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Ελευθερία Ισότητα Αδελφoσύνη1 

Ελευθερία                                                                                                                                                                                           

Ισότητα                                                                                                                                                                                                                 

Αδελφοσύνη                                                                                                                                      

Καθώς ξεριζώνουμε τα θεμέλια                                                                                                            

Του κτιρίου που χτίσατε δίχως καμιά ισορροπία,              

Μας απαντάτε με σκάγια ή απλά  μας αραδιάζετε υποσχέσεις.                                                                                                                             

Όμως περιμένοντας σας το ψωμί γίνεται όλο και πιο ακριβό,                            

Και διαρκούν πολύ η ανεργία μα και η μιζέρια                                                                                                    

Χθες, καθώς έψαχνα πάλι  για εργασία                       

Χθες είναι που  άλλος  ένας άνθρωπος πέθανε δίπλα μου  από πείνα!                                               

Ελευθερία                                                            

Ισότητα                                                                                        

Αδελφοσύνη                                                                                                                                            

Για όποιον συνεχίζει να ψάχνει με άδειο στομάχι                                                

Έχοντας στο σπίτι να τον περιμένουν μια  γυναίκα και μερικά  «κουτσούβελα»                                                     

Του αφιερώνουμε τις τρεις τούτες λέξεις :                                                                                     

Ανεργία,  Μιζέρια,  Αυτοκτονία                                                                                                        

Κι όμως οι λέξεις δε δίνουν ψωμί να φας …..                                                       

Γιατί βλέπουμε  σε αυτή τη  μεγάλη τσιμεντούπολη                                                       

Γέρους να δουλεύουν δίχως ασφάλεια                                                         

Και παιδιά να πεθαίνουν από  πείνα.                       

Eλευθερία                                                            

Ισότητα                                                                                                                                                                                                                   

Αδελφοσύνη                                                                                                                                

Ελεύθεροι άνθρωποι θέλουμε να γενούμε,                                             

Αλλά μας χρειάζεται η Iσότητα,                            

Και σφοδρά προσδοκούμε  την Αδελφοσύνη,                                                            

Μα δε μας μέλει «μήτε Θεός μήτε Αφέντης»,                                                       

Λιγότερα λόγια και πιο πολύ ψωμί,                                                                                                             

Και κυρίως λιγότερο πολιτική,                                                                                

Γιατί πιστεύουμε πως σε μια Δημοκρατία                                                       

Δεν επιτρέπεται κανένας από πείνα να πεθαίνει….. 

J.B CLEMENT, αφιερωμένο στον Louis Auguste Blanqui! (Μετάφραση: Γιάννης Φωτεινός) 

(Διαβάστηκε από την πρόεδρο του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  Nicole Biziau, στην αρχή του Διεθνούς Συνεδρίου που διεξήχθη το 1996 στη 

Sophia Antipolis, Γαλλία)                                                        

                                                             
1 BIZIEAU, N., FOUQUER, J-M. (DIRECTION), (1998), Célestin Freinet, l ’ICEM un choix pédagogique un 
engagement social et politique, Actes du 43e Congrès international de l’ICEM – Pédagogie Freinet, 25 
au 29 août 1996, Sophia Antipolis (06-France), EDITIONS ICEM – Pédagogie Freinet, Nantes, p.36  
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, 

1) τον κύριο Σταύρο Καμαρούδη, επόπτη της διπλωματικής εργασίας, για την 

υπομονή και την κατανόηση του στο δύσκολο και  χρονοβόρο έργο της 

διεκπεραίωσης της εργασίας αυτής.  

2) τον κύριο Olivier Delhaye, για τις πολύτιμες συμβουλές του στην τελική δομή του 

ερωτηματολογίου. 

3) τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα: 

Κάκια Παυλίδου  

Ανθή Αβούρη  

Μαριάννα Δασκαλάκη  

Ζωή Ευθυμία Λώτη  

4) τα μέλη της άτυπης ομάδας Freinet «Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο- 

Πειραματικοί Ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας» για τις 

συνεντεύξεις τους αλλά και το  υλικό τους, το  οποίο και χρησιμοποιήθηκε στην 

εργασία:  

Σοφία Λάχλου  

Νίκο Θεοδοσίου  

Χαράλαμπο Μπαλτά  

Αθηνά Καρανάση 

5) τις καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Δέσποινα Καρακατσάνη και 

Μαρία Νικολακάκη για τις σημειώσεις τους 

6) τη συνάδελφο Γαλλικής Γλώσσας και συμφοιτήτρια στις προπτυχιακές μου 

σπουδές, Δομνίκη Μπαλτούμα,  για το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις των 

μαθητών της, σχετικά με την ταινία «Σκασιαρχείο»,  που παραχώρησε στα 

πλαίσια της εργασίας. 

7) τη συνάδελφο Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας Φρόσω Μπέλλου,  για την 

πολύτιμη συνδρομή της στη μετάφραση αρχειακού υλικού, σχετικά με την 

Παιδαγωγική Freinet. 

8) τον κύριο Αλέξανδρο  Δάγκα  για τις σπάνιες εκδόσεις με γραπτά του Freinet 

που διέθεσε για μια  πιο εμπεριστατωμένη μελέτη της Παιδαγωγικής Freinet. 

9) τους Γάλλους συνάδελφους και εκπαιδευτικούς σε Σχολεία Freinet, για τις 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet στη Γαλλία. 

10) το διδακτικό προσωπικό του Πειραματικού Γυμνασίου «Anne Frank»,στην 

πόλη Le Mans, για την άψογη συνεργασία μας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής  

μου άσκησης στο σχολείο, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού. 

11) όλους τους καθηγητές μου στο Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό τόσο  στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όσο και στο Πανεπιστήμιο του 

Maine για τις γνώσεις και την εμπειρία τους. 

                                                                              

 

                                                                                        O ερευνητής: Ιωάννης Φωτεινός 
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Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet και η διάδοση της στην 
Ελλάδα 
 

Περιεχόμενα 

Γιατί η Παιδαγωγική Freinet στην Ελλάδα του 21ου αιώνα; (Αντί προλόγου) 

Α ΜΕΡΟΣ-ΘΕΩΡΙΑ 

KΕΦΑΛΑΙΟ I : Το Θεωρητικό υπόβαθρο της Παιδαγωγικής Freinet        

Ανιχνεύοντας «ψηλαφητά» τα θεμέλια της Παιδαγωγικής Σκέψης του Célestin Freinet 

1.1 Η ιστορική αναδρομή του Freinet μέχρι το Rousseau    

1.2 Η αναφορά του Freinet στους Rousseau, Pestalozzi, Frobel και τα κοινά 

σημεία στην παιδαγωγική του 

1.3 Το Γερμανικό σχολείο εργασίας και η επιρροή του στο Freinet 

 

1.4 H επίδραση  του Ενεργητικού Σχολείου του Ferrière και της Σοσιαλιστικής 

Αγωγής  

Επίλογος Κεφαλαίου 

Σημειώσεις και Βιβλιογραφικές αναφορές 

KΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ : Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet 

2.1 Η ζωή του Freinet  

2.2 H «μετουσίωση»  βιωμάτων του  Célestin Freinet σε Παιδαγωγική  Σκέψη 

2.2.1 Η «παιδαγωγική αξία» της ζωής στο «χωριό» 

2.2.2 Το «τραύμα του πολέμου» και η διαμόρφωση μιας «αντιπολεμικής» 

