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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την παιδαγωγική φιλοσοφία του Célestin Freinet 

μέσα από το πολιτικό-εκπαιδευτικό του όραμα για ένα λαϊκό σχολείο και την ταινία 

«Το σκασιαρχείο», L’ Ecole Buissonniere, σκηνοθεσία του Jean-Paul Le Chanois, η 

οποία αναφέρεται στη ζωή και δράση του Γάλλου παιδαγωγού. Ο προβληματισμός 

εξελίσσεται σε τρεις βασικούς άξονες σκέψης. Ο πρώτος βασικός άξονας εστιάζεται 

σε παράλληλα νοήματα της σκέψης του Freinet και συγκεκριμένα αναζητούνται 

παρόμοιες ιδεολογικές αποτυπώσεις στους Adorno, Pestalozzi, Francisco Ferrer. Ο 

δεύτερος άξονας είναι οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές του Γάλλου 

παιδαγωγού, καινοτόμες για την εποχή του και επίκαιρες σε κάθε προοδευτική 

παιδαγωγική. Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει κινηματογραφικές αποτυπώσεις από «Το 

σκασιαρχείο», οι οποίες ενεργοποιούν προβληματισμούς για την επιβίωση της 

αυτονομίας του δημόσιου σχολείου στον 21
ο
 αιώνα. 

 

Abstract  

This study investigates Célestin Freinet's pedagogical philosophy through his political 

and educational vision for a popular education and the film "L' Ecole Buissonniere", 

directed by Jean-Paul Le Chanois, which refers to the life and action of the French 

educator. The discussion proceeds in three main axes of thought. The first principal 

axis focuses on parallel meanings of Freinet's thought and specifically similar 

ideological consideration to Adorno, Pestalozzi, Francisco Ferrer. The second axis  

are the specific educational practices of the French educator, innovative for his era 

and modern day to every progressive pedagogy. The third axis includes cinematic 

consideration of "L' Ecole Buissonniere" that actuate concerns for the survival of the 

autonomy of the public school in the 21st century. 

 

Λέξεις  - κλειδιά: λαϊκό σχολείο, «Το σκασιαρχείο», δημόσιο σχολείο,  τεχνικές και 

μέθοδοι Célestin Freinet, δάσκαλος διανοούμενος. 

 

Εισαγωγή 

Ο Célestin Freinet (1896 -1966) θα αρχίσει τους πρώτους παιδαγωγικούς 

πειραματισμούς το 1920 έχοντας ζήσει τη φρίκη του Α΄ παγκόσμιου πολέμου. 

Εμποτισμένος από τον όλεθρο του πολέμου θα δομήσει το παιδαγωγικό του όραμα, 

το οποίο θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί από τα αξιακά σχήματα της ελευθερίας και 

τη λαϊκής εκπαίδευσης. Η ελευθερία, στην παιδαγωγική του Freinet, δεν αποτελεί 

θεωρητική-αξιακή προδιαγραφή, αλλά ξεδιπλώνεται και βιώνεται μέσα από τις αρχές 

(ανά)προσαρμογής του σχολείου. Οι συγκεκριμένες αρχές, όπως ο σκοπός της 
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αγωγής, η πειθαρχία, η εργασία, αποτελούν «φυσική έκφραση και συνισταμένη της 

λειτουργικής  οργάνωσης της δραστηριότητας και της ζωής στη σχολική κοινότητα», 

όπου η παιδοκεντρικότητα και η ελευθερία αποκτούν ταυτόσημο, τουλάχιστον στο 

επίπεδο της εκπαιδευτικής πρακτικής, αξιακό περιεχόμενο. Αναφορικά με τη λαϊκή 

εκπαίδευση, ο ίδιος ο Freinet, θα επισημάνει την επιμονή του για τον όρο «λαϊκός», ο 

οποίος παρουσιάζει τις προθέσεις του για μια παιδαγωγική που απευθύνεται στα 

λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ιδεολογικός όρος παρουσιάζει βαθύτερο 

