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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Οη καζεηνθεληξηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζπλδένληαη κε δεκνθξαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Απηέο δελ ζα πξέπεη απιά θαη κόλν λα πξνζεγγίδνληαη θαη λα εμεηάδνληαη ζεσξεηηθά. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα δνθηκάδνληαη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ εκπεηξία εληόο ηεο ζρνιηθήο 

αίζνπζαο θαη λα εθαξκόδνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο κάζεζεο. Τα Αεηθόξα Σρνιεία ή ζα είλαη θαη Γεκνθξαηηθά ή δελ ζα 

είλαη Αεηθόξα!  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεκνθξαηία, αεηθνξία, αληη-απηαξρηθή εθπαίδεπζε, ειεύζεξα 

ζρνιεία  

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Γεκνθξαηία θαη εθπαίδεπζε», ν John Dewey αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάγθε λα κεηαηξαπεί ε ζρνιηθή ηάμε ζε κηα δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε 

κηθξνθνηλσλία, ψζηε λα πξνζθέξεη απζεληηθέο εκπεηξίεο βίσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο (Dewey, 1916). ε απηφ ηνπ ην έξγν, ν Dewey 

πξνζπάζεζε λα ζπλζέζεη, λα αζθήζεη θξηηηθή θαη λα επεθηείλεη ηηο δεκνθξαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο θηινζνθίεο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Ρνπζζψ, ζπλδπάδνληαο ηηο 

αηνκηθηζηηθέο κε ηηο θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο. Πίζηεπε φηη ζα έπξεπε λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δηεχξπλζε ησλ δηαλνεηηθψλ νξηδφλησλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, επεηδή έβιεπε ην ζρνιείν 

σο έλα φξγαλν πξνζαξκνγήο, βειηίσζεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο.  

 

Ο Chomsky (1994), ζε κηα δηάιεμή ηνπ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηίηιν, αλαδεηθλχεη ηηο 

ξηδνζπαζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θηιειεχζεξεο ζθέςεο ηνπ Dewey: «Γηα κεγάιν κέξνο 

ηεο δσήο ηνπ, ν Dewey αηζζαλφηαλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο κνρινχο θνηλσληθήο αιιαγήο. Θα 

κπνξνχζαλ λα δείμνπλ ην δξφκν πξνο κηα πην δίθαηε θαη ειεχζεξε θνηλσλία, κηα 

θνηλσλία ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ "ν χζηαηνο ζηφρνο ηεο παξαγσγήο 

δελ είλαη ε παξαγσγή αγαζψλ, αιιά ε παξαγσγή ειεχζεξσλ αλζξψπσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε φξνπο ηζφηεηαο"».  

 

Βέβαηα, ν Dewey είρε ππφςε ηνπ ηηο κεγάιεο αληηδεκνθξαηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

θαηξνχ ηνπ. Όπσο κεηαθέξεη ηα ιφγηα ηνπ ν Chomsky: «Η δχλακε, ε εμνπζία ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ζπλαιιαγήο, δεκνζηφηεηαο, 
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κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο. Δθείλνο πνπ ηα θαηέρεη ξπζκίδεη ηε δσή ηεο ρψξαο, 

αθφκε θη αλ παξακέλνπλ δεκνθξαηηθέο δνκέο. Δπηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ θέξδνπο, κέζσ 

ηνπ ηδησηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ, ηεο γεο, ηεο βηνκεραλίαο, εληζρπκέλεο απφ ηελ 

θπξηαξρία ηνπο ζηνλ ηχπν θαη άιια κέζα δεκνζηφηεηαο θαη πξνπαγάλδαο, απνηεινχλ 

ζηελ νπζία ην ζχζηεκα εμνπζίαο, ηελ πεγή ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ θαη 

κέρξη απηφ λα θαηαξγεζεί, δελ κπνξνχκε ζνβαξά λα κηιάκε γηα δεκνθξαηία θαη 

ειεπζεξία». Έιπηδε φηη ε εθπαίδεπζε, φπσο εθείλνο ηελ αληηιακβαλφηαλ, δειαδή ε 

παξαγσγή ειεχζεξσλ αλζξψπσλ, ζα ήηαλ έλα απφ ηα κέζα ππνλφκεπζεο απηνχ ηνπ 

«απνιπηαξρηθνχ ηεξαηνπξγήκαηνο», θαηά Chomsky.  

