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Περίληψη 

 

Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να δημιουργήσει έναν προβληματισμό στα μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού, την 

παιδοκεντρική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό έργο και την παιδαγωγική του Freinet. 

Η ανάπτυξη του προβληματισμού, αλλά και η γνωριμία με την παιδαγωγική 

φιλοσοφία του Freinet, πραγματοποιείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας 

είναι η κοινωνιο-κεντρική ταυτότητας της παιδαγωγικής Freinet και πώς αυτή 

συμπληρώνεται από την παιδοκεντρική προσέγγιση. Ο δεύτερος άξονας είναι η 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και διερευνάται αν έχει βασική 

αξία η σύνδεσή της με παιδαγωγικούς προβληματισμούς, εν προκειμένω με την 

παιδαγωγική Freinet. Στον τρίτο άξονα αξιοποιείται, ως εναλλακτικό εργαλείο 

προβληματισμού, η ταινία L’ école buissonnière και αναφέρονται ορισμένες 

κινηματογραφικές αποτυπώσεις σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού και την 

παιδοκεντρική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό έργο. Επισημαίνεται ότι η παιδαγωγική 

Freinet δεν έχει άμεση συνάφεια με τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, καθώς και με το θεωρητικό πλαίσιο της παιδοκεντρικής προσέγγισης, 

εντούτοις αξιοποιούνται σε ένα πλαίσιο επανερμηνείας το οποίο αφορμάται από τις 

αναστοχαστικές νοηματοδοτήσεις των φίλων της συγκεκριμένης παιδαγωγικής.  

 

Έννοιες-Κλειδιά: παιδαγωγική Freinet, κοινωνιο-κεντρική προσέγγιση, 

παιδοκεντρική προσέγγιση, τα Δικαιώματα του Παιδιού 
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1. Η κοινωνιο-κεντρική ταυτότητα της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του Freinet 

 

Ο Freinet (1896 -1966) είχε μία βασική ιδεολογική επιδίωξη στους παιδαγωγικούς 

του πειραματισμούς, να θεμελιώσει στη συνείδηση της κοινότητας το «λαϊκό 

σχολείο». Το «σχολείο του λαού» εκφράζει έμπρακτα ότι οι λαϊκές ανάγκες έχουν 

περιεχομενική αξία για την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Επίσης, η πρόταξη των λαϊκών αναγκών, όπως αυτές αναδύονται από 

την κοινότητα, αφενός αναδεικνύει το ιδεολογικό φορτίο της παιδαγωγικής του 

πρότασης (Freinet, 1946/1977), αφετέρου τη διαφοροποιεί από οποιαδήποτε άνωθεν 

ιδεολογική ορθοδοξία· δηλαδή, αποτελεί μία παιδαγωγική πρόταση με κοινωνικο-

πολιτικό περιεχόμενο χωρίς ιδεολογικές εμμονές. 

Ο εκπαιδευτικός, ως αναστοχαζόμενος παιδαγωγός ο οποίος επιδιώκει να 

θεμελιώσει την προσωπική του θεωρία και να διερευνήσει τις λανθάνουσες επιρροές 

στην παιδαγωγική του θέση (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 45-48), αλλά θέλει και να 

διαδραματίσει ένα ρόλο κριτικού ή κοινωνικού αναμορφωτή (Aronowitz & Giroux, 

2010), έχει τη δυνατότητα να (επαν)ερμηνεύσει μία –ιστορική– παιδαγωγική πρόταση 

και να την κατανοήσει στο πλαίσιο των παραμέτρων της εποχής του. 

