγή και μάθηση των νέων.

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η διαρκής αυτομόρφωση και επιμόρφωση του/της 
εκπαιδευτικού, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των 
καλών διαπροσωπικών σχέσεων, ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες ξεπερ-
νούν τις τυπικές συμπεριφορές που απορρέουν από τους ρόλους τους, πάντα 
όμως υπό το πρίσμα ενός αμοιβαίου σεβασμού. Συζητούν, έχουν τη συναίσθηση 
ενός κοινού δεσμού, που είναι στην ουσία η έκφραση κοινών ενδιαφερόντων. 
Μεταξύ τους υπάρχει αρμονική συνεργασία και αποδοχή.

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών έχουν σημα-
ντική επίδραση στον παιδαγωγικό και διδακτικό ρόλο του σχολείου, γι’ αυτό και 
κρίνεται σκόπιμο ο/η κάθε εκπαιδευτικός να στοχεύει στην επίτευξη τέτοιων σχέ-
σεων και να λαμβάνει υπόψη του τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 
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