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ÖZ 

Summerhill Okulu, kendisini ilk çocuk demokrasisi okulu olarak tanıtan ve 1921 yılında Alexander Sutherland Neill 

tarafından İngiltere’de kurulan özgürlükçü bir okuldur. Summerhill’in temel felsefesi, çocukların hiçbir zorlama veya disiplin 

altına alınmadan, tamamen çocukların istekleri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları ve mutlu bir çocukluk dönemi 

geçirerek gelecekte mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır çünkü eğitimin ve dolayısıyla hayatın amacı neşe içinde 

çalışmaktır. Bu felsefe doğrultusunda çocuklar hiçbir derse girmeye zorlanmaz, çocuklar istedikleri zaman istedikleri derse 

girer veya derse hiç girmeden tüm yıl boyunca oyun oynayabilirler. Bunun temel amacı çocukların kendi kendileri olabilme 

özgürlüğüne sahip olmalarını sağlamaktır. Böylece Summerhill’de verilen eğitimle çocuklar hem birey olmayı başaracak 

hem de toplumsal hayata hazır bir şekilde yetişeceklerdir. Bu çalışmada, Summerhill Okulu’nun kuruluşu, tarihçesi, temel 

felsefesi, eğitim ortamı ve müfredatı ve son olarak da Summerhill’den mezun olan bazı öğrencilerin güncel durumları 

hakkında bilgiler verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Summerhill, alternatif, demokratik, eğitim. 

SUMMERHILL SCHOOL 

 

ABSTRACT 

Summerhill School is a libertarian school that introduced itself as the first children's democracy school and was founded in 

England in 1921 by Alexander Sutherland Neill. The fundamental philosophy of Summerhill is to ensure that children receive 

education in line with their wishes and abilities, without any coercion or discipline, and to grow up as happy individuals in 

the future by having a happy childhood. Because the purpose of education, and therefore of life, is to work in joy. In line with 

this philosophy, children are not forced to attend any class, they can attend any class whenever they want, or they can play 

games all year long without ever attending class. The main purpose of this is to ensure that children have the freedom to be 

themselves. Thus, with the education given at Summerhill, children will both succeed in being individuals and grow up ready 

for social life. In this study, information about the establishment, history, fundamental philosophy, educational environment, 

and curriculum of Summerhill School and finally the current status of some students who graduated from Summerhill were 

given. 

Keywords: Summerhill school, alternative, democratic, education. 

 

GİRİŞ 

Alternatif Eğitim Kavramına Kısa Bir Bakış 

“… Önümüzde ele alınması gereken acil bir zorluk var ve bu zorluk, küresel bir 

ekonomide rekabet etme ve başarılı olma yeteneğimize zarar verme potansiyeline 

sahiptir. Bahsedilen zorluk, eğitim sistemimizin bozulmasıdır… Mezuniyet oranları 

ülke çapında yalnızca yüzde yetmiş civarında seyretmektedir. Amerika’nın yeni 

neslinin pek azı 21. Yüzyılda gerekli olan becerileri öğreniyor ve bu gençler 

yakında bizden kendilerine iş eğitimi vermemizi isteyeceklerdir. En hızlı büyüyen 

işlerin yüzde sekseni, lise sonrası eğitim ve öğretim gerektiriyor. Bunlar, dünya 
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ekonomisinde yeniliğe yön verecek ve o ekonomiye hangi ülkenin öncülük edeceğini 

belirleyecek mesleklerdir.” (Aron, 2006, s.1). 

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Emily Stover DeRocco’nun 

2005 yılında Ulusal İşgücü Kurulları Birliğine yaptığı bir konuşmadan alınan bu kesitte mevcut eğitim 

sisteminin 21. Yüzyılda gerekli olan becerileri sağlamakta yetersiz kaldığından bahsedilmektedir. Yine 

aynı doğrultuda bir açıklama da PISA’da yapılmıştır. PISA'ya (2003) göre günümüz eğitim sistemleri, 

öğrencileri okul hayatından sonrası için gerekli ve gerçek hayatla ilişkili olan öğrenmelere temel 

olabilecek yetenek ve becerilere hazırlamakta başarılı olamamaktadır. PISA’dan ulaşılan sonuçlar bu 

soruna işaret etmektedir. Çünkü “belirli bir dünyaya başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmek için gerekli 

olan yeni bilgi ve becerilerin yaşam boyunca sürekli olarak edinilmesi gerekmektedir” (OECD, 2004).   

Yukarıdaki her iki açıklamanın ortak noktası mevcut okul sistemlerinin öğrencileri gelecekteki 

hayata hazırlayacak özelliklere sahip olmadıklarıdır. Bu noktada sorgulama ve sorgulama da bir arayışı 

gündeme getirmektedir. Alternatif okullar tam bu noktada ele alınabilir çünkü alternatif okullar da bir 

arayışın sonucunda ortaya çıkmışlardır.  

Net ifadelerle tanımlanmasa da “alternatif eğitim” kavramı için genellikle özel, yenilikçi bir 

müfredata ve esnek bir çalışma programına sahip, hem kamu hem de özel okullar bünyesinde yer alabilen 

ve geleneksel olarak ifade edilebilecek eğitim sisteminin dışında kalan öğretme ve öğrenmeye yönelik 

farklı yaklaşımlardır denilebilir. Alternatif eğitimin, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak oluşturulmuş yapılara sahip olduğu söylenebilir (Sliwka, 2008, s. 93). Günümüz 

gençlerinin geçmişleri, ilgi alanları, öğrenme stilleri ve güdülenme kaynakları geçmiştekinden daha fazla 

çeşitlilik barındırmaktadır. Bundan dolayı eğitimden sorumlu yetkililer geleneksel çerçevenin dışında 

düşünerek her bireyin aynı ortamda aynı şartlar altında öğrenemeyeceğini kabul etmeli, alternatif eğitim 

ortamları ve stilleri geliştirmeli ve bu çeşitliliğe bu çerçevede yaklaşmalıdırlar (D'Angelo & Zemanick, 

2009).  

Yukarıda alternatif eğitime kısaca değinilmiştir. Bu kapsamda alternatif eğitim kurumlarından 

biri ve belki de en marjinali olan “Summerhill Okulu”nun kuruluşu ve tarihçesine, benimsediği temel 

felsefesine, okul yönetimi ve öğretmen seçim politikasına, ders işleniş süreci, dersliklerin yapısı ve 

müfredatına, okulun finansmanına, okul – çevre ilişkisine ve son olarak da summerhill’den mezun olmuş 

bazı öğrencilerin güncel durumlarına değinilecektir.  

