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Στον Δημήτρη Κυριακού, Διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Κατερίνης,
που με το παράδειγμά του δίδαξε το νόημα της σχολικής δημοκρατίας 

και του σεβασμού στη γνώμη των παιδιών.

Σε όλα τα παιδιά με τα οποία ζήσαμε μαζί, στους κύκλους των συνελεύσεων, 
τι αληθινά σημαίνει δημοκρατία, ισότητα και αλληλεγγύη.
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Καλωσόρισμα 
Καλωσήρθατε στον οδηγό «Η Συνέλευση των Παιδιών». Εδώ μπορείτε 
να βρείτε επιχειρήματα για τη σκοπιμότητα των συνελεύσεων μαθητών και 
μαθητριών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτάσεις 
για τον τρόπο οργάνωσής τους και ιδέες για το πώς μπορείτε να δώσετε νόημα 
και ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία.

Ο μικρός αυτός οδηγός γράφτηκε από δύο ανθρώπους που έχουν ζήσει 
από κοντά τη χρησιμότητα της οργάνωσης των συνελεύσεων στο σχολείο. 
Ο Γιώργος Μόσχος, νομικός, υπήρξε ο πρώτος και για σχεδόν 15 χρόνια 
Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλάδα, έχοντας αναλάβει από το 2003 αυτό 
τον ρόλο στην ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη. Επισκέφτηκε πολλές 
εκατοντάδες σχολεία και συνομίλησε με περίπου 20.000 παιδιά σχετικά με 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η Ασπασία Καλησώρα, εκπαιδευτικός 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόζει συστηματικά τις συνελεύσεις 
στα σχολεία όπου υπηρετεί από το 2005 και έχει διαπιστώσει στην πράξη 
τα τεράστια οφέλη που έχουν για τα παιδιά. Οι δύο συγγραφείς έχουν 
συμμετάσχει στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με τη διοργάνωση 
συνελεύσεων μαθητών και μαθητριών. Η έκδοση αυτή υποστηρίζεται από την 
Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12), τα μέλη της οποίας συνέβαλαν 
στον σχεδιασμό και την επιμέλεια των κειμένων της. 

Για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στις δημοκρατικές αξίες και στον 
ρόλο των ενεργών πολιτών, είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα του 
σχολείου, μέσα και έξω από τις τάξεις, να υπάρχουν διαρκώς ερεθίσματα 
και βιώματα που τα βοηθούν να καταλάβουν τι σημαίνει στην πράξη η 
δημοκρατία. Πώς επιτυγχάνεται η συνεργασία, η συζήτηση, η ακρόαση των 
άλλων, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση, η συλλογική λήψη αποφάσεων, η 
ανάληψη και ο καταμερισμός ευθυνών, η αλληλεγγύη, η κοινή προσπάθεια 
για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και της σχολικής 
ζωής.

Ελπίζουμε ο οδηγός αυτός να συμβάλλει στην εμπέδωση της δημοκρατίας 
στα σχολεία. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι οι ενήλικοι συχνά φοβόμαστε να 
εμπιστευτούμε τα παιδιά. Όταν όμως το κάνουμε και όταν τους δείχνουμε 
-και με το παράδειγμά μας- τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράζουν 
τη γνώμη τους, να ακούν, να διαλέγονται και να παίρνουν μαζί αποφάσεις, 
τότε βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν θαύματα. Για τον λόγο 
αυτό, θα μπορούσε ίσως ο οδηγός αυτός να έχει ως υπότιτλο: 
«Πώς μπορούμε να πραγματοποιούμε μαζί μικρά θαύματα 
στην τάξη και στο σχολείο μας»...
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«Το παιδί έχει δικαίωμα                  
να είναι ο εαυτός του, να εκφράζει 

τη γνώμη του, να το παίρνουν 
στα σοβαρά, να επιθυμεί, να ζητάει 

και να διεκδικεί, να κάνει λάθη, 
να εκπαιδεύεται, 

να αντιστέκεται στην εκπαίδευση, 
να διαμαρτύρεται...»

Γιάνους Κόρτσακ 
Πολωνοεβραίος παιδαγωγός και γιατρός, 

θεμελιωτής των δικαιωμάτων 
του παιδιού 

(1878 – 1942).
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Τι είναι το «συμβούλιο» ή η «συνέλευση» μαθητών και μαθητριών 
της τάξης; Γιατί είναι σημαντικό να διοργανώνεται τακτικά;

Στον οδηγό αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία μέσα από την οποία μια τάξη              
(ή και μια μεγαλύτερη ομάδα) μαθητών και μαθητριών συνεδριάζει, συζητά 
και παίρνει αποφάσεις για θέματα που την ενδιαφέρουν. 
Η διαδικασία αυτή αποκαλείται από ορισμένους/ες «συμβούλιο» και από  
άλλους/ες «συνέλευση». Στον οδηγό αυτό χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο 
συνέλευση, χωρίς όμως να αποκλείουμε άλλες ονομασίες. Το σημαντικό είναι 
να αποδίδεται σημασία σε αυτήν, να διοργανώνεται τακτικά και να υποστηρίζονται 
τα παιδιά ώστε να την υλοποιούν με ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι σκόπιμο να είναι κοντά στα παιδιά και να τα υποστηρίζουν, 
χωρίς όμως να παρεμβαίνουν, ώστε τον συντονισμό να αναλαμβάνουν τα ίδια 
τα παιδιά. Όσο μεγαλύτερα είναι τα παιδιά και όσο περισσότερο αυτά αποκτούν 
εμπειρία της διαδικασίας, τόσο πιο διακριτικός χρειάζεται να είναι και ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών. Στόχος της συνέλευσης είναι να επικοινωνούν μεταξύ 
τους τα μέλη της μαθητικής κοινότητας με δημοκρατικό τρόπο, να λύνουν τυχόν 
προβλήματα ή διαφορές τους μέσα από τον διάλογο, καθώς και να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, των σχέσεων 
και της καθημερινότητάς τους μέσα και έξω από το σχολείο. Η τακτική 
διοργάνωση συνελεύσεων τάξης βοηθάει τα παιδιά να συνεργάζονται καλύτερα, 
να εξασκούνται στον διάλογο, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να νοιάζονται 
για τα κοινά, αναπτύσσοντας δημοκρατική συνείδηση. Στο νηπιαγωγείο και στο 
δημοτικό οι συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μία φορά τη βδομάδα, ενώ 
στο γυμνάσιο και στο λύκειο προβλέπεται η διεξαγωγή τους μία φορά το μήνα.

Ποια δικαιώματα των παιδιών αφορά η συμμετοχή στις συνελεύσεις;  

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), την οποία έχει 
κυρώσει η Ελλάδα με το νόμο 2101/1992, περιλαμβάνει προβλέψεις για 
μια σειρά από δικαιώματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνελεύσεων 
των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι 
το άρθρο 12 που κατοχυρώνει το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους για κάθε ζήτημα που τα αφορά, και το άρθρο 15 
που κατοχυρώνει το δικαίωμα τους να συνέρχονται και να συζητούν 
για θέματα που τα ενδιαφέρουν. 
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Τα δικαιώματα αυτά, σε συνδυασμό με όλα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση, 
όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρα 28-29), η προστασία από τις 
διακρίσεις (άρθρο 2) και από κάθε μορφή βίας και παραμέλησης (άρθρο 
19), το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην ελεύθερη έκφραση (άρθρο 13), τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών προσφύγων και των παιδιών 
που ανήκουν σε μειονότητες κ.α., καθιερώνουν παράλληλα και υποχρέωση του 
κράτους και των λειτουργών της εκπαίδευσης, να δίνουν λόγο στα παιδιά και να 
τα ακούν προσεκτικά, ατομικά και συλλογικά.

Τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί; 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ που παρακολουθεί την εφαρμογή 
της ΔΣΔΠ, έχει απευθύνει συστάσεις τόσο ξεχωριστά στις  χώρες–μέλη, όσο και μέσω 
του Γενικού Σχολίου Ν.12 (2009) για τo δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται 
η γνώμη του, όπου αναφέρεται (παρ.110): “H σταθερή συμμετοχή των 
παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, μέσω συμβουλίων τάξης, μαθητικών συμβουλίων 
και της εκπροσώπησης των μαθητών σε σχολικά συμβούλια και επιτροπές, όπου 
τα παιδιά θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σχετικά με την 
ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών των σχολείων και των σχολικών κανονισμών”. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτρέπει μέσα από πολλά κείμενα και συστάσεις του 
τις χώρες-μέλη να προωθούν τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των 
σχολείων, η οποία περιλαμβάνει και τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων. 
Έχει εκδώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Εκπαίδευση στη 
Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Επίσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας του «Δημοκρατικό σχολείο 
για όλους - όλες» έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική πλατφόρμα με προτάσεις 
και πλάνα δράσης για την προώθηση των δημοκρατικών ιδεών στα σχολεία, 
διαθέσιμη και στα ελληνικά (https://www.living-democracy.com/el).
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Τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα; 

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει ρητή αναφορά στη 
νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία συμβουλίων και συνελεύσεων τάξης. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να οργανώνουν 
συμβούλια τάξης και συνελεύσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους 
στο πλαίσιο βιωματικών δράσεων που οργανώνονται στις τάξεις τους            
(βλ. «Οδηγίες για το πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και βιωματικών δράσεων στο 
δημοτικό σχολείο», Αρ.Πρ.Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016/ΥΠΠΕΘ). Στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει από το 1986 σχετική Υπουργική Απόφαση 
με τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων» (ΥΑ 23/1986/β-619) 
όπου προβλέπεται η διεξαγωγή συνελεύσεων μαθητικών κοινοτήτων στα τμήματα 
μία φορά το μήνα, εκλογή εκπροσώπων των μαθητών/ριών και δυνατότητα 
διοργάνωσης μέχρι τριών τακτικών συνελεύσεων ολόκληρου του σχολείου.