παιδαγωγικής  

2.3 Οι Τεχνικές Freinet 

2.4. Πρακτική Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στη Γαλλία 

2.4.1. Σύνοψη της Παιδαγωγικής Freinet 

2.4.2 Η Χάρτα των σχολείων Freinet 

2.4.3 Τα Διαφορετικά Σχολεία: Παρουσίαση των αρχών λειτουργίας που διέπουν 

το Δημόσιο Ανοικτό Δημοτικό Σχολείο «ANGE GUÉPIN» (Σχολείο Freinet, Νάντη, 

Γαλλία)  

2.4.4. Παρουσίαση έρευνας σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet   
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2.4.5 Φυσική Μέθοδος Εκμάθησης Γραφής-Ανάγνωσης 

2.4.6 Μπαίνοντας σε μια Τάξη Freinet 

2.4.7 Παιδαγωγική Freinet, «μια παιδαγωγική κατά της βίας» 

Επίλογος Κεφαλαίου 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet 

Α Μέρος Ερωτηματολογίου: Θεωρητική Ανάλυση Ερωτημάτων  

Σημειώσεις και Βιβλιογραφικές αναφορές 

B ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Περιεχόμενα Β Μέρους - Μεθοδολογία  και Παρουσίαση Έρευνας – Διατύπωση 

Υποθέσεων 

1η Έρευνα: «Μιλήστε μας για το Freinet και τη σχέση σας με την παιδαγωγική του» 

1) Συνέντευξη με τον Νίκο Θεοδοσίου, σκηνοθέτη-Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων «Νεανικού Πλάνου» 

2) Οι απαντήσεις  των μαθητών της εκπαιδευτικού Δομνίκης Μπαλτούμα στο 

ερωτηματολόγιο για την ταινία «Σκασιαρχείο» 

3) Συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό Χαράλαμπο Μπαλτά σχετικά με τη 

δυνατότητα αλλά και το λόγο εφαρμογής μιας «διαφορετικής» παιδαγωγικής 

στο Ελληνικό σχολείο . Η κατ’ ουσία εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στην 

πράξη 

2η Έρευνα: Β Μέρος Ερωτηματολόγιου: Απαντήσεις εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

2. Παρουσιάσεις των Εκπαιδευτικών 

3. Απαντήσεις Εκπαιδευτικών 

4. Αναλύσεις Απαντήσεων Εκπαιδευτικών 

   Α.  Η Διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet 

   Β.  Η Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα 

   1). Λόγοι Ενδιαφέροντος στην  Παιδαγωγικής Freinet   

   2). Εισαγωγή Πρώτης Υπόθεσης  Εργασίας 

      α. Τεχνικές Freinet 

      1. Η Σχολική Εφημερίδα 

      2. Η Σχολική Αλληλογραφία 
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       3. Τα Μικρά Βιβλία 

       4. Η Ψηφιακή Αφήγηση –  Οι Ζωγραφηγήσεις 

       5. Διερευνητικές Εργασίες – project 

       β. Πρακτικές κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet 

       1. Πειραματικό Ψηλάφισμα ή ψηλαφητή διερεύνηση 

       2. Αυτό-διόρθωση – Αυτό-διαχείριση (Αυτό-οργάνωση) - Εξατομίκευση της 

διδασκαλίας 

       3. Ελεύθερη  Δημιουργική Γραφή 

       4. Η Συνεταιριστική οργάνωση, η Συνεργασία και η Πολιτειότητα, ως φορείς 

των δημοκρατικών διαδικασιών 

        5. Επιλεκτική χρήση εγχειριδίων και παιγνιώδεις δραστηριότητες 

εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας 

       γ. Η στάση των εκπαιδευτικών 

   Παρατηρήσεις σχετικά με την Πρώτη Υπόθεση Εργασίας  

   3). Eισαγωγή Δεύτερης Υπόθεση Εργασίας 

       1. Ο ρόλος των γονέων 

       2. Ο ρόλος της Διοίκησης 

   Παρατηρήσεις σχετικά με την Δεύτερη Υπόθεση Εργασίας 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία  

Ξενόγλωσση (Γαλλόφωνη)  Βιβλιογραφία 

Ιστογραφία 
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Γιατί η Παιδαγωγική Freinet στην Ελλάδα του 21ου αιώνα; 

(αντί προλόγου)   

           Το Δεκέμβριο του 2011, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, μου ανατέθηκε από τον 

καθηγητή μου, δρ. Σταύρο Καμαρούδη, η θεματική μιας εργασίας σχετικά με τον Célestin 

Freinet, ένα παιδαγωγό σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, πέρα από το γεγονός, 

πως πολλοί τον συνδέουν με τη μέθοδο project, ενώ σε κάποια βιβλία παιδαγωγικής 

αναφέρεται απλά ως ο παιδαγωγός, ο οποίος εισήγαγε την τεχνική του Τυπογραφείου στο 

σχολείο. Επίσης, το κυριότερο βιβλίο του και το μοναδικό μεταφρασμένο στα Ελληνικά (με 

την εξαίρεση κάποιων διάσπαρτων λόγων, αλλά και αναφορών στην παιδαγωγική του, που 

εμπεριέχουν λόγους του), «Το Σχολείο του Λαού», όπως καταμαρτυρεί ο τίτλος του, δείχνει 

και μια άλλη ιδιότητα του παιδαγωγού, αυτή του ανθρώπου με έντονα πολιτικό λόγο και 

παιδαγωγικό όραμα, που στη συνείδηση όμως πολλών περιγράφεται απλά ως ο 

κομμουνιστής παιδαγωγός ή έστω κάτι παραπλήσιο στον Freire. Αυτές είναι και οι πρώτες 

εικόνες που δημιουργούνται σε κάποιον σχετικά με τον παιδαγωγό αυτό, ενώ αποτελεί άξιον 

απορίας για πολλούς εκπαιδευτικούς, πως ενώ πολλές από τις μεθοδολογικές του πρακτικές 

φαίνονται πολύ οικείες ακόμη και σε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, που δεν έχουν άμεση 

σχέση με τη Γαλλία, και μάλιστα, στοιχεία βρίσκουμε πλέον αφομοιωμένα από την 

παιδαγωγική εν γένει, εντούτοις, θεωρείται ακόμη σχετικά άγνωστος στη χώρα μας, από 

πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Αρχικά, αποφάσισα να γράψω την εργασία στα γαλλικά και να διερευνήσω την εφαρμογή 

των τεχνικών του στο σύγχρονο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, υπό τον τίτλο, «Les 

Réminiscences de la Pédagogie Freinet, au système scolaire moderne français», 

συγκρίνοντας ουσιαστικά, κατά πόσον η παιδαγωγική που εφαρμόζεται στην πράξη στην 

Γαλλία σήμερα, τόσο στα κανονικά δημόσια σχολεία όσο και στα πειραματικά ή εναλλακτικά 

ή Σχολεία Freinet, συγκλίνει ή όχι, με τις αρχές της Παιδαγωγικής αυτής, όπως την καθόρισε 

ο ίδιος ο Freinet. Όμως, το γεγονός πως δεν ήμουν στην Γαλλία για πολύ μεγάλο διάστημα, 

πέραν του εξάμηνου υποχρεωτικής παρακολούθησης στα μαθήματα του μεταπτυχιακού, 

ώστε (εκτός από το εναλλακτικό σχολείο Anne Frank, στο οποίο και έκανα την πρακτική 

μου) να έλθω σε επαφή και με άλλα γαλλικά σχολεία, αλλά και η έλλειψη δυνατότητας 

διεξαγωγής της έρευνας στα γαλλόφωνα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα, 

καθυστέρησαν πολύ την έρευνα μου. Το Δεκέμβριο του 2013 ήλθα συμπτωματικά σε επαφή 

με την άτυπη Παιδαγωγική ομάδα «Το σκασιαρχείο»- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα 

σχολείο της κοινότητας και τους αξιόλογους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή. Ύστερα 

λοιπόν από κάποιες αρχικές συναντήσεις με την ομάδα, αποφάσισα να στηριχτώ σε αυτή για 

την έρευνα μου, ενώ σε σχέση και με το αρχικό ερώτημα που τέθηκε πρωτύτερα, θεώρησα 

τελικά πως θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον τόσο για την επιστημονική κοινότητα, όσο και για 

οποιονδήποτε αναγνώστη της εργασίας αυτής να εξετάσουμε τη Διάδοση της 

Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα, κάτι που δεν έχει διερευνηθεί πολύ και που αποτελεί 

εξάλλου και μέλημα της άτυπης αυτής ομάδας.  