Summerhill Okulu 

“Çocuğun işlevi, endişeli ebeveynlerinin yaşaması gerektiğini düşündüğü hayatı değil kendi hayatını yaşamaktır.”   

        A.S. NEILL (1996) 

Kuruluşu ve Tarihçesi 

A. S. Neill, psikolojinin henüz emekleme döneminde olduğu ve sinirbilimin henüz kabul 

edilmediği 1920'lerde, alternatif okulların özü olan Summerhill'i kurdu (Pradas, 2013, s.1). Summerhill 

Okulu 1921 yılında, eğitim ve çocuk gelişimi üzerine çalışmalarıyla ünlü Alexander Sutherland Neill 

tarafından kuruldu. Neill teoriyle değil pratikle ilgileniyordu ve Summerhill de onun bu anlayışının 

ürünüdür. Summerhill kendisini “dünyanın ilk çocuk demokrasisi” olarak tanımlamaktadır. Summerhill 

dünyanın farklı ülkelerinden öğrenci kabul eden ve yatılı olan “özgür” bir okuldur (Stronach & Piper, 

2009). Neill, 1921 yılında İngiltere’de okulu açtıktan sonra ilk eşi F. Neustatter ile birlikte önce Almanya 

daha sonra da Avusturya’ya taşınmıştır. Buralarda bir süre kaldıktan sonra oradaki radikal Katolik yerli 

halkın baskılarına dayanamayarak okulu sadece beş öğrencisiyle birlikte 1924 yılında tekrar İngiltere’ye, 

Lyme Regis’e taşır (Dündar, 2007). Neill bu süreci, Türkçeye “Bir Eğitim Mucizesi” (1996) olarak 

çevrilen kitabında şöyle ifade eder:  
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“Okulum Almanya ve sonra da Avusturya’dayken (1921-1924) yeni ruh çözümsel 

hareketin tam ortasındaydım. Birçok genç alık gibi ütopyanın artık göründüğünü 

düşünmüştüm. İngilitere’ye, Lyme Regis’teki Summerhill adlı eve geri döndüğümde 

yalnızca beş öğrencim vardı. Üç yılda öğrenci sayısı yirmi yediye çıktı.” (Neill, 

1996, s.9).  

“Gazeteler okulumuza “canının istediğini yap okulu” diyorlar” (Neill, 1996, s.19) 

“İlk eşim ve ben okulu açtığımız zaman bir tek ana düşüncemiz vardı: çocuğu okula 

uydurmak yerine okulu çocuğa uydurmak…” (Neill, 1996, s.20) 

Felsefesi ve Amacı 

Summerhill Okulunun felsefesi ve amacı hakkında Neill’in 1960 yılında ilk basımı yapılan 

Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing” isimli kitabın ünlü psikanalist Erich Fromm 

tarafından yazılan ön sözünde maddeler halinde aşağıdaki hususlar belirtilmiştir (Neill, 1960, s. 9-11):  

• “Neill, "çocuğun iyiliğine" olan inancına sıkı sıkıya bağlılık göstermektedir. Ona göre 

ortalama bir çocuk ruhsuz bir robot değildir. Ancak hayatı sevmek ve hayata ilgi 

duymak için mükemmel potansiyele sahip olduğuna inanmaktadır.” 

• “Eğitimin amacı -aslında hayatın amacı– “neşe içinde çalışmak ve mutluluğu 

bulmaktır”. Neill'e göre mutluluk, hayata ilgi duymak demektir ya da hayata sadece 

zihniyle değil tüm kişiliğiyle yanıt vermek.”  

• “Eğitimde entelektüel gelişim yeterli değildir. Eğitim hem entelektüel hem de duygusal 

olmalıdır. Modern toplumda, akıl ve duygu arasında giderek artan bir ayrım göze 

çarpmaktadır. Gerçekte, akıl ve duygu arasındaki bu ayrım, modern insanı düşünce 

dışında neredeyse hiçbir şey deneyimleyemeyecek kadar “şizoid” bir zihin durumuna 

götürmüştür.”  

• “Eğitim, çocuğun psişik ihtiyaçlarına ve kapasitelerine göre ayarlanmalıdır.”  

• “Dogmatik olarak empoze edilen disiplin ve ceza, korku; korku ise düşmanlık yaratır. 

Çocukların kapsamlı disiplini zararlıdır ve sağlam psişik gelişimi engeller.” 

• “Özgürlük her istediğini yapmak değil karşılıklı saygı çerçevesinde davranmaktır. Bir 

öğretmen bir çocuğa karşı güç kullanamaz ve bir çocuk da öğretmenine karşı güç 

kullanma hakkına sahip değildir.”  

• “Sağlıklı insan gelişimi, bir çocuğun sonunda kendisini ebeveynleri dahil bağlayan 

birincil bağlarını kesmesini ve gerçekten bağımsız olmasını gerekli kılar. Bir birey 

olarak dünyayla yüzleşmeyi öğrenmelidir.”  

• “Suçluluk duyguları öncelikle çocuğu otoriteye bağlama işlevine sahiptir. Suçluluk 

duyguları bağımsızlığın önündeki engeldir. Suçluluk, sürekli olarak isyan, pişmanlık, 

boyun eğme ve yeni isyan arasında gidip gelen bir kısır döngüye yol açar. Suçluluk 

duygusu korku yaratır ve korku düşmanlığı ve ikiyüzlülüğü besler.” 

Summerhill’in kuruluş amacı çocukların kendi kendileri olma özgürlüğünü sağlamaktır (Neill, 

1996, s.20). Neill, okulda öğretilenlerle okuldan sonraki yaşam arasında çok zayıf bir ilişki 

bulunduğundan söz eder. Okul müfredatının duyguları göz ardı ettiğini bu nedenle çocukların duygusal 

açıdan sağlıksız bireyler olarak yetiştiklerini ifade eder. “Öğretmenler olarak görevimiz kitle 

psikolojisine, her hayvanın aynı posta ve aynı ‘meleme’ seslerine sahip olduğu bir sürü psikolojisine 

karşı savaşmaktır.” Eğitim, hem birey hem de toplumsal hayata katılan çocuklar yetiştirmelidir. Öz 

yönetim bunu sağlamaktadır (Neill, 1996, s. 10-13). Neill, ortaya koyduğu özgürlük kavramını kanunlar 

nezdindeki eşitlik ilkesinin de ötesine götürerek kendi kendini yönetim ve denetim sürecinin bir çıktısı 

olarak hiçbir dış kaynaklı baskı veya dürtü olmadan tamamen kişinin kendi inançları ve eylemleri 

üzerindeki yetkisinin ve denetiminin kendisine ait olduğu bir süreç olarak tanımlanmıştır (Deniz, 2014).    
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Summerhill Okulunun felsefesi üç felsefik anlayışa dayandırlabilir. Bunlar: “Natüralizm, 

Varoluşçuluk ve Pragmatizm”dir.  