Παραδείγματος χάριν, η πρόταση του Freinet θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως 

προβληματισμός για το δημόσιο σχολείο (Μπαλτάς, 2014
α
) –στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί η επιδίωξη για το «λαϊκό σχολείο» 

(Κάτσικας & Θεριανός 2007)– αναδεικνύοντας τις προσπάθειες για τη διασφάλισή 

του (Σπυρόπουλος, 2014)
1
. Μία άλλη πιθανή διάσταση ερμηνείας του έργου του 

Freinet θα μπορούσε να συσχετίζεται με την αμιγώς παιδαγωγική πράξη και πώς αυτή 

συνδέεται με τα δικαιώματα των παιδιών. Οι δύο συγκεκριμένες διαστάσεις 

προβληματισμού μπορούν να αποτυπωθούν αντίστοιχα, με όρους παιδαγωγικής 

βιβλιογραφίας, κοινωνιο-κεντρική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2009, σελ. 255-272) 

και παιδοκεντρική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2009, σελ. 179-206). Ειδικά η 

δεύτερη διάσταση του έργου του Freinet η οποία περιλαμβάνει τα παιδοκεντρικά 

νοήματα, αφού οι τεχνικές του δείχνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών 

σύμφωνα και με τις αρχές του κινήματος της «Νέας Αγωγής», αφήνει περιθώρια 

προσέλκυσης και εκείνων των εκπαιδευτικών οι οποίοι προβάλλουν αντιστάσεις –

πιθανόν ψυχολογικές– σε ιδεολογικές διατυπώσεις των παιδαγωγικών προτάσεων, 

                                                 
1
 Ο σχετικός προβληματισμός αναπτύσσεται στο σημείο http://prezi.com/a_kkx6n-t_ju/celestin-freinet-

lecole-buissoniere όπου βρίσκεται η παρουσίαση από σχετική εισήγηση.  

http://prezi.com/a_kkx6n-t_ju/celestin-freinet-lecole-buissoniere
http://prezi.com/a_kkx6n-t_ju/celestin-freinet-lecole-buissoniere


όπως συμβαίνει για παράδειγμα και με τα επιχειρήματα της Κριτικής Παιδαγωγικής 

(Νικολακάκη, 2011). Δηλαδή, η συνθετική εικόνα της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του 

Freinet μπορεί να ειδωθεί μέσα από τη συμπληρωματική σχέση της παιδοκεντρικής 

προσέγγισης με την κοινωνιο-κεντρική προσέγγιση. Επίσης, μπορεί να ειδωθεί ως μία 

κοινωνιο-κεντρική πρόταση που δεν υπολείπεται, ή συμπληρώνεται όχι απαραίτητα 

συμμετρικά, και από παιδοκεντρικά νοήματα με στόχο το λαϊκό σχολείο της 

κοινότητας (Μπαλτάς & Παντελιάδου, 2014). 

Στο παρόν κείμενο διερευνάται η παιδοκεντρική διάσταση της παιδαγωγικής 

Freinet μέσα από τρία πεδία προβληματισμού: το θεωρητικό πλαίσιο της 

παιδοκεντρικής προσέγγισης, ορισμένα αποσπάσματα από την ταινία L’ école 

buissonnière
2

 και τα δικαιώματα του παιδιού από τη Διεθνή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού
3
. Μία βασική επισήμανση είναι ότι ο Freinet δεν έχει 

ασχοληθεί με τα Δικαιώματα του Παιδιού, άλλωστε και η σχετική σύμβαση είναι 

μεταγενέστερη (1989)
4
 , αλλά η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μετανεωτερικό σχήμα 

ερμηνείας (Φρυδάκη, 2009, σελ. 64) του παιδαγωγικού του έργου. Δηλαδή, η έμφαση 

της προτεινόμενης ερμηνείας δε δίνεται στην εγκυρότητα της, αλλά στη χρησιμότητα 

της μέσα από ένα αναστοχαστικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής, αφού, εντός 

μετανεωτερικού πλαισίου (Φρυδάκη, 2009, σελ. 239-246), και η παιδαγωγική γνώση 

μπορεί να θεωρηθεί διαπραγματεύσιμη.     

 

2. Η Παιδοκεντρική προσέγγιση ως θεωρητικό πλαίσιο 

 

Ο Ματσαγγούρας (2009) κατατάσσει τον Freinet στο Κίνημα του «Σχολείου 

Δράσης» (école active) και το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία της 

Παιδοκεντρικής προσέγγισης (σελ.184). Ως πλαίσιο σύγκρισης και προβληματισμού 

για τη συγκεκριμένη ένταξη του Freinet παρουσιάζεται όλη η προτεινόμενη 

ταξινόμηση από τον Ματσαγγούρα (2009)  και η οποία είναι:   