νόημα, εκφρασμένο από την ιστορική ανάγκη, ο λαός να κερδίσει τη λαϊκή 

εκπαίδευση ως κυρίαρχο θεσμό της κοινωνίας, όπως στο παρελθόν το φεουδαρχικό, 

το εκκλησιαστικό και κάθε κυρίαρχο κοινωνικό σύστημα διεκδίκησε και επέβαλε το 

δικό του θεσμικό τύπο εκπαίδευσης
1
. Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις για τη χρήση 

του όρου «λαϊκός» δηλώνουν ότι ο Freinet δεν έχει ιδεολογικές εμμονές με στόχο την 

επικράτησή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά η ίδια η παιδαγωγική του μέσα από 

την πράξη, στο επίπεδο της  βάσης, αποκτά πολιτικές προεκτάσεις για το κοινωνικό 

πεδίο. Με όρους ταξινομικούς, η παιδαγωγική πρακτική του Freinet, θα μπορούσε να 

ενταχθεί στην κοινωνιο-κεντρική προσέγγιση που αποσκοπεί στην επαναδόμηση της 

κοινωνίας
2
. Ωστόσο, δεν υπολείπεται και από χαρακτηριστικά της παιδοκεντρικής 

προσέγγισης, όπου τα ενδιαφέροντα και ο ψυχικός κόσμος του παιδιού αποτελούν 

προτεραιότητα της διδακτικής δράσης. Ίσως, επιλογικά, μια συμπύκνωση των δύο 

προσεγγίσεων να γίνεται στη φράση «μόρφωση για την προβολή άμυνας», του Emiel 

Droogleever Fortuijn, ο οποίος εκφράζει μια φιλοσοφία της εκπαίδευσης, κατά την 

οποία ο μαθητής θωρακίζεται για να αντεπεξέλθει σε μια κοινωνία που καταπιέζει και 

συντηρεί τις ανισότητες
3
.  

 

Παράλληλα νοήματα σε παιδαγωγικές, ιδεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες του 

Freinet 

Ο Pestalozzi (1746-1827) αποτελεί ο πρώτος παιδαγωγός του λαού, οποίος 

επικρίνοντας τη φθορά του κοινωνικού πλαισίου της εποχής του, επιδιώκει μια αγωγή 

σύμφωνα με ανθρωπιστικό ιδεώδες του Διαφωτισμού. Εμφορούμενος από τα έργα 

«Αιμίλιος» και «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Jean-Jacques Rousseau, τα οποία 

αποτελούν παιδαγωγικά ορόσημα, εκφράζει τις μεταρρυθμιστικές του προθέσεις για 

να ενσαρκωθεί η ρουσσωική θεωρία σε εκπαιδευτικό έργο
4

. Οργανώνοντας ή 

ιδρύοντας μια σειρά από εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα Neuhof, Stans, Yverdon, 

αλλά και συγγράφοντας έργα, όπως «Ο Λεονάρδος και η Γερτρούδη», εκφράζει τη 

συμπάθειά του προς το λαϊκό, όπως αυτό αποτυπώνεται στις εικόνες των χωρικών, 
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των φτωχών, των ταλαίπωρων, καθώς και την ηθική και διανοητική διαμόρφωση του
5
. 

Επισημαίνεται ότι Pestalozzi και Freinet έχουν κοινό αφετηριακό σημείο, την κριτική 

στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους, αφού ο Pestalozzi θεωρεί ότι η 

«κοινωνική κατάσταση» του ανθρώπου συμπυκνώνει τις σχέσεις εξουσίας και 

εξάρτησης
6

. Ωστόσο, ο Pestalozzi διαφοροποιείται αφού επιδίωκε την ηθική 

αυτονομία του ατόμου ως ανώτατο μορφωτικό επίπεδο, σε αντίθεση με τη δόμηση 

μίας συλλογικότητας δράσης. 