Natüralist eğitim felsefesinde eğitimin merkezinde çocuk vardır. Çünkü çocuğun ihtiyaç 

duyduğu tüm bilgiler doğada mevcuttur ve çocuk kendi ilgi ve yeteneğine uygun olarak bu bilgileri 

doğada deneme – yanılma yoluyla bulabilecek yapıdadır. Bu doğrultuda çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun bir eğitim ortamı meydana getirilmeli ve çocuğun deneyimleri yoluyla keşfederek öğrenmesi 

sağlanmalıdır (Cevizci, 2016). İbn-I Tufeyl’in yazmış olduğu “Hay bin Yakzan” isimli felsefik romanda 

da naturalist eğitim felsefesinin izleri görülmektedir. Bu eserde doğada tek başına tüm insanî bilgilerden 

yoksun olan bir çocuğun kendi başına nasıl öğrenebileceği anlatılmaktadır. Doğada tek başına bulunan 

bu çocuk doğayı gözlemleyerek bilgiler edindiği ve hatta en üst bilinç seviyesine ulaştığından bahsedilir. 

İbn-I Tufeyl’e göre insan, doğada hiçbir eğitici olmadan doğayı inceleyerek gözlem ve deneyler yoluyla 

mükemmel bir insan seviyesine ulaşabilir (Öztürk, 2015). Görüldüğü üzere Neill’in Summerhill’in 

timeline yerleştirdiği “çocuğun keşfederek, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenmesi” ilkesi 

naturalist eğitim felsefesinde kendisini göstermektedir.  

Varloçşu eğitim felsefesinde “açık okul sistemi”nin gerekli olduğu savunulmaktadır. Geleneksel 

okul sisteminin temelinde bulunan ve öğrencileri toplumsal görev ve yetkilerini belirleyerek bölen 

eğitim anlayışı reddedilmektedir. Geleneksel okul sistemindeki öğrenciler hileci, zorla öğrenen ve 

isyankar bir yapıdadırlar. Bu sistemde öğrenci edilgendir ve verileni olduğu gibi almak zorunda bırakılır. 

Reddetme durumunda cezalandırılır. Bir sürü yasak mevcuttur. Dolayısıyla zorlamaya dayalı katı bir 

disiplin sistemi mevcuttur. Öğrenci, öğretmen tarafından notlandırılır ve bir diplomayla damgalanır. Bu 

diploma öğrencinin gelecek yaşantısını belirler. Açık okul sisteminde ise öğrenci seçimlerinde özgürdür 

ve bu seçimlerinden sorumlu tutulur. Bu seçimlere uygun çok çeşitli araç – gereç ve ortamlar sağlanır. 

Öğrenci istediği alanda konu seçmekte özgür bırakılır. Öğrenci kendi kendini yönelendirerek öğrenir. 

Okullar bu tür tam bir özgürlük ortamınun sunulduğu ortamlardır. Kurallar mümkün olduğunca 

azaltılmıştır ve öğrenciler kendi kurallarını kendileri koyarlar. Kısacası varoluşçu eğitim felsefesinde 

“insanın kendi kendisini yaratması” ilkesi söz konusudur (Sönmez, 2015). Varoluşçular, özgürlüğün 

insan yaşamının kaçınılmaz bir koşulu olduğunu, özgürlüğün tüm insanlar tarafından, insanlık durumuna 

içkin bir güç sayesinde sahip olunduğunu vurgular. Her insan ne yapacağına veya ne olacağına kendisi 

karar vererek kendi durumunu ve karakterini yaratıcı bir şekilde etkileyebilir. Aslında bizler farklı 

koşullara doğuyoruz ancak beğensek de beğenmesek de sürekli bir seçim yapma zorunluluğuyla karşı 

karşıyayız ve kabul etsek de etmesek de yaptığımız seçimlerin sorumluluğu bize aittir. İnsan ne oluyorsa 

odur ve ne olacağı kendi seçimi meselesidir. Vurgu, koşullar ne olursa olsun, insanın özgürlüğü 

gerçeğinin gerçekleşmesi üzerindedir. Neill ise koşullu özgürlüğü vurgular. Çevre, bir kişinin 

seçimlerini sınırlayabilir ve gerçekten de tipik olarak sınırlandırır. Herkesin ne yapacağını veya ne 

olacağını belirleme hakkı vardır, ancak diğer bireyler tarafından belirlenen kısıtlamalar veya fırsat 

eksikliği kişinin davranışını kontrol edebilir. O halde özgürlük, bir var olma koşulundan ziyade ahlaki 

bir amaçtır ve vurgu, bireysel özgürlüğü en üst düzeye çıkaran bir ortamın yaratılması üzerindedir 

(Hopkins, 1976). Summerhill felsefes ile varloşçu eğitim felsefesi arasında özellikle çocukların özgür 

bırakılmaları ve kendi seçimlerini yapıp kendi seçimlerinden sorumlu olmaları ve katı disiplinin 

bulunmaması yönlerinden sıkı benzerlikler bulunduğu söylenebilir.  

Pedagog John Dewey tarafından eğitime uygulanan pragmatist felsefede eğitim belirli bir 

zamanda değil yaşamın her anında süren bir süreç olarak tasvir edilmektedir. Bundan dolayı etkili 

öğrenme yaparak – yaşayarak elde edilir. Bu süreçte çocukların bireysel farklılıkları, ihtiyaçları, 

yetenekleri göz önüne alınmalıdır. Bu kapsamda eğitim sürecinde çocuk merkezli bir yaklaşım söz 

konusudur. Ezber mantığı bir kenara bırakılıp teoriden ziyade uygulamaya önem verilmelidir. Bilgiler 

hazır olarak sunulmamalı, çocuğun keşfederek öğrenmesi sağlanmalıdır (Bender, 2005). Bu felsefede 

amaç, çocuğun gerçek hayatta işe yarayacak çözümleri kendi yetenekleri doğrultusunda deneyerek ve 

keşfederek bulması önceliklidir. Bu doğrultuda öğretmen bir rehber vazifesi görmektedir. Öğrencilere 
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problemler sunar ve bu problemlere işe yarayacak çözümler bulunmasını sağlar Öğretmen, çocukların 

doğuştans sahip oldukları yeteneklerin doğal gelişimi için fırsatlar sunmalıdır. Katı bir disiplin anlayışı 

yoktur. Var olan disiplin, ortak amaçlar doğrultusunda farklı yeteneklerin ortaya çıkarılması için 

oluşturulan düzendir. Bu disiplin anlayışında cezaya yer yoktur (Sharma, Devi & Kumari, 2018). 

Görüleceği üzere pragmatist eğitim felsefesinde Summerhill felsefesinde olduğu gibi çocuğun doğal 

yeteneklerine göre keşfederek öğrenme ilkesi söz konusudur.  

Okul Yönetimi ve Öğretmen Seçim Politikası 

“Summerhill, demokratik yöntemle kendi kendini yöneten bir okuldur” (Neill, 1996, s.55). 

Summerhill’de okul müdürü aynı zamanda okulun kurucusu da olan Neill’dir ancak Neill geleneksel 

olarak bir okul müdüründe bulunması gereken yetkilerden vazgeçerek “topluluk temelli karar alma” 

sistemi kurmuştur (Darling, 1992). Summerhill’de kararlar ortak olarak alınır. Alınan kararlarda en 

büyüğünden en küçüğüne herkesin 1 oyu vardır ve oylar eşittir. Her cumartesi günü yapılan “Genel Okul 

Toplantısı”na herkes katılır ve bu toplantılarda çoğunluğun oyuna göre kararlar alınır. Bu kararlar, okul 

müdürünün veya öğretmenlerin aleyhine de olsa bu kural bozulmaz. Ayrıca kurallara aykırı hareket 

edenlerle ilgili kararlar da görüşülür ve gerekirse ceza verilir. Cezalar para cezası, sinemaya gitmeme 

cezası, hafta sonu izninin iptali gibi cezalardır. Toplantıya her hafta farklı biri başkanlık eder. Herkes 

söz alabilir ve genelde herkes çekinmeden fikrini söyler. Böylece öğrencilerin topluluk önünde 

konuşma, hak arama gibi konularda davranış edinmeleri sağlanır. Toplantılarda akademik tartışmalar 

yasaktır. Sadece toplulukla ilgili somut olaylar ele alınır (Neil, 1996).  

Neill, çocukların özgür bırakılmalarını ister ancak bu özgürlüğün asla çocukların şımartılması 

anlamına gelmeyeceğini vurgular (Neill, 1996, s. 106). Disiplinin boyun eğdirme amacıyla yapılmasının 

yanlış olduğunu ifade eder. Disiplinin, karşılıklı alışveriş şeklinde uygulanması gerektiğinin önemini 

vurgular. Ara sıra Genel Okul Toplantısı’nda kabul edilmiş kurallara uymayanların olduğunu ancak 

böyle bir durumda diğer çocukların harekete geçerek bu başkaldırının önüne geçtiklerini ifade eder. Neill 

kitabında yönetim, özgürlük ve disiplin anlayışı şu şekilde ifade etmektedir: 

“Summerhill, otoritesiz, kimseye boyun eğilmeden yönetilir. Okuldaki her birey 

başkalarının özüne zarar vermedikçe istediğini yapmakta özgürdür.” (Neill, 1996, 

s. 146). “Bizim, Summerhill’de çocuğun kişiliğine inancımız tamdır. Tommy doktor 

olmak istiyorsa giriş sınavlarına kendi isteğiyle çalışacağını bilir. Disiplinli okul 

Tommy dayak yemezse, baskı altına alınmazsa ya da saatlerce çalışmaya 

zorlanmazsa doktor olamaz der ve bundan emindir.” (Neill, 1996, s. 149)  

“Disipline zorlanmış çocuk otoriteye olan nefretini annesiyle babasını kızdırarak 

gösterir.” “Çocuklar sevgiye sevgiyle ve nefrete nefretle karşılık verirler. Bir 

köpeği zincirleyin iyi bir köpek kötü köpek olur çıkar. Bir çocuğu disipline sokun; 

iyi toplum hayatına uyan bir çocuk kötü, içtenliksiz, nefret dolu bir çocuk haline 

gelir.”  (Neill, 1996, s. 150)  

“Disiplin altındaki kayıtsız öğrenciler, hayal gücü olmayan öğretmenler, orta halli 

doktorlar, beceriksiz avukatlar olmak için kolejlere, üniversitelere tırmanırlar. 

Oysa pekâlâ iyi makinistler, çok hünerli duvarcılar ve birinci sınıf polisler de 

olabilirlerdi.” (Neill, 1996, s.41). 

Neill’in yönetim, özgürlük ve disiplin anlayışı bu şekildedir. 

Öğretmen seçimiyle ilgili özel bir uygulamanın varlığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin başta insan ve demokratik toplumun üyeleri olması beklenmektedir. Yeni öğretmenler 

için mentorluk uygulaması mevcuttur. Öğretmen, ilk dönem iki haftada bir ve ikinci dönem ise ayda bir 

olmak üzere mentor tarafından kontrol edilir ve uyum durumu gözlemlenir. Yeni öğretmenin de soruları 

olursa mentordan sorularına cevap bekleyebilir (Teaching at Summerhill, 2021).  



 

61 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 2(1) 

Neill’in (1996) kitabında bir bölüm halinde yer alan ve 1949 yılında yapılan denetlemenin 

bölümlerinden biri olan “personel” başlıklı kısımda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: 

“Personele yemek ve yatma okuldan olmak üzere ayda 8 sterlin ödenir. Yalnız 

okulun ilkelerine inanmakla kalmayıp çocuklarla iyi ilişkiler içinde yaşayabilecek 

kadar dengeli, olgun, akademik yönden nitelikli, öğretmen olarak hünerli ayrıca 

ayda 8 sterline çalışmaya razı kadın ve erkekler bulmak Müdürün önde gelen ve 

önemli bir işidir herhalde. Summerhill’de hizmet birçok bölümlerde öğütlenebilir 

türden değildir. Gerekli birleşim, tarafsız, kişilik ve yetenek az görülmektedir. Zaten 

personelin bütün istenilenlere cevap vermediğine değinilmiştir. Yine de personel 

çok yüksek aylık ödenen birçok bağımsız okul personelinden çok daha iyidir. 

İngilizce, Fransızca, Almanca ve tarih öğretmenleri Cambridge, Liverpool, 

Edinburg ve Londra Üniversitelerini bitirmişlerdir. Bu yalnızca 4 öğretmenin 

niteliğiyle ilgilidir. Sanat ve el işleri öğretmenleri de personelin en iyilerindedir.” 

(Neill, 1996, s.86)      

“Çocukla ilgili her şeyi onaylamak”, aslında herhangi bir öğretmenin veya eğitimcinin elde 

etmek için kolayca eğitebileceği bir durum değildir (Tan, 2014, s. 543). Okulun, bağımsız bir gözle 

yapılmış değerlendirmesi niteliğinde olan bu rapor değerli görülmektedir. Denetleme raporunda da 

değinildiği gibi personel çok az bir maaşla çalışmaktadır. Personelin yetkinliği ve donanımı -çok üst 

düzey olmasa da- farklı okullarda yüksek ücretler karşılığında çalışan birçok öğretmenden daha iyi 

durumdadır. Bu noktada akla öğretmenlerin ve diğer personelin bir ideal çevresinde bir araya gelmiş 

gönüllü personeller oldukları düşüncesi gelmektedir. Dolayısıyla bir ideal çerçevesinde bir araya gelme 

durumunun Summerhill’in başarısının altında yatan temel etmenlerden birisi olduğu düşünülmektedir.  

Ders İşleniş Süreci, Dersliklerin Yapısı ve Müfredat 

Profesör Lu Meigui (1990), “An Evaluation of Summerhill School” adlı kitabında Summerhill 

Okulu’nun üç prensibi olduğunu belirtmektedir: “Karakter eğitimini entegre etmek, kişisel bireyselliğe 

saygı aşılamak, yaratma yeteneğini teşvik etmek.” 

Çocukların yaratıcılıklarının beslenerek yaratıcılığa cesaretlendirilmesi ve geliştirilmesi için 

çocukların eylemlerinde ve seçimlerinde özgür bırakıldıkları geniş hareket alanına sahip bir dış ortam 

vazgeçilmezdir. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilmelerinin başarısı veya başarısızlığı, 

yeteneklerinin ve mevcut potansiyellerinin farkına varabilecekleri ve kendilerini özgür ve sınırsız bir 

ortamda ifade edip edemeyeceklerine bağlıdır.  Neill, bireyin seçme, öğrenme ve büyüme özgürlüğüne 

sahip olduğu bir ortamı savunmaktadır. Çünkü Neill sadece sınırsız bir eğitimin bireyin kendi 

potansiyeline ve gerçek benliğine ulaşmasını sağlayacağına inanmaktadır (Tan, 2014).  

Summerhill’de dersler seçmelidir ve çocuklar derslere girip girmeme noktasında tamamen özgür 

bırakılmışlardır. Uyulması gereken bir ders programı vardır ancak bu program öğretmenler için 

geçerlidir. Sınıflar, çocukların yaşlarına göre seviyelendirilmiştir ancak çocuklar ilgilerine göre farklı 

sınıflarda farklı derslere girmekte özgürdürler. Summerhill’de kuramsal hiçbir öğretim yöntemi yoktur 

(Neill, 1996). “Çocuklar zaten çok pratiktirler, kuram onları sıkar. Onlar somutturlar, soyut değil, 

somutluktan hoşlanırlar, soyutluğu sevmezler” (Neil, 1996, s.57).  

Okulda, sınav sisteminin bunu istemesi nedeniyle geleneksel eğitim kurumlarında yer alan 

matematik, tarih, coğrafya, fen ve edebiyat gibi dersler vardır ancak öğrencilerin bu derslere katılmaları 

zorunlu değildir. Kitaplar önemsiz ve öğrenmede çok az bir etkiye sahip olan araçlar olarak 

görülmektedir. Kitapların sadece öğrencilere bilmeyi öğrettiği ama duyguları öğretemedikleri; sıkı bir 

müfredatın çocukları oyundan alıkoyduğu; sınıf duvarlarının cezaevi gibi ortamlar oldukları ve 

öğretmenlerin görüş alanlarını daralttığı ve böylece öğretmenlerin sadece çocukların kafalarıyla 

ilgilendikleri ancak asıl önemli olan duygusal noktayı kaçırdıkları savunulur (Neill, 1996).  
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Summerhill’de çocukların özgür bırakılmaları halinde yeteneklerinin farkına varacakları ve 

yeteneklerini geliştirecekleri anlayışı hâkimdir. Özellikle yuva çağında okula gelmiş çocukların derslere 

girme istekleri daha yüksek seviyededir. Derslere katılıma örnek olması sebebiyle David ismindeki 

Summerhill öğrencisinin hikâyesine değinmek iyi olacaktır. David, yuva çağında okula başlamış 

öğrencilerden biridir. Boğmaca hastalığına yakalanınca mecburi karantinaya alınır ancak iyileşene kadar 

Roger’in coğrafya derslerini kaçıracak diye her gün ağlamıştır. O David, daha sonra Londra 

Üniversitesinde matematik profesörü olmuştur. Daha önce farklı bir okulda okurken Summerhill’e gelen 

öğrencilerin ise adapte olmaları uzun sürmekte ve bazen uzun süre derslere girmemekte direnirler (3 yıl 

boyunca derse hiç girmeyen öğrenci olmuştur). Summerhill’de amaç çocuğun özgür bırakılarak kendi 

yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmesi ve bu keşif sürecinden sonra istediği yönde bir tercih 

yapmasıdır (Neill, 1996).  

Okulda sınavla değerlendirme yapılmaz ancak sınav sistemi nedeniyle tüm öğretmenlerin 

müfredata hâkim olması beklenir. Bu derslere sadece üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler 

girmek isterler ve genellikle 14 yaşından sonra kararlarını netleştiren öğrenciler sınavlara hazırlık 

yaparak ortalama 3 yılda üniversite sınavlarını verir ve istedikleri bölümlere giderler (Neill, 1996).  

Summerhill’de sınıflar son derece küçüktür. Çocukların derslere gelmesi gerekmez ancak 

öğretmenlerin derslere katılmak isteyen öğrenciler için hazırlıklı olması ve mükemmel bir program 

tasarlaması beklenir. Öğrenmeye hevesli olan öğrenciler cesaretlendirilir ve coşkuyla ders anlatılır. 

Çocukların oyun ve sınıf etkinliklerine eşit mesafede olmak beklenir. Tercih tamamen çocuğa aittir; 

öğretmen tercih noktasında imada bile bulunamaz. Mizah da sınıfta önemli bir unsurdur. Öğrenci – 

öğretmen ilişkisi samimi ve rahat bir yaklaşım içerisinde olmalıdır ancak bu samimiyet derslerin 

işleyişini engellemeye yol açmamalıdır. Sınıf ortamında öğretmenin hâkimiyeti mevcuttur. Müfredatı 

istediği gibi düzenleyebilir ancak yine de ulusal müfredata göre güncellemeler yapılması beklenir 

(Learning, 2021).  

Summerhill’de bilim laboratuvarları, sanat odaları, atölyeler, bahçeler mevcuttur. Her öğrenci 

istediği faaliyete katılabilir. Seramik, el işi, tasarım, resim, müzik, tahta ve demir işleri vb. seçenekler 

mevcuttur. El işi gibi beceri isteyen işlerde herhangi bir program yoktur. Çocuklar ne isterlerse onu 

yaparlar bu da yaratıcılığın gelişmesi için gereken özgürlüğü çocuklara sağlamaktadır. Tiyatro 

gösterileri de mevcuttur. İsteyenler oyun bile yazarlar ve bu oyunlar haftalık olarak öğrenciler tarafından 

sahnelenir (Neill, 1996). Summerhill’de öğrencilerin kendi hallerine bırakılmaları durumunda 

yeteneklerinin sonuna kadar gelişeceği inancı mevcuttur. Eğer bir çocuk sadece sokakları süpürmeye 

yetenekliyse sokak süpürücüsü olacaktır ancak mutsuz bir birey olacağına mutlu bir sokak süpürücüsü 

olacaktır (Neill, 1996).  

Son olarak Neill’in öğrenmeyle ilgili düşüncelerine yer vermenin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Neill (1996), kitabında:  

“Ben öğrenmeyi kötülemiyorum. Ama oyundan sonra gelmelidir ve öğrenme hoş 

bir hale getirilmek için oyunla karıştırılmamalıdır. Öğrenme önemlidir ama herkes 

için değil. Nijinsky (dünyaca ünlü Rus balet) St. Petersburg’daki sınavlarını 

veremedi ve bu sınavlardan geçmeden Devlet Balesi’ne giremedi. Nijinsky okuldaki 

dersleri öğrenemiyordu çünkü aklı başka bir yerdeydi. Onun için bir sınav 

düzenlediler ve yanıtları da verdiler. Nijinsky gerçekten bu sınavları vermek 

zorunda kalsaydı dünya için ne kadar büyük bir kayıp olacaktı!” (s.40).  

Okulun Finansmanı 

Okulun temel finansmanı okula devam eden öğrencilerin velilerinden alınan ücretlerdir. 

1949’daki denetim raporuna cevap niteliğinde olan ve Neill tarafından yazılan bölümde finansmanla 

ilgili aşağıdaki hususlar açıklanmaktadır:  
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“Denetmenler maddi güçlüklere biraz şaşmışlardır. Raporda yıllık ücretin 120 

sterlin olduğu ifade edilmektedir ancak yıl boyunca yüksek fiyatlarla mücadele 

etmek zorunda kaldığımız için ortalama ücreti çaresiz 250 sterline çıkardık. Bu 

artış da yapıları onarmaya, yeni araçlar almaya ve öteki giderlere yetiyor demek 

değildir. Bir kere kırılıp dökülmeler Summerhill’de disiplinli bir okulla 

karşılaştırılamayacak kadar çoktur…” (Neill, 1996, s.89). 

Günümüze baktığımızda ise Neill’in kızı Zoe Neill (Redhead) tarafından sürdürülen Summerhill 

Okulu, öğrenci velilerinden alınan ücretlerin yanında Neill’in kitaplarının satışı ve “A.S. Neill 

Summerhill Trust” isimli dernek bünyesinde toplanan gönüllü bağışlardan finansman sağlamaktadır 

(Donate, 2021) 

Okul -Çevre İlişkisi 

Aşağıda, Neill’in (1996) kitabında farklı bölümlerde yakınında bulunan kasabayla ilişkilerine 

değindiği bölümlerden alıntılar verilecektir: 

“Summerhill Okulu, Londra'nın yüz mil kadar uzağındaki Suffolk'un Leiston 

kasabasındadır” (Neill, 1996, s.19). “Summerhill’deki hizmetliler kasabadan 

okula çalışmaya gelir, işleri bittikten sonra evlerine geri dönerler. Bunlar iyi ve sıkı 

çalışan genç kızlardır. Kendilerine kimsenin sert davranmadığı bir atmosferde, 

otorite altındaki diğer hizmetlilerden daha iyi ve sıkı çalışırlar…” (Neill, 1996, 

s.32).  “Yalnız şunu da söyleyeyim ki Summerhill, Leiston kasabasına göre bir ada 

değildir. Yerli halkla birçok ilişkimiz vardır. İki tarafında da ilişkileri dostçadır. 

Gene de temelde topluluğun bir bölümü değiliz.” “Kasabanın çocuklarıyla oyunlar 

oynarız ama bizim eğitsel amaçlarımız apayrıdır. Dinsel bir ilişkimiz olmadığı için 

kasabadaki dinle uğraşan kişilerlele de bir bağlantımız yoktur. Summerhill, kasaba 

topluluğunun bir parçası olsaydı öğrencilerin dinsel öğretim yapması da zorunlu 

olacaktı” (Neill, 1996, s.36). “Perşembe gecesi özel bir şey yoktur. Büyükler, 

Leiston ve Aldeburgh’daki sinemalara giderler” (Neill, 1996, s.29). “Belli suçlar 

otomatik olarak para cezası kanununa bağlanır. Eğer birinin bisikletine izinsiz 

binerseniz otomatik olarak bunun altı peny cezası vardır. Kasabada sövmek (ama 

okulda istediğiniz gibi sövebilirsiniz), sinemada kötü davranmak…” (Neill, 1996, 

s.60).  