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, θεωρώ απαραίτητο να παρουσιάσω την ομάδα όχι ονομαστικά, 

αλλά με βάση το σκοπό της δημιουργίας της: (από το επίσημο site της ομάδας 

http://skasiarxeio.wordpress.com/) 

Είμαστε η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», η οποία συγκεντρώνει ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών, εκπαιδευτικούς από τους χώρους της Πρωτοβάθμιας, της 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
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Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών 

και προτάσεων για το δημόσιο σχολείο, αντισταθμιστικό στις ανισότητες και πολιτικό στα 

χαρακτηριστικά του, για ένα σχολείο της κοινότητας, στο οποίο η κριτική και η θεσμική 

παιδαγωγική θα βρει τη θέση της. 

Δουλεύουμε για μια ενότητα των ανθρώπων της παιδείας, με σκοπό τις δημιουργικές σχέσεις 

πολιτισμού κι εκπαίδευσης με κύρια χαρακτηριστικά το πολιτισμό του βιβλίου και των Μέσων 

Επικοινωνίας, προκειμένου να μεταβούμε στο σχολείο της κοινότητας. 

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια «μικρή κιβωτό» ιδεών και παιδαγωγικών αντιλήψεων 

θεσμικής και κριτικής παιδαγωγικής στα σχολεία μας και στο πανεπιστήμιο. 

Για να μπορούμε ξανά «να κάνουμε τους μαθητές μας να ονειρεύονται…1 

Η προσπάθεια αυτή, όπως και οι δράσεις πολλών εκπαιδευτικών μέσα στο χώρο της 

εκπαίδευσης, να κάνουν πράγματα, να δημιουργήσουν από κοινού με τα παιδιά, αλλά και 

να δώσουν χώρο στα παιδιά για αυτενέργεια και πρωτοβουλία, δείχνει πως ο χώρος της 

εκπαίδευσης χρειάζεται πια καινοτομίες λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστικές. Την ίδια 

στιγμή όμως οι παλιές αντιλήψεις μάλλον δεν έχουν εγκαταλείψει τη σχολική κοινότητα. Ο 

John Dewey 
2
 ήδη από το 1954 περιγράφει μια κατάσταση, που φαίνεται να ισχύει μέχρι και 

σήμερα στην ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, με βάση 

μαρτυρίες εν ενεργεία εκπαιδευτικών : 

οι δάσκαλοι συνεχίζουν να διδάσκουν συγκεκριμένα κομμάτια σταθερής, αμετάβλητης ύλης, την 

οποία είχαν διδαχθεί οι ίδιοι και την οποία μεταδίδουν στους μαθητές τους. Έτσι, το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από αυθεντίες που μεταδίδουν αφ’ υψηλού στους δέκτες από 

κάτω αυτά που πρέπει να αποδεχτούν. Πρόκειται για έναν τύπο εκπαίδευσης, κατάλληλο για τα 

θεμέλια μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας και, για τους ίδιους λόγους, κατάλληλο να αναστρέψει, 

να διαστρεβλώσει και να καταστρέψει τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας 

ενώ ο Καστοριάδης3 παρατηρεί ότι:  

αν το σκεφτεί κανείς ξεχνώντας τις προλήψεις του, το σχολείο είναι ένας θεσμός τερατώδης. Το 

παιδί μπαίνει επί Χ χρόνια μέσα σ’ ένα τεχνητό κόσμο, ακίνητο σ’ ένα θρανίο, ανάμεσα σε 

τέσσερις τοίχους, υποχρεωμένο να μάθει πράματα που του είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, 

ξένα, άχρηστα, αδιαφόρετα. Υποβάλλεται στη σχέση παθητικότητας, που αναφέραμε πριν 

απέναντι σε κάποιον που του χώνει μέσα του γνώσεις. Υφίσταται ένα πλήρη χωρισμό της 

σωματικής του και της πνευματικής του δραστηριότητας, έναν κερματισμό-στον οποίο τα 

προγράμματα προσθέτουν μερικά γελοία καλλωπιστικά: 1 ώρα γυμναστική, 1 ώρα χειροτεχνία 

κτλ. Το αποτέλεσμα είναι πως βγαίνει απ’ το σχολείο ένας μισερός άνθρωπος, που δεν θα 

‘πρεπε, αν το πνεύμα του συστήματος, των προγραμμάτων κτλ. είχε επικρατήσει, ούτε γράμματα 

να ξέρει, ούτε σώμα να έχει  

και συνεχίζει 4 

δεν πάει πολύς καιρός που το σχολείο ήταν, για τους γονείς, ένας αξιοσέβαστος χώρος, για τα 

παιδιά ολόκληρο σύμπαν σχεδόν, για τους δασκάλους λίγο πολύ λειτούργημα. Σήμερα, για 

δασκάλους και μαθητές αποτελεί συντελεστική μορφή καταναγκαστικών έργων, πεδίο για 

βιοπορισμό στο παρόν ή στο μέλλον (ή μια ακατανόητη και απορριπτέα μορφή εξαναγκασμού), 

και, για τους γονείς, πηγή άγχους: «Θα πάει το παιδί μου στα σωστά σχολεία;» Προφανώς 
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πρόκειται απλά για παράδοξο. Η οικονομική αξία έχοντας καταστεί η μοναδική αξία, η 

εκπαιδευτική υπερκατανάλωση και το άγχος εκ μέρους των γονέων από όλες τις κοινωνικές 

κατηγορίες σχετικά με τη σχολική επιτυχία των παιδιών τους σχετίζεται αποκλειστικά με το 

χαρτί που τα παιδιά τους θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Αυτός ο παράγοντας απέκτησε ακόμα 

περισσότερο βάρος τούτα τα τελευταία χρόνια. Διότι, με την αύξηση της ανεργίας, αυτό το χαρτί 

δεν ανοίγει πλέον αυτόματα τη δυνατότητα εργασίας. Το άγχος αναδιπλασιάζεται, διότι τώρα το 

παιδί πρέπει να πάρει ένα καλό χαρτί. Το σχολείο είναι το μέρος όπου κάποιος αποκτά (ή δεν 

αποκτά) αυτό το χαρτί. Είναι απλά συντελεστικό όργανο –δεν αποτελεί πλέον τον χώρο εκείνο 

που θα κάνει το παιδί άνθρωπο. Πριν τριάντα χρόνια, στην Ελλάδα, η παραδοσιακή λαϊκή 

έκφραση ήταν: «Σε στέλνω στο σχολειό για να γίνεις άνθρωπος» 

Αυτό, μάλιστα, που πληροφορείται ένας ερευνητής της εκπαίδευσης, όταν έρχεται σε επαφή 

με εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη Δημόσια κυρίως Εκπαίδευση, είναι πως αν και 

έγιναν πολλές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του το ελληνικό σχολείο διατηρεί πολλά 