 

Ο Francisco Ferrer (1859-1909) διαμορφώνει μια ιδεολογική παιδαγωγική πρόταση, 

το Μοντέρνο Σχολείο. Το Μοντέρνο Σχολείο ιδρύεται σε μια κοινωνία δογματική, 

γεμάτη προκαταλήψεις, καταπιεστική και καπιταλιστική ως προς τον τρόπο 

οργάνωσης, η οποία ελέγχει και περιορίζει την ελεύθερη συνείδηση
7
. Ωστόσο, 

υπάρχει και ένα πολυσυλλεκτικός ιδεολογικός αναβρασμός, που περιλαμβάνει 

αναρχοσυνδικαλιστικές δράσεις, επαναστάσεις, εργατικά κινήματα και τον οποίο 

αξιοποίησε για την παιδαγωγική του δράση. Η ιστορική αναγκαιότητα τη κοινωνίας 

να επαναστατήσει, τροφοδοτεί και τις πρακτικές του Μοντέρνου Σχολείου το οποίο 

εμφανίζεται με πίστη στην ορθολογική σκέψη και στις φυσικές επιστήμες, 

απαλλαγμένο από θρησκευτικές επιρροές, στη συνεκπαίδευση των δύο φύλων και 

στη συνεκπαίδευση των κοινωνικών τάξεων, η οποία εδραιώνει και συστηματοποιεί 

την ισότητα με τον απλό τρόπο που επιτρέπει η παιδική ηλικία. Ιδεολογικός πυρήνας 

της παιδαγωγικής πρότασης του Ferrer είναι η δράση στην κοινωνία. Πρακτικές όπως 

ο εκδοτικός οίκος, το Δελτίο Σχολείου, η αγωνιστική διάδοση των ιδεών
8
, δεν 

αποτελούν απλώς παράλληλα νοήματα με αυτά του Freinet, αλλά «κοινή» δράση, 

αφού και ο Freinet θα δημιουργήσει το σχολικό τυπογραφείο και τη σχολική 

εφημερίδα. Επιλογικά, ο Ferrer αναγνωρίζει το ρόλο του ατόμου με διαφορετική 

οπτική από αυτή του Pestalozzi. Το άτομο αντιμετωπίζεται να αυτοδεσμεύεται για τη 

δράση του για αγώνα, όπου αυτή η δράση αφενός αποτελεί μια υπεριστορική 

αντικειμενικότητα μέσα στην ιδεολογική πολλαπλότητα των σκέψεων του, ενώ η 

συγκεκριμένη αυτοδέσμευση επηρεάζει την παιδαγωγική του πρακτική μειώνοντας 

την στερεοτυπική εικόνα, του ελευθεριακού χώρου, για το Μοντέρνο Σχολείο. 

 

Ο κριτικός στοχασμός του Theodor Adorno (1903-1969) θα περιγράψει ένα 

κοινωνικό υποκείμενο που παύει να είναι αναστοχαστικό, χάνοντας τις πνευματικές 

του προϋποθέσεις, και αυτή η κατάσταση είναι μια εργαλειακή συνθήκη στη 
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λειτουργία της μαζικής κοινωνίας
9
. Η συγκεκριμένη κατάσταση της ημιμόρφωσης, 