Summerhill Mezunlarına Kısa Bir Bakış 

David’in matematik profesörü olduğuna daha önce değinilmişti. Tom, Summerhill’e beş yaşında 

gelip on yedi yaşında okuldan ayrılan öğrencidir. Onca yıl boyunca okuma yazmayı öğrenmek için bile 

neredeyse hiç derslere katılmaz. Neill, zamanının çoğunu sürekli atölyede bir şeyler yaparak geçirmiş 

olan Tom’u, elinde David Copperfield’i okurken görür ve şaşırır. Tom’un, okuma – yazmayı kendi 

başına öğrendiğini öğrenir. Tom okuldan sonraki hayatında başarılı bir kameraman olur ve patronu onu, 

Neill’e över. Jack ise istekli olasına rağmen okuma – yazmayı bir türlü öğrenemeyen bir öğrencidir. 

Jack, okuldan sonra başarılı bir uzman alet yapıcı olmuştur. Okuma yazmayı da öğrenmiş ve genelde 

alet yapımı ile ruh bilimi hakkında kitaplar okumaya başlamıştır. Diana ise derslere pek ilgi duymayan 

bir kız öğrencidir. “Kafası akademik değildi” diye anlatır Neill. Okuldan on altı yaşında ayrılmış ve 

Londra’da başarılı ve “mutlu” bir aşçı olur. Winifred, defalarca bütün derslerden nefret ettiğini belirtmiş 

bir öğrencidir. Kendisine dersler konusunda özgür olduğu söylenir. Bir zaman sonra sıkıldığını ve 

Neill’den kendisine bir şeyler öğretmesini ister. Neill bu isteği sevinçle karşılar ve kendisine ne 

öğrenmek istediğini sorar ancak Winifred’dan “bilmiyorum” cevabını alır. Neill ise “ben de 

bilmiyorum” yanıtını verir. Aylar sonra Winifred kolej sınavlarına hazırlanmak istediğine karar verir ve 

Neill ile diğer öğretmenlerin derslerine düzenli olarak katılmaya başlar. 8 yaşındaki Tom isimli öğrenci 

ise sürekli Neill’in kapısını çalıp ne yapacağını sorar ama her seferinde sorusu cevapsız kalır. Ne 
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yapması gerektiğine kendisi karar vermelidir. Altı ay sonra Tom odasında kağıt denizi içerisinde harita 

çizmeye başlar. Bir gün bir coğrafya profesörü okulu ziyarete gelir ve Tom’u fark eder. Ona sorular 

sorar ve kendisinin dahi bilmediği yerleri Tom’un bildiğini Neill’e söyler. (Neill, 1996).        

Aynı zamanda Neill’in üvey torunu olan ünlü yazar Angela Neustatter, 11 yaşında Summerhill’e 

gitmeye karar verir. “The Guardian”da yazdığı yazıda (2011) Summerhill’e dair anılarını ve oradan 

mezun olan arkadaşlarının sonraki hayatlarına dair bilgiler verir. Angela’nın “ütopik okulun bize dış 

dünyada yer edinecek bir hayat veremeyeceğini ilan eden akademisyenlerin kasvetli öngörülerinin 

aksine tatmin edici bir kariyerim oldu ve Summerhill bana iyimserlik ile sadece var olmanın zevkini 

verdi.” ifadesi çarpıcıdır. Angela’nın haklarında bilgi verdiği Summerhill mezunları aşağıda 

verilecektir: 

Ishbel McWhirter, başarılı bir ressamdır. Ortağı Reg ile Galler'de yaşıyor. Önceki evliliğinden 

iki çocuğu bulunmaktadır. “Summerhill, bana kendim olmaktan hoşlanmam için farklı bir güven verdi 

ve şimdi bunun çok büyük bir katkı olduğunu anlıyorum." 

John Burningham, bir illüstratör ve aynı zamanda çocuk ve yetişkin kitapları yazarıdır. Eşi 

Helen Oxenbury ile Kuzey Londra'da yaşamaktadır. Üç yetişkin çocukları bulunmaktadır. “Dışarıdaki 

insanlar geçimimizi sağlayacak meslekler edinemeyeceğimize inanıyorlardı ancak meslektaşlarım 

arasında profesyoneller ve akademisyenler ile benim gibi çılgın sanatçılar var." 

Nathalie Gensac, gelişmekte olan dünyadaki kadınlara ve çocuklara yardım etmek için 

para toplayan bir eğitim yardım derneği işletmektedir. California, Santa Barbara'da yaşamaktadır. 

“Üniversitede, -Summerhill’den mezun olduğum için- disiplinsiz büyümüş olmam gerektiğini 

düşündüklerinden beni onaylamayan insanlar vardı. Bir fikre katılmadığımda A seviyesindeki bir 

öğretmen bana dönüp şöyle bağırdı: 'Sanırım Summerhill'den gelen çocuksun.” 

Caspar Walsh, bir anı ve roman yazarıdır. Hapishanedeki gençler için yaratıcı yazarlık dersleri 

vermekte ve risk altındaki gençler için bir hayır kurumu kurmuştur. Devon'da yaşamaktadır. 

“Geçenlerde Neill'in bir fotoğrafına rastladım ve Summerhill'de kalabilmeyi ne kadar çok istediğimi 

anladım. İnsanların yanlarında olarak kendi yönlerini bulmalarına yardımcı olma konusundaki fikirleri 

beni kesinlikle etkiledi." 

Nadia Hartmann, kocası ve iki kızıyla Belçika'da yaşayan bir diş hekimidir.  

"Küçükken derslere gittim, ancak 10 yaşıma geldiğimde durdum ve birkaç yılımı 

ağaçlara tırmanarak, yüzerek, örerek, arkadaşlarla oynayarak geçirdim. Sonra 13 

yaşındayken diş hekimliği yapmak istediğime ve bu mesleği yapmaya ihtiyacım 

olduğuna karar verdim. Bu yüzden öğrenmek için derslere yeniden başladım. 

Yetiştirmek için çok çalışmam gerekiyordu. Summerhill'deki sınıflar çok küçüktü ve 

bu yüzden çok fazla bireysel ders alabiliyordunuz. Okuldan 15 yaşında ayrıldım ve 

üniversite için daha da çok çalışmak zorunda kaldım. Ama değerli özgürlük yıllarım 

oldu ve üç yıllık yoğun bir çalışmadan sonra, 13 yıldır o kolejde bulunanlarla aynı 

notları aldım.”  

Hartmann ve kocası, kendi genç kızlarını da yakında Summerhill'e göndermeyi planlamakta 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Nathan Clutterbuck, bir grafik tasarımcısıdır ve Londra'da yaşamaktadır.  

“3 yaşıma kadar derslerle pek uğraşmadım" diyor. "Arkadaşlarım ve ben ormanda 

dolaşırdık - sığınaklar ve kaleler yaratırdık - ya da sahada gayrı resmi takım 

oyunları oynardık. Sanat ve ahşap işleri odalarında ve ayrıca tiyatroda oldukça 

fazla zaman geçirirdim. Sonunda başka uğraşlardan doyduğumu hissettim ve 

kemerimi takıp çalışmaya hazırdım. Okumayı ve yazmayı öğrendiğimi 

http://www.media4good.org/about_directors.php
http://writetofreedom.co.uk/index.html
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hatırlamıyorum ama bu, çoğumuz için sezgisel olarak öğrendiğimiz bir şeydi. Hâlâ 

güçlü bir okuyucu değilim ama grafik tasarımda bir derece yaptım ve şimdi 

çalışıyorum. Piyasayı büyüten bir seyahat şirketi ile kitaplar ve iPad için ilk 

uygulamalardan birini geliştirdim bu yüzden bu çok da büyük bir engel olmadı.” 

Bernstein (1968), Summerhill’den mezun olan ve Londra’da veya çevresinde yaşayan 50 

öğrenciyle tanışmış ve röportaj yapmıştır.  Bernstein, bu kişilerin neredeyse tamamının çok ileri düzey 

eğitimler gerektiren işlerde (grupta iki doktor, iki avukat, bir zoolog ve bir üniversite profesörü vardı) 

çalıştıklarını belirtmektedir. Ayrıca bu kişilerin, Summerhill’e özgü sıcak, iyi odaklanmış, hayattan zevk 

alan ve kariyerlerinde başarılı olduklarına dair olumlu bir portre çizmektedir.  

SONUÇ 

Summerhill, çocukların mutlak özgürlüğünü ve mutluluğunu temele alan ve bu doğrultuda 

hareket eden ve doğrudan demokrasiyle yönetilen bir okuldur. Çocukların özgür bırakılmaları ve seçimin 

tamamen kendilerine bırakılması halinde kendilerine en uygun yolu yine kendi kendilerine çizeceklerine 

dair inanış çıkış noktası olarak seçilmiş ve bu ilkeden taviz verilmeden hareket edilmiştir. 

Summerhill’den mezun olan öğrencilerin okul sonrası hayatta gerekli olan ve -bence- temel gereksinim 

olan kendi kendine öğrenme becerisini kazanarak tüm hayatlarında başarılı olacakları düşünülmektedir. 

Bu yaklaşıma benzer bir yaklaşım Waldorf’ta da mevcuttur. Waldorf Okulları, 1919 yılında Almanya’da 

Steiner tarafından fabrika işçilerinin çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Waldorf’ta her 

ne kadar Summerhill kadar ileri seviyede özgürlük olmasa da anlayış açısından Waldorf’ta da 

“çocuklara öğrenme sevgisi, kendi kendine öğrenme becerisi, çok yönlü öğrenme deneyimleri ile 

zekânın çeşitli boyutlarının geliştirilmesine odaklanılır (Dündar, 2007). Böylece eğitim; düşünmede, 

hissetmede, amaçlı hedefe yönelik faaliyetlerle gerçekleşir kazandırma amacı bulunmaktadır. Kendi 

yolunu kendi başına çizmeyi öğrenen bir birey kendisine hedef belirledikten sonra belirlediği hedefin 

gereklerini kolayca yerine getirebilecek ve hayatına yön verebilecektir.  

Yine Summerhill’in kazandırdığı diğer beceriler ise özgür düşünme, disiplin altında olmadan 

kendisini ilgilendiren durumlar hakkında kararlar alabilme becerileridir. Özgür düşünen, başkalarının 

etkisinde kalmayan ve kendisine ait kararları kendi başına alabilen bireylerin başkalarının güdümüne 

girmeleri zordur. Genel Okul Toplantıları’nda kendilerini ilgilendiren konularda haklarını savunmaları, 

haklarının farkında olmaları, yanlış kararlar aldıklarını fark ettiklerinde bir hafta sonraki toplantıda 

kuralları değiştirebilme becerisini göstermeleri çocuklara, sorgulayan, analiz edebilen ve uygulayan bir 

yaşam tecrübesini çok erken yaşlarda kazandırmıştır. Çocukluk döneminde çocukluğunu tam olarak 

yaşamış ve Neill’in deyimiyle “bütün ben – merkezli fantezilerini yaşamış genç yetişkinler” olarak 

mezun oldukları okul hayatından sonraki dönemde öz güvenleriyle ve topluluk önünde rahatça 

konuşabilmeleriyle hedeflerine ulaşmaları çok daha kolaydır. Aksi halde çocukluk çağlarında yeterli 

oyun oynayamamış (oyun çocuğun yaşamının en önemli parçası olarak görülmektedir) bireyler sonraki 

hayatta çocukluk döneminde yapamadıklarının eksikliğiyle mutsuz ve çocukça bir yaşam 

sürebilmektedirler.  

Şimdiye kadar Summerhill’in avantajlarından bahsedilmiştir ancak Summerhill küçük bir 

öğrenci grubunda etkili olabilmiştir. Büyük bir öğrenci kitlesine uygulanmasının zor olacağını 

düşünülmektedir. Günümüzdeki 1000+ öğrenci mevcuduna sahip okullarda bu tür bir eğitimin 

uygulanmasını hem maliyet hem de fizikî imkânlar açısından mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle fikir ve uygulama olarak çok olumlu ve faydalı bulunsa da genele yayılacak ve geleneksel 

eğitimin yerini alacak bir uygulama olacağı düşünülmemektedir.  Yine de eğitim sisteminin, çocuğun 

istediği mesleğe yeteneğine göre yönelmesinin sağlanabilmesi için herkesten aynı sınavda başarı 

beklenmesinin önüne geçilebilmesine yönelik -Summerhill’in aynısı olmasa da- esneklik açısından 

Summerhill sistemine yaklaştırılması olumlu ve mümkün görülmektedir.         
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