κατάλοιπα παλαιότερων εποχών που τείνουν σε πολλές περιπτώσεις σε μια 

δασκαλοκεντρική ακόμη θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα λόγω των 

θεσμικών αλλαγών αλλά και των γραφειοκρατικών εξελίξεων στο χώρο της Εκπαίδευσης, 

αλλά και του γενικότερου περιβάλλοντος κοινωνικού πλαισίου, το σχολείο ως καθρέφτης 

της κοινωνίας, και έχει χάσει την ανθρωπιά του, συνάμα δε και τον παραδοσιακό του ρόλο 

να πλάθει ανθρώπους, όπως αναφέρει ο Καστοριάδης. Ο ρόλος, μάλιστα, του σχολείου 

συχνά αντιπαραβάλλεται με το ερώτημα: Άραγε μπορεί η εκπαίδευση να αλλάξει την 

κοινωνία; O Freire απαντά 5 

μπορεί η εκπαίδευση από μόνη της να μην είναι ικανή να αλλάξει την κοινωνία, αλλά ούτε η 

κοινωνία μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτήν  

Όμως, αναφέρεται σε μια άλλου τύπου εκπαίδευση, όπως και ο Freinet εξάλλου - καθώς θα 

διαπιστώσουμε κατά την πορεία της εργασίας αυτής. Ο Freire εκφράζει6 την ανησυχία του 

πως 

οι άνθρωποι είναι εκείνοι που σιγά σιγά χάνονται εξαιτίας της έλλειψης δημιουργικότητας, 

αλλαγής και γνώσης μέσα σε τούτο το πλανερό (στην καλύτερη περίπτωση) σύστημα. Γιατί, έξω 

από την έρευνα, έξω από την πράξη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν σωστοί άνθρωποι 

ενώ στο Η Εκπαίδευση ως πρακτική εφαρμογή της ελευθερίας
7
 δίνει το στίγμα της νέας 

εκπαίδευσης 

Προσπαθήσαμε να αποβάλουμε από την εκπαίδευση μας όλες τις επιδεικτικά φλύαρες 

εκφάνσεις της. Θελήσαμε επίσης να αφαιρέσουμε τις στάσεις που δείχνουν δυσπιστία έναντι του 

μαθητή αλλά και σχετικά με την ικανότητα του να δράσει, να εργαστεί, να συμμετέχει σε 

συζητήσεις. Γιατί η δημοκρατία όπως και η δημοκρατική αγωγή στηρίζονται αμφότερες στην 

εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, στην πίστη όχι μόνο ότι μπορεί αλλά και ότι επιβάλλεται να 

διαπραγματευτεί τα προβλήματα του. Πρέπει να παλέψει για τα προβλήματα της χώρας, της 

ηπείρου,του κόσμου και της εργασίας του. Η εκπαίδευση αποτελεί πράξη αγάπης, άρα και 

πράξη γενναιότητας. Ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε καθόλου να φοβάται την ανταλλαγή απόψεων 

αλλά και την ανάλυση της πραγματικότητας. Δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να αποφύγει μια 

συζήτηση αυθεντικά δημιουργική και εποικοδομητική. ‘Όμως, πώς να μάθουμε να 

συνεννοούμαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις, όταν η εκπαίδευση διατηρεί χαρακτήρα 

αυταρχικό; Υπαγορεύουμε ιδέες, δεν τις ανταλλάσσουμε. Δίνουμε μαθήματα, δεν συζητάμε και 
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δεν διαπραγματευόμαστε τα διάφορα ζητήματα. Δουλεύουμε για το μαθητή, όχι όμως μαζί του. 

Του επιβάλλουμε μια τάξη πραγμάτων την οποία δεν ασπάζεται απαραίτητα, απλά αναγκάζεται 

να προσαρμοστεί σε αυτή. Δεν του παρέχουμε τα μέσα μιας ελεύθερης σκέψης, διότι 

αποδεχόμενος τις έτοιμες λύσεις που του παρέχουμε, τις αποθηκεύει μηχανικά. Δεν τις 

αφομοιώνει όμως πραγματικά, διότι η αφομοίωση δεν μπορεί παρά να είναι ο καρπός μιας 

έρευνας. Αυτή η έρευνα απαιτεί από αυτόν που την εκπονεί και μια παράλληλη προσπάθεια 

αναδημιουργίας, αλλά και να επινοήσει ξανά από την αρχή. 

Θελήσαμε, στον πρόλογο, να μην αναφέρουμε λόγια του Freinet, αλλά άλλων παιδαγωγών 

και διανοουμένων πολύ κοντινών θεωρητικά σε κάποια σημεία με αυτόν, καθώς 

αντιμετωπίζουμε την Παιδαγωγική Επιστήμη πρωτίστως ως χώρο εφαπτόμενων θεωριών 

και διαρκών αλληλεπιδράσεων. Ας αφήσουμε όμως την ομάδα, στην οποία βασιστήκαμε 

για την έρευνα μας, να προλογίσει αυτόν τον παιδαγωγό, που αν και ονομαστικά δεν είναι 

τόσο γνωστός στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι πρακτικές του εντούτοις, ακούγονται οικείες 

σε πολλούς από αυτούς: 

Η γλώσσα είναι το μοίρασμα της εμπειρίας και η δικαιοσύνη αυτών που λέγονται. Και δεν 

σταματά να μιλά μέχρι να επέλθει η δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, στη σιωπή, οι άνθρωποι δεν μπορούν 

να νιώσουν ησυχία. Αυτή η έξοδος από τη σιωπή χαρακτηρίζει και τη προσπάθειά μας εδώ. 

Αυτό το σχολείο που έχουμε, καλείται να αλλάξει τώρα, αυτή είναι η ιαχή του στήθους μας στον 

αέρα. 

Όπως και στη φιλοσοφία, έτσι και στην παιδαγωγική, τα πρόσωπα είναι σημαντικά για τις 

σχέσεις που οικοδομούμε. Ένα τέτοιο σημαντικό πρόσωπο, είναι ο Célestin Freinet. Κύριο 

χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής του Freinet είναι τα υλικά (διάταξη του χώρου, επίπλωση, 

χαρτί, αρχεία, βιβλιοθήκη) και οι τεχνικές, όπως αυτή του τυπογραφείου, της αλληλογραφίας, 

της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων και του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. 

Ο Freinet αφιερώνει τη ζωή του στην οικοδόμηση του δημόσιου σχολείου, του «σχολείου του 

λαού». Αυτό που τον κάνει διαφορετικό είναι πως δεν περιμένει την μεγάλη επαναστατική 

στιγμή για να βάλλει μπροστά το έργο του. Αυτό σημαίνει πως το σχολείο μπορεί να αρχίσει 

από την πράξη τώρα. Κι αυτό σημαίνει σήμερα συλλογικές δράσεις με τα παιδιά, 

συμμετοχικό σχεδιασμό, ημερήσια διάταξη, δημόσια σφαίρα, κοινότητα, βιβλιοθήκες, 

κινηματογράφος, παιδική δημοσιογραφία, δομές υποστήριξης στο σχολείο, αρχιτεκτονική 

αποκέντρωση και πολιτειότητα. 

Ο Freinet θεωρεί πως ήρθε η ώρα τώρα, για ένα δημόσιο σχολείο του λαού, χωρίς την 

αναμονή της μεγάλης επαναστατικής ώρας. Κι αυτό το σχολείο έβαλε σε εφαρμογή γυρνώντας 

από τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο ως στρατιώτης, με μια μεγάλη φήμη στη Γαλλία, η οποία τον 

συνόδευε για τον ηρωισμό που επέδειξε. Έναν ηρωισμό που τον έκανε αντιπολεμικό διάβημα 

στους λαούς της Ευρώπης, και μια παιδαγωγική κατά του πολέμου. Κι αργότερα, έναν 

ηρωισμό που τον έκανε αντιφασιστικό αγώνα τόσο σύγχρονο, ακόμα και σήμερα. 