Τι γίνεται στην πράξη στα σχολεία; 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί/ες εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων 
που διοργανώνουν συστηματικά συνελεύσεις στις τάξεις τους. Υπάρχουν και 
μικρά σχολεία που έχουν δοκιμάσει τη λειτουργία συνελεύσεων με όλες τις 
τάξεις μαζί. Η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί Ψηλαφισμοί 
για ένα Σχολείο της Κοινότητας» που προωθεί την εφαρμογή της παιδαγωγικής 
Φρενέ στην Ελλάδα, έχει οργανώσει πιλοτικά σεμινάρια και έχει περιλάβει στις 
εκδόσεις της υλικό σχετικά με τη λειτουργία συμβουλίων τάξης στα σχολεία (βλ. 
βιβλιογραφία). Έτσι αυξάνονται διαρκώς οι εκπαιδευτικοί που δοκιμάζουν αυτό 
το εργαλείο στην καθημερινότητα του σχολείου τους και ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους πρακτικές και επιτεύγματα.
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Ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρότι η σχετική νομοθεσία είναι σε ισχύ 
για περισσότερο από 30 χρόνια, σε λίγα μόνο σχολεία διοργανώνονται τακτικά 
συνελεύσεις με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς 
γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών/ριών στα 5μελή 
και τα 15μελή συμβούλια, στη συνέχεια όμως η λειτουργία των συνελεύσεων 
στην πράξη συνήθως ατονεί και υποστηρίζεται ελάχιστα. Έτσι, ο θεσμός των 
μαθητικών κοινοτήτων απαξιώνεται στις συνειδήσεις μικρών και μεγάλων και 
αξιοποιείται μόνο σε έκτακτα γεγονότα. Σε μικρό αριθμό σχολείων όμως, όπου η 
διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να καταβάλλει προσπάθειες 
και να υποστηρίξει την τακτική λειτουργία των συνελεύσεων και τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή, τα 
αποτελέσματα αναφέρονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ιδίως, φαίνεται ότι τα παιδιά, 
όταν τους δίνεται η δυνατότητα, συμμετέχουν με επιτυχία στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή του σχολικού κανονισμού, στη φροντίδα του σχολικού περιβάλλοντος, 
στη διοργάνωση ομάδων τέχνης και σχολικών εκδηλώσεων, στην επίλυση 
συγκρούσεων, στον σχεδιασμό δράσεων κ.α.

Ο Συνήγορος του Παιδιού διεξήγαγε πολλές συναντήσεις διαβούλευσης με 
μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς από το 2003 ως και το 2017 και διοργάνωσε 
πανελλήνια έρευνα σχετικά με τις μαθητικές κοινότητες στην οποία συμμετείχαν  
37.488 μαθητές και μαθήτριες από 377 γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας. Στις 
προτάσεις που έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η έμφαση στον ρόλο όσων ορίζονται 
σε κάθε τμήμα υπεύθυνοι/ες για τη μαθητική κοινότητα, ώστε να υποστηρίζουν 
διαρκώς και ενεργά τη λειτουργία τους.
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Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των γονέων; 

Οι γονείς, ως ενεργά μέλη των σχολικών κοινοτήτων, μπορούν  να υποστηρίζουν 
με τον δικό τους τρόπο τη λειτουργία των συνελεύσεων των μαθητών/ριών, ρωτώντας 
πληροφορίες, ακούγοντας προσεκτικά τις απόψεις και τα συναισθήματα των 
παιδιών τους, λέγοντας  τη δική τους γνώμη και γενικότερα υποστηρίζοντας 
τα παιδιά στο να σκέφτονται και να λειτουργούν υπεύθυνα στη διαδικασία αυτή. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί στους γονείς ότι η συμμετοχή στις συνελεύσεις 
συμβάλλει στην ωρίμανση των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους στην ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη. Για να ασκηθεί καλύτερα ο ρόλος των γονέων, το σχολείο 
χρειάζεται να τους ενημερώνει με ακρίβεια για τον τρόπο που λειτουργούν οι 
συνελεύσεις, το πού αποσκοπούν και το πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν   
τα παιδιά τους στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της σχολικής δημοκρατίας. 

Μήπως τα παιδιά «κακομαθαίνουν» με την πολλή δημοκρατία;

Αυτή είναι μια φράση που ακούμε συχνά. Στην πραγματικότητα, αυτό που 
κακομαθαίνει τα παιδιά δεν είναι η «πολλή» δημοκρατία, αλλά η έλλειψη ορθής 
εκπαίδευσης στη δημοκρατία και στα δικαιώματα. Δικαίωμα του παιδιού δεν 
είναι να κάνει και να ζητάει ό,τι θέλει, χωρίς να υπολογίζει τους άλλους και 
χωρίς να σέβεται τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις τους. Η εκπαίδευση στη 
δημοκρατία και στον διάλογο, γίνεται μέσα από συμφωνημένους κανόνες και 
βοηθά τα παιδιά να σέβονται περισσότερο τους/τις συνομιλητές/ριές τους 
και να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα όρια των δικαιωμάτων τους.
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Τι μπορεί να γίνει όταν οι συνελεύσεις 
δεν είναι προτεραιότητα ενός σχολείου;  

Το ιδανικό είναι οι συνελεύσεις να αποτελούν 
προτεραιότητα του σχολείου. Αν όμως αυτό 
δεν συμβαίνει, για οποιοδήποτε λόγο, δεν 
αποκλείεται μια τάξη να βρει τους δικούς της 
τρόπους να οργανώνει τις συνελεύσεις της και 
να παίρνει αποφάσεις που την αφορούν. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί 
υποστηρίζουν τα παιδιά να κάνουν συνελεύσεις, 
τότε και τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον 
καλύτερο τρόπο!

Ποιος είναι ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων;

Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιτυχημένα συνελεύσεις μαθητών/ριών 
σε όλο το σχολείο είναι αναγκαίο να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και η 
στήριξη του συλλόγου διδασκόντων. Προτείνεται από την αρχή της χρονιάς 
το θέμα της λειτουργίας των συνελεύσεων τάξεων να αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης και κοινής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ακόμη και αν δεν 
είναι όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί πρόθυμοι/ες ή ενήμεροι/ες των τεχνικών για τη 
διεξαγωγή των συνελεύσεων. 
Ο σύλλογος είναι σκόπιμο να συζητά και να υποστηρίζει τη διοργάνωση 
συνελεύσεων στις τάξεις, μάλιστα μπορεί να θέτει και ερωτήματα τα οποία 
θα συζητούνται εκεί (π.χ. για τη χρήση του προαυλίου στα διαλείμματα, τη 
διοργάνωση σχολικών εορτών, τη διακόσμηση χώρων του σχολείου κ.α.). Κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς, είναι χρήσιμο να γίνεται ανταλλαγή ενημέρωσης, 
τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στα γυμνάσια και 
λύκεια προτείνεται ως «υπεύθυνοι/ες  μαθητικών κοινοτήτων», που 
προβλέπονται στο νόμο, να επιλέγονται άτομα που πιστεύουν και επιθυμούν να 
υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, η συνέλευση τάξης μπορεί να περιλαμβάνει θέματα για τα οποία 
χρειάζεται να ενημερωθούν οι γονείς, γραπτά ή προφορικά, και να υπάρξει 
συνεργασία μαζί τους.
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β. Οι συνελεύσεις στο νηπιαγωγείο 
Μπορεί να ακούγεται «προχωρημένη» η διοργάνωση συνελεύσεων τάξης στο 
νηπιαγωγείο. Ωστόσο, τα παιδαγωγικά εργαλεία του νηπιαγωγείου και η ευελιξία 
του προγράμματός του μπορούν να βοηθήσουν  ουσιαστικά  τη διεξαγωγή 
συζητήσεων στα νήπια, τα οποία με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν και εξασκούνται 
σε πρακτικές διαλόγου που θα τους είναι χρήσιμες  και στο μέλλον.
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Τα κύρια στοιχεία της συνέλευσης στα νήπια είναι ο  κύκλος (κυκλική διάταξη της 
τάξης, που έτσι και αλλιώς χρησιμοποιείται συχνά) και το αντικείμενο του 
λόγου (ένα κουκλάκι ή άλλο αντικείμενο) που βοηθά τα παιδιά να διακρίνουν 
και να μαθαίνουν να ακούν αυτόν ή αυτήν που μιλάει. Οι αποφάσεις των 
συνελεύσεων, που λαμβάνονται με ανάταση χεριών και καταμέτρηση (για να 
εκπαιδεύονται τα παιδιά στη διαδικασία), μπορούν να αναρτώνται στους τοίχους 
της τάξης με λίγες λέξεις μαζί με ένα σκίτσο ή μια φωτογραφία, που θυμίζει στα 
παιδιά τη συζήτηση που είχε γίνει μεταξύ τους.
....................................................................................................................
Η/ο νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά ότι η ώρα που συζητούν (και κάνουν συνέλευση 
τάξης) είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσα από την κουβέντα και τις αποφάσεις 
μαθαίνουν να λύνουν τα προβλήματά τους με ειρηνικό τρόπο και σχεδιάζουν 
μαζί ενέργειες που μπορούν να κάνουν ομορφότερο το περιβάλλον τους και την 
κοινή τους ζωή. Εξηγεί επίσης ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη διαφορετική 
γνώμη και ότι είναι σπουδαίο να μάθουμε να ακούμε τους άλλους/ες και να 
ανταλλάσσουμε επιχειρήματα.
...................................................................................................................
Σχετικά με τον τρόπο που οργανώνεται η συνέλευση στο νηπιαγωγείο, μπορούν 
να αξιοποιηθούν επιλεκτικά εργαλεία από αυτά που προτείνονται για το 
δημοτικό σχολείο στο επόμενο κεφάλαιο.
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Σκωτσέζος προοδευτικός παιδαγωγός και 
ιδρυτής του σχολείου Σάμεριχιλ

(1883-1973).

«Μόνο όταν τα παιδιά 
αποφασίζουν για όλα όσα 

απασχολούν την κοινότητα 
στην οποία συμμετέχουν, 
μπορούμε να μιλάμε για 

πραγματικά ελεύθερα παιδιά. 
Αυτό για τα παιδιά σημαίνει να 
διαχειρίζονται ζητήματα που 

προκύπτουν στην σχολική τους 
“κοινοτική” ζωή.»

Αλεξάντερ 
Σάδερλαντ Νηλ
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γ. Οι συνελεύσεις 
στο δημοτικό σχολείο

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού

Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσα από μια αρχική συζήτηση μαζί τους για τον 
συγκεκριμένο θεσμό, προκειμένου τα παιδιά να αντιληφθούν το περιεχόμενο 
και τη σημασία αυτής της διαδικασίας, ώστε και τα ίδια να την υποστηρίξουν 
καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο μοντέλο της συνέλευσης τάξης στο δημοτικό σχολείο που παρουσιάζουμε σε 
αυτόν τον οδηγό, οι μαθητές/μαθήτριες και ο/η εκπαιδευτικός συμμετέχουν με 
ισότιμο δικαίωμα λόγου και ψήφου. 
Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης συμμετέχει στη συνέλευση έχοντας ένα διπλό 
ρόλο, αφενός ως ισότιμο μέλος αυτής, αφετέρου ως εκπρόσωπος των ενηλίκων 
και εν μέρει εγγυητής-υποστηρικτής των αποφάσεων που λαμβάνονται σε 
κάθε συνέλευση. Ο ρόλος του/της είναι καθοριστικός προκειμένου η έννοια 
της δημοκρατίας να γίνει αντιληπτή στη πραγματική της διάσταση από όλα τα 
μέλη της συνέλευσης. Εξάλλου, η κουλτούρα δημοκρατίας που διέπει τη 
συνέλευση των παιδιών δεν εξαντλείται μόνο στη μία ή τις δύο ώρες διεξαγωγής 
της αλλά στο σύνολο των στιγμών συνύπαρξης του/της εκπαιδευτικού με τα 
παιδιά εντός και εκτός σχολείου, δείχνοντας σεβασμό στην άποψη και στη 
προσωπικότητα κάθε παιδιού.

Ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό μέσα στη συνέλευση να δίνει χρόνο και 
χώρο στα παιδιά ώστε να αισθανθούν ασφαλή και ελεύθερα να εκφράζουν τις 
απόψεις τους χωρίς τον φόβο ενός μη επιθυμητού σχολιασμού εκ μέρους του/της. 
Ακούει προσεκτικά και σέβεται όλες τις ιδέες-προτάσεις των παιδιών, ακόμα και 
αν αυτές κάποιες φορές φαίνονται βαρετές, ανούσιες ή απλοϊκές στα αυτιά των 
ενηλίκων. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς,
ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει 
και να συναποφασίσει με τα παιδιά 
της τάξης του τη διεξαγωγή τακτικών συνελεύσεων. 
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Η στάση του/της οφείλει να είναι μη κατευθυντική και μη παρεμβατική, 
ενώ θεμιτό στόχο αποτελεί σε βάθος χρόνου να «αποσυρθεί» και να επιτρέψει 
εξ ολοκλήρου στα παιδιά να διαχειριστούν το σύνολο της διαδικασίας και την 
εφαρμογή των αποφάσεών τους, διατηρώντας διακριτική την παρουσία του/της 
στη συνέλευση. 

Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης, ως ισότιμο μέλος της συνέλευσης, δέχεται και 
ακούει προσεκτικά την κριτική των παιδιών και τοποθετείται απέναντι σε αυτή 
με ειλικρίνεια. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν την αρχή 
της ισοτιμίας που οφείλει να διατρέχει τη μεταξύ τους σχέση, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους/της. 

Δικαίωμα «Βέτο» σε προτάσεις  ή αποφάσεις των παιδιών έχει ο/η εκπαιδευτικός 
της τάξης όταν η συνέλευση αποφασίσει κάτι που αντίκειται στο νόμο ή παραβιάζει 
δικαιώματα παιδιών (π.χ. πρόκληση πόνου, παραβίαση ιδιωτικού χώρου, κ.α.).
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Χώρος

Στη συνέλευση καθόμαστε όλοι/όλες σε κύκλο, μαθητές/ριες και εκπαιδευτικοί, 
ώστε να διευκολύνεται η οπτική επαφή, η ενεργή επικοινωνία και η αίσθηση 
ισότητας όλων των μελών. Σε περίπτωση που η τάξη δεν ενδείκνυται για το 
σχηματισμό κύκλου λόγω π.χ έλλειψης χώρου, μπορούμε να αναζητήσουμε 
έναν άλλο χώρο στο σχολείο που θα έχουμε τη δυνατότητα τακτικής χρήσης του 
και εφόσον ενημερώσουμε και πάρουμε την έγκριση του συλλόγου διδασκόντων 
του σχολείου μας.

«Στις συνελεύσεις αυτές 
όλα τα μυστικά της σχολικής 

ζωής έρχονται στην επιφάνεια 
προς λύση και στην περίπτωση 

που εμπλέκονται και οι 
δάσκαλοι, αυτοί πρέπει να 

συμμετέχουν μη κάνοντας χρήση 
της εξουσίας τους, 

γιατί κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε 
ουσιαστικά τη συζήτηση.»

Γάλλος παιδαγωγός και πρωτοπόρος 
εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής 

(1896 – 1966).

Σελεστέν Φρενέ
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Χρόνος

Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να επιλέξει τον χρόνο στον οποίο θα 
διεξάγεται η συνέλευση, που μπορεί να είναι στο πλαίσιο των βιωματικών 
δράσεων. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ μπορεί να πραγματοποιείται στην Ευέλικτη 
Ζώνη, ενώ στις τάξεις Ε΄& ΣΤ΄ μπορεί να επιλέγεται άλλος χρόνος. Εφόσον «η 
συνέλευση των παιδιών» καθιερωθεί ως θεσμός της τάξης, μπορεί να αναγράφεται 
και στο ωρολόγιο πρόγραμμα της.

Τακτική συνέλευση: Η συνέλευση τάξης είναι σημαντικό να γίνεται σε τακτικό 
χρόνο, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτούν εμπιστοσύνη στη διαδικασία και 
στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω αυτής. Επιπλέον συστηματοποιούν 
και εσωτερικεύουν τους κανόνες – τις αρχές που τα ίδια προτείνουν, συζητούν, 
συναποφασίζουν και εφαρμόζουν και μέσω των οποίων το σύνολο της ομάδας 
αποκτά πλέον ένα κοινά αποδεκτό κώδικα επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς.
....................................................................................................................

Προτεινόμενη συχνότητα : 1 φορά την εβδομάδα ή το πολύ κάθε 2 εβδομάδες με 
διάρκεια 1 έως 2 ώρες κάθε φορά, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που μπορεί 
να συναποφασισθεί από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες 
της τάξης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι τελευταίες 2 ώρες της Παρασκευής 
αποτελούν μια ευνοϊκή επιλογή για τη διεξαγωγή της συνέλευσης, διότι μπορεί 
να λειτουργήσει απολογιστικά σε σχέση με την βδομάδα που ολοκληρώνεται. 
Εφόσον η συνέλευση διαρκεί 1 ώρα προτείνεται να γίνεται την πρώτη ώρα 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί 
επιτυχημένα και να μη διακοπεί από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος.
....................................................................................................................

Έκτακτη συνέλευση της τάξης μπορεί να γίνει εφόσον προκύψει ένα ζήτημα 
εξαιρετικής σημασίας που χρειάζεται άμεσα συζήτηση, χωρίς όμως στην 
περίπτωση αυτή να αναιρείται η τακτική συνέλευση της τάξης, εφόσον αυτή 
ήδη υφίσταται. Μια έκτακτη συνέλευση μπορεί να έχει διάρκεια και λίγα μόνο 
λεπτά εφόσον το έκτακτο θέμα διευθετηθεί άμεσα.
.................................................................................................................... 

Απολογιστική συνέλευση: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι σημαντικό 
να πραγματοποιείται μια γενική απολογιστική συνέλευση της χρονιάς ώστε 
τα παιδιά να διαπιστώσουν συνολικά τη χρησιμότητα της πρακτικής των 
συνελεύσεων.
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Θεματολογία

Τα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν μια συνέλευση 
μπαίνουν ελεύθερα από όλα τα παιδιά. Μπορούν να 
προταθούν πριν τη συνέλευση, στην έναρξη ή κατά τη διάρκειά 
της και μπορούν να αφορούν:

1. Στις σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
• μεταξύ των μαθητών/ριών εντός και εκτός τάξης
• μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα επίλυσης διαφωνίας 
με μαθητή/ρια άλλης τάξης, μπορεί, εφόσον συμφωνεί ο/η 
εκπαιδευτικός της αντίστοιχης τάξης, να κληθεί να συμμετέχει 
στη συνέλευση προκειμένου να βρεθεί από κοινού μία λύση.

2. Στη συνδιαμόρφωση:
• της σχολικής καθημερινότητας των παιδιών (εκδρομές, 
γιορτές, εκδηλώσεις, δράσεις εντός και εκτός σχολείου, βιβλιοθήκη, 
διακόσμηση τάξης, ομάδα κινηματογράφου, δράσεις σύνδεσης με 
τη γειτονιά/κοινότητα)
• του σχολικού περιβάλλοντος (διακόσμηση διαδρόμων ή 
αυλής, κατόπιν συνεννόησης με το σύλλογο διδασκόντων του 
σχολείου).

3. Στο περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής του 
μαθήματος (θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών, 
μέθοδος  ερευνητικής εργασίας, δημιουργία ομάδων, παρουσιάσεις 
ερευνών).
............................................................................................
Στη σπάνια περίπτωση που δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, 
η συνέλευση των παιδιών πραγματοποιείται κανονικά με τον/την 
συντονιστή/ρια να ακολουθεί το τελετουργικό της διαδικασίας 
και, αν δεν υπάρξει κάποιο άμεσο αίτημα, ολοκληρώνεται.
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Προετοιμασία και οργάνωση των θεμάτων της συνέλευσης

Τα θέματα που θα συζητηθούν σε κάθε συνέλευση μπορούν να συγκεντρωθούν:
(1) με επώνυμα μηνύματα στο κουτί της συνέλευσης, (2) με αναγραφή σε κάποιο 
σημείο της τάξης ή στο τετράδιο των πρακτικών το οποίο είναι προσβάσιμο σε 
όλα τα μέλη, (3) με άμεσο αίτημα εκ μέρους ενός παιδιού κατά την έναρξη της 
συνέλευσης.
Μια καλή πρακτική αφορά στην προετοιμασία του χώρου στο διάλειμμα πριν 
τη συνέλευση από την ομάδα συντονισμού και την καταγραφή των θεμάτων στον 
πίνακα και στο τετράδιο πρακτικών. Επιπλέον η ομάδα μπορεί να συζητήσει 
και να προτείνει στην ολομέλεια έναν ενδεικτικό χρονικό προγραμματισμό της 
συνέλευσης. Στη προεργασία αυτή, εφόσον του/της ζητηθεί, μπορεί να βοηθήσει 
και ο/η εκπαιδευτικός της τάξης.

Πλαίσιο / αρχές / συμφωνίες διεξαγωγής της συνέλευσης

Στην πρώτη συνέλευση των παιδιών ο/η εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να προτείνει 
όλοι/όλες μαζί να συναποφασίσουν τις βασικές αρχές – συμφωνίες  με τις 
οποίες θα λειτουργεί η συνέλευσή τους. Οι αρχές αυτές αναφέρονται στον τρόπο 
διεξαγωγής της συζήτησης, στην αποδοχή και εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού 
κώδικα επικοινωνίας, στη κατανομή των ρόλων, στον τρόπο λήψης αποφάσεων 
και την παρακολούθηση της τήρησής τους.
Οι ιδέες-προτάσεις όλων καταγράφονται στο πίνακα και, μέσω συζήτησης, 
και κατά προτίμηση με τελική ομοφωνία, η συνέλευση συναποφασίζει τις 
αρχές εκείνες, τις οποίες δεσμεύονται να τηρούν όλα τα μέλη της προκειμένου 
η συνέλευση να διεξάγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαραίτητη συνθήκη 
αποτελεί ο σεβασμός της άποψης και της προσωπικότητας όλων των μελών, 
καθώς και η τήρηση εχεμύθειας για προσωπικά ζητήματα που αφορούν 
τα μέλη της ομάδας. Από τη μεριά του/της εκπαιδευτικού είναι καλό να 
τονιστεί ότι στη διαδικασία της συνέλευσης, όπου βασικά χαρακτηριστικά είναι 
ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη, δεν μπορούν να υπάρχουν πρακτικές 
τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά μόνο επανορθωτικού. Οι  αρχές  –  συμφωνίες   
μπορούν  να  διαμορφωθούν  σταδιακά   αλλά  και  να  αναδιαμορφωθούν  εφόσον 
προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
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Συντονιστική ομάδα - οι ρόλοι των παιδιών 

Σε κάθε συνέλευση τον συντονισμό της και τους επιμέρους ρόλους ευθύνης 
αναλαμβάνουν διαφορετικά παιδιά, με στόχο κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
όλα να έχουν αποκτήσει εμπειρία, αν είναι δυνατόν, όλων των ρόλων. Ένας 
τρόπος κατανομής αυτών μπορεί να είναι μέσω της δημιουργίας ομάδων: σε 
κάθε συνέλευση ορίζεται εκ περιτροπής νέα ομάδα συντονισμού, μέσα 
στην οποία κατανέμονται οι επιμέρους ρόλοι.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας τηρείται ένα τετράδιο πρακτικών όπου 
καταγράφονται αναλυτικά τα ονόματα των παιδιών της ομάδας συντονισμού και 
οι ρόλοι ευθύνης που έχουν αναλάβει στην εκάστοτε συνέλευση.
Στις πρώτες δύο συνελεύσεις μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να συντονίσει τη 
συνέλευση προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σημασία 
του συγκεκριμένου ρόλου, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
ομαλή διεξαγωγή της.
Στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος 
υποστήριξης της διαδικασίας από τον/την εκπαιδευτικό, ανάλογα με την 
ωριμότητα και την ετοιμότητα των μελών της συνέλευσης.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πιο αναλυτικά:

Η συντονιστική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει του εξής βασικούς ρόλους:
1. Συντονιστής/ρια: Αναλαμβάνει τον συντονισμό της συζήτησης και δίνει 
το αντικείμενο του λόγου (βλ. παρακάτω) σε όποιον/όποια επιθυμεί να μιλήσει 
λέγοντας: «τον λόγο έχει ο/η…» και αναφέρει το όνομα του παιδιού.
2. Γραμματέας πίνακα: Καταγράφει στον πίνακα, τον οποίο προηγουμένως 
έχει χωρίσει σε θεματικές στήλες, το σύνολο των θεμάτων αντιστοιχώντας το 
κάθε ένα από αυτά στη στήλη που εμπίπτει. Τα θέματα αριθμούνται, για να 
διευκολύνεται η ροή της συζήτησης και η κατανόησή τους.

3. Γραμματέας τετραδίου: Ακούει και καταγράφει, με όσες το δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες, στο τετράδιο των πρακτικών ό,τι συζητείται κατά 
τη διάρκεια της συνέλευσης. Χρησιμοποιεί τις ίδιες στήλες θεμάτων που 
υπάρχουν στον πίνακα, αλλά φροντίζει επιπλέον να καταγράψει και τις απόψεις 
που διατυπώνονται από τα μέλη της συνέλευσης, με τρόπο κατανοητό και 
ευανάγνωστο, καθώς το τετράδιο των πρακτικών παραμένει σε σημείο της τάξης 
προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της συνέλευσης.

.................

......

....................

Πληροφορίες    Αιτήματα   Προτάσεις – Ιδέες    Κριτική  

Συγχαρητήρια – Μπράβο        Αποφάσεις         Απολογισμός Συνέλευσης

....................

..........................................................................
..................................................................

4. Φύλακας χρόνου: Ενημερώνει 
στην αρχή της συνέλευσης, ανάλογα με 
τη χρονική της διάρκεια και το πλήθος 
των θεμάτων, σχετικά με τον διαθέσιμο 
χρόνο για τις επιμέρους θεματικές. 
Είναι χρήσιμο στην τάξη να υπάρχει 
ένα ρολόι και μία κλεψύδρα.

....................

Οι στήλες μπορούν 
να περιλαμβάνουν: 
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Η διαδικασία της συνέλευσης

Συμβολικές φράσεις
Ακολουθώντας συστηματικά τη χρήση κάποιων  συμβολικών φράσεων  κατά 
τη διάρκεια μίας συνέλευσης βοηθάμε τα παιδιά να είναι σε μια εγρήγορση που θα 
επιτρέψει να συμμετέχουν πιο συνειδητά και υπεύθυνα στη διαδικασία. Επιπλέον 
το τελετουργικό της διαδικασίας βοηθά και καθησυχάζει όλα τα μέλη της 
συνέλευσης αλλά και τους/τις συντονιστές/ριες να ασκήσουν τον ρόλο ευθύνης 
τους πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Αντικείμενο λόγου
Για τη διευκόλυνση της ροής της συζήτησης και την επίτευξη της  ενεργητικής 
ακρόασης, η τάξη μπορεί να φέρει ή να κατασκευάσει, ως αντικείμενο του 
λόγου, ένα ζωάκι-παιχνίδι ή ο,τιδήποτε επινοήσει η φαντασία των παιδιών.  
Ο/η συντονιστής/ρια δίνει το αντικείμενο του λόγου σε όποιον/όποια θέλει να 
μιλήσει, και τα υπόλοιπα παιδιά καλούνται να ακούσουν προσεκτικά τον/την 
εκάστοτε ομιλητή/ομιλήτρια. 

Βήματα
•  Πριν την έναρξη της συνέλευσης, ο/η εκπαιδευτικός, ιδίως στις μικρότερες τάξεις, 
μπορεί να προτείνει κάποια σύντομα «παιχνίδια ζεστάματος» που βοηθούν 
στο κλίμα της τάξης.
•  Αν υπάρχουν επισκέπτες (άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ή τρίτοι) 
που ζητούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση, το αίτημά τους μπαίνει στην 
ολομέλεια και χρειάζεται να ψηφιστεί με ομοφωνία προκειμένου να γίνει δεκτό 
ή όχι. Εάν γίνει δεκτό, τότε μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση, χωρίς 
να έχουν δικαίωμα ψήφου.
•  Κάθε συνέλευση ξεκινά με τον ορισμό της συντονιστικής ομάδας.
•  Ο/η συντονιστής/ρια ανακοινώνει τα θέματα που έχουν ήδη τεθεί και ρωτάει 
αν υπάρχουν επιπλέον θέματα, για να γίνει χρονικός προγραμματισμός της 
συζήτησης. Για κάθε θέμα, αρχικά λέει την άποψή του/της αυτός/αυτή που το 
έθεσε προς συζήτηση. Στη συνέχεια ακούγονται όσο το δυνατόν περισσότερες 
απόψεις, ενώ όσοι/όσες διαφωνούν καταθέτουν τα επιχειρήματά τους. Για 
θέματα που φαίνεται ότι χρειάζονται επεξεργασία, μπορεί να προταθεί να γίνει 
συζήτηση σε μικρές ομάδες ή σε δυάδες και στη συνέχεια να ανακοινωθεί 
από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας/δυάδας τι ειπώθηκε. Ο χωρισμός στις ομάδες 
συζήτησης είναι καλό να γίνεται με τυχαίο τρόπο.
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Ψηφοφορία – Πλειοψηφία
Μετά από την κατάθεση και συζήτηση μιας ιδέας-πρότασης, ο συντονιστής ή 
η συντονίστρια καλεί τα μέλη να αποφασίσουν ψηφίζοντας με ανάταση των 
χεριών τους. Είναι σημαντικό να διατυπώσει με σαφήνεια την κάθε πρόταση 
προς ψήφιση ώστε να είναι κατανοητή από όλους/όλες. 
Διαδοχικά μπορεί να ρωτήσει:
1. «Διαφωνεί κανείς – καμιά;» Αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες ζητά 
από τα αντίστοιχα μέλη να τις υπενθυμίσουν στην ομάδα.
2. «Ποιος/ποια συμφωνεί;» Τα μέλη της συνέλευσης που συμφωνούν 
σηκώνουν το χέρι τους δηλώνοντας την αποδοχή της πρότασης.
3. «Ποιος/ποια απέχει;» Τα αντίστοιχα μέλη της συνέλευσης σηκώνουν το 
χέρι τους δηλώνοντας την ουδετερότητά τους.

Η συντονιστική ομάδα καταμετρά τις ψήφους, υπέρ/κατά/λευκά, το σύνολο των 
οποίων πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των παρόντων μελών της συνέλευσης. Σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Μετά την καταμέτρηση, 
ο/η συντονιστής/ρια ανακοινώνει «Η πρόταση έγινε δεκτή» ή «δεν έγινε 
δεκτή». Η απόφαση καταγράφεται τόσο στον πίνακα όσο και στο τετράδιο των 
πρακτικών με το σύνολο των ψήφων (υπέρ, κατά, λευκά).

Καλό είναι να υπάρχει συμφωνία της τάξης από την αρχή της χρονιάς, σχετικά 
με τις αποφάσεις που φαίνεται να έχουν οριακή πλειοψηφία (λίγο πάνω από το 
50%). Μια ιδέα είναι να συμφωνηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί κάποιος 
– κάποια να προτείνει να ξανασυζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνέλευση. Η 
συνέλευση έχει δικαίωμα να αλλάξει προηγούμενη απόφαση με 
νέα ψηφοφορία.

Ομοφωνία – Συναίνεση
Αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της συνέλευσης τάξης η επιδίωξη της 
ομοφωνίας, ιδιαιτέρως σε κρίσιμα ζητήματα, γιατί δεσμεύει όλα τα παιδιά και 
ενισχύει του δεσμούς εμπιστοσύνης της ομάδας. Στην περίπτωση όμως που 
κάποια παιδιά διαφωνούν, τότε η συνέλευση θα πρέπει να επιδιώξει, όσο 
δύσκολο και αν είναι κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τη συναίνεσή τους για την 
εφαρμογή της απόφασης. Στα πρακτικά καταγράφεται ο αριθμός των παιδιών 
που συμφώνησαν, ο αριθμός των παιδιών που διαφώνησαν και τα σημεία 
διαφωνίας τους.
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Επίλυση συγκρούσεων 
Όταν στα θέματα της συνέλευσης περιληφθούν κάποια που αφορούν επίλυση 
συγκρούσεων ή διαφωνιών μεταξύ συμμαθητών/ριών, είναι καλό να 
δοθεί η δυνατότητα στα εμπλεκόμενα παιδιά να εκφράσουν την άποψή τους 
και, αν χρειάζεται, να έχουν λίγο χρόνο προσωπικού διαλόγου, που 
ορίζεται με πρόταση του/της συντονιστή/ριας, χωρίς να παρεμβαίνουν άλλα 
μέλη της συνέλευσης. Γενικά, όταν προκύπτουν σχετικά θέματα, προτείνεται 
να εστιάζουμε στις συμπεριφορές και όχι στα πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται 
ο στιγματισμός των παιδιών. Για τον λόγο αυτό μπορεί να συμφωνηθεί στα 
προτεινόμενα θέματα της ημέρας να αναγράφεται η υπόθεση (π.χ. κάποιος/α 
με πειράζει, μου παίρνει τα πράγματα) χωρίς να αναγράφονται ονόματα. Αφού 
ολοκληρωθεί η παρουσίαση του προβλήματος και ο πιθανός μικρός χρόνος 
προσωπικού διαλόγου, μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους και τα υπόλοιπα 
μέλη της συνέλευσης προκειμένου η ομάδα να βοηθήσει στην επίλυση 
της σύγκρουσης ή διαφωνίας.  

Αν τα παιδιά ανάμεσα στα οποία έχει συμβεί η σύγκρουση βρουν τρόπο να 
συμβιβαστούν, είτε με την έκφραση συγνώμης είτε με άλλο τρόπο, ο συντονιστής  
ή η συντονίστρια ρωτάει αν συμφωνούν να κάνουν προσπάθεια για να μην 
επαναληφθεί. Εφόσον συμφωνήσουν, καλεί την τάξη να χειροκροτήσει (το 
χειροκρότημα μπορεί να είναι και αθόρυβο, όπως των κωφών). Σε αυτή την 
περίπτωση, ο/η συντονιστής/ρια καλεί τα παιδιά που παρευρίσκονται σε τέτοια 
συμβάντα να λειτουργούν ως «φιλικοί παρατηρητές», υπενθυμίζοντας με 
φιλικό τρόπο την απόφαση της συνέλευσης.

Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης είναι σημαντικό 
να παροτρύνει τα παιδιά να προσπαθούν 
να επιλύουν μόνα τους και μεταξύ τους 
την οποιαδήποτε διαφωνία ή σύγκρουση ή 
ενόχληση πριν τη συνέλευση, κάθε φορά που 
τα παιδιά μέσα στη βδομάδα ανακοινώνουν 
ότι θα θέσουν ένα τέτοιο θέμα, ώστε τελικά να 
μάθουν να αυτοδιαχειρίζονται παρόμοια 
ζητήματα ολοένα και πιο αποτελεσματικά.
Η πρακτική «προσωπικός διάλογος» 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση συζήτησης αν ζητηθεί και 
συμφωνήσουν όλα τα μέλη της συνέλευσης.
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Ολοκλήρωση της συνέλευσης
Ο/η συντονιστής/ρια και με τη βοήθεια του φύλακα χρόνου, πρέπει να διασφαλίσει 
τον απαιτούμενο χρόνο ώστε πριν την ολοκλήρωση της συνέλευσης να ακουστούν οι 
επιβραβεύσεις των μελών, για να υπάρχει μια θετική αίσθηση στην ολομέλεια. 
Επίσης, κάνει μια σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνέλευση και 
διαβάζει προς τελική επικύρωση από την ολομέλεια το σύνολο των αποφάσεων. 
Σε ζητήματα που αφορούν σε υλοποίηση δράσεων, ορίζονται ομάδες ευθύνης, 
οι οποίες έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν για την εξέλιξη των εργασιών τους.

Επιπλέον, το τελευταίο δεκάλεπτο σε κάθε συνέλευση είναι σημαντικό να αφιερώνεται 
στον απολογισμό της συνέλευσης, ώστε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά για όλα 
τα μέλη της. Όλα τα παιδιά στον κύκλο, με τη σειρά του το καθένα, εκφράζουν 
την άποψή τους, χρησιμοποιώντας πολλές φορές μια κωδικοποιημένη λέξη 
ή φράση που έχει συναποφασίσει η ομάδα, είτε για να επιβραβεύσουν την 
διαδικασία, είτε για να επισημάνουν κάποια δυσκολία της και να προτείνουν 
τρόπους βελτίωσής της. Στο τετράδιο πρακτικών μπορούν να καταγραφούν τα 
θετικά και τα αρνητικά σχόλια καθώς και τα σημεία στα οποία εστίασαν τα μέλη 
στην αποτίμησή τους. 
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Δεξιότητες συντονιστή/ριας

Ένας/μία συντονιστής/ρια μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή μιας 
συνέλευσης:
• Οργανώνει την ομαλή ροή του λόγου μεταξύ των μελών της συνέλευσης.
• Υπενθυμίζει τις βασικές συμφωνίες-αρχές που διέπουν τη συνέλευση σε 
περίπτωση που αυτές παραβιάζονται.
• Εντοπίζει τυχόν επαναλήψεις σκέψεων και απόψεων που καθυστερούν τη 
διαδικασία.
• Αποφεύγει να δίνει τον λόγο στα ίδια άτομα.
• Φροντίζει να προηγούνται όσοι/όσες δεν έχουν μιλήσει ή μίλησαν λιγότερο.
• Δεν ευνοεί με τη στάση του/της απoφάσεις που συμφέρουν τον/την ίδιο/ίδια.
Στο τέλος κάθε θέματος που έχει τεθεί προς συζήτηση και αφού έχουν εκφράσει 
την άποψή τους όσα μέλη το επιθυμούν, ο/η συντονιστής/ρια κάνει μια σύνοψη 
των όσων συζητήθηκαν, αναφέρει τις προτάσεις που υπάρχουν και καλεί σε 
ψηφοφορία, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Κοινές συνελεύσεις τμημάτων και συνέλευση σχολείου

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοινά θέματα που απασχολούν διαφορετικά 
τμήματα ή και ολόκληρο το σχολείο, μπορεί να συναποφασιστεί η διοργάνωση 
κοινών συνελεύσεων τμημάτων ή γενική συνέλευση σχολείου, αφού γίνει η 
κατάλληλη προεργασία.
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Προσομοίωση διαδικασίας

Φράσεις που προτείνεται να χρησιμοποιούνται:

• «Η συνέλευση της τάξης ... αρχίζει».
• «Τη συνέλευση σήμερα συντονίζει η ομάδα με τα εξής μέλη:
Συντονιστής/ρια: ο/η… , Γραμματέας πίνακα: ο/η … ,
Γραμματέας τετραδίου: ο/η …, Φύλακας χρόνου ο/η…».
• «Υπενθυμίζω τις συμφωνίες - αρχές  της συνέλευσής μας, που όλοι/ες 
μαζί  συναποφασίσαμε». (O/η συντονιστής/ρια αναφέρει τις αρχές που έχουν 
συναποφασίσει τα μέλη της συνέλευσης για την ομαλή διεξαγωγή της. 
Ενδεικτικά: Ακούμε προσεκτικά όποιον - όποια μιλάει, δεν σχολιάζουμε, ζητάμε 
τον λόγο σηκώνοντας το χέρι, κλπ).
• «Ο/η γραμματέας των πρακτικών θα μας θυμίσει:
α. Τις αποφάσεις της προηγούμενης συνέλευσης...». (Συζητάμε αν έχουν τηρηθεί 
οι αποφάσεις, προκειμένου, εάν χρειάζεται, να διασφαλίσουμε την εφαρμογή 
τους).
β. Αν υπάρχουν θέματα σε εκκρεμότητα και προηγούνται στην ατζέντα της 
ημέρας.
γ. Τον απολογισμό της προηγούμενης συνέλευσης, ώστε να λειτουργήσει 
ανατροφοδοτικά.
• «Εκτός από τα θέματα που υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα υπάρχει κάποιο 
άμεσο αίτημα νέου θέματος;».
• «Ξεκινάμε με το θέμα… Τον λόγο έχει ο/η…».
(Ακολουθεί συζήτηση, επιχειρηματολογία, ψηφοφορία, εάν χρειάζεται, καταγραφή 
των αποφάσεων).
• «Ας περάσουμε τώρα στις επιβραβεύσεις της ομάδας».
• «Συνοψίζοντας σήμερα, συζητήσαμε τα εξής θέματα (...) και πήραμε τις εξής 
αποφάσεις (…)».
• «Πώς πήγε η συνέλευσή μας σήμερα;».
• «Η συνέλευση της τάξης ... ολοκληρώθηκε». 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ένα χειροκρότημα ενδυνάμωσης, αναγνώρισης 
και επιβράβευσης από όλη την ομάδα.
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Φράσεις παιδιών για τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις..........................................................................................................................................................................................................................
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δ.  Οι συνελεύσεις 
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στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο
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Οι εκπαιδευτικοί – σύμβουλοι / υπεύθυνοι/ες των 
μαθητικών κοινοτήτων

Στη νομοθεσία (ΥΑ 23/1986/β-619, άρθρο 3, παρ.9) προβλέπεται ότι «στις 
γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων παραβρίσκεται 
καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα από τον 
σύλλογο των καθηγητών». Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει 
τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας κατά τη διάρκεια του έτους και 
συμβουλεύει τους μαθητές/τις μαθήτριες σε διαδικαστικά θέματα. Η ισχύουσα 
υπουργική απόφαση αναφέρει ότι «η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται 
στα λύκεια και στις επαγγελματικές σχολές». Ωστόσο, μπορεί ο σύλλογος 
διδασκόντων να αποφασίσει ότι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως υπεύθυνοι/
ες τμήματος παρίστανται στις συνελεύσεις, όταν είναι σύμφωνη η μαθητική 
κοινότητα. Την πρακτική αυτή έχουν ήδη εφαρμόσει ορισμένα σχολεία, ύστερα 
από συνεννόηση με τους/τις εκπροσώπους των μαθητών/ριών.
Ο ρόλος των υπευθύνων των μαθητικών κοινοτήτων είναι πολύ σημαντικός! 
Γι’  αυτό προτείνεται να είναι σταθερά τα πρόσωπα που βρίσκονται στις συνελεύσεις 
και επικοινωνούν με το προεδρείο κάθε τμήματος για οποιοδήποτε θέμα 
το απασχολεί. Επειδή συχνά αναλαμβάνουν ως υπεύθυνοι/ες τμήματος 
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τη διάθεση, τον χρόνο ή τις δεξιότητες να ασκήσουν 
τα καθήκοντα συμβούλου της μαθητικής κοινότητας, μπορεί να ορίζονται 
από τον σύλλογο διδασκόντων ως υπεύθυνοι/ες για τις μαθητικές κοινότητες 
διαφορετικοί/ες εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν. Είναι κρίσιμο πάντως  
να ορίζονται με τη θέλησή τους, καθώς είναι πρόσωπα που καλούνται 
να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τις μαθητικές τους κοινότητες.

Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία 
για τις μαθητικές κοινότητες, να είναι συνεχώς κοντά στα παιδιά, να 
τα ακούν, να τα συμβουλεύουν όποτε τους το ζητούν, να συνεργάζονται με 
τα εκλεγμένα συμβούλια τους και να παρίστανται στις συνελεύσεις, εκτός 
από τις περιπτώσεις που οι μαθητές ή οι μαθήτριες ζητούν να συζητήσουν 
κάποια θέματα μόνοι/ες τους. Σημαντικό είναι οι υπεύθυνοι/ες των 
μαθητικών κοινοτήτων να έχουν μεταξύ τους συνεργασία και συντονισμό. Να 
γίνεται κατάλληλος προγραμματισμός από την αρχή του χρόνου για τη 
διεξαγωγή των συνελεύσεων και να χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνικές για 
να υποστηρίζονται τα παιδιά στην ανάληψη των ευθυνών τους (τήρηση βιβλίων 
πρακτικών, κατανομή αρμοδιοτήτων, κ.α).
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Ενημερωτικές συναντήσεις στην αρχή κάθε χρόνου

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν και να πάρουν στα σοβαρά τη 
λειτουργία των μαθητικών  κοινοτήτων αλλά και να νοιώσουν ότι το ίδιο σοβαρά 
την αντιμετωπίζουν και οι μεγάλοι (εκπαιδευτικοί και γονείς). Γι’ αυτό, στην 
αρχή του χρόνου και πριν τις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων 
των μαθητών/ριών, προτείνεται να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα συζήτηση 
σε όλες τις τάξεις, όπου παρουσιάζεται/υπενθυμίζεται η νομοθεσία 
και συζητούνται ιδέες, σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η συνέλευση και οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι.

Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί, εξηγούν τον ρόλο τους και τη διαθεσιμότητά 
τους να υποστηρίζουν τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, παρουσιάζουν 
επιγραμματικά τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν και τους στόχους τους 
και συζητούν με τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με το περιεχόμενο των 
συνελεύσεων και των πρωτοβουλιών των μαθητικών συμβουλίων.



..........................................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................

.................................................................................................................
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 Περιβάλλον και εξοπλισμός της τάξης (ή του σχολείου): Πρωτοβουλίες 
για να βαφτούν ή ζωγραφιστούν τοίχοι, να κρεμαστούν αφίσες ή έργα τέχνης, 
να φτιαχτούν χαλασμένα θρανία, να τοποθετηθεί διαδραστικός πίνακας ή 
πίνακας ανακοινώσεων, να φτιαχτούν/αλλάξουν οι κουρτίνες, να αγοραστεί 
βοηθητικός εξοπλισμός, έπιπλα, κ.α. Πρότασεις για τη λειτουργία βιβλιοθήκης, 
να ανανεωθεί ο εξοπλισμός για τις αθλητικές δραστηριότητες, να οργανωθεί η 
τήρηση καθαριότητας στο προαύλιο και στις τουαλέτες.

 Προγραμματισμός εκδρομών και περιπάτων: Έκφραση γνώμης σχετικά 
με το πού θα θέλαμε να πάμε σε περιπάτους ή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

 Προγραμματισμός εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων: 
Ιδέες για ομαδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις έξω από το σχολικό 
πρόγραμμα για παιδιά που ενδιαφέρονται. Λειτουργία ομάδων με τακτικές 
συναντήσεις (π.χ. θεάτρου, χορού, φωτογραφίας, σχολικού περιοδικού, κ.α.), 
υλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. αγωγής υγείας, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών 
κ.α.) διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως προβολή ταινιών, πρόσκληση ομιλητών 
για συζήτηση σε θέματα που ενδιαφέρουν τη μαθητική κοινότητα, διοργάνωση 
αγώνων, συναυλιών, διαγωνισμού φωτογραφίας, έκθεσης, πρόσκληση κάποιας 
καλλιτεχνικής ομάδας ή ατόμου για να παρουσιάσουν έργα τους, κ.α.

 Περιεχόμενο των μαθημάτων: Προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο και 
τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων (με λειτουργία ομάδων, παρουσιάσεις 
από μαθητές/ριες, συζητήσεις, βοηθητικά υλικά, προβολή ταινιών, έρευνες).

 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών: Ιδέες ή προτάσεις 
για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις με εκπαιδευτικούς με τους/τις 
οποίους/ες υπάρχει έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας. Τι κάνουμε αν ένα 
παιδί νοιώθει ότι αδικήθηκε; Τι γίνεται με τις περιπτώσεις μαθητών/ριών που 
παραβιάζουν κανόνες ή έρχονται σε σύγκρουση μαζί τους;

Πρόταση:
Ενδεικτικά θέματα συνελεύσεων

....................................................



........................................................................
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....................................................

«Σε ένα δημοκρατικό σχολείο 

οι δάσκαλοι μιλούν στους μαθητές 

και με τους μαθητές, τους ακούν, 

σε όσο τρυφερή ηλικία και αν είναι, 

και βρίσκουν ανταπόκριση σε αυτούς. 

Ακούγοντας και μαθαίνοντας 

να μιλούν με τους μαθητές τους, 

τους διδάσκουν να ακούν.»

Βραζιλιάνος παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, 
από τους θεμελιωτές της κριτικής παιδαγωγικής 

και της παιδαγωγικής των καταπιεσμένων 
(1921- 1997).

Πάουλο Φρέιρε

 Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ριών: Συζητήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται 
συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, συμπεριφορές που πληγώνουν. Επίλυση διαφωνιών 
μέσα από συζήτηση. Διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία ομάδας 
διαμεσολάβησης, ομάδας φιλίας ή ανάληψη άλλων σχετικών πρωτοβουλιών στο 
σχολείο.

 Συζητήσεις για άλλα θέματα: Ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον 
της γειτονιάς μας, ιδέες για δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης κοινοφελών 
οργανισμών, τοπικές πρωτοβουλίες ή θέματα που ακούσαμε ή είδαμε στα ΜΜΕ 
και μας έχουν προβληματίσει.

...........................................................................



Μετά την ανάδειξη των πέντε μαθητών/ριών που έχουν πάρει τις περισσότερες 
ψήφους, γίνεται συνάντηση μεταξύ τους για την εκλογή του συμβουλίου, που 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση «συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του 
συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του». 

Προτείνεται πάντως να τηρείται η σειρά των ψήφων 
και να αναλαμβάνουν κατά σειρά οι πρώτοι σε 
ψήφους, εφόσον επιθυμούν, τις θέσεις προέδρου, 
αντιπροέδρου και γραμματέα. Αν θέλουν τα μέλη του 
πενταμελούς συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν 
περιοδική αλλαγή στις θέσεις ευθύνης 
(π.χ. κάθε μήνα) έτσι ώστε όλα τα παιδιά που 
εκλέχθηκαν να περάσουν και από τις θέσεις αυτές. 
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Εκλογές μαθητικών συμβουλίων

H δύναμη των μαθητικών κοινοτήτων βρίσκεται στη συνέλευση τμήματος, 
που προβλέπεται να διοργανώνεται μία φορά το μήνα σε κάθε τμήμα και εκεί 
συζητούνται θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν την τάξη. Στην πρώτη 
συνέλευση του χρόνου προβλέπεται να γίνει η εκλογή του 5μελούς μαθητικού 
συμβουλίου, που αναλαμβάνει τη διοργάνωση των συνελεύσεων και την 
εκπροσώπηση του τμήματος. Οι εκλογές γίνονται αφού αρχικά γίνει η 
συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν την τάξη και ακουστούν από 
τα παιδιά που ενδιαφέρονται να μπουν στο συμβούλιο οι απόψεις τους για τον 
τρόπο που προτείνουν να λειτουργεί η μαθητική τους κοινότητα. Επισημαίνεται 
ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση ολοκληρωμένα, επομένως 
ίσως χρειαστούν περισσότερες από μία εκπαιδευτικές ώρες για τη συζήτηση και 
τη διεξαγωγή των εκλογών.

Αφού συζητηθούν τα θέματα, ερωτώνται ποιοι/ποιες μαθητές/μαθήτριες δεν 
επιθυμούν να συμμετέχουν στο πενταμελές συμβούλιο και θέλουν να είναι 
μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που διεξάγει τις εκλογές. 
Στο γυμνάσιο ο/η υπεύθυνος/η  εκπαιδευτικός συμμετέχει χωρίς ψήφο στην 
επιτροπή αυτή. Η επιτροπή γράφει αλφαβητικά τα ονόματα των υποψηφίων σε 
«ψηφοδέλτια» που φωτοτυπούνται και ακολουθεί η ψηφοφορία με σταυρούς 
(έναν έως πέντε δίπλα στα ονόματα). Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται παρουσία 
του/της υπεύθυνου/ης  εκπαιδευτικού. Ύστερα, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό 
για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 
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Προγραμματισμός και προετοιμασία συνελεύεων

Στην αρχή της χρονιάς, αμέσως μετά την εκλογή των συμβουλίων των μαθητικών 
κοινοτήτων του σχολείου, είναι καλό να γίνεται ο προγραμματισμός των μηνιαίων 
συνελεύσεων, φροντίζοντας ώστε να μη γίνονται την ίδια ώρα και σε βάρος του 
ίδιου μαθήματος. Για τον προγραμματισμό συνεργάζονται το προεδρείο του 
κάθε τμήματος με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του. Προτείνεται, με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, οι συνελεύσεις να μην γίνονται 
την τελευταία ώρα, γιατί πολύ συχνά τα παιδιά τελειώνουν νωρίτερα για 
να φύγουν.

Τα μέλη του μαθητικού συμβουλίου κάθε τμήματος, πριν τη διοργάνωση της 
κάθε συνέλευσης, παίρνουν τη γνώμη των συμμαθητών/ριών τους, συμφωνούν  
τα θέματα της ατζέντας και τα καταγράφουν στο βιβλίο πρακτικών 
τους. Συζητούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα διοργανωθεί ο διάλογος σε 
αυτή. Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος συνεργάζεται μαζί τους, 
υποστηρίζοντας την προετοιμασία τους. 



42

Η διαδικασία της συνέλευσης

Για τη διοργάνωση της συνέλευσης οι καρέκλες μπαίνουν σε κύκλο, ώστε 
όλες και όλοι να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα. Το προεδρείο ανακοινώνει 
την προτεινόμενη ατζέντα και ζητάει από τα παιδιά της τάξης να προτείνουν 
αν θέλουν άλλα θέματα και να συμφωνήσουν για τη σειρά εξέτασής τους. Ο/η 
υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός δεν κάθεται στον κύκλο και δεν παρεμβαίνει στη 
διαδικασία, παρά μόνο όταν του ζητείται βοήθεια ή όταν χρειάζεται να εξηγήσει 
κάτι στα παιδιά. Στην αρχή δηλώνει ότι αν τα παιδιά επιθυμούν να συζητήσουν 
ένα θέμα χωρίς την παρουσία του/της, θα αποχωρήσει. Ο/η πρόεδρος του 
πενταμελούς εισηγείται τον ορισμό προεδρείου σε κάθε συνέλευση. Ένα παιδί 
ορίζεται ως συντονιστής/ρια της συζήτησης, ένα ως χρονοφύλακας- 
βοηθός του (παρακολουθεί αν τηρείται ο συμφωνημένος χρόνος) και ένα ως 
γραμματέας. Δεν αποκλείεται τις ευθύνες αυτές να τις αναλάβουν τα μέλη 
του προεδρείου, όμως προτείνεται να τις αναλαμβάνουν και άλλα παιδιά της 
τάξης. Ο/η συντονιστής/ρια ζητά τη γνώμη των παιδιών για το πώς θέλουν να 
συζητηθούν τα θέματα της ατζέντας. Προτεινόμενοι τρόποι συζήτησης είναι οι 
παρακάτω:

• Συζήτηση σε ζεύγη: Όλοι/
όλες συζητούν το θέμα με τον/την  
διπλανό/ή τους και μετά ανά 
δύο παρουσιάζουν τις απόψεις 
τους.

• Συζήτηση σε μικρές ομάδες: Γίνεται χωρισμός σε ομάδες των 4-5 παιδιών 
που συζητούν για λίγη ώρα και ένας/μία αναλαμβάνει να παρουσιάσει μετά τι 
ειπώθηκε (ο χωρισμός σε ομάδες μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, 
π.χ. με την αρίθμηση 1,2,3,4 κατά σειρά όπως 
κάθονται τα παιδιά μπαίνουν αντίστοιχα στην 
ομάδα με νούμερο 1,2,3 ή 4, ή αλφαβητικά, ή 
με τον κατάλογο της τάξης ή με άλλο τρόπο που 
αποφασίζεται  στην τάξη). Προϊόν της συζήτησης 
σε μικρές ομάδες μπορεί να είναι μία κοινή 
θέση που τίθεται σε συζήτηση (και πιθανά σε 
ψηφοφορία) στην ολομέλεια της τάξης.
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• Συζήτηση σε ολομέλεια: Παρουσιάζεται ένα θέμα (από το προεδρείο της 
τάξης, έναν μαθητή/μία μαθήτρια που θέλει να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση 
ή από τον/την εκπρόσωπο μιας μικρής ομάδας). Ο/η συντονιστής/ρια δίνει τον 
λόγο κατά σειρά σε όποιο παιδί θέλει να πει την άποψή του. Γίνεται προσπάθεια 
να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Σε περιπτώσεις που κάποιος/α 
θέλει να απαντήσει και να κάνει διάλογο με άλλο παιδί, ζητάει την άδεια του/της 
συντονιστή/ριας για «προσωπικό διάλογο». Ανάλογα με τη ροή της συζήτησης 
και αν δεν υπάρχουν πολλοί/ες που περιμένουν να μιλήσουν, μπορεί να δοθεί 
δυνατότητα για ολιγόλεπτο διάλογο σε δύο παιδιά (κρίσιμος εδώ είναι ο ρόλος 
του/της χρονοφύλακα που πρέπει να κάνει σαφή τον διαθέσιμο χρόνο).

• Συζήτηση σε μικρό κύκλο: Δημιουργείται 
στο κέντρο ένας μικρός κύκλος με τρεις  καρέκλες. 
Εκεί κάθονται κάποια παιδιά που συζητούν ενώ 
οι υπόλοιποι παρακολουθούν την κουβέντα. 
Όταν κάποιος/α θέλει να μπει στη συζήτηση 
έρχεται, ακουμπάει στον ώμο ένα παιδί και το 
αντικαθιστά στον μικρό κύκλο, συνεχίζοντας τη 
συζήτηση.
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Ψηφοφορίες 

Ανάλογα με το θέμα, αν χρειάζεται να ληφθεί απόφαση, μπορεί να γίνει 
ψηφοφορία. Ο/η συντονιστής/ρια τονίζει ότι θα αρχίσει η ψηφοφορία εφόσον έχει 
παρουσιαστεί μια πρόταση και έχει εξαντληθεί η επιχειρηματολογία. Στη μέση 
της ψηφοφορίας δεν δικαιολογείται νέα επιχειρηματολογία. Ο/η συντονιστής/
ρια διαβάζει ή ανακοινώνει αργά και καθαρά το θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία 
για να είναι κατανοητό από όλη την τάξη. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τρία 
ερωτήματα «Ποιοι είστε υπέρ;», «Ποιοι είστε κατά;» «Ποιοι ψηφίζετε λευκό; (δηλαδή 
δεν είστε ούτε υπέρ ούτε κατά)». Ο/η γραμματέας καταγράφει και χρειάζεται να 
βεβαιωθεί ότι το άθροισμα των ψήφων είναι ίσο με τα παρόντα παιδιά. Αν δεν 
συμβαίνει αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Πότε θεωρούμε ότι  μια πρόταση εγκρίνεται και «πλειοψηφεί»; «Πλειοψηφία» 
υπάρχει όταν μία πρόταση την ψηφίσουν περισσότερα από τα μισά μέλη της 
συνέλευσης. Ωστόσο, αρκετές αποφάσεις μπορεί να χρειάζονται ομοφωνία ή 
τουλάχιστον συναίνεση όλων για να είναι ισχυρές. Είναι πολύ σημαντικό 
μία τάξη να επιδιώκει να έχει συναίνεση σε θέματα που δεσμεύουν τη 
συμπεριφορά όλων!

Κλείσιμο / ολοκλήρωση της συνέλευσης

Στα τελευταία πέντε λεπτά της συνέλευσης είναι απαραίτητο να γίνεται σύνοψη 
των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και αναφορά στον προγραμματισμό ενεργειών 
και τις ευθύνες που αναλαμβάνονται από μαθητές - μαθήτριες. Είναι βοηθητικό 
επίσης στο τέλος της κάθε συνέλευσης να γίνεται ένας απολογισμός από τα 
μέλη της μαθητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή της,  με τρόπο που επιλέγει 
η τάξη (π.χ. με λέξεις που λένε ή γράφουν τα παιδιά ή με ανάταση χεριών στο 
ερώτημα αν νομίζετε ότι σήμερα τα πήγαμε καλά). Τα θέματα που απασχόλησαν 
τη συνέλευση και οι αποφάσεις, καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών από 
τον/τη γραμματέα.
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Δυσκολίες!

Μία συνέλευση μπορεί να βρεθεί μπροστά σε δυσκολίες. Παρακάτω 
παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες τέτοιες δυσκολίες και δίνονται ιδέες για την 
αντιμετώπισή τους.

• Κάποια παιδιά μιλάνε διαρκώς και δεν βοηθούν να διεξαχθεί ο διάλογος
Προτείνεται ο/η συντονιστής/ρια να ζητήσει τη συνεργασία τους. Μπορεί 
να αφιερωθεί λίγος χρόνος για την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα 
μέλη για κάποιο θέμα, με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα προχωρήσει 
η διαδικασία και θα μπορούν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σε περίπτωση 
έντονων διαφωνιών, μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο αποσυμφόρηση της 
έντασης, όπως π.χ. με τη διοργάνωση συζήτησης σε μικρές ομάδες.

• Κάποια παιδιά αδιαφορούν για τη συνέλευση και ενοχλούν τους άλλους
Προτείνεται οι συντονιστές/ριες να ζητήσουν φιλικά από τα παιδιά αυτά να 
βοηθήσουν τη λειτουργία της συνέλευσης και να μην την παρενοχλούν. Δεν 
προτείνεται η αποχώρηση παιδιών από την τάξη γιατί μπορεί να λειτουργήσει 
διαλυτικά στη συνέλευση.

Ο ρόλος των εκλεγμένων εκπροσώπων

Τα εκλεγμένα 5μελή συμβούλια μαθητών/ριών είναι σημαντικό να υποστηρίζονται 
από τους/τις εκπαιδευτικούς για να λειτουργούν πάντοτε με βάση τη συνέλευση. 
Δηλαδή να ενεργούν για να προετοιμάζουν τις συζητήσεις στη συνέλευση και 
στη συνέχεια να κινούνται με βάση και στο πλαίσιο των αποφάσεών της.
Οι εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του σχολείου είναι καλό να έχουν μεταξύ 
τους συνεργασίες και να ανταλλάσσουν απόψεις. Προτείνεται η διεύθυνση του 
σχολείου να καλεί τακτικά τους/τις προέδρους ή και ολόκληρα τα 5μελή 
συμβούλια και να ακούει τους προβληματισμούς τους, τις προτάσεις τους και 
τις τυχόν δυσκολίες τους σχετικά με την λειτουργία των συνελεύσεών τους και 
την υλοποίηση των αποφάσεών τους.

δ.
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Ιδέες για ενδοσχολικές διαβουλεύσεις

Οι διευθύνσεις των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί – υπεύθυνοι/ες μαθητικών 
κοινοτήτων προτείνεται να υποστηρίζουν διαρκώς τη διεξαγωγή διαλόγου μέσα 
στο σχολείο, τόσο μέσω των συνελεύσεων των τμημάτων όσο και άλλων μορφών 
διαβουλεύσεων. Για παράδειγμα μπορεί όλα τα τμήματα μίας τάξης ή εκπρόσωποι 
από όλα τα τμήματα του σχολείου να συναντηθούν για να συζητήσουν 
συγκεκριμένα θέματα, όπως η λειτουργία ομάδων τέχνης και έκφρασης, 
ο προγραμματισμός εκδηλώσεων, η διαμόρφωση χώρων του σχολείου, η 
αντιμετώπιση προβλημάτων, σχετικά με τη σχολική βία ή την καθαριότητα, 
κ.α.
Η υιοθέτηση και αναθεώρηση σχολικού κανονισμού (πλαισίου οργάνωσης 
της σχολικής ζωής) είναι επίσης ένα θέμα που μπορεί να γίνει αντικείμενο 
διαβουλεύσεων στο σχολείο, τόσο μέσω των συνελεύσεων των τμημάτων όσο και 
μέσω περαιτέρω εμβάθυνσης που μπορεί να γίνει από εκλεγμένους εκπροσώπους 
των μαθητών.

Γενική συνέλευση του σχολείου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπονται τρεις τακτικές συνελεύσεις των μαθητών 
και μαθητριών ολόκληρου του σχολείου, μία στην αρχή του χρόνου, οπότε γίνεται 
και η εκλογή του 15μελούς συμβουλίου, μία στο τέλος του χρόνου, ως απολογιστική, 
και μία στη μέση της χρονιάς, που μπορεί να έχει διάφορα θέματα. Οι συνελεύσεις 
αυτές διαρκούν τρεις ώρες.
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Προτάσεις για τη διεύθυνση του σχολείου

• Στην αρχή της χρονιάς απευθύνει σε παιδιά και γονείς ένα σύντομο 
γραπτό κείμενο: Γιατί είναι σημαντικό να συζητάμε στο σχολείο μας 
(μέσα από συνελεύσεις και άλλες συναντήσεις), γιατί εκλέγονται οι 
εκπρόσωποι των μαθητών, πώς επιδιώκει το σχολείο να ασκούν και 
να ασκούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες στο δικαίωμα έκφρασης 
γνώμης και συμμετοχής στις ευθύνες, κλπ.

• Μόλις εκλεγούν οι εκπρόσωποι των μαθητών/ριών, τους καλεί και 
συζητά μαζί τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να λειτουργούν 
ουσιαστικά οι συνελεύσεις τους και να παίρνονται αποφάσεις και τους 
ζητά να συμπληρώνουν και να τηρούν βιβλίο πρακτικών.

• Προτείνει στα παιδιά, αν θέλουν, να παρευρεθεί σε μία συνέλευση 
τους και να κουβεντιάσει μαζί τους για θέματα που τα απασχολούν.

• Προτείνει στα μέλη του 15μελούς συμβουλίου και τους/τις προέδρους 
των τμημάτων να συναντώνται σε τακτική βάση, προκειμένου να 
επικοινωνούν για όσα θέματα τους απασχολούν και γενικά για την καλή 
λειτουργία του σχολείου.

• Συζητά με τις/τους υπεύθυνες/ους εκπαιδευτικούς των μαθητικών 
κοινοτήτων τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι συνελεύσεις 
και τυχόν προβλήματα.

• Επιβραβεύει δημόσια τα τμήματα που διοργανώνουν πετυχημένα 
τις συνελεύσεις τους, εξηγώντας σε τι συνίσταται η συνεισφορά τους.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η γενική συνέλευση του σχολείου μπορεί να λειτουργήσει 
πολύ καλύτερα αν τα θέματα της έχουν απασχολήσει προηγουμένως τις 
συνελεύσεις των τμημάτων. Προτείνεται λοιπόν να γίνεται συνεργασία και 
κατάλληλη προετοιμασία ώστε στις συνελεύσεις των τμημάτων να 
περιληφθούν τα θέματα της γενικής συνέλευσης και έτσι να ετοιμαστούν 
εισηγήσεις, βασισμένες σε αυτές.
Ως προς το 15μελές συμβούλιο μαθητών/ριών, προτείνεται να είναι σε διαρκή 
συνεργασία με τα πενταμελή των τμημάτων, για να έχει επαφή με όσα απασχολούν 
τις συνελεύσεις τους.

δ.
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Προτάσεις για τον/την εκπαιδευτικό – υπεύθυνο/η τμήματος

• Στην πρώτη συζήτηση με τα παιδιά, εξηγεί τη διαθεσιμότητά του/της 
για όλη τη χρονιά τόσο για συμμετοχή στις συνελεύσεις, όσο και για κατ’ 
ιδίαν συζητήσεις με όποιον – όποια θέλει να θέσει κάποιο θέμα σχετικά με τη 
λειτουργία της τάξης.
• Ενημερώνει τη μαθητική κοινότητα για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
της, για τις ευθύνες των εκπροσώπων και για τη δυνατότητα ακόμη και ανάκλησης 
αυτών εφόσον δεν υλοποιούν ορθά την αποστολή τους.
• Επιλέγει κάποια σύντομα παιχνίδια «σπασίματος πάγου» τα οποία 
μαθαίνει στα παιδιά και τους προτείνει να τα παίζουν στο ξεκίνημα της 
συνέλευσης. Το παιχνίδι χαλαρώνει την ατμόσφαιρα και μπορεί να βοηθήσει 
στο να έρθουν κοντύτερα τα παιδιά.

• Υποστηρίζει τα παιδιά να διοργανώσουν μικρές έρευνες, τόσο ως προς τη 
λειτουργία της συνέλευσης (τι τους αρέσει, πώς θα προτιμούσαν να διεξάγεται 
κλπ), όσο και ως προς άλλα θέματα της σχολικής ζωής.
• Συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο μαθητών/ριών, πριν και μετά τις 
συνελεύσεις, για να το βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του, τη συνεργασία 
με τη μαθητική κοινότητα, την τήρηση πρακτικών και την εκτέλεση των αποστολών 
που αναλαμβάνει.
• Διαμεσολαβεί με διακριτικότητα τόσο σε μαθητές – μαθήτριες  που φαίνεται 
ότι δυσκολεύουν τη διαδικασία της συνέλευσης, όσο και σε συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς, για τους/τις οποίους/οποίες εκφράζονται παράπονα από 
μαθητές/ριες. Στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι να τους/τις βοηθήσει να 
κατανοήσουν τις δυσκολίες που αναδεικνύονται μέσα από τη συνέλευση.

.........................................................
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Προτεινόμενος τρόπος καταγραφής πρακτικών 
συνέλευσης τμήματος

Τμήμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής συνέλευσης: 

Ώρα:

Πρόσωπα που ανέλαβαν τον συντονισμό της συνέλευσης: 
                 Συντονιστής/ρια:.........................................................
                 Χρονοφύλακας:.............................................................. 
                 Γραμματέας:..................................................................

Θέματα που είχαν προταθεί για την ατζέντα:

Άλλα θέματα που προτάθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνέλευσης:

Ψηφίστηκαν:                                                          Υπέρ  /  Κατά  /  Λευκά 
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Πρόσωπα που ανέλαβαν ευθύνες:

Απολογισμός της συνέλευσης από τη μαθητική κοινότητα στο κλείσιμο της.

Λέξεις:  ......................................................................................................

.................................................................................................................  

Ζητήματα που μας προβλημάτισαν:

.......................................

.........................................................

δ.



50

Επιλεγμένη βιβλιογραφία 

Γκόβας, Ν. (2002). Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Κόρτσακ, Γ. (2017). Το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό, μτφ Μ. Ζουλκιέβιτς. Αθήνα, 
Μεταίχμιο.

Κουντουράς, Μ. (1985). Κλείστε τα σχολειά. (Εκπαιδευτικά Άπαντα), επιμ-σχόλια Αλέξης 
Δημαράς. Αθήνα, Γνώση.

Μπαδικιάν, Σ. (2017). Συνεργατικά Σχολεία με την Παιδαγωγική Freinet. Διαδικασίες 
εφαρμογής. Αθήνα, Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο».

Νηλ, Α.Σ. (1972).Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, μτφ Κ. Λάμπου. 
Αθήνα, Εκδόσεις Μπουκουμάνη.

Νηλ, Α.Σ. (1978). Σάμερχιλ, το ελεύθερο σχολείο. Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη.

Φρέιρε, Π.(2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, μτφ Μ. 
Νταμπαράκης, επιμ Τ. Λιάμπας. Αθήνα, Επίκεντρο.

Φρέιρε, Π. (1974). Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφ Γ. Κρητικός. Αθήνα, Κέδρος.

Φρενέ, Σ. (1977). Το σχολείο του Λαού, μτφ Κ.Δεναξά- Βενιεράτου. Αθήνα, Οδυσσέας. 
Διαθέσιμο εδώ: https://skasiarxeio.files.wordpress.com/2014/11/sxoleio.pdf 

Χαραβιτσίδης, Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Αθήνα, 
Επίκεντρο.

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι

https://skasiarxeio.wordpress.com Ιστοχώρος της Παιδαγωγικής Ομάδας «Το 
Σκασιαρχείο»

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I453528 
Πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»

https://www.living-democracy.com/el Εκπαιδευτική πλατφόρμα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την προώθηση της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στο σχολείο

https://www.demopaideia.gr Ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «Δημοκρατική Παιδεία» που υλοποιείται από το ΕΚΠΑ 

http://www.0-18.gr/gia-paidia/keimena-1/na-zontanepsoyn-oi-mathitikes-
koinotites-zitoyn- mathites-kai-mathitries Έρευνα και προτάσεις του Συνηγόρου του 
Παιδιού σχετικά με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων στα σχολεία

http://www.efivoi.gr/files/eisigisi_kou_kuriakou_dimokratiko_sxoleio.pdf Εισήγηση 
του Δημήτρη Κυριακού, Διευθυντή Μουσικού Σχολείου Κατερίνης στη ΚB΄ Σύνοδο της 
«Βουλής των Εφήβων» 

http://www.inart12.org Ιστοχώρος της Πρωτοβουλίας για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12)



51

Οι φωτογραφίες και οι ζωγραφιές 

προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης Ρεθύμνου (2014-2017) και 

το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (2017-2019), 

όπου υπηρέτησε η Ασπασία Καλησώρα, 

και από δράσεις της ΠΡΩΤΑ.12 

με ομάδες μαθητών και μαθητριών 

σε σχολεία και άλλα πλαίσια 

σε διάφορες περιοχές της χώρας. 



Ελπίζουμε ο οδηγός αυτός να συμβάλλει στην εμπέδωση της 
δημοκρατίας στα σχολεία. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι όταν 
εμπιστευόμαστε τα παιδιά και τους δείχνουμε με το παράδειγμά 
μας τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη 
τους, να ακούν, να διαλέγονται και να παίρνουν μαζί αποφάσεις, 
τότε βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν θαύματα. Για 
τον λόγο αυτό, θα μπορούσε ίσως ο οδηγός αυτός να έχει ως 
υπότιτλο: «Πώς μπορούμε να πραγματοποιούμε μαζί 
μικρά θαύματα στην τάξη και στο σχολείο μας»...


