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Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινύλ ην "θιεηδί" γηα ηελ πξνζσπηθή καο εμέιημε θαη 
ηαπηόηεηα, ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, ην λόεκα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο 
δσήο καο, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή καο πγεία, ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε αγρνγόλσλ 
θαηαζηάζεσλ, ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηνλ αλζξσπηζκό καο (Johnson & Johnson, 1991). 
Μέζα από ηηο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ν άλζξσπνο κπνξεί λα βνεζεζεί λα 
μεπεξάζεη ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηα άγρε ηνπ, λα γλσξίζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ, λα αιιάμεη ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα εμειηρζεί.  

 
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηώζεη θαη θαηαδείμεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαπξνζσπηθήο 
εκπινθήο δαζθάινπ-καζεηή, πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ην 
νπνίν δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη ηελ απηνλνκία ( 
Ryan, 1995; Ryan & Powelson, 1991; Ryan & Stiller, 1991). Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, θαη ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, επεξεάδνπλ 
ζεηηθά ηελ όιε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηώλ (Aspy & Roebuck, 1977; 
Bernieri, 1991; Rogers & Freiberg, 1994), δεδνκέλνπ όηη ηθαλνπνηνύλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο 
(Edwards, 1997; Jones & Jonesm 1998) θαη εληζρύνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ απηναληίιεςε θαη 
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Burden, 1995; Edwards, 1997; Jones & Jones, 1998; Λνεληαξή, 1997).  

 
Απηό πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη είλαη ην είδνο, ε πνηόηεηα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη 
αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύζζεηαη θαη ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή. Έρεη 
δηαπηζησζεί όηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηαθξίλνληαη από εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ, θξνληίδα, 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε θαη ζεβαζκό γηα ηνπο καζεηέο ηνπο αλαπηύζζνπλ θαιύηεξεο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο (π.ρ. Joyce & Weil, 1986). Επεηδή όκσο ππάξρνπλ πνιινί 
εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη απηέο ηηο δεμηόηεηεο, θαη άξα δελ είλαη ηδηαίηεξα 
ηθαλνί λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο, επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζεσξείηαη 
απαξαίηεην λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ ζε απηέο. Η ελζσκάησζε κίαο 
πνηθηιίαο αληηδξάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα 
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαιώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, απμάλεη ηελ πηζαλόηεηά ηνπο λα 
γίλνπλ αληηιεπηνί σο πξόζσπα κε θαηαλόεζε θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ. Οη απνηειεζκαηηθνί 
ηξόπνη αιιειεπίδξαζεο ζα κεηαηξέςνπλ ζε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο ηελ 
πξνεγνύκελε ζρέζε αδηαθνξίαο ή αληηπαιόηεηαο. Σπγρξόλσο, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε κηαο 
πεξηζζόηεξν επνηθνδνκεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζε όιν ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, 
πξνάγνληαο έηζη έλα ζεηηθό ζρνιηθό θιίκα.  
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