Ο Freinet είναι με το τυπωμένο χαρτί, το τυπογραφείο, την κοινότητα, την αίσθηση της αφής, 

τα υλικά, τις κινητικές δεξιότητες, την παιδαγωγική της αυλής, τη δημόσια σφαίρα που θα 

αλλάξει τον κόσμο, τη ρητορική και την πειθώ των ιδεών των μαθητών, την εξάλειψη της 

σχολικής αποτυχίας. Όμως, οι ιδέες του δεν είναι συνταγή και δεν εξαντλούνται στις 

τεχνικές, αλλά έχουν φιλοσοφία και πνεύμα, που ξεπερνούν τον ηγεμονικό πολιτισμό της νέας 

φτώχειας του ηλεκτρονικού και εικονικού πολιτισμού που ζούμε σήμερα. Ο κόσμος των 
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αισθήσεων και της αφής είναι αντισταθμιστικός σ’ αυτόν τον εικονικό κόσμο που ζούμε 

σήμερα8. 

H Παιδαγωγική Freinet στην Ελλάδα του σήμερα, μοιάζει λόγω της αναγκαιότητας της 

διάδοσης και της εφαρμογής της περισσότερο επίκαιρη από ποτέ: δημιουργικότητα, 

ελεύθερη έκφραση, έρευνα, νέες τεχνολογίες, οργάνωση του σχολικού χώρου, συλλογικές 

δράσεις στην κοινότητα, πολιτειότητα, κριτικό πνεύμα, αίσθηση της αφής, αίσθηση της 

επιτυχίας, πληρότητα μέσω της εργασίας είναι μόνο μερικές από τις πολλές συνιστώσες 

που την απαρτίζουν. Η κοινωνία μας την ίδια στιγμή, και μάλιστα σε αυτή τη χρονική 

συγκυρία της ιστορίας, καλείται να αντιμετωπίσει διάφορους κλυδωνισμούς και μόνο μια 

ουσιώδης αλλαγή ή επαναθεώρηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την παιδεία, μπορεί 

να δείξει ένα δρόμο σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Θα κλείσουμε με μια πολύ γνωστή φράση 

του ίδιου του Célestin Freinet από συνέντευξη του: 

 Όταν μας ρωτούν ποια είναι η γραμμή του κινήματός σας, θα έπρεπε να απαντάμε, πως είμαστε 

το κίνημα που μετακινεί τις γραμμές! 

                                      Ιωάννης Φωτεινός  
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http://skasiarxeio.wordpress.com/about/
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KΕΦΑΛΑΙΟ I : Το Θεωρητικό υπόβαθρο της Παιδαγωγικής Freinet  

 

 Ανιχνεύοντας «ψηλαφητά» τα θεμέλια της Παιδαγωγικής Σκέψης του Célestin 

Freinet 

 Σκοπός αυτού του κεφαλαίου δεν είναι άλλη μία ιστορική επισκόπηση της παιδαγωγικής 

επιστήμης, αλλά η αναζήτηση του θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο ο Célestin Freinet, 

έχτισε την παιδαγωγική του θεωρία και στήριξε τις τεχνικές, τις οποίες ανέπτυξε. Όπως αναφέρει 

ο Μichel Lobrot, ένας εκ των εκπροσώπων της Θεσμικής Παιδαγωγικής και θεωρητικός 

επίγονος του Freinet, «Παιδαγωγική Freinet σημαίνει Τεχνικές Freinet». Στηριζόμενοι κατά 

βάση, πάνω σε ένα λόγο του ίδιου του Freinet, του 1924, στον οποίο κάνει αναφορές στους 

σταθμούς της παιδαγωγικής επιστήμης και δείχνει τη δικιά του οπτική στο πως βλέπει την 

εκπαίδευση, αυτό που ουσιαστικά αποτελεί αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού, είναι να 

διερευνηθεί η επιρροή των παιδαγωγών και των παιδαγωγικών κινημάτων, που προηγήθηκαν του 

Freinet, ώστε να κατανοηθεί, όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη προσέγγιση, η ουσία της 

παιδαγωγικής του θεωρίας. Έτσι, θεωρούμε σημαντικό να παρεμβληθεί ο λόγος του, από τα σημεία 

εκείνα της σκέψης των παιδαγωγών που αναφέρει και τα οποία, καθώς θα γίνει εμφανές στο 

επόμενο κεφάλαιο, είχαν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση τόσο της θεωρίας του, όσο και των 

τεχνικών του. Στηριχτήκαμε μόνο στις ονομαστικές αναφορές, που κάνει ο ίδιος ο Freinet και τις 

αναπτύξαμε, μόνο στο βαθμό, όπου θεωρήθηκε πως εξηγούν την πορεία της παιδαγωγικής του 

σκέψης. Με άλλα λόγια, με αφορμή ένα λόγο του Freinet για το σχολείο, προσπαθήσαμε στο 

κεφάλαιο αυτό να αποκωδικοποιήσουμε και να αναλύσουμε τις επιστημονικές επιρροές της 

Παιδαγωγικής Freinet, ώστε αφού διευκρινιστούν τα θεμέλια της, να γίνει πλήρως κατανοητή 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

 (Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σημειώνεται πως οι ρήσεις του Freinet και άλλων 

παιδαγωγών, αλλά και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που συνοψίζουν βασικά σημεία 

παιδαγωγικών θεωριών, παρατίθενται μέσα σε πλαίσιο, ενώ για τις πηγές καθώς και για 

περαιτέρω επεξηγήσεις, υπάρχουν παραπομπές στις υποσημειώσεις, που ακολουθούν στο τέλος 

του κεφαλαίου.)  

 1.1 Η ιστορική αναδρομή του Freinet μέχρι το Rousseau  

 Θεωρούμε καίριο, να αρχίσουμε τη διερεύνηση του θεωρητικού υπόβαθρου της 

παιδαγωγικής του Célestin Freinet, με τα λόγια του ίδιου του παιδαγωγού, που θέτει 

εξάλλου και το κύριο εισαγωγικό ερώτημα του βασικού προβληματισμού του στο λόγο 

του «Για ένα προλεταριακό σχολείο. Το τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού 

σχολείου» 1 

 «Το σύγχρονο καπιταλιστικό σχολείο αποτελεί όπως και η αστική οικονομία, την κατάληξη των 
προσπαθειών που έγιναν στη διάρκεια των περασμένων αιώνων. Μια συγκεκριμένη εποχή, 
αποτέλεσε μια πρόοδο, ένα αναγκαίο στάδιο. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Και ανάλογα με το 
αν εγκλωβιστούμε σε αυτό ή θα το ξεπεράσουμε θριαμβευτικά, το σχολείο ή θα συνεχίσει να 
κινδυνεύει ή θα ξανακάνει μια καινούργια πρόοδο. Ποιά υπήρξε, αφενός η προσπάθεια της 
κοινωνίας για να εξασφαλίσει τον τρόπο εκπαίδευσης που της ταιριάζει, και αφετέρου, ποιά 
ήταν η δράση των ατόμων ή των ομάδων ατόμων για να μεταβάλλουν και να αναπτύξουν αυτήν 
τη εκπαίδευση; Ποιά μορφή έχει η δράση αυτή στη σημερινή κοινωνία και πώς μπορούμε να την 
προσανατολίσουμε προς την κατεύθυνση του προλεταριακού σχολείου; Aυτά είναι τα πολύ 
ενδιαφέροντα ζητήματα, που θα θέλαμε να εξετάσουμε.» (Freinet)  
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Ο Freinet αρχίζει την δικιά του ιστορική αναδρομή από την κοινωνία του 