όπου το «ημί» δεν αποτελεί ποσοτικός χαρακτηρισμός των μορφωτικών εκπτώσεων, 

αλλά ο φιλοσοφικός προσδιορισμός μιας κοινωνίας που αντιμάχεται ολοκληρωτικά 

τη μορφωτική αυτονομία του ατόμου, αναδεικνύει την ανάγκη για την αναθεώρηση 

των εκπαιδευτικών προθέσεων. Η εκπαίδευση οφείλει να υπηρετήσει το στόχο ενός 

αυτόνομου και ώριμου υποκειμένου, ενάντια στην κοινωνική και πολιτισμική 

προσαρμογή
10

. Ο Freinet προσπάθησε να πετύχει την αυτονομία του Υποκειμένου 

μέσα από την παιδαγωγική πράξη, συνδυάζοντας παιδαγωγικές και ιδεολογικές 

επιρροές, όπως η παιδοκεντρικότητα και η δράση στον κοινωνικό χώρο. Επιλογικά, 

ένα παράλληλο νόημα, με ψυχολογικές διασταυρώσεις, είναι ότι η φρίκη του πολέμου 

επηρέασε τις σκέψεις και των δύο καθοριστικά. Ο Freinet, όπως αποτυπώνεται 

καθαρά ή και σημειολογικά, στην ταινία L’ Ecole Buissonniere, θα δράσει μετά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στον οποίο συμμετείχε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Ο 

Adorno στο “After the Auschwitz”, αφού επισημάνει το έγκλημα του Β΄ Παγκόσμιου 

Πολέμου, σκιαγραφεί τις μεταπολεμικές συνθήκες, όπου η εκπαίδευση συντηρεί το 

νόημα της φρίκης για ένα επερχόμενο «Άουσβιτς». Επομένως, η αναθεώρηση των 

εκπαιδευτικών ζητουμένων είναι υποχρεωτική και το εξανθρωπιστικό νόημα της 

εκπαίδευσης μπορεί να διατυπωθεί ξανά μέσα από την καντιανή προσταγή, αλλά 

προσαρμοσμένη στην ηθική απαίτηση του Adorno, «πράττε έτσι ώστε το Άουσβιτς 

να μην επαναληφθεί»
11

. 

 

Τεχνικές και παιδαγωγικές αρχές του Freinet 

Ο Freinet, αξιοποιώντας ένα πυκνό πλέγμα ιδεολογικών επιρροών, θα διατυπώσει μια 

παιδαγωγική πρόταση από αρχές και τεχνικές που λειτουργούν περισσότερο ως 

εργαλεία, παρά ως παιδαγωγικό δόγμα. 

 

Ο Γάλλος παιδαγωγός στοχάστηκε σε περιβάλλον έντονων ιδεολογικών και 

παιδαγωγικών εξελίξεων όπως τα ελευθεριακά σχολεία με αναρχικές επιρροές, οι 

μαρξιστικές προσεγγίσεις στα σοβιετικά σχολεία, οι παιδοκεντρικές ιδέες της Διεθνής 

Ένωσης για τη Νέα Αγωγή, οι επιδράσεις των ιδεών της Νέας Αγωγής στο γαλλικό 

δημόσιο σχολείο
12

. Ωστόσο, αν και αφέθηκε στις επιρροές, τις φίλτραρε 

παραμένοντας δάσκαλος και επινοητής παιδαγωγικών αρχών και τεχνικών. 
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Συνοπτικά, η παιδαγωγική του πρόταση είναι μια θεμελιωμένη θεωρία από την άμεση 

του εμπειρία με τα παιδιά και το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της εποχής. 

 

Οι τεχνικές και οι αρχές που προέκυψαν σαφώς από τις  ιδεολογικές  του καταβολές,  

αλλά πηγάζουν εξίσου και από την ευαισθησία του σχετικά με τις ανάγκες της 

παιδικής ηλικίας. Ορισμένες τεχνικές και μέθοδοι
13

 που μπορούν να αναφερθούν 

είναι: 

 

Το τυπογραφείο. Το σχολείο εκδίδει το δικό του έντυπο υλικό, όπως βιβλία, μαθητικά 

κείμενα, σχολική εφημερίδα. Το περιεχόμενο των κειμένων καλύπτει τις γνωστικές 

και ψυχικές ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι ανακαλύπτουν τη γραφή ως μέσο 

αυτοέκφρασης. Οι μαθητές αποκτούν κίνητρο να γίνουν ελεύθεροι εκφραστές των 

ιδεών τους, συγγράφοντας, εκτυπώνοντας και διαδίδοντας τα κείμενά τους στην 

κοινωνία. Ο Freinet καταφέρνει να συνυπάρξει τολμηρά την προοδευτική του 

παιδαγωγική αντίληψη με το παραδοσιακό γαλλικό σχολείο διατηρώντας το γραπτό 

λόγο και το βιβλίο ως βασική πηγή γνώσης, αλλά σε νέα εκδοχή, κατά την οποία οι 

ίδιοι μαθητές, ως εκδότες, παράγουν τα δικά τους βιβλία από το τυπογραφείο της 

τάξης. 