 

Ο Dewey αλαγλψξηδε ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ηεο κνξθήο ηεο 

δεκνθξαηίαο πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ θιαζηθή Αζήλα θαη απηήο ησλ ζεκεξηλψλ 

δεκνθξαηηθψλ θπβεξλήζεσλ. Γη’ απηφ, επέκελε ζηελ αλάδεημε ηνπ πιήξνπο 

δπλακηθνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δεκνθξαηίαο. Γελ αξθνχληαλ απιά ζε έλα 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν θπβεξλήζεηο εθιεγκέλεο κε πιεηνςεθία θάζε ηέζζεξα 

ρξφληα ςήθηδαλ λφκνπο, αιιά νξακαηηδφηαλ κηα θνηλσλία δηαπνηηζκέλε κε ηηο αξρέο 

ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο πνηθηινκνξθίαο 

ησλ ηαιέλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ κειψλ ηεο (βι. θαη Smith 2001).  

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
χκθσλα κε ηε πληαθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ «Γεκνθξαηία θαη Φχζε» 

(1996), ην γεγνλφο φηη ε θχξηα κνξθή εμνπζίαο ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο 

αλάπηπμεο είλαη ε νηθνλνκηθή εμνπζία θαη ην φηη ε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο 

εμνπζίαο εκπιέθεη ηηο άξρνπζεο ειίη ζε έλαλ επίκνλν αγψλα λα θπξηαξρήζνπλ ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη ζηε θχζε ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεκεξηλή 

νηθνινγηθή θξίζε. Με άιια ιφγηα, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ νηθνινγηθή θξίζε, 

πξέπεη λα αλαθεξζνχκε φρη κφλν ζην επηθξαηνχλ ζχζηεκα αμηψλ θαη ζηηο 

ζπλαθφινπζεο ηερλνινγίεο, νχηε κφλν ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, αιιά 

ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε ηδέα ηεο θπξηαξρίαο επί ηεο θχζεο.  

 

χκθσλα κε ην Γεσξγφπνπιν (2006), ε απνθέληξσζε, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία 

θαη νη απηφλνκεο θνηλφηεηεο είλαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο θαη 

πξάζηλσλ νηθνινγηθψλ θνκκάησλ. Απηέο θαίλεηαη λα αλαδχνληαη σο αληίδξαζε 

ζηνπο «κεγάινπο ζεζκνχο» (βηνκεραλία, αγνξά, ζηξαηνί, γξαθεηνθξαηία, πφιεηο θιπ) 

θαη ηε ρσξίο επαηζζεζία ηάζε ηνπο γηα αέλαε κεγέζπλζε πνπ θαηαζπληξίβεη 

αλζξψπνπο θαη βηφζθαηξα. Ωο αληίδνην πξνηείλεηαη κηα απνθεληξσκέλε, 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία πνπ λα ιεηηνπξγεί ιακβάλνληαο απνθάζεηο ζε φζν ην δπλαηφλ  

κηθξφηεξε θιίκαθα (πφιε, γεηηνληά) πνπ ζπλήζσο απνθαιείηαη «πνιηηηθή αλζξψπηλεο 

θιίκαθαο». Γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ πξάζηλνπ θηλήκαηνο 

πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ νη άλζξσπνη ζα αηζζάλνληαη κέξνο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο,  θαη 

ζα έρνπλ θίλεηξν λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπλαληψληαο 

πξφζσπν κε πξφζσπν ηα άιια κέιε ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ 

πνιχ πιεξέζηεξε επνπηεία απφ απηήλ πνπ είραλ π.ρ. γηα ην θξάηνο ηνπο ή ηελ 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα φπνπ θαηνηθνχλ, κε απνηέιεζκα κηα βαζχηεξε αίζζεζε 

δεκνθξαηίαο θαη αιιειεγγχεο.  

 

Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη ν αληίινγνο φηη κηα θπβέξλεζε ίζσο ρξεηαζηεί λα ιάβεη 

θάπνηα απηαξρηθά κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ωο αθξαία πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε έλα νηθν-νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν δηα κέζνπ 



ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο, ηεο ηηκσξίαο, ηεο απαγφξεπζεο θαη ηεο επηβνιήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ δεκηνπξγεί κηα θνηλσλία πνπ ζεσξείηαη αεηθφξνο, κε 

βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, κε δηαθάλεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κε πνιίηεο πνπ 

έρνπλ ηθαλφηεηα δξάζεο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη θξηηηθά ζηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πνπ εθηηκνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

ζθέςεο, πνπ αμηνινγνχλ θαη δξνπλ. Μπνξεί ε θνηλσλία απηή απφ θαζαξά νηθνινγηθή 

άπνςε λα είλαη ιηγφηεξν αεηθφξνο απφ ηελ νηθν-νινθιεξσηηθή, φκσο νη άλζξσπνη 

είλαη ειεχζεξνη, επηπρείο θαη ίζσο θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη θαη ηθαλνί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα αλαδπφκελα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

 

Σν ζρήκα απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εθπαίδεπζε (Φινγατηε, 2006). ηε κηα 

πεξίπησζε, ε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

δηάθνξα θέληξα ηεο εμνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αεηθφξνπ θφζκνπ, φπσο απηά ηνλ εξκελεχνπλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πνπ είλαη 

ρεηξαθεηηθή, ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν 

δεκνθξαηηθνχ θαη δίθαηνπ θφζκνπ. Γειαδή, ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη κέζν πνπ 

πξνάγεη ηελ απηνλνκία θαη ηε δηάπιαζε πνιηηψλ πνπ ςάρλνπλ λνήκαηα, 

αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη βξίζθνπλ ζπιινγηθά ιχζεηο, απνθαζίδνπλ θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηελ αεηθνξία.  

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Οη καζεηνθεληξηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) αλαπφθεπθηα ζπλδένληαη κε δεκνθξαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο. Η Φινγατηε (2006) ζεσξεί φηη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ αεηθνξία, απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ ζα πξέπεη απιά θαη κφλν λα πξνζεγγίδνληαη 

θαη λα εμεηάδνληαη ζεσξεηηθά. Σν λα δηδάζθεηο ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο κε ηξφπνπο 

πνπ απνηεινχλ ππνδείγκαηα απηαξρηζκνχ είλαη απαξάδεθην. Αληίζεηα, ε ζπγγξαθέαο 

ηνλίδεη φηη πξέπεη λα δνθηκάδνληαη κε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ εκπεηξία θαη λα 

εθαξκφδνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο κάζεζεο.  

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη δηαξθήο εμάζθεζε ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπκκεηνρή θαη ε 

δηαηχπσζε απφςεσλ απφ φια ηα κέιε, ε αληηπαξάζεζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, 

ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ απφςεσλ, ε πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ζπλαίλεζεο ή ε επηινγή ηεο άπνςεο πνπ ππνζηεξίδεη ε πιεηνςεθία, ε 

εθαξκνγή ηεο απφθαζεο πνπ έιαβε ε πιεηνςεθία απφ φινπο ή ε δηαθνξνπνηεκέλε 

αλάιεςε δξάζεο, κε ζεβαζκφ θαη ηεο άπνςεο ηεο κεηνςεθίαο, θ.ν.θ. (Μπιηψλεο, 

2009).  

 

Μηα ηέηνηα εθπαίδεπζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη εμάζθεζε ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ 

εκπηζηνζχλε, ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ αλνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ζηε ιχζε 

ησλ δηαθνξψλ κε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ρσξίο βία, ζηε ζπιινγηθή ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, δελ θαίλεηαη λα πξνζθαίξεηαη νινθιεξσκέλα απφ ην ειιεληθφ ζρνιείν 

ζήκεξα (Μπιηψλεο 1993).  Η εθαξκνγή ζπιινγηθψλ δεκνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα Π.Δ. κπνξεί λα δψζεη λέα ψζεζε ζηηο επξχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα 

ζρνιεία, αιιά θαη θνηλσλίεο, κε δεκνθξαηηθφηεξεο ζρέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο.  

 



ΣΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 
ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ έρνπκε παξαδείγκαηα ζε ζρέζε, φρη κφλν κε 

δεκνθξαηηθέο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, αιιά θαη κε ζρνιεία πην δεκνθξαηηθά θαη πην 

ειεχζεξα. Ο Fletcher (2005) δίλεη αξθεηά ζχγρξνλα παξαδείγκαηα εκπινθήο 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζεο, 

δηνίθεζεο, ζρνιηθήο έξεπλαο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζεζκηθήο αιιαγήο. ηελ 

Διιάδα, δπζηπρψο, ηα δεηήκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηηο 

ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα ή θαη δπζθεκηζκέλα.  

 

Μηα δηνγθνχκελε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, έρεη λα καο επηδείμεη αξθεηά ζηάδηα 

αλάπηπμεο κηαο πξαγκαηηθήο θαη κε λφεκα καζεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Η αθφινπζε πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ κηαο θιίκαθαο απμαλφκελεο 

καζεηηθήο ζπκκεηνρήο έρεη βαζηζηεί ζην έξγν ηνπ Hart (1994) θαη έρεη εκπινπηηζηεί 

απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Fielding (2001) θαη Rudduck & Flutter (2004), ελψ ε ηειηθή 

ηνπο κνξθή παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Fletcher (2005):  

1) Υεηραγφγεκέλε ζσκκεηοτή – Οη ελήιηθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ζηφρνπο, ππνθξηλφκελνη φηη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο εκπλεχζηεθαλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο.  