Μεσσαίωνα, όπου δεν υπήρχε καθιερωμένη θεσμικά επίσημη εκπαίδευση παρά 

συντεχνίες2. Όσον αφορά τους «πολύ πλούσιους» και την εκπαίδευση που τους 

παρεχόταν, αναφέρει ότι «φρόντιζαν περισσότερο να εθιστεί ο μελλοντικός ευγενής και ο 

μελλοντικός άρχοντας στην πολεμική και κοσμική ζωή». Έτσι, θεωρεί την εκπαίδευση 

καθαρά «παραδοσιαρχική». Διακρίνει λοιπόν στοιχεία παιδαγωγικής μόνο από τη 

στιγμή που «οι πρίγκιπες χρησιμοποίησαν τη θρησκεία για τη διακυβέρνηση των κρατών 

τους». Κάνει επίσης αναφορά «στα σχολεία των φτωχών, όπως αυτά που οργάνωσε ο 

Ντεμιά3 στη Λυόν, προς το τέλος του 17 ου αιώνα.4» Τονίζει, όμως, την ανυπαρξία 

ουσιαστικής παιδαγωγικής, αφού σκοπός ήταν ο «εκχριστιανισμός» των παιδιών. Ως 

δεύτερο σταθμό, θεωρεί τη δημιουργία του «αστικού σχολείου» κατά τη Γαλλική 

Επανάσταση. Σε αντιπαράθεση, λοιπόν, με το θρησκευτικό χαρακτήρα των σχολείων 

μέχρι τότε, θεωρεί ότι η Γαλλική Eπανάσταση «τη στιγμή που κατέστρεφε τη 

θρησκεία, προσπάθησε να θεμελιώσει την παιδαγωγική»5. Τονίζει, μάλιστα, την 

εμποτισμένη στις συνειδήσεις των «προγόνων» του πεποίθηση «ότι η ανάπτυξη της 

παιδείας θα είχε σα φυσικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ηθικής και κοινωνικής 

ευημερίας». Δεν είναι τυχαίο που αναφέρει τη φράση του Victor Hugo: «Με κάθε παιδί 

που διδάσκουμε, κερδίζουμε έναν άνθρωπο»6. Για το Freinet, είναι σημαντικό ότι 

εμφανίστηκε ένας «καινούργιος παράγοντας κυριαρχίας: το σχολείο, βοηθούμενο από 

την εκκλησία, θα καλλιεργήσει στα νεαρά πνεύματα τη λατρεία για την πατρίδα. Και η 

Ναπολεόντια αντίληψη για το Πανεπιστήμιο, θα εμφανιστεί σαν η απροσδόκητη 

κατάληξη της επαναστατικής προσπάθειας για λαϊκή εκπαίδευση». 

Ο Freinet συνεχίζει: «Από το 19ο αιωνα, η οικονομία μεταβάλλεται σε βάθος. Από 

παραδοσιαρχική, εμπειρική που ήταν, γίνεται επιστημονική. Αναπτύσσεται η 

βιομηχανοποίηση και μαζί της ο καπιταλισμός και ο ανταγωνισμός. Στο εξής πίσω από τις 

μεγάλες λέξεις δικαιοσύνη, αδελφότητα, πατρίδα ή ανθρωπότητα κρύβονται τα 

πραγματικά κίνητρα για δράση: τα καπιταλιστικά συμφέροντα.» Ο Freinet θεωρεί «ότι ο 

εν τη γενέσει καπιταλισμός έχει ανάγκη από ανθρώπινο υλικό, εκπαιδευμένο με τέτοιο 

τρόπο που να τον υπηρετεί. Αυτήν ακριβώς την εκπαίδευση, είναι που θα εξασφαλίσει το 

αστικό σχολείο» αφού «παρέχει ολοένα περισσότερη εκπαίδευση στο μέτρο που 

αυξάνονται οι ανάγκες του καπιταλιστικού ανταγωνισμού», ενώ κάνει λόγο για τον 

«καπιταλισμό της κουλτούρας». Αντίστοιχα, ανάμεσα στα μειονεκτήματα του αστικού 

σχολείου, ο Freinet διακρίνει: 

 την ελάχιστη σημασία στη διαμόρφωση του ανθρώπου 

 καμία ή σχεδόν καμία ουσιαστική αγωγή και μάθηση 

 τη συνεχή διεύρυνση του πεδίου γνώσεων 

 την υπερτροφία της γνώσης 

 την αδιαφορία για τις πνευματικές δυνάμεις και την κοινωνική αρμονία, που θα 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη ευημερία 

 τη διανομή μιας κουλτούρας που προσφέρεται για καπιταλιστικά κέρδη 

  

Επικαλείται μάλιστα τα λόγια ενός ήρωα του Ιψεν 7: «Το βασικό σφάλμα της σημερινής 

μας εκπαίδευσης, είναι ότι έχουμε ρίξει όλο το βάρος σε αυτό που γνωρίζουμε αντί σε 

αυτό που είμαστε. Βλέπουμε λοιπόν, που καταλήγει κάτι τέτοιο. Το βλέπουμε χάρη στο 

παράδειγμα ορισμένων ανθρώπων, που παρουσιάζουν ελλείψεις σε σχέση με την 

ισορροπία τους και εμφανίζονται διαφορετικοί στα αισθήματα και τις διαθέσεις τους από 
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ότι στις πράξεις τους. » Ο Freinet μιλά για «υπνωτισμό» του σχολείου «με αυτήν την 

αυξανόμενη ποσότητα γνώσεων που πρέπει να αποκτηθεί». Άρα, ταυτίζει την 

παιδαγωγική που ασκείται στο αστικό σχολείο, όχι με την «επιστήμη της διαμόρφωσης 

του ανθρώπου», αλλά με τη «μελέτη και επεξεργασία των μεθόδων που επιτρέπουν και 

διευκολύνουν την απόκτηση μιας μεγαλύτερης ποσότητας γνώσεων. Αυτή η τερατώδης 

αντίληψη για το σχολείο κατέληξε στην «πλύση εγκεφάλου» του πολέμου και του 

μεσοπολέμου». 

 

1.2 Η αναφορά του Freinet στους Rousseau, Pestalozzi, Frobel και τα κοινά 

σημεία στην παιδαγωγική του  

 Ο Freinet, στη συνέχεια, κάνει αναδρομή στους «παιδαγωγούς με ιδανικά» και θέτει το 

ερώτημα αν έγιναν «επαναστάτες ενάντια σε μια αισχρή και συμφεροντολόγα αντίληψη 

για το σχολείο και την κοινωνία;» και για το λόγο αυτό αναφέρεται και στον J-A Fabre8 :  

«Οι παιδαγωγοί είναι επαναστάτες, σχεδόν πάντα οι επαναστάτες είναι παιδαγωγοί, και 
οι μεγαλύτεροι ανάμεσα τους είναι αυτοί που έχουν αρκετή δύναμη ώστε να αποφεύγουν 
τον κοινωνικό καταναγκασμό, που πολύ συχνά εξευτελίζει το άτομο…. Α, δεν είναι πολλοί 
αυτοί ….. έχουν το χάρισμα να είναι καταραμένοι από μια κοινωνία που εμμένει στην 
αδικία». (J-A. Fabre) 

  

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, που ο Freinet αναφέρει ως «πατέρες της παιδαγωγικής 

σκέψης» τον Jean Jacques Rousseau και τον Johann Heinrich Pestalozzi. Για τον 

Rousseau παραπέμπει στη φράση του «πλούσιος ή φτωχός, ισχυρός ή ανίσχυρος, όποιος 

πολίτης είναι άεργος είναι λωποδύτης», ενώ αρκείται να τον χαρακτηρίσει βασικά σαν 

ένα «θεωρητικό», το έργο του οποίου δεν έγινε αρκούντως κατανοητό και λόγω της 

«ανθρωπιάς» του, εύκολα χαρακτηρίστηκε σαν «ουτοπία». 