 

Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες της εποχής αποτέλεσαν μέρος 

των παιδαγωγικών εργαλείων. Ο Freinet συνειδητοποιεί τη θέση του σύγχρονου 

σχολείου στον 20
ο
 αιώνα και των τεχνολογικών επιτευγμάτων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν άμεσα στη διδακτική πράξη. Το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η 

κάμερα και η φωτογραφική μηχανή αποτέλεσαν εναλλακτικά κανάλια μάθησης, αλλά 

και εξερεύνησης της γνώσης, δημιουργώντας πρώιμες μορφές πολυτροπικών 

περιβαλλόντων μάθησης. 

 

Ψηλαφητή διερεύνηση. Η διερεύνηση της εμπειρίας, εντός και εκτός σχολείου, 

λειτούργησε αποφορτικά για τη νοησιαρχία που αντιπροσωπεύει η παλιά γνώση του 

«απολιθωμένου» βιβλίου. Οι τάξεις εξερεύνησης δεν αποτέλεσαν ένας εναλλακτικός ή 

μοντέρνος τρόπος για τη διαχείριση της γνώσης, αλλά μια σχολική ζωή η οποία 

πλαισιώνεται με όρους συναισθήματος και κοινωνικοποίησης. 

 

Αλληλογραφία με άλλα σχολεία. Ο γραπτός λόγος, όπως προαναφέρθηκε αποτέλεσε 

και μέσο ελεύθερης ψυχικής έκφρασης, έδωσε την δυνατότητα στα παιδιά να 

επικοινωνήσουν, ή και να διαδώσουν, τις ιδέες τους και πέρα από την τοπική 

κοινότητα. Η αποστολή γραμμάτων σε άλλα σχολεία προσέφερε τη δυνατότητα στους 

μαθητές να επί-κοινωνήσουν τις ιδέες τους με νόημα και με αυθεντικό πλαίσιο 

ανταλλαγής ιδεών. 

 

Φυσική μέθοδος και ελεύθερη έκφραση. Βασική προϋπόθεση για τη μάθηση αποτελεί 

ο ελεύθερος πειραματισμός με το γνωστικό υλικό και η ελευθερία να εκφραστεί, 
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δηλαδή με νεότερους ψυχοπαιδαγωγικούς όρους να αυτενεργήσει. Η φυσική μέθοδος 

για παράδειγμα εξειδικεύεται, από τον Freinet, στην κατάκτηση της ανάγνωσης και 

της γραφής. Ωστόσο, η φυσική μέθοδος δεν είναι τόσο ελευθεριακή, όσο οι συνειρμοί 

μας ορίζουν, αφού δε θεμελιώνεται στο κενό. Η φυσική μέθοδος προϋποθέτει ένα 

περιβάλλον με υλικά, ο παιδαγωγικός ματερεαλισμός, καθώς και την ενίσχυση του 

θετικού αυτοσυναισθήματος των παιδιών, την ενθάρρυνση για εργασία και τη 

δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών. Η έννοια της 

ελευθερίας στο σχολείο του Freinet δεν αποτελεί απροϋπόθετος αξιακός όρος, αλλά 

έχει όρια, αφού η παρουσία του δασκάλου είναι δυναμική ή όπως, αργότερα, ο 

βραζιλιάνος παιδαγωγός Freire επισημαίνει ότι η εξουσία του δασκάλου, στην 

απελευθερωτική παιδαγωγική, δεν καταργείται, ωστόσο, υπάρχει η πολιτική 

συνείδησή ότι θεμελιώνεται στην ελευθερία των παιδαγωγούμενων
14

. Ο αντινομικός 

ρόλος της ελευθερίας μέσα από τις διαδικασίες συγκρότησής της, όπως η περίπτωση 

στο σχολείο του Freinet, έχει προεκτάσεις για την ουσιαστική πολιτική 

κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη θεμελίωση της πραγματικής δημοκρατίας
15

. 