 μεθοδο-κεντρική Προσέγγιση κοινωνικής ένταξης 

                                                 
2
 Τα σχετικά αποσπάσματα, ως μερικό περιεχόμενο της ταινίας για επιστημονικούς λόγους, όπως 

παρουσιάστηκαν σε πλαίσιο διαλόγου στο 11
ο
 ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

1-6/9/2014,  περιέχονται στην παρουσίαση στο  https://prezi.com/jjal706ppnmn/untitled-prezi/  
3
 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια βρίσκεται αναρτημένη στο 

σημείο http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf  
4
 Διευκρινίζεται ότι έχουν προηγηθεί δύο βασικές θεσμικές διαδικασίες για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού· η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1924 (Διακήρυξη της Γενεύης) και η 

Διακήρυξη για τα δικαιώματα του Παιδιού το 1959 (Δασκαλάκης, 2013, σελ. 76). Ωστόσο, δεν έχουν 

άμεση επιρροή στο έργο του Freinet.  

https://prezi.com/jjal706ppnmn/untitled-prezi/
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf


 Παιδο-κεντρική Προσέγγιση Ανάπτυξης του Προσώπου (σελ. 179-206) 

 Γνωσιο-κεντρική Προσέγγιση Αυτονόμησης του Ατόμου 

 Κοινωνιο-κεντρική Προσέγγιση Ανασυγκρότησης 

και οι οποίες δημιουργούν τον αντίστοιχο τύπο δασκάλου: 

 Μεθοδο-κεντρικός 

 Παιδο-κεντρικός 

 Γνωσιο-κεντρικός 

 Κοινωνιο-κεντρικός 

Με βάση την προτεινόμενη ταξινόμηση είναι σαφές ότι ο Freinet εντάσσεται στην 

παιδοκεντρική προσέγγιση, αλλά το καθοριστικό σημείο για την αναδίπλωση του 

προβληματισμού είναι η επισήμανση του Ματσαγγούρα(2009): «Το "Σχολείο 

Δράσης", που είναι περισσότερο ψυχολογικά παρά κοινωνικά προσανατολισμένο..» 

(σελ 184). 

Το βασικό χαρακτηριστικό της παιδοκεντρικής διάστασης είναι ότι οι ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών αποτελούν τον πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας. 

Επίσης, Οι διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών ευνοούνται σε ένα σχολικό 

περιβάλλον που αισθάνονται ελεύθερα και ταυτόχρονα ο συναισθηματικός τομέας 

των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα και όχι συμπληρωματική όπως σε άλλες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Βασικά θεωρητικά θεμέλια της παιδοκεντρικής 

προσέγγισης είναι η φιλοσοφία του Υπαρξισμού, η ανθρωπιστική παιδαγωγική του 

Humboldt, η ανθρωπιστική ψυχολογία του Rogers, καθώς και σημαντικά 

παιδαγωγικά κινήματα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι όπως η Προοδευτική Αγωγή 

(Dewey), η Αντι-αυταρχική αγωγή (Neil) και η Μεταρρυθμιστική Αγωγή 

(Kerschensteiner) (Ματσαγγούρας, 2009, σελ. 183-188). Η παιδοκεντρική 

προσέγγιση αποτέλεσε τομή στην ιστορία της παιδαγωγική σκέψης και εκφράστηκε 

από το κίνημα της Νέας Αγωγής, όπου το παιδί αποτελεί ψυχοπαιδαγωγική 

προτεραιότητα και ξεκινούν οι πρώτες συστηματικές καταγραφές της θεωρίας του 

παιδιού (Φράγκος, 2001· Ζιώγου-Καραστεργίου, 2008). Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού 

είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά σε μια διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, η οποία 

βασίζεται στην εμπειρία τους και η οποία οδηγεί σταδιακά σε γνώσεις του 

επιστημονικού πρότυπου. 

Μια σημαντική επισήμανση για να γίνει κατανοητό πώς η παιδοκεντρική 

προσέγγιση διαφοροποιείται από το παραδοσιακό μοντέλο είναι: 



εκεί πρώτιστος σκοπός δεν είναι ο μαθητής, αλλά η μέθοδος· ο μαθητής λαμβάνεται υπόψη για να 

προσαρμοσθεί στις δυνατότητές του η μέθοδος, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η 

διδασκαλία της διδακτέας ύλης (Ματσαγγούρας, 2009, σελ. 190). 