Θεωρούμε καίριο, να κάνουμε στο σημείο αυτό μια σύντομη αναφορά στο έργο του 

Rousseau ο οποίος «εγκαινίασε πράγματι αυτό που μπορεί να ονομαστεί η εποχή των 

παιδαγωγών»9 και εντάσσεται φυσικά στην Eποχή του Διαφωτισμού (18ος αι.), ενώ 

εκτιμάται ως ο κυριότερος εκπρόσωπος του φυσιοκρατικού πνεύματος. Πίστευε στην 

έμφυτη καλοσύνη του ανθρώπου, την οποία όμως διαφθείρει η κοινωνική ζωή. Γι 

αυτό, φρονεί ότι ο Αιμίλιος (1762) - το παιδαγωγούμενο πρόσωπο του ομώνυμου 

έργου του- πρέπει να αφεθεί ελεύθερος να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες. Αυτό 

θα κατορθωθεί, εάν ασχολείται με πράγματα που κινούν το ενδιαφέρον του και 

ικανοποιούν τις επιθυμίες του. Σύμφωνα με αυτά απαιτείται επαφή με τη φύση, όπου 

και θα συναντήσει και θα μάθει τα πράγματα του ενδιαφέροντος και των επιθυμιών 

του. Η μάθηση δεν πρέπει να αποβλέπει στην απομνημόνευση γνώσεων αλλά στην 

ανακάλυψη τους. Έτσι, γίνεται πορεία δημιουργίας προσωπικής και προσωπικών 

ανακαλύψεων. Το ενδιαφέρον και η αυτενέργεια του μαθητή αποτελούν τους 

βασικότερους παράγοντες της μάθησης στο παιδαγωγικό σύστημα του Rousseau.10 

«Καθετί που δεν το έχουμε από τη γέννηση μας και του οποίου έχουμε την ανάγκη 
σαν ενήλικες αποκτάται με την αγωγή. – Η αγωγή αυτή προέρχεται από τη φύση ή 
από τους ανθρώπους ή από τα πράγματα. Η εσωτερική εξέλιξη των ικανοτήτων και των 
οργάνων μας είναι η αγωγή μέσω της φύσεως. Η χρήση των ικανοτήτων μας, την οποία μας 
μαθαίνουν, είναι η αγωγή μέσω των ανθρώπων, και το όφελος της προσωπικής μας πείρας 
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με τα πράγματα, τα οποία μας επιδεικνύονται, είναι η αγωγή μέσω των πραγμάτων. Ο 
καθένας από μας μορφώνεται με τρία διδακτικά πρότυπα. Ο μαθητής στον οποίο 
συγκρούονται οι διάφορες διδασκαλίες, έχει διαπαιδαγωγηθεί κακώς και δεν ευρίσκεται σε 
ομοφωνία με τον εαυτό του. Εκείνος όμως στον οποίο δεν υπάρχει καμιά εσωτερική 
ασυμφωνία και όλα κατατείνουν σε ένα σκοπό, αυτός επιτυγχάνει το σκοπό του και ζει με 
συνέπεια. Αυτός μόνο έχει διαπαιδαγωγηθεί ορθά. Από αυτούς τους τρεις τρόπους αγωγής, 
ο πρώτος, η αγωγή μέσω της φύσεως, δεν εξαρτάται από εμάς τους ίδιους, ο δεύτερος, η 
αγωγή μέσω των πραγμάτων εξαρτάται πραγματικά από εμάς τους ίδιους και του τρίτου, 
της αγωγής μέσω των ανθρώπων, είμεθα πραγματικά κύριοι κάτω από ορισμένες 
τουλάχιστο προϋποθέσεις.» 11 (Jean-Jacques Rousseau) 

  

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες οφείλει να θεμελιώνεται η αγωγή στο σύστημα του, 

είναι η φύση και η ελευθερία. Ο Rousseau διδάσκει την επάνοδο στη φύση και την 

αποφυγή του πολιτισμού. Για να γνωρίσουμε τη φύση του παιδιού, που είναι αγαθή 

απαιτείται προσπάθεια. Ένα κυρίως επιβάλλεται: να τη γνωρίσουμε. Η παιδική 

περίοδος δεν είναι απλή περίοδος προπαρασκευής για την ωριμότητα, αλλά έχει τη 

δική της αξία και το δικό της δυναμισμό. Δεν πρέπει να αναγκάζουμε το παιδί να 

μας ακολουθεί, αλλά πρέπει εμείς να παρακολουθούμε την πορεία της εξέλιξης του. Να 

αφήσουμε το παιδί να εξελιχθεί ελεύθερα χωρία καμιά επιβολή, συμμόρφωση ή 

καθήκον. Η φύση φροντίζει και διά του πόνου καθοδηγεί τον άνθρωπο 12:  

…για να καθοδηγήσουμε έναν άνθρωπο, η καλύτερη λύση είναι να ακολουθήσουμε τη φύση.13 
(Jean-Jacques Rousseau) 

  

Από την άλλη, ο παιδαγωγός δεν πρέπει να επιδιώκει μια γρήγορη θετική 

κοινωνικοποίηση του παιδιού, να διαμορφώσει το πνεύμα του πολύ γρήγορα, να έλθει 

σε επαφή με τα καθήκοντα του ώριμου ανθρώπου, πριν να είναι έτοιμο γι’ αυτό. Η 

αγωγή χρειάζεται να ακολουθεί τη φυσική κατάσταση του παιδιού και να είναι 

αντίστοιχη προς τα φυσικά στάδια της εξέλιξης του, ανεξάρτητα από άλλους μη 

παιδαγωγικούς σκοπούς, όπως είναι π.χ. η κοινωνική προσαρμογή. Ο παιδαγωγός θα 

πρέπει να καθυστερεί όσο το δυνατόν στις παιδαγωγικές του ενέργειες και όλα πρέπει 

να τα προετοιμάζει, ώστε να προστατεύσει το παιδί από πρώιμες παρεκτροπές που 

δημιουργούνται από κοινωνικές επιδράσεις, αλλά και να του δώσει το χρόνο και τα 

μέσα να αναπτύξει τις φύσει δοσμένες ικανότητες του. Αυτό είναι και το περιεχόμενο 

που δίνει στην έννοια της αρνητικής αγωγής. Δηλαδή, υποστηρίζει μια αγωγή που 

διαμορφώνει το άτομο για να βιώσει τις πραγματικότητες του πολιτισμού και της 

κοινωνίας παραμένοντας ο εαυτός του, ή καλύτερα παρά την κοινωνική αλλοίωση 

και μέσα σε αυτή, να πλάσει με τον εαυτό του ένα δημιούργημα.  