 

Η εργασία. Το σχολείο του Freinet είναι λαϊκό, μοντέρνο αλλά έχει και μία θεμελιακή 

φιλοσοφική αρχή, την εργασία. Η συγκεκριμένη αρχή αποτελεί τη βασική 

δημιουργική δύναμη που κινητοποιεί και απελευθερώνει τα παιδιά στο σχολικό χώρο. 

Η εργασία έχει σαφώς χαρακτήρα οργανωτικό με μαρξιστικές καταβολές, αλλά στις 

σκέψεις του παρουσιάζεται κυρίως ανιμιστικά, vis vitalis, ως η βασική κινητοποιός 

δύναμη του παιδιού να εξελιχθεί. 

 

Συγκεφαλαιώνοντας, οι τεχνικές και οι μέθοδοι της παιδαγωγικής του Freinet 

υπάρχουν εντός και εκτός του σχολείου, και κυρίως δεν αποτελούν προκαθορισμένες 

τυποποιήσεις προερχόμενες από το υπουργείο ή κάποιον έγκυρο εκπαιδευτικό φορέα, 

ενώ οι προσπάθειες συγκρότησής τους μπορούν να χαρακτηριστούν με όρους του 

Apple
16

, ως «μη μεταρρυθμιστικές εκπαιδεύσεις». Ο Freinet δομεί τη 

μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική του πρόταση στο πολλαπλά σημαινόμενο πλαίσιο της 

σχολικής ζωής, επηρεάζοντας το δεδομένο κοινωνικο-ιστορικό περίγυρο, χωρίς να 

περιμένει την ώριμη ιστορική στιγμή να πραγματοποιηθεί κοινωνική μεταβολή για να 

επέλθει η ανανέωση του σχολείου. 

 

Κινηματογραφικές αποτυπώσεις και προβληματισμοί για το δημόσιο σχολείο 

από «Το Σκασιαρχείο» 

                                                 
14

 Freire, P. & Shor, I. (2011), Απελευθερωτική παιδαγωγική. Διάλογοι για τη 

μετασχηματιστική εκπαίδευση, Γ. Κουλαϊζίδης (μτφρ.). Αθήνα:Μεταίχμιο. 

 
15

 Γκίβαλος, Μ. Α. (2005), Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος- Π. Καπόλα. 
 
16

 Apple, M. (2010), Αφαιρώντας τη «Διασκέδαση» από την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. Στο: Π. Γούναρη &  Γ. Γρόλλιος (επιμ.), Κριτική παιδαγωγική μια 

συλλογή κειμένων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σ.σ. 477-512. 

 



17ο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση και ετερότητα», 

Πάτρα, 27-29 Ιουνίου 2014 
 

Το «Σκασιαρχείο», L’ Ecole Buissonniere
17

, αποτελεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα 

κινηματογραφικό κειμήλιο. Η ταινία παρουσιάζει τους παιδαγωγικούς 

προσανατολισμούς του Freinet. Επίσης, ορισμένα στιγμιότυπα της ταινίας 

τροφοδοτούν  προβληματισμούς και άμεσα ερωτήματα για το δημόσιο σχολείο της 

εποχής μας, αφού απειλείται η αυτονομία της εκπαίδευσης καθώς αυτή εγκλείεται 

στο ερώτημα «ορθό ή Αγαθό;». Συγκεκριμενοποιώντας το ερώτημα, η εκπαίδευση 

είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τις «ορθολογικές» πιέσεις για προσαρμογή της στο 

κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο ή να υπηρετήσει το ανεκπλήρωτο αίτημα της 

αυτονομίας του ανθρώπου, ως καθολικό Αγαθό, και αντίστοιχα να διατηρήσει το 

ιστορικό επιχείρημα για τη διασφάλιση της αυτονομίας της; 

 

Οι παιδαγωγικές τεχνικές, όπως παρουσιάζονται από το 38
ο
 λεπτό της ταινίας, 

αναδύονται από τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές ερευνούν τα ενδιαφέροντα 

τους, έχοντας την ελευθερία να επιλέξουν το ρυθμό και τον τρόπο μάθησής τους. 