2) Γηαθοζκεηηθή ζσκκεηοτή – Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα βνεζήζνπλ ή λα εληζρχζνπλ έλαλ ζηφρν κε ζρεηηθά έκκεζν ηξφπν – νη ελήιηθεο 

δελ ππνθξίλνληαη φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εκπλεχζηεθαλ απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο. Οη ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ελήιηθεο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ θαη φιεο ηηο 

απνθάζεηο.  

3) Μεταληθή προζπάζεηα – Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εκθαλίδνληαη σο έρνληεο 

επθαηξίεο έθθξαζεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ιίγεο ή θακηά επηινγή ζρεηηθά 

κε ην ηη θάλνπλ ή ην πψο ζπκκεηέρνπλ.  

4) Αλάζεζε ζσκκεηοτής. Η καζεηηθή ζπκκεηνρή αλαηίζεηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, θαζνξίδνπλ ην πψο θαη 

δηδάζθνπλ ην γηαηί νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

5) σκβοσιεσηηθή ζσκκεηοτή. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπκβάινπλ κε ηδέεο θαη 

παξαηεξήζεηο ζε ζρέδηα, καζήκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ελήιηθεο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελεκεξψλνληαη γηα ην 

πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηθέο ηνπο ζπκβνιέο, φπσο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηνπο ελήιηθεο.  

6) Κοηλή ιήυε αποθάζεφλ ζε δράζεης ποσ αποθάζηζαλ ελήιηθες. Οη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ, καζεκάησλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνθάζηζαλ ελήιηθεο. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, γίλνληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.  

7) Γράζεης ποσ αποθαζίδοσλ θαη πραγκαηοποηούλ καζεηές θαη καζήηρηες. Η 

καζεηηθή ζπκκεηνρή πξνσζείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λα απνθαζίζνπλ θαη λα δηεμάγνπλ κφλνη ηνπο ζρέδηα, 

καζήκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο. Δλήιηθεο ζπκκεηέρνπλ κφλν ζε ππνζηεξηθηηθνχο 

ξφινπο.  

8) σλεργαηηθές δράζεης καζεηώλ θαη ελειίθφλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

μεθηλνχλ δξάζεηο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ κε ελήιηθεο. Η καζεηηθή 

ζπκκεηνρή επεθηείλεηαη ζε θάζε επίπεδν πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο 



θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζάγνπλ αιιαγέο ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πεηξακαηηζκνί πνπ 

έγηλαλ θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Μάε ηνπ ’68 ζηε Γαιιία, ηδηαίηεξα ζην Παλεπηζηήκην 

Paris VIII – Vincennes (ζεκεξηλφ Saint-Denis) θαη ζην Paris X – Nanterre, νη νπνίνη 

άληεμαλ σο ηε δεθαεηία ηνπ ‘80. Σν Παλεπηζηήκην Paris VIII – Vincennes μεθίλεζε 

ην 1969 σο «Πεηξακαηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν» θαη καζήκαηα κπνξνχζαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη φζνη δελ είραλ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηνπ δεηήκαηνο ζα αλέθεξαλ σο θχξην θαη 

καθξνβηφηεξν παξάδεηγκα δεκνθξαηηθνχ θαη ειεχζεξνπ ζρνιείνπ ην Summerhill ζηε 

Βξεηαλία (http://www.summerhillschool.co.uk/).  

 

Ο Smith (2001), ζην άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ «εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία», 

αλαθέξεη ακέζσο κεηά ηνλ Dewey, ην θσηζέδν δάζθαιν A.S. Neill, ν νπνίνο ππήξμε 

ν ηδξπηήο ηνπ Summerhill, ην 1921. Αλαθέξεη φηη ήηαλ εθείλνο ν παηδαγσγφο πνπ 

εηζήγαγε ζηνηρεία απφ ηελ παξάδνζε ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα 

πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ίδην ην Neill (1960). Σν 

ζρνιείν δίλεη έκθαζε ζηελ «πιήξε θαη ίζε» ζπκκεηνρή καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πσο 

ζα δηαζέζνπλ ην ρξφλν ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Ωζηφζν, 

καζήκαηα γίλνληαη θαλνληθά ελψ πξνζθέξεηαη θαη έλα κεγάιν εχξνο άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αζιεηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, θνηλσληθψλ, θ.ν.θ. Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο είλαη ειεχζεξνη θαη ειεχζεξεο λα αζρνιεζνχλ κε φπνηα δξαζηεξηφηεηα 

ζέινπλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζέινπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξέρνπλ ππνζηήξημε 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Οη απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ιακβάλνληαη ζε θνηλέο 

εβδνκαδηαίεο ζπλειεχζεηο καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ήκεξα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία πάλσ απφ 100 άιια ζρνιεία ζηνλ θφζκν πνπ 

εκπλεχζηεθαλ απφ ην Summerhill ή πνπ ηδξχζεθαλ επάλσ ζε παξφκνηεο 

θαηεπζχλζεηο. Απηά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο «Διεχζεξα ρνιεία» (Free 

Schools) ή σο δεκνθξαηηθά ζρνιεία.  

 

Η θξηηηθή δελ ιείπεη θαη γηα απηά ηα ζρνιεία, ηφζν απφ ζπληεξεηηθνχο, φζν θαη 

απφ ξηδνζπαζηηθνχο θχθινπο. Ο Χξπζαθίδεο (1994) θάλεη ιφγν γηα «αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο αληη-απηαξρηθήο αγσγήο» θαη «ηνλ άθξαην απζνξκεηηζκφ θαη ηελ 

αηνκηθηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο». Άιιεο θξηηηθέο εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηδησηηθά ζρνιεία κε δίδαθηξα 

(ζε άιια νη καζεηέο είλαη νηθφηξνθνη θαη ζε άιια φρη), ηα νπνία θαζψο δελ έρνπλ 

εληαρζεί θαη ζε έλαλ πνιηηηθφ αγψλα γηα επξχηεξεο αιιαγέο, έρνπλ αθνκνησζεί 

ηειηθά ζην ππάξρσλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ο Fotopoulos (2003), κάιηζηα, 

ζαξθαζηηθά αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη απφ πξψελ ρίπεδεο έρνπλ γίλεη 

γηάπεδεο θαη επεκεξνχλ ζηε λενθηιειεχζεξε «λέα νηθνλνκία»! Ωζηφζν, ζα ήηαλ 

ιάζνο λα παξαγλσξίζνπκε ηελ αμία ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζε κηα δηνγθνχκελε ζε 

εκπεηξίεο θαη αξηζκφ αλζξψπσλ θίλεζε πνπ αιιάδεη ζπλεηδήζεηο θαη ηειηθά θαη ηελ 

θνηλσλία ηελ ίδηα (βι. θαη Μπιηψλεο, 2009).  

http://www.summerhillschool.co.uk/


 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Η εθαξκνγή δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη 

κηα εχθνιε ππφζεζε! ηελ πεξίπησζε ηεο Π.Δ., σζηφζν, ν πεηξακαηηζκφο, ε 

ελζάξξπλζε θαη ε επηκνλή ζηε ρξήζε ηνπο, κε ζηφρν ηελ απφδνζε πεξηζζφηεξσλ 

πξσηνβνπιηψλ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο γηα 

νπζησδέζηεξε εκπινθή ηνπο ζηελ ππεχζπλε ιήςε ησλ απνθάζεσλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηε θηινζνθία ηεο.  

 

Δίλαη ζαθέο φηη ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηδαρηεί ζηελ πιεξφηεηά ηνπο 

ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Γεσξγφπνπινο (2009), «πνηνο ή πνηα 

θνίηεζε ζε έλα αληη-απηαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ είρε σο ζθνπφ λα 

πξνσζήζεη ηελ πξσηνβνπιία, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα; Δγψ δελ γλσξίδσ 

θαλέλαλ. Απηή αθξηβψο ε δηαπίζησζε ζπληζηά θαη ην "ηξαγηθφ" ζηνηρείν ηεο Π.Δ., 

αθνχ ε ηειεπηαία θαιείηαη θπξηνιεθηηθά λα εθεχξεη ηέηνηεο κεζφδνπο πνπ λα 

πξνάγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ "παξάγεη" 

ελεξγνχο πνιίηεο».     

 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξηψλ, σζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αλ φρη ζε πιήξε δεκνθξαηηθά 

πξνγξάκκαηα, έζησ σο επηκέξνπο ζηνηρεία ζηηο εθαξκνγέο ηεο Π.Δ. πνπ επηιέγνπλ, 

ψζηε κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπδήηεζε κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο εληφο ηεο 

ειιεληθήο θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα 

γίλεη θαηνξζσηφ λα πξναρζεί ε «ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή 

αηκφζθαηξα».  
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