Συνεπώς, η παραδοσιακή παιδαγωγική, όπως μπορεί να αποτυπωθεί στη μεθοδο-

κεντρική προσέγγιση, αφήνει, όντως, χώρο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

μαθητών.  Ωστόσο, εξαναγκάζει τον εκπαιδευτικό να συγκλίνουν προς τη διδακτική 

του μέθοδο την οποία θεωρεί αποτελεσματική· δηλαδή, ο εσωτερικός κόσμος των 

παιδιών λαμβάνεται υπόψη αλλά εντελώς τυπικά. 

Μια δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι η παιδο-κεντρική προσέγγιση δίνει 

έμφαση στο πρόσωπο όπως αυτό αναπτύσσεται μέσα από μια Σχεσιοδυναμική 

Παιδαγωγική του Προσώπου (Κοσμόπουλος, 2004). Η ανάπτυξη του ατόμου 

προέρχεται από την ψυχολογική του πληρότητα η οποία διασφαλίζεται με την 

αποδοχή του, καθώς και με την ελευθερία να αυτοπροσδιορίζεται και να αλληλεπιδρά 

στην ομάδα εντός της οποίας επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ποιοτικό πλέγμα 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

3. Η διεθνής σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Η σύμβαση αποτελεί μια διεθνής συμφωνία μεταξύ των χωρών στη γενική 

συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Η σύμβαση αποτελείται 

από 54 άρθρα τα οποία θεματοποιούνται σε τέσσερις άξονες: 

 της επιβίωσης  

 της προστασίας 

 της ανάπτυξης-εξέλιξης 

 της συμμετοχής 

Επίσης, η σύμβαση αποτελείται από 3 μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρει τα 

δικαιώματα, το δεύτερος μέρος αναφέρεται στην εφαρμογή και τον έλεγχό τους και 

το τρίτο μέρος αναφέρεται σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις (Δασκαλάκης & Γκίβαλος, 

2011). Το ενδιαφέρον για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μεγάλο και αποδεικνύεται 

από την εμπλοκή  διάφορων φορέων, στην Ελλάδα είναι ο Συνήγορος του Παιδιού, η 

Unicef, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού· η εμπλοκή τους εστιάζεται στην 

ενημέρωση και στην προάσπιση των σχετικών δικαιωμάτων. Σημαντική επισήμανση 

είναι ότι το Σύμβαση δεν εκφράζει άμεσα μία διεθνή συναίνεση, δηλαδή μία 

συμφωνία και αποδοχή χωρίς αντιρρήσεις, αλλά τα κράτη τα οποία την αναγνωρίζουν 



την εφαρμόζουν με προσαρμογές στο δικό τους πολιτισμικό και ιδεολογικό 

περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και διαφορετικές «ιδεολογίες» για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Ο Δασκαλάκης (2013) αναφέρει επί του θέματος δύο 

αντιτιθέμενες θεωρίες· ο «οικουμενισμός» (σελ.72), ο οποίος πρεσβεύει ότι η παιδική 

ηλικία προσδιορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να γίνουν 

κοινώς αποδεκτά, και ο «πολιτικός σχετικισμός» (σελ.73), ο οποίος επισημαίνει ότι η 

έννοια «παιδί», και ακολούθως τα αντίστοιχα δικαιώματά, ανακατασκευάζεται σε 

κάθε πολιτισμικό περιβάλλον
5

. Ενδεικτικό των περιθωρίων της ερμηνείας και 

εφαρμογής της σύμβασης, καθώς και των αντικρουόμενων ιδεολογικών τάσεων για 

τα δικαιώματα των παιδιών, είναι ότι το ίδιο το κειμενικό περιεχόμενο της σύμβασης 

αφήνει περιθώρια εναλλακτικής θεώρησης ή συγκεκριμενοποίησης ορισμένων 

σημείων στο ιδιαίτερο περιβάλλον της κάθε χώρας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί και το άρθρο 30 το οποίο προστατεύει τα παιδιά των μειονοτήτων να 

διατηρούν να ιδιαίτερα γνωρίσματα της θρησκείας, της γλώσσας και του πολιτισμού 

τους και το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αμυντικού χαρακτήρα δικαίωμα» 

(Παπαδοπούλου, 2002, σελ. 314).  