«Να τολμήσω να εκθέσω εδώ τον πιο σπουδαίο και τον πιο χρήσιμο κανόνα κάθε εκπαίδευσης. Δεν 
είναι το να κερδίσουμε χρόνο, αλλά το να χάσουμε ….. Το πιο επικίνδυνο διάστημα της ανθρώπινης 
ζωής είναι αυτό που μεσολαβεί από τη γέννηση μέχρι τα δώδεκα χρόνια …. Η πρώτη εκπαίδευση 
λοιπόν πρέπει να είναι καθαρά αρνητική. Δεν τίθεται θέμα να διδάξουμε την αρετή ή την 
αλήθεια, αλλά να προστατεύσουμε την καρδιά από τη φαυλότητα και το πνεύμα από την πλάνη. 
Εάν μπορούσατε πραγματικά να μην κάνετε τίποτα αλλά και τίποτα να μην αφήσετε στην τύχη. Αν 
μπορούσατε να οδηγήσετε το μαθητή σας υγιή και γερό μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών χωρίς 
να ξεχωρίζει το δεξί από το αριστερό του χέρι, ήδη από τα πρώτα μαθήματα τα μάτια του νου του 
θα άνοιγαν στη λογική: χωρίς προκατάληψη, χωρίς συνήθεια δεν θα είχε τίποτα μέσα του που να 
δυσχέραινε το αποτέλεσμα της φροντίδας σας….. Κλείστε λοιπόν το δρόμο στη φαυλότητα και η 
καρδιά του ανθρώπου θα παραμείνει καλή για πάντα. Με βάση αυτή την αρχή θεωρώ την 
αρνητική αγωγή σαν την καλύτερη ή τουλάχιστο τη μόνη καλή. Θέλω να δω πως γίνεται κάθε 
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θετική αγωγή να ακολουθεί, σαν να το προκαλούμε, ένα δρόμο τελικά αντίθετο από τον αρχικό 
στόχο ….. Αποκαλώ λοιπόν, θετική αγωγή, αυτή που προσπαθεί να διαμορφώσει το πνεύμα πριν 
την ηλικία των δώδεκα ετών και να μεταδώσει στο παιδί γνώσεις σχετικά με τα καθήκοντα του 
σαν άνθρωπος. Αποκαλώ αφετέρου, αρνητική αγωγή, αυτή που προσπαθεί να τελειοποιήσει τα 
όργανα που χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε γνώσεις, προτού μεταδώσει οποιαδήποτε γνώση 
και που προετοιμάζει στη λογική σκέψη μέσα από την άσκηση των αισθήσεων. Δεν διδάσκει την 
αρετή, αλλά τουλάχιστο, αποτρέπει από τη φαυλότητα. Δεν μαθαίνει σε κάποιον την αλήθεια αλλά 
τουλάχιστο, προφυλάσσει από την πλάνη. Δίνει στη διάθεση του παιδιού όλα αυτά που μπορούν να 
τοπ οδηγήσουν στην αλήθεια, όταν θα είναι σε θέση να την κατανοήσει, και στο καλό, όταν θα 

είναι σε θέση να το αγαπήσει.» 14 (Jean-Jacques Rousseau) 

 

Έργο του παιδαγωγού είναι να επεμβαίνει έμμεσα και όχι άμεσα στη διαδικασία αυτή, 

σεβόμενος την προσωπικότητα του παιδιού και αφήνοντας περιθώρια για 

πρωτοβουλία και αυτενέργεια. Με το έργο του ο Rousseau υποστήριξε ότι το παιδί 

έχει δικαιώματα, και πως τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά, ενώ με 

αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, εγκαινίασε την εποχή της ευθύνης και της ενέργειας του 

παιδαγωγού. 15  

«Οι παιδαγωγοί, που μας επιδεικνύουν τόσο συστηματικά τις οδηγίες που δίνουν στους μαθητές 
τους πληρώνονται για να χρησιμοποιούν ένα άλλο λεξιλόγιο από αυτό της μεθοδολογίας τους… 
Και τελικά τί μαθαίνουν τα παιδιά; Λόγια, πάλι λόγια, μα και πάντα λόγια. Μάλιστα, μεταξύ των 
διαφόρων επιστημών που διατείνονται πως διδάσκουν, οι παιδαγωγοί επιφυλάσσονται για τα 
καλά να προτιμήσουν όχι αυτές που θα ήταν πραγματικά χρήσιμες στα παιδιά, γιατί θα 
επρόκειτο φυσικά για επιστήμες πραγμάτων και τις οποίες δε θα πετύχαιναν τελικά να 
μεταδώσουν αποτελεσματικά, αλλά εκείνες που μπορεί να φαίνεται κάποιος ότι γνωρίζει αρκεί 
μόνο να κατέχει την σχετική τους ορολογία: τα οικόσημα, τη γεωγραφία, τη χρονολογία, την 
ιστορία, τις γλώσσες κλπ. Όλες αυτές οι σπουδές είναι τόσο απόμακρες από τον άνθρωπο και 
κυρίως από το παιδί, και σε τέτοιο βαθμό, που είναι άξιον απορίας, εάν τελικά κάτι από όλα 
αυτά θα του είναι χρήσιμο έστω και για μία μόνο φορά στη ζωή του….»16 (Jean-Jacques 
Rousseau) 
  

«Είστε τρομαγμένοι για το πλήθος των πραγμάτων, τα οποία φέρω μπροστά στον Αιμίλιο. 
Φοβάστε ότι θα καταφορτώσω το πνεύμα του με πολύπλευρες γνώσεις. Ορθό είναι ακριβώς το 
αντίθετο. Τον διδάσκω όχι να τις κατέχει αλλά να μην τις κατέχει. ….. Ο Αιμίλιος έχει λίγες 
γνώσεις αλλά τέτοιες, ώστε να αποτελούν μόνιμο κτήμα του. Τίποτα δε γνωρίζει ελλιπώς. 
Ανάμεσα στα λίγα πράγματα που γνωρίζει, και τα γνωρίζει καλά μάλιστα, το πιο σημαντικό είναι 
ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία αγνοεί, αλλά κάποτε μπορεί να τα μάθει, ότι υπάρχουν 
πολύ περισσότερα, τα οποία ουδείς άνθρωπος ουδέποτε θα μάθει. Είναι κάτοχος ενός 
πνεύματος καθολικού όχι χάρη των γνώσεων, αλλά χάρη στη δεξιότητα να τις αποκτήσει17.» 
(Jean-Jacques Rousseau) 

  

Μπορούμε να σκεφτούμε αναμφίβολα, πως αν και ο Freinet έδινε μεγάλη σημασία στην 

έννοια της κοινότητας, ο Rousseau τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, ως προς τις 

παιδαγωγικές του ιδέες, και κυρίως, σε ότι τουλάχιστον αφορά την πλήρη αυτενέργεια 

του παιδιού, τη πρωτοβουλία και την παρατήρηση, αλλά βέβαια, και στο γεγονός, ότι 

αμφότεροι έδιναν μεγάλη σημασία στο φυσικό πλαίσιο ως υγιές πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του. Έτσι, ο Freinet αναφέρει : 

«Το περιβάλλον προτίμησης των μικρών παιδιών είναι η φύση. Κοιτάζουν ολόγυρα τους τη 
ζωή, και γίνονται ακόμα πιο χαρούμενα όταν συνεισφέρουν στο να τη δημιουργήσουν. 
Ενδιαφέρονται φυσικά για τις απλές καλλιέργειες, την εκτροφή κουνελιών και πουλερικών, την 
κατασκευή πρωτόγονων καταφυγίων, καλυβών ή σπηλιών, με όλες τις λεπτομέρειες της 
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εσωτερικής τους διακόσμησης,. Θα τους συναρπάσουν επίσης, οι πρώτες παραγωγές των 
βιοτεχνιών, όπως η καλλιέργεια του κανναβουριού, ή του λινού, αλλά και η υφαντουργία όπως 
και η κατασκευή του υποτυπώδους ρουχισμού. Αυτές οι εργασίες, με την πρακτική χρησιμότητα 
των οποίων θα καταπιαστούμε, