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Η  Αντί-Αυταρχική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο και η συμβολή της στη 
δημιουργία υγειών προσωπικοτήτων. 

Αλέξανδρος Κόπτσης 

Νάκου Αλεξάνδρα 

Εισαγωγή- Η έννοια της αγωγής 

Η έννοια της αγωγής επιδέχεται πολλές ερμηνείες και σχετίζεται άμεσα 
με τον προσωπικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού. Θέλοντας να κάνουμε μία 
ανασκόπηση αλλά και να υπενθυμίσουμε την ετυμολογία της αγωγής θα 
λέγαμε πως ο όρος αγωγή προέρχεται από το ρήμα άγω, λατ. ago, γαλ. Agir 
«πράττω», αγγλικά act «πράττω» επομένως η λέξη από μόνη της ουσιαστικά 
δείχνει ενέργεια ενός ατόμου. Ενέργεια ατομική αλλά και συλλογική. 

Συνοπτικά θα ορίζαμε την αγωγή ως την σκόπιμη ενέργεια των 
ενήλικων προς τα αναπτυσσόμενα άτομα για ν´ αναπτύξουν  τη σωματική, 
πνευματική, κοινωνική, ηθική και αισθητική όψη της προσωπικότητας τους και 
να βοηθηθούν στο να αυτοπραγματωθούν και να ενταχθούν αρμονικά στο 
φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον όπου θα λειτουργήσουν και θα 
δημιουργήσουν.  

Όμως αγωγή δεν είναι μόνο η παροχή γνώσεων και πληροφοριών 
αλλά και η εκμάθηση κοινωνικών ρόλων , δηλαδή μία γενικότερη διαδικασία 
μέσα από την  οποία θα πραγματοποιηθεί η  κοινωνικοποίηση και η 
παράλληλη προσπάθεια προσαρμογής αλλά και αλληλεπίδρασης με το 
κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ωριμάζει το παιδί.  

Η έννοια της αγωγής αλλά και το νόημα της αλλάζει ανάλογα με τις 
εποχές και τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις έχει 
ταυτιστεί με την εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας επηρεάσει αλλά και  έχοντας 
η ίδια επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

Η χώρα μας έχει υιοθετήσει κατά καιρούς τρόπους εκπαίδευσης που 
διαθέτουν στοιχεία και από αυταρχικές και από αντί-αυταρχικές μεθόδους 
διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής τάξης και γενικότερα της σχολικής 
ζωής.  

Η αυταρχική αγωγή 

Η έννοια της αυταρχικής αγωγής όπως ορίζεται από τον CW Allport 
(Χαραλαμπόπουλος Κ. 1983) διακατέχεται από αυταρχικότητα η οποία 
δημιουργεί ανισορροπία στις δομές της προσωπικότητας γιατί υποτάσσει το 
λογικό στο παράλογο. Η προώθηση και η εφαρμογή μίας αυταρχικής αγωγής 
δημιουργεί ανθρώπους αυταρχικούς, με τάσεις επιθετικότητας, επιβολή και 
υποβολής, ανθρώπους που διαθέτουν εξουσιαστική συμπεριφορά γιατί αυτό 
διδάχτηκαν να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν στις σχέσεις τους με την 
κοινωνία αλλά και με τους συνανθρώπους τους.  
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Δυστυχώς, όταν γαλουχούμε νέους με αυταρχική αγωγή και πρότυπα 
δημιουργούμε αυριανούς πολίτες με αισθήματα ενοχής, τιμωρίας, 
δογματικούς, πολίτες ανυποχώρητους  στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και 
στις κοινωνικές τους συνδιαλλαγές.  

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικές τεχνικές 
αυταρχισμού οργανώνουν δραστηριότητες και μαθήματα που ευνοούν τη δική 
τους πρωτοβουλία και επιβολή αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αυτενέργειας 
στους μαθητές.  

Η αυταρχική αγωγή στην ουσία, αποτελεί ένα τρόπο αγωγής που 
ασκείται κατά μία έννοια με καταναγκασμό, χωρίς την συγκατάθεση και την 
εσωτερική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Η αυταρχικότητα χαρακτηρίζεται 
από επιβολή εξουσίας χωρίς λόγους πειστικούς από εκείνον που την ασκεί 
για εκείνον που την υφίσταται, χωρίς λόγους που να τη δικαιολογούν από 
πριν ή να τη δικαιολογούν μετά (Βώρου, Φ.Κ , 1977).  

Οι νέες κοινωνικές δομές αλλά και οι νέες εκπαιδευτικές συνιστώσες 
απαιτούν μία ελεύθερη και αντί-αυταρχική αγωγή που καθιστά ικανή την 
ανάπτυξη μίας υγιούς προσωπικότητας από τους μαθητές αφού θα 
αναπτυχθούν σε ένα φιλικό και ελεύθερο περιβάλλον δράσης και μάθησης.  

Ζητούμενο της εποχής μας αλλά και της κοινωνίας μας είναι τα παιδιά, 
οι μαθητές μας, να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη, κριτική στάση και να 
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα σε ένα δεκτικό, θετικό και ασφαλές 
μαθησιακό περιβάλλον.   

Μέσα στο σχολικό χώρο πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 
που θα ευνοήσουν την καλλιέργεια και τη σύσταση μίας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας.  

Το σχολείο πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες των σημερινών 
παιδιών και εφήβων και να μην υποχωρήσει σε αυταρχικές δομές που ακόμα 
διαθέτει, αλλά να δώσει χώρο σε πιο ανοικτές μορφές εκπαίδευσης όπου τα 
παιδιά θα αλληλεπιδρούν μέσα στο σχολικό χώρο αναπτύσσοντας συνθήκες 
κοινωνικής ζωής πέρα από τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.  

Η αντί-αυταρχική εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της  

Η κριτική και τα αρνητικά αποτελέσματα της αυταρχικής αγωγής 
οδήγησαν στη θέσπιση και υιοθέτηση αντί- αυταρχικών παιδαγωγικών 
θέσεων. 

 Η αντί- αυταρχική αγωγή, λοιπόν, ως αντίποδας της αυταρχικής 
χαρακτηρίζεται από ελευθερία του παιδαγωγούμενου τόσο στις εκδηλώσεις 
του όσο και στις δραστηριότητές του. Δηλαδή, ο παιδαγωγούμενος  
αποφασίζει και επιλέγει τους προσανατολισμούς και τα ενδιαφέροντά του, 
καθοδηγούμενος από το δάσκαλο. Άλλωστε, η αντί- αυταρχική αγωγή 
απορρίπτει κάθε μορφή αυθεντίας αναδεικνύοντας την προσωπικότητα του 
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μαθητή αλλά και την ηρεμία και ασφάλεια του ψυχισμού του ως κεντρικό 
άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ο αντί- αυταρχικός εκπαιδευτικός εμφανίζει δημοκρατική αντιμετώπιση 
των μαθητών του και ουσιαστική εμπλοκή τους σε διαδικασίες που τον 
αφορούν άμεσα. Δεν προσαρμόζεται σε όσα σχεδιάζουν οι άλλοι γι΄αυτόν, 
αλλά μετέχει ουσιαστικά σε όλη την εκπαιδευτική δράση του σχεδιασμού αλλά 
και της εφαρμογής.  

Η αντι-αυταρχική εκπαίδευση προάγει την ισότητα στην σχολική 
μονάδα αφού υποστηρίζει τόσο το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού όσο 
και τον σεβασμό στην προσωπικότητα των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά δεν 
απολαμβάνουν μία ασύδοτη ελευθερία κάνοντας κατάχρηση της παιδικής 
τους ηλικίας και ελευθερίας αλλά μία συνειδητοποιημένη σχέση ισοτιμίας στον 
σχολικό χώρο με παράλληλο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα θέλω τόσο 
των συνομηλίκων τους όσο και των ενηλίκων που εργάζονται σε αυτή.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν θυσιάζονται στο βωμό της φιλελεύθερης αγωγής, 
αποτελώντας ουσιαστικά τους τιμωρημένους του προηγούμενου 
εκπαιδευτικού μοντέλου, αλλά αποτελούν συνοδοιπόρους του νέου 
μαθητευόμενου που με τη συνδρομή τους θα κατορθώσει να φτάσει στην 
αυτοπραγμάτωση.  

Επομένως η αντί- αυταρχική αγωγή είναι μία διαδικασία που επιτρέπει 
την αμφίδρομη επικοινωνία στην παιδαγωγική σχέση σε πνεύμα ισότητας 
μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου (ο.π Παπάς Α).  

Βασικές αρχές της αντί- αυταρχικής αγωγής 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της αντί-αυταρχικής αγωγής 
εντοπίζονται στο ελεύθερο και εκσυγχρονισμένο σχολείο που προτείνει ως 
αντίποδα στα μέχρι τώρα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην διοικητική 
οργάνωσή τους.  

Η απόλυτη ελευθερία των μαθητών που πρεσβεύει δεν ταυτίζεται σε 
καμία περίπτωση με την ασυδοσία. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούν αλλά όχι να 
χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία κινήσεων για να παρεμποδίσουν τον 
ρόλο των εκπαιδευτικών ή των υπόλοιπων συμμαθητών τους.  

Ο συναισθηματικός τομέας που σύμφωνα με τον Neil στις σχολικές 
αίθουσες αγνοείται και στην καλύτερη των περιπτώσεων παραγκωνίζεται 
πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σύμφωνα με τη θεωρία του βασικού εκφραστή της αντιαυταρχικότητας, 
του Neil, το παιδί είναι από τη φύση του καλό  (A.S. Neil, 1972) και γι αυτό το 
λόγο θα πρέπει να το αφήσουμε να αναπτυχθεί ελεύθερο χωρίς καταπίεση και 
καταναγκασμό.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό πως η εκπαίδευση δίνει 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην ψυχική ισορροπία του παιδιού παρά στην 
μελλοντική ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.  
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Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται μόνα τους να οικοδομήσουν τις 
αξίες και τις ιδέες τους μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες αλλά αντίθετα η 
δόμηση του ηθικού τους κώδικα πρέπει να συντελείται μέσα στο σχολείο ως 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτού.  

Η ευτυχία αλλά και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού είναι από τα 
σημαντικά σημεία του αντιαυταρχικού σχολείου. Δεν δημιουργούνται στο παιδί 
αρνητικά συναισθήματα μέσα από ποινές και τιμωρίες. Ο εκπαιδευτικός 
ενεργοποιεί την ευθιξία του και μέσα από αυτή αλλά και από τους κοινωνικούς 
κανόνες του σχολικού μικρόκοσμου το παιδί μαθαίνει να διεκδικεί και να 
απολαμβάνει την προσωπική του ευτυχία αλλά και να σέβεται την ευτυχία του 
άλλου.  

Βασικότερο χαρακτηριστικό όλων στην αντί-αυταρχική αγωγή είναι η 
αγάπη που υπάρχει για το παιδί και τη φύση του. Το παιδί αφήνεται ελεύθερο 
να ενεργήσει και να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον όπου η αυθεντία και η 
εξουσία του εκπαιδευτικού έχουν παραγκωνιστεί και έχει δημιουργηθεί μία 
σχέση αμοιβαιότητας και αλληλοσεβασμού.  

Επιπλέον, πολλοί παιδαγωγοί και επιστήμονες πέρα από τον Neil 
όπως ο Goodwin Watson (Summerhill, 1975) υποστήριξαν την εφαρμογή της 
αντί- αυταρχικής αγωγής στον εκπαιδευτικό χώρο και ειδικότερα  
αναφέρθηκαν και ανέλυσαν τις  πέντε βασικές αρχές που διαφοροποιούν την 
προσφορά της αντί- αυταρχικής αγωγής και την καθιστούν σχεδόν αναγκαία 
την εφαρμογή της μερικά ή ολικά στην τάξη.  

Οι πέντε αυτές αρχές που ουσιαστικά συνοψίζουν το πνεύμα της αντί- 
αυταρχικής αγωγής είναι: 

1. Η αντί- αυταρχική αγωγή στηρίζει τη μάθηση του παιδιού σε αυτόνομες 
διαδικασίες κινήτρων και όχι ετερόνομες. 

2. Ο συναισθηματικός τομέας θεωρείται σπουδαιότερος από την 
αντιληπτική μάθηση που συντελείται μέσα από εγκεφαλικές 
διαδικασίες.  

3. Η αγωγή πρέπει να θεραπεύει τις σημερινές ανάγκες του παιδιού και 
να μην θυσιάζει το παρόν στο αβέβαιο επιτυχημένο ή μη εκπαιδευτικό 
μέλλον. 

4. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας πρέπει να είναι 
ένας από τους κυρίαρχους στόχους κάθε σχολείου. 

5. Το σχολείο πρέπει να αποτελεί κοινότητα ζωής με δημοκρατικές 
διαδικασίες και αυτόνομη διακυβέρνηση προκειμένου οι μαθητές πέρα 
από τις γνώσεις που θα λάβουν να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες 
και δημοκρατικές αρχές μελλοντικών πολιτών. 

Σ΄ ένα αντί-αυταρχικό σχολείο ο δάσκαλος είναι φίλος αλλά και ρυθμιστής 
ενός γόνιμου παιδαγωγικά πλούσιου περιβάλλοντος. Είναι οδηγός και 
συνοδοιπόρος , προκειμένου το παιδί σε αυτό το περιβάλλον  να ωριμάσει 
αβίαστα με αίσθημα ευθύνης και αντίληψης του χρέους (Δελμούζος Αλ,1950).  
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Συνεπώς, η κατάκτηση του αυτοελέγχου με την έννοια όχι της καταπίεσης 
και του εξαναγκασμού αλλά με την έννοια της ενσυναίσθησης των 
δικαιωμάτων των άλλων και της αρμονικής συνύπαρξης μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο που δραστηριοποιούμαστε είναι το βασικό ζητούμενο της αντί-
αυταρχικής αγωγής.  

Επικριτές της αντί-αυταρχικής αγωγής 

Η πιο γνωστή αλλά και η πιο συζητημένη εφαρμογή της αντί- 
αυταρχικής αγωγής είναι αναμφισβήτητα το σχολείο Summerhill.  

Η σχολική οργάνωση του Summerihill αλλά και ο ιδρυτής του ο Neil 
γνώρισαν έντονη κριτική και προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Η 
συστηματική αυτή κριτική ασκήθηκε από διάφορους διανοούμενους και 
εκπαιδευτικούς, πολλοί από τους οποίους την απέρριψαν, άλλοι απλά την 
έκριναν και άλλοι διατύπωσαν απόψεις για το πώς θα μπορούσε 
ενδεχομένως να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη επιτυχία.  

Η αρνητική κριτική η οποία ασκήθηκε επικεντρώθηκε κυρίως στα 
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά της αντί- αυταρχικής εκπαίδευσης: 

Η αμοιβαιότητα και η ισοτιμία που διακηρύσσει η αντί-αυταρχική 
εκπαίδευση δεν θεωρείται πλεονέκτημα για όλα τα παιδιά αφού παιδιά που 
δεν αισθάνονται ισχυρή αυτοεκτίμηση σε ένα τέτοιο κοινωνικό σύστημα 
μπορεί να απενεργοποιούνταν και να αρεσκόντουσαν σε μια παθητική 
αποδοχή καταστάσεων.  

Η ελευθερία η οποία υποστηρίζεται ότι πρέπει να παρέχεται στο παιδί 
δεν είναι δυνατόν να δίδεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι κοινώς αποδεκτό 
πως πρέπει να υπάρχουν όρια στην ατομική ελευθερία του καθένα 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η ελευθερία του κοινωνικού συνόλου.  

Επιπλέον, σε αυτό το σημείο μπορεί να αναγνωριστεί η φυσική θέση 
εξουσίας που κατέχει ο εκπαιδευτικός απέναντι στον μαθητή, απλά πρέπει 
αυτή να μην χρησιμοποιείται ως επιβολή εξουσίας και καταναγκασμού, αλλά 
ως πηγή περιφρούρησης των δικαιωμάτων της τάξης.  

Η περιφρόνηση του βιβλιοσχολείου (Αικ. Καννά- Μακρή, 1992) δηλαδή 
της ακαδημαϊκής γνώσης και της γνωστικής  μάθησης  που συντελείται μέσα 
στο σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί ένα αρνητικό σημείο όπως διακηρύσσει η 
αντί- αυταρχική αγωγή. Άλλωστε ο πρωταρχικός ρόλος του σχολείου είναι ο 
μορφωτικός και μπορεί να ολοκληρώσει αυτό του το ρόλο το σχολείο μόνο 
μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης.   

Η ευτυχία δεν μπορεί να αναχθεί σε πρωταρχικό σκοπό της 
εκπαίδευσης. Μπορεί να αποτελεί παράγωγό της αλλά σίγουρα δεν μπορεί να 
αποτελέσει πρωταρχικό συντελεστή εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Επίσης,  βασικό επιχείρημα των επικριτών του αντί- αυταρχικού 
τρόπου αγωγής είναι το γεγονός πως το σχολείο αποτελεί ένα χώρο που το 
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παιδί πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται σε αυτόν και όχι ο σχολικός χώρος 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών. 

Άλλωστε η εκπαίδευση παρέχεται σε ένα οργανωμένο χώρος που 
προσφέρει συστηματική γνώση μέσα από ασκήσεις, γραπτές δοκιμασίες, 
αξιολογήσεις προόδου του εκάστοτε μαθητή.  

Σε αυτό το σημείο οι επικριτές της αντί- αυταρχικής αγωγής τόνισαν ότι 
το σχολείο δεν πρέπει να θεωρείται κέντρο αναψυχής ή ψυχοθεραπευτήριο 
αλλά δυναμικό κέντρο γνώσεων όπου ο χρόνος αξιοποιείται προς γνωστικό 
όφελος των εκπαιδευόμενων.  

Σύγχρονη πραγματικότητα και αντί-αυταρχική αγωγή 

Η αντί-αυταρχική εκπαίδευση εμφανίστηκε ως η μετεξέλιξη της 
κοινωνίας από το αυταρχικό μοντέλο διαπαιδαγώγησης  προς μία 
παιδοκεντρική και δημοκρατική αντίληψη για τη μάθηση.  

Γενικότερα, είναι κοινώς αποδεκτό πως η αγωγή θέτει κάποιες 
απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να υπάρξουν 
μορφωτικά αποτελέσματα.  

Για το λόγο αυτό η αυταρχική αγωγή ως μέθοδο διδασκαλίας έχει 
απορριφθεί από την παιδαγωγική επιστήμη ως μία τεχνική εξαναγκασμού, 
καθοδήγησης και πλήρης καταστράτευσης της προσωπικότητας του μαθητή  
ενώ η αντί- αυταρχική αγωγή γίνεται αποδεκτή όχι μέσα από την απόλυτη 
ελευθερία του Neil αλλά μέσα από μία δημιουργική παιδαγωγική διαδικασία 
όπου πάνω από όλα τίθενται οι δημοκρατικές και ισότιμές σχέσεις στην 
σχολική κοινότητα.  

Οι βασικές αρχές του αντί- αυταρχικού μοντέλου αναμορφώνονται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των 
παιδιών.  

Η έννοια της ελευθερίας αποκτά ένα σημαντικό νόημα γιατί 
προσανατολίζει τη μάθηση σε μία διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας 
εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου. Ο μαθητής συναποφασίζει, συνδημιουργεί 
γενικότερα συνεργάζεται με τον δάσκαλό του προκειμένου από κοινού να 
κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία μία ευχάριστη και δημιουργική καθημερινή 
δραστηριότητα.  

Μέσα από δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά το παιδί στον 
σχεδιασμό της διδακτικής πράξης αυτό μαθαίνει να κρίνει, να διατυπώνει τις 
απόψεις του αλλά κυρίως αισθάνεται τη χαρά της δημιουργίας και τη χαρά της 
σημαντικότητας. Αισθάνεται ότι αποκτά ρόλο μέσα στο σχολείο και δεν είναι ο 
παθητικός παρατηρητής των καταστάσεων που οι «μεγάλοι» δημιούργησαν 
για αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία ευχάριστου 
σχολικού κλίματος.  
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Τα νέα αναλυτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών 
προσανατολίζονται σε πιο ανοιχτές μορφές διδασκαλίας που επιτρέπουν όσο 
και αναζητούν την ενεργή συμμετοχή και έκφραση των παιδιών και των 
απόψεων τους. Επηρεασμένοι οι σύγχρονοι παιδαγωγοί από το πνεύμα της 
ελευθερίας της αντί- αυταρχικής εκπαίδευσης αλλά και της έμφασης που αυτή 
δίνει στη δημιουργικότητα εντάσσουν στα μέχρι πρότινος δύσκαμπτα 
αναλυτικά προγράμματα την ανίχνευση και αναζήτηση της μάθησης.  

Ο μαθητής πλέον καλείται να αποφασίσει, να κρίνει και να εμπλακεί 
ενεργά σε καταστάσεις προβληματισμού προκειμένου να ολοκληρώσει τη 
μαθησιακή του πορεία. Το παιδί δεν λαμβάνει απλώς πληροφορίες αλλά 
εμπλέκεται σε κοινωνικές δομές και συγκρούσεις προκειμένου να αποκτήσει 
κοινωνικές δεξιότητες. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως το σχολείο λειτουργεί ως μία κοινότητα 
ζωής όπου τα παιδιά πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων που αποκομίζουν, 
μαθαίνουν και εξασκούνται στο να διαχειρίζονται κοινωνικές εντάσεις, κρίσεις 
και σχέσεις.  

Το ζητούμενο στην σύγχρονη εκπαίδευση και αγωγή είναι πλέον η 
κατεύθυνση και η αναζήτηση της ελεύθερης συναίνεσης και βούλησης του 
μαθητή να συμμετάσχει ενεργά στην σχολική κοινότητα. Τα παιδιά έχουν 
ανάγκη ένα σχολείο προσιτό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα 
πιστεύω τους, δίνοντάς τους το λόγο και την ελευθερία της γνώμης τους. Ένα 
σχολείο που θα τα αγκαλιάζει και που θα ενδιαφέρεται τόσο για την 
ακαδημαϊκή τους γνώση όσο και για την κοινωνικοσυναισθηματική τους 
ανάπτυξη, που θα τους βοηθήσει να συγκροτήσουν μία υγιή προσωπικότητα 
ικανή να ανταπεξέλθει στους κινδύνους και στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
εποχής.  

Το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος του δασκάλου 

Ένα τέτοιο υγιές σχολικό περιβάλλον, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
αποτελεί  ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης συνθηκών επιτυχίας του ρόλου 
του σχολείου τόσο ως χώρου μάθησης, αλλά και ως χώρου υγιούς 
συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών. 

Το σχολικό περιβάλλον αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που επικρατεί σε 
μια σχολική μονάδα και επηρεάζει το ψυχολογικό κλίμα της τάξης (Η. 
Ματσαγγούρας 2001). Είναι δηλαδή το σύνολο των δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών 
διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος. Το σχολικό περιβάλλον θεωρείται 
ως μια διαρκής ποιότητα του σχολείου, η οποία βιώνεται από τους μαθητές 
και δασκάλους και επηρεάζει τόσο τη συμπεριφορά τους όσο και την 
απόδοσή τους.  

Σ΄ αυτό το σχολείο: 
Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τους μαθητές 

τους με ανοιχτές διαδικασίας 
Επικρατεί πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  
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Επιδιώκονται εκτός των γνωστικών και συναισθηματικοί και 
ψυχοκινητικοί στόχοι 

Η κοινωνική οργάνωση της τάξης, ο τρόπος δηλαδή που είναι 
οργανωμένη η τάξη κατά τη διδασκαλία, παρουσιάζει εναλλακτικές μορφές.  
Ένας από τους καλύτερους τρόπους οργάνωσης θεωρείται η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Σ. Δερβίσης 1988). 

  Θεσμοθετούνται διαδικασίες εμπλοκής των μαθητών στην οργάνωση 
της τάξης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

  Ο εκπαιδευτικός συναποφασίζει με τους παιδαγωγούμενους, 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μαθητών, χρησιμοποιεί λογικά και 
συνειδητά έπαινο και τιμωρία, αποφεύγει διαταγές, επιδιώκει προσωπική 
συνομιλία και διάλογο (E. Geissler 1975). 

       Στη δημιουργία ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος συμβάλλει 
αποφασιστικά ο τρόπος αγωγής που προσφέρεται από τον εκπαιδευτικό. Και 
η αντιαυταρχική αγωγή αποτελεί τον ιδεώδη τρόπο αγωγής για τη δημιουργία 
υγιών προσωπικοτήτων.  Η αντιαυταρχική αγωγή απεικονίζει την προσπάθεια 
του ανθρώπου να απεμπλακεί από τις δεσμεύσεις που του επιβάλλουν οι 
κοινωνικές νόρμες και να συμμετέχει ουσιαστικά και ενεργά σε μια βιωματική 
κατάκτηση της ζωής. Αυτή η αγωγή καλείται να του παρέχει τις σχετικές 
δυνατότητες και εφόδια. 

 
Ανάγκες και ενδιαφέροντα των παιδιών 

 

      Η αντιαυταρχική αγωγή λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας των μαθητών. Έτσι  
αποφεύγονται λάθη, καθώς και ανελεύθερες και αυταρχικές μέθοδοι που 
απονεκρώνουν το δημιουργικό αυθορμητισμό του παιδιού. Σε έναν τέτοιο 
τρόπο αγωγής ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη του μαθητή, 
όχι μόνο στο γνωστικό τομέα, αλλά και στο συναισθηματικό και κοινωνικό, 
όπου παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές και συνήθως δε λαμβάνονται 
υπόψη (Χ. Κωνσταντίνου 2006).  

     Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ανάγκες και ενδιαφέροντα, τα οποία 
οφείλει ο εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη του  για να δημιουργεί, με βάση 
αυτά, κίνητρα στους μαθητές του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη συμμετοχή 
τους στο μάθημα και επομένως  καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα διδασκαλία    
( Α. Κόπτσης 2006). 

Το παιδί του Δημοτικού Σχολείου αλλάζει ξαφνικά περιβάλλον και αυτό 
πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.  

Μπαίνει ξαφνικά σε ένα περιβάλλον υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Έχει 
ανάγκη επομένως από ανθρώπους που θα το πλησιάσουν, θα του φερθούν 
με κατανόηση και αγάπη και θα λειτουργήσουν ως συνέχεια του οικογενειακού 
του περιβάλλοντος. Γιαυτό είναι αναγκαίο το παιδί του Δημοτικού να έχει 
κοντά του ένα δάσκαλο που θα το αγαπήσει, θα του φερθεί τρυφερά, με 
συμπάθεια και κατανόηση. Παράλληλα ο μαθητής προσπαθεί να 
προσαρμοστεί σε καταστάσεις λιγότερης φροντίδας και αγάπης. Το έλλειμμα 
αυτό υποκαθίσταται από την ανάγκη να νιώσει ότι αποκτά ταυτότητα και ότι 
γίνεται αποδεκτό από τους άλλους. Γι αυτό επιζητεί την παρέα των 
συμμαθητών του, με αποτέλεσμα να καταστεί  κοινωνικό. Όλες αυτές οι 
καινούργιες καταστάσεις δημιουργούν στο παιδί μια μελαγχολία και 
ονειροπόληση σαν διέξοδο της αλλαγής των συνθηκών της ζωής του. 
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Η ομάδα παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του  και στη δημιουργία θετικής 
αυτοεικόνας, που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχει.  

Μεγάλη ανάγκη έχει επίσης το παιδί της ηλικίας του Δημοτικού Σχολείου 
να παίζει. Θέλει να μετέχει σε ομαδικά αλλά και ατομικά παιχνίδια. Του αρέσει 
να κινείται και να συμμετέχει στη ζωή του σχολείου.  

Το παιδί έχει ακόμη ανάγκη να διαβάζει ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και 
εντυπωσιακές ιστορίες. Ενδιαφέρεται για διηγήματα περιπετειώδη, για  
μυθιστορήματα ιπποτικά και ταξιδιωτικά (Χ. Φράγκος 1983).  

Άλλη ανάγκη του παιδιού είναι να μιλάει και να εκφράζεται μέσα στην 
τάξη, αλλά και στο διάλειμμα. Χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις ενεργούς συμμετοχής του παιδιού στην τάξη. Να του δίνουμε 
το λόγο, να τον προκαλούμε να εκφραστεί και να πει την άποψή του.  

        Εκτός από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη επίσης στην ηλικία αυτή και η μίμηση προτύπων. Στη μίμηση 
προτύπων δίνει μεγάλη σημασία η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Α. 
Κακαβούλης ), η οποία αναφέρει ότι «πρόσωπα που βρίσκονται στο 
περιβάλλον του παιδιού συμβάλλουν με το παράδειγμά τους πολύ σημαντικά 
στη δημιουργία προτύπων, ιδίως όταν αυτά επιδεικνύουν θετική διάθεση» (J. 
Canale 1977).  

      Η επιτυχημένη προσαρμογή θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση 
αυτών των αναγκών,  Το περιβάλλον του σχολείου πρέπει να δημιουργεί 
αίσθημα ασφαλείας και να καλλιεργεί στους μαθητές την αυτοπεποίθηση και 
την αυτοπραγμάτωση ( Σ. Πολίτης 1987).  

       Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χαρακτηρίζεται από μια στάση 
συντροφικότητας και επιθυμία δημιουργίας κλίματος οικειότητας. Ο μαθητής 
αντίστοιχα δραστηριοποιείται τελειότερα στην εργασία του και την έρευνά του, 
την παρατήρηση, την καινοτομία, την κριτική, την ανάληψη δραστηριοτήτων 
και πρωτοβουλιών. Αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών αυτών είναι οι μαθητές 
να αποβάλλουν την επιθετικότητα, να αναπτύσσουν κοινωνικότητα, να 
αποκτούν αυτοπεποίθηση. Το σχολείο δηλαδή παρουσιάζεται ενεργό.  

       Στο σχολείο αυτό προτάσσεται η ψυχική ισορροπία των παιδιών. 
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συναισθηματικές λειτουργίες τους, 
αποφεύγεται ο εξαναγκασμός και τους αποδίδεται ο ανάλογος σεβασμός της 
προσωπικότητάς τους. Παράλληλα ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία 
μεταξύ μαθητών και δασκάλου, η εμπιστοσύνη του δασκάλου σ΄ αυτούς, η 
δημιουργία κλίματος και ατμόσφαιρας ελπίδας, η δημιουργικότητά των 
μαθητών και τελικά η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ( Α. Τσιπλητάρης 
2001) . 

 
Σχολικό περιβάλλον και παιδί 

 

Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σχολικού κλίματος είναι πολύ σημαντικά 
για την ανάπτυξη των μαθητών: 

Στο γνωστικό τομέα ευνοούνται οι προσωπικές τοποθετήσεις. Ενισχύεται 
η  γλώσσα, η οποία γίνεται πλούσια, καθώς και η σκέψη που γίνεται 
δημιουργική, παραγωγική, συνθετική. 

Στο συναισθηματικό τομέα κυριαρχεί σιγουριά, ασφάλεια, 
συναισθηματική σταθερότητα, ελπίδα για επιτυχία. 
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Στο τομέα κοινωνικής συμπεριφοράς παρατηρείται ανάπτυξη 
ατμόσφαιρας συνεργασίας, αλληλοστήριξης και κριτικής αντιμετώπισης των 
προβλημάτων 

Το σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία υγιούς σχολικού περιβάλλοντος 
διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός. Ο επιτυχημένος εκπαιδευτικός διακρίνεται για τη 
νοημοσύνη, τη φιλικότητα, την ευχάριστη διάθεση, τη συναισθηματική θέρμη, 
την ισορροπία, την υπομονή, τον αυτοέλεγχο Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός 
δημιουργεί ένα περιβάλλον ευχάριστο και ένα ψυχολογικό και παιδαγωγικό 
κλίμα υγιές (Μ. Ηλιού 1994) 

 Η διδακτική ικανότητα του δασκάλου συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στη 
δημιουργία υγιούς κλίματος στην τάξη, αφού οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα, 
κατανοούν καλύτερα όσα ο εκπαιδευτικός παραδίδει και ενθαρρύνονται κατά 
την διδακτική διαδικασία. Στοιχεία που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού στη δουλειά του, ο πλουραλισμός στις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί, η χρησιμοποίηση ιδεών του μαθητή, η 
ενθάρρυνσή του, ο περιορισμός υποδείξεων, η δυνατότητα στους μαθητές να 
εκφράζονται ελεύθερα, να διερευνούν μόνοι τα θέματα και να διαμορφώνουν  
προσωπική άποψη,  η ενθάρρυνση όλων να μιλούν, να εκφράζονται και να 
συζητούν μεταξύ τους (M. Abercrombie 1986 -  Φ. Κοσσυβάκη  2002).  

Η ατμόσφαιρα αυτή συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων, ενδιαφερόντων 
για έκφραση και επικοινωνία και διευκολύνει τις διεργασίες μάθησης, τη 
δημιουργικότητα και την ανάδειξη κριτικής σκέψης. 

Οι προσωπικές σχέσεις πέραν από την αξία που έχουν καθαυτές 
συμβάλλουν αποφασιστικά και στη μάθηση της σχολικής ύλης (L. Vygotsky 
1981) . Έρευνες έδειξαν τη σημαντική συμβολή του συναισθηματικού κλίματος 
της τάξης στη μάθηση γενικά και τη νοητική ανάπτυξη ειδικότερα. Άλλωστε από 
τη σύγχρονη ψυχολογία της γνώσης είναι πλήρως αποδεκτή η αλληλεπίδραση 
μεταξύ νοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (Γ. Μεσσιάλας 1984). Η 
καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων ικανοποιεί και την έντονη ανάγκη του 
μαθητή για σημαντικότητα. Ο μαθητής προσέχει ιδιαίτερα αν ο εκπαιδευτικός με 
τις στάσεις, τις κινήσεις του και τις ενέργειές του τον σέβεται.. Αν αυτές έχουν 
χαρακτήρα αυταρχικό τότε ο μαθητής μαζί με τον εκπαιδευτικό απορρίπτει και 
τις γνώσεις που αυτός προσφέρει (Α. Κυρίδης 1999).  

Μέσα από τις υγιείς σχέσεις δασκάλου-μαθητή διαμορφώνεται η 
αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη των μαθητών, που στη συνέχεια καθορίζουν 
τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά τους (Ε. Ταρατόρη 2000 ).  

Με τη συνεργασία των ατόμων μέσα στη σχολική μονάδα επιτυγχάνεται 
η αυτογνωσία. Μέσα από την ανταλλαγή γνωμών, συνηθίζουν οι μαθητές στην 
αυτοκυριαρχία, εκτιμούν τις απόψεις των άλλων, αναγκάζονται να σκεφτούν και 
να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στην ανάλογη θέση μέσα στην τάξη. Με τη 
συνεργασία αποδεσμεύεται η σκέψη των ατόμων τόσο με την ανταλλαγή 
γνωμών όσο και με την υποχρέωσή τους να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις 
από τη σκοπιά θεώρησης των άλλων, οπότε η σκέψη τους γίνεται πιο 
αντικειμενική. Με την αμοιβαιότητα που έρχεται σαν αποτέλεσμα κοινής 
αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων στην τάξη η σκέψη γίνεται 
ορθολογιστική και ολοκληρωμένη. 

Η εικόνα που σχηματίζει ο μαθητής για τον εαυτό του (αυτοαντίληψη) και 
η αποτίμησή της ( αυτοεκτίμηση ) εξαρτώνται από το είδος των εμπειριών που 
αποκτά το αναπτυσσόμενο άτομο από την επαφή του με τους συνομηλίκους 
τους και τους ενηλίκους. Αν οι εμπειρίες είναι θετικές, σχηματίζει θετική 



11 

 

αυτοεκτίμηση (Φ.. Κοσσυβάκη 1998). Αν οι εμπειρίες είναι αρνητικές, σχηματίζει 
αρνητική αυτοαντίληψη. Αξίζει να πούμε ότι ο βαθμός αποδοχής των μαθητών 
από του δασκάλους και τους γονείς και επομένως και το είδος των εμπειριών 
που εισπράττουν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σχολικές επιδόσεις. 

 
Επίλογος 
 
Είναι σαφές  ότι η αντί-αυταρχική αγωγή με τις άριστες διαπροσωπικές 

σχέσεις δασκάλου-μαθητών, το δημιουργικό περιβάλλον, το άριστο ψυχολογικό 
κλίμα της τάξης θέτει τις βάσεις  για τη δημιουργία υγιών, ισχυρών και 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.  
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