Επίσης, τονίζεται ότι η έρευνα των παιδιών, ως εργαλείο μάθησης, πραγματοποιείται 

και μέσα στην κοινότητα της οποίας απευθύνουν προβληματισμούς. Οι λαϊκοί 

άνθρωποι της κοινότητας αισθάνονται ότι αυτό το σχολείο που διαμορφώνεται τους 

αφορά, αφού η δράση του έχει συμβατότητα με την ταξική τους προέλευση και τα 

ψυχολογικά τους βιώματα. Μια σειρά από λαϊκές φιγούρες, όπως του κουρέα, του 

ξυλουργού, του χωρικού, της μάνας νοικοκυράς, περιβάλλουν τις έρευνες-δράσεις 

των μαθητών και εκφράζονται οι επιθυμίες τους να συμμετέχουν. Εν συνόλω, ο 

Freinet διαμορφώνει μια παιδαγωγική φιλοσοφία ενταγμένη στο κοινωνικό και 

πολιτισμικό συγκείμενο, όπου οι τεχνικές και μέθοδοι δεν είναι τυποποιημένες με 

περιχαρακωμένες επιδιώξεις. Άραγε το δημόσιο σχολείο του 21
ου 

αιώνα, σε σύγκριση 

με το λαϊκό σχολείο του Freinet, του 20
ου

 αιώνα, έχει εδραιώσει παιδαγωγικές 

παρεμβάσεις που προκύπτουν από τη διερεύνηση των αναγκών της κοινότητας και 

των μαθητών ή επιλέγει προκαθορισμένες, «παιδοκεντρικές» επιλογές ως 

«φετιχοποίηση» των μεθόδων
18

; 

 

Σημαντικές αφορμές για πολιτικό προβληματισμό, γύρω από την αυτονομία της 

εκπαίδευσης, παρέχει και το 62
ο
 λεπτό της ταινίας όπου ο δάσκαλος συναντιέται με 

το νεωτεριστή του χωριού. Παρενθετικά, αναφέρεται ότι ο νεωτεριστής είναι η 

εξέχουσα προσωπικότητα του χωρίου, χρησιμοποιεί μηχανήματα και εγκαταστάσεις 

στις γεωργικές του καλλιέργειες, έχει κάνει ταξίδια, καινοτόμες εφευρέσεις, 

χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής του και ως αριστοκρατική 

φιγούρα ολοκληρώνεται από την άριστη οικονομική κατάσταση και τα θετικά 

κοινωνικά σημαινόμενα. Η κρισιμότητα της ιδεολογικής συνάντησης αναδεικνύεται 

όταν ο δάσκαλος, εμφορούμενος από τον παιδαγωγικό του αγώνα για εξανθρωπισμό 

του λαού, αναζητά την οικονομική υποστήριξη από το νεωτεριστή και τη δημιουργία 
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ενός οραματικού κοινότοπου. Η απάντηση, από μέρους του νεωτεριστή, είναι 

δεδομένη, αρνητική, ίσως και κυνική, αφού οι χωρικοί είναι εργάτες και χρειάζονται 

τις ελάχιστες (πνευματικές) γνωστικές προϋποθέσεις ώστε να μπορούν, σαν εργαλεία, 

να δουλεύουν στις εγκαταστάσεις του. Σε αυτόν τον ιδεολογικό διαξιφισμό, ο 

νεωτεριστής μπορεί στο τέλος της χρονιάς να προσφέρει μια χορηγία, όπως άλλωστε 

προβλέπει το αριστοκρατικό του προφίλ, εφόσον ο δάσκαλος περιοριστεί στα τυπικά 

καθήκοντα. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί όταν ο δάσκαλος αυτοαποκαλείται και 

εκείνος νεωτεριστής, αλλά με όρους ανθρωπιστικούς και πολιτικούς, αφού αυτή η 

κινηματογραφική στιγμή αποτυπώνει ένα δάσκαλο που παρεμβαίνει, αναστοχάζεται, 

έχει σχέδιο δράσης, απαντά στον αντίπαλο λόγο, δηλαδή ένα δάσκαλο, όπως 

επισημαίνουν Aronowitz και Giroux, στο ρόλο του «αναμορφωτή διανοούμενου»
19

. 

Άραγε, το δημόσιο σχολείο του 21
ου

 είναι αυτόνομο, έχει πολιτικό όραμα χωρίς 

ενοχικές ευθύνες ή περιορίζεται από τη νέα δημόσια παιδαγωγική, όπως την 

αποκαλύπτει ο Giroux, που εντάσσει το σχολείο στις δράσεις όλου του κοινωνικού 

φάσματος και στο οποίο κυριαρχούν οι υπαγορεύσεις της κουλτούρας της 

οικονομίας
20

; 

 

Η παιδαγωγική του Freinet είναι επαναστατική, όχι υπό την έννοια της κοινωνικής 

ανατροπής, αλλά επειδή δεν είναι συμβατή με τις επιδιώξεις του νεωτεριστή, του 

δήμαρχου, του παλαιοπώλη, του φαρμακοποιού, οι οποίες στην ταινία αποτελούν τις 

συμβολικές μορφές της κοινωνικής εξουσίας. Από το 76
ο
 λεπτό της ταινίας, μέσα 

στην υπόγεια την ταβέρνα, ξεκινά η οργάνωση της αντίδρασης στο δάσκαλο με στόχο 

την αποπομπή του. Άραγε, το μετανεωτερικό σχήμα της εκπαίδευσης, κατά το οποίο 

κυριαρχεί η ασφυκτική αναγωγή του σχολείου στην οικονομική δομή και τις 

απαιτήσεις της, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την πραγματική ελευθερία να 

υπηρετήσει μια ανθρωπιστική παιδαγωγική με όρους χειραφετικού λόγου ή αναγεννά 

το πεδίο μια επαναστατικής κριτικής παιδαγωγικής, με την οποία οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται ως «διανοούμενοι του μετασχηματισμού»
21

; 

 

Αντί επιλόγου 

Συμπυκνώνοντας τα νοήματα, ο Freinet διαμορφώνει την παιδαγωγική του φιλοσοφία 

από το λαό για το λαό, συναρτήσει ιδεολογικών και φιλοσοφικών επιρροών, χωρίς να 

χρειάζεται η μετάγγιση μιας επαναστατικής ιδεολογίας στο σχολείο. Η παιδαγωγική 

του επανάσταση θεμελιώνεται εν τη γενέσει και δεν αποτελεί ιδεολογική 

απολυτοποίηση. Η επιλογική επισήμανση είναι ότι η διεκδίκηση ενός λαϊκού 

σχολείου έχει ιδεολογική προοπτική και προϋποθέτει τον αγώνα και την αφυπνισμένη 

θέληση από το λαό. Ωστόσο, υπάρχει και η προτροπή για τον αγώνα διατήρησης ή 
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επαναπροσδιορισμού της αυτονομίας του δημόσιου σχολείου σε μεθόδους και 

τεχνικές που αναδύονται από τη σχολική ζωή, καθώς και από την ουσιαστική 

ευαισθητοποίηση σε σημαντικά νοήματα που πλαισιώνουν ή υποδεικνύουν τα λαϊκά 

στρώματα, όπως η σχολική αποτυχία, οι κοινωνικές ανισότητες και η σχολική 

διαρροή. 

 