Παρά το πολυδιάστατο πλέγμα των αντιθέσεων και των ποικίλων διεργασιών, η 

διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελεί ένα οικουμενικό σημείο 

αναφοράς (Φασούλης, 2011, σελ. 160). Ωστόσο, ένα από τα κεντρικά ζητούμενα για 

τον εκπαιδευτικό χώρο, πέρα από την ιδεολογική και νομική διάσταση των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι ποια δυναμική αποκτά η σύμβαση στα χέρια των 

εκπαιδευτικών και εν προκειμένω πώς διαπλέκεται με μία παιδαγωγική πρόταση, 

όπως του Freinet, ώστε αυτή να (ανα)πλαισιώνεται με νέους ιστορικούς, κοινωνικούς 

και παιδαγωγικούς όρους διαμόρφωσης; Η αναγκαιότητα ενίσχυσης του 

εκπαιδευτικού προβληματισμού γύρω από τα Δικαιώματα του Παιδιού προκύπτει από 

το γεγονός ότι τα σχετικά δικαιώματα υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα –κυρίως 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση– ως περιεχόμενο στα σχολικά εγχειρίδια 

(Δασκαλάκης, 2013, σελ. 92)  καλύπτοντας μία από τις βασικές αρχές της 

εκπαίδευσης, «η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας 

ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003, σελ. 

3736)· ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι στην ενημέρωση και 

                                                 
5
 Ο Δασκαλάκης (2013) επισημαίνει, επίσης, ότι ο πολιτισμικός σχετικισμός έχει και την υποστήριξη 

της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας η οποία διερευνά την κοινωνική κατασκευή της παιδικής 

ηλικίας. Επίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα (σελ. 74) ότι οι διαφορετικές τάσεις στα Δικαιώματα του 

Παιδιού εκπορεύονται από τις «διαφορετικές αντιλήψεις της παιδικής ηλικίας». 



στην αξιοποίησή τους (Δασκαλάκης, 2013, σελ. 92). Κρίσιμη επισήμανση είναι ότι το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους διαμορφωμένους σχολικούς χώρους, καθώς και 

τις αντίστοιχες αντιλήψεις της νεωτερικότητας για προστασία και ασφάλεια, 

χαρακτηρίζεται από μία κλειστότητα (Μπαλτάς, 2014
 β

). Η παγιωμένη κλειστότητα 

δεν αφήνει περιθώρια στα παιδιά για την προώθηση και την εφαρμογή δικαιωμάτων 

όπως της ελευθερίας, ή της συμμετοχής σύμφωνα με τον τέταρτο άξονα της 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιών, ώστε τα παιδιά να δράσουν ως υποκείμενα 

σε ένα σχολικό χώρο που διαμορφώνεται με κοινοτιστικούς όρους. Ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να διευρύνει τις ιδιαίτερες του αντιλήψεις –παιδαγωγικές, κοινωνικές, 

ιδεολογικές– προκειμένου να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο όλων των 

δικαιωμάτων των παιδιών.  

 

4. Τα δικαιώματα του Παιδιού και οι κινηματογραφικές αποτυπώσεις από την 

ταινία L’ école buissonnière 

 

Αναφέρεται πως ο προβληματισμός που ακολουθεί βασίζεται στην ταινία L’ école 

buissonnière και επιδιώκει να συνδυάσει τον αναστοχασμό επάνω στην εκπαιδευτική 

πρακτική, ο οποίος τροφοδοτείται από την παιδαγωγική φιλοσοφία του Freinet, με 

συγκεκριμένα άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Συνεπώς, πρόκειται για έναν προβληματισμό που αφορά την κουλτούρα της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, καθώς και την προοπτική που μπορεί να αποκτήσει μέσα 

από ένα συλλογικό αναστοχασμό και όχι τις σχολικές διδακτικές πρακτικές, άλλωστε 

οι τελευταίες καλύπτονται και από τις συγκεκριμένες τεχνικές Freinet (Peyronie, 

1995/2000· Dumazedier, 1994/2010). Η ταινία L’ Ecole Buissonniere, «Το 

Σκασιαρχείο» (Le Chanois, 1949), αποτελεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ ένα πολιτισμικό 

έργο ιστορικής σημασίας αναφορικά με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ως προς το 

θεματικό περιεχόμενο, η ταινία αναφέρεται στη ζωή του Γάλλου παιδαγωγού και 

στην παιδαγωγική του δράση αφού επιστρέψει από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

τοποθετηθεί ως εκπαιδευτικός σε ένα ορεινό σχολείο. Το γεγονός ότι η ταινία 

περιλαμβάνει παιδαγωγικές ιδέες την καθιστά απαραίτητη για την εκπαιδευτική 

«ταινιοθήκη». Επίσης, η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», η οποία ασχολείται 

με το έργο του παιδαγωγού Freinet, αξιοποιεί  την ταινία στις πολύπτυχες δράσεις της 

ως ένα εργαλείο γνωριμίας με τον Freinet, καθώς και ως εργαλείο παιδαγωγικού 

προβληματισμού. Τέλος, διευκρινίζεται ότι προφανώς δεν υπάρχει άμεση συνάφεια 



του παιδαγωγικού έργου του Freinet και της Σύμβασης, η οποία άλλωστε είναι 

μεταγενέστερη, καθώς και ότι στην ταινία δεν υπάρχουν άμεσες κινηματογραφικές 

αποτυπώσεις των άρθρων της Σύμβασης. Ωστόσο, η παιδαγωγική δράση του Freinet 

ανέδειξε ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ελευθερίες και κυρίως ήταν 

προσανατολισμένη «προς το συμφέρον του παιδιού», όπως ορίζει και το 3
ο
 άρθρο της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

4.1. Κινηματογραφική αποτύπωση του δικαιώματος «Ελευθερία της έκφρασης» 

(άρθρο 13) 

Στο 60
ο
 λεπτό της ταινίας

6
 ο δάσκαλος αποκαλύπτει την έκπληξη στους μαθητές 

του, η οποία είναι το τυπογραφείο. Καθώς τα παιδιά επεξεργάζονται τα υλικά του, ο 

δάσκαλος συνομιλεί μαζί τους και τους εξηγεί ότι θα τυπώσουν τα δικά τους βιβλία 

και ό,τι τους εκφράζει –απόψεις, σχέδια, αποτελέσματα από έρευνες.  

Η βασική επισήμανση είναι ότι η κατασκευή του τυπογραφείου, εντός σχολικής 

τάξης, δεν αποτέλεσε απλώς μία από τις «τεχνικές» Freinet, αλλά υποστήριξε 

ουσιαστικά την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και πληροφοριών μέσα στο σχολείο και 

κυρίως σε διάδραση με το κοινωνικό συγκείμενο. Συνεπώς υπάρχει μία ισχυρή 

διασύνδεση του παιδαγωγικού πλαισίου –τα ενδιαφέροντα, οι ψυχολογικές ανάγκες, 

η αυτενέργεια των μαθητών– και της κοινωνικής οργάνωσης της σχολικής τάξης –οι 

μαθητές έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφραση, της αυτοδιοίκησης– 

δημιουργώντας ένα ισχυρό πρότυπο σχολικής κοινοτικής ζωής, όπως οι αντίστοιχες 

προσπάθειες στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (Δελμούζος, 1929), σύμφωνα με το οποίο 

οι μαθητές στη σχολική κοινότητα είναι φορείς όχι μόνο των δικαιωμάτων της 

προστασίας αλλά και των δικαιωμάτων της ελευθερίας (Μπαλτάς, 2014
 β

). Επίσης, η 

διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας αποτελεί συστατικό και της 

συνειδητοποιημένης συμμετοχής σε «κοινότητες πρακτικής», ως νεότερος όρος των 

θεωριών μάθησης (Lave & Wenger, 2005)· δηλαδή, το τυπογραφείο του Freinet, ως 

παιδαγωγικο-διδακτικό εργαλείο, εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στη 

σχολική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και οργανωτικός παράγοντας ενός 

δομημένου και αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης, ώστε η γνώση να παράγεται και 

να ταυτίζεται με την οικειοθελή δράση των μαθητών (Lave & Wenger, 2005). 

 

                                                 
6
 Όπως αναφέρθηκε τα σχετικά αποσπάσματα της ταινίας βρίσκονται στο σημείο 

https://prezi.com/jjal706ppnmn/untitled-prezi/ 
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4.2. Κινηματογραφική αποτύπωση του δικαιώματος «Ελευθερία συνάντησης και 

ομαδικής συνεργασίας» (άρθρο 15) 

Στο 45
ο
 λεπτό της ταινίας δύο μέλη της κοινότητας του χωριού –η μία περιγραφεί, 

ενώ η άλλη ως τυφλή φαντάζεται την εικόνα– παρατηρούν από το παράθυρο τρία 

παιδιά να βρίσκονται μπροστά σε μία εξώπορτα και να την επεξεργάζονται, ενώ 

κανονικά θα έπρεπε να είναι στο σχολείο. Υποθέτουν ότι τα παιδιά θα προκαλέσουν 

φθορές και η παρουσία τους εκεί αποτελεί πιθανόν ένα είδος σκασιαρχείου. Ωστόσο 

τα παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείου για να υλοποιήσουν μία έρευνα (δράσης) 

καταγράφοντας τα καλλιτεχνικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της εξώπορτας. Ένα 

από τα σημαντικά στοιχεία αυτής κινηματογραφικής στιγμής είναι ότι στο σχολείο 

του Freinet η  ομαδική συνεργασία και η ελεύθερη συνάντηση δεν αποτελούν μόνο 

ζητούμενα του σχολικού μικρόκοσμου, αλλά και κοινωνικά, αφού πρέπει να 

επαληθεύονται στο ευρύτερο κοινωνικό  (καθημερινό) πλαίσιο. 

Επίσης, ο τρόπος εργασίας και η συμμετοχή των μαθητών στο σχολείο Freinet 

αποτυπώνονται και στον όρο «παιδαγωγικής της εργασίας» (Καρράς, 2014, σελ. 32), 

σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές συμμετέχουν οικειοθελώς σε καταστάσεις μάθησης, 

οι οποίες περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της εμπειρίας και τις χειρωνακτικές εργασίες 

(Καρράς, 2014, σελ. 33) και δεν εκδηλώνονται σε ένα τεχνητό περιβάλλον 

διδασκαλίας.  

 

4.3. Κινηματογραφική αποτύπωση της σχεσιοδυναμικής του προσώπου 

Στο 24
ο
 λεπτό ο δάσκαλος παρουσιάζεται να συλλογίζεται για τον κάθε μαθητή 

χωριστά δείχνοντας ενδιαφέρον για το πρόβλημα του κάθε παιδιού. Η σκηνή περιέχει 

εσωτερικό μονόλογο και κάθε συλλογισμός συμπληρώνεται από την εικόνα του 

παιδιού αναδεικνύοντας τις ευαισθησίες του παιδαγωγού Freinet. Δηλαδή, ο Freinet 

παρουσιάζεται να έχει ως επίκεντρο το πρόσωπο του παιδιού. Διευκρινίζεται ότι η 

παιδιοκεντρική προσέγγιση δεν αποτελεί μία θεωρία μελέτης του παιδιού ώστε να 

προσφέρει ένα σώμα γνώσεων και να διαμορφώσει μία κανονικότητα μεθόδων με 

επίκεντρο το παιδί. Αντιθέτως, αφήνει ελεύθερο χώρο στο πρόσωπο το οποίο 

αποφασίζει το ίδιο με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του· δηλαδή, έρχεται στην 

επιφάνεια η «βιογραφία» (Χρυσαφίδης, 2000), ως μοναδικότητα, του κάθε παιδιού.  

 

 



4.4. Κινηματογραφική αποτύπωση της παιδοκεντρικής προσέγγισης και της 

επιρροής της στην ιδεολογία της διδασκαλίας 

Στο 38
ο
 λεπτό της ταινίας ο δάσκαλος εισέρχεται στην τάξη και προσεγγίζει ήρεμα 

τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με ένα παιχνίδι –αγώνας σαλιγκαριών. Ο δάσκαλος 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα των παιδιών και δεν τη διαταράσσει. 

Ενδιαφέρον έχει και η στιγμή που εμφανίζεται και ο κ. Αρνώ, ο προηγούμενος 

δάσκαλος και πλέον συνταξιούχος, δείχνοντας χαρακτηριστικά το στρογγυλό του 

ρολόι και με αυτόν τον τρόπο επισημαίνει συμβολικά ότι η παιδοκεντρική 

προσέγγιση είναι καινοτόμα και ανατρεπτική στο τυπικό σχολείο. Ο δάσκαλος όχι 

μόνο διατηρεί το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες των παιδιών, αλλά επενδύει σε 

αυτές και δημιουργεί ένα αυθεντικό κείμενο. Το κείμενο, το οποίο αναφέρεται στα 

πρόσωπα των παιδιών και το παιχνίδι τους, αποτελεί το βασικό μαθησιακό υλικό για 

τις σχολικές δραστηριότητες, όπως η αντιγραφή και η ανάγνωση· για τις δράσεις 

όπως οι έρευνες και με ρόλους όπως οι δημοσιογράφοι, οι συντάκτες άρθρων. Ένα 

από τα βασικά συστατικά των συγκεκριμένων μαθησιακών δράσεων είναι η εμπειρία. 

Όμως, η βιωματική μάθηση με πυρήνα την εμπειρία δεν αποτελεί μία απλή 

ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή ο εμπειρισμός ως φιλοσοφία της γνώσης 

(Πελεγρίνης, 2010), αφού οι μαθητές συμμετέχουν με την ψυχοσυναισθηματική τους 

ολότητα (Μπακιρτζής, 2005).     

Στην παιδοκεντρική προσέγγιση ο «σχεδιασμός» της διδασκαλίας δεν προϋπάρχει, 

αλλά διαμορφώνεται κατά την αλληλεπίδραση με τα παιδιά και καθώς αναδύονται οι 

ανάγκες αυτών. Το μοντέλο διδασκαλίας του Freinet θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

και με όρους μετανεωτερικούς ως «νατουραλιστικό ή οργανικό» (Φρυδάκη, 2009, σελ. 

334-338) κατά το οποίο το ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον ορίζει τη μορφή και την 

πορεία της διδασκαλίας σε αντίθεση με τυποποιημένους διδακτικούς σχεδιασμούς 

που προκαθορίζονται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, το κρίσιμο 

ερώτημα είναι εάν η παιδοκεντρική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά. Ο 

προβληματισμός αναδιπλώνεται εάν αναλογιστούμε ότι έχουμε την ευκαιρία να 

αξιοποιήσουμε, τουλάχιστον, μερικά στοιχεία της παιδοκεντρικής προσέγγισης. 

Επίσης, ας έχουμε κατά νου ότι μερικές ευκαιρίες υπάρχουν και στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, όπως η Ευέλικτη Ζώνη η οποία αποτελεί υποδοχή για κάθε καινοτόμο 

προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2002· Αγγελοπούλου, 2005), καθώς και σε μαθήματα 

με «χαλαρή» γνωστική δομή, όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, ώστε η παιδοκεντρική 

προσέγγιση μπορεί να αποκτήσει πραγματιστική διάσταση.  



 

Αντί επιλόγου  

 

Προφανώς ο Freinet δεν αυτοπροσδιοριζόταν με βάση όσα προσδιορίζουν και 

αναλύουν οι φίλοι και συνεχιστές του, εν προκειμένω η σύνδεση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού με την παιδαγωγική του και την παιδοκεντρική ταυτότητά της· ωστόσο, 

οι ύστεροι προσδιορισμοί διαμορφώνουν μια συνειδητή παιδαγωγική πράξη, 

τονίζοντας ότι, σε αντίθεση με τον Goehlich (2003), οι «κλασικές» μεταρρυθμιστικές 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν το στοιχείο της «εξελιξημότητας» 

(Goehlich 2003, σελ. 79) το οποίο, όμως, το ορίζουν οι συνεχιστές τους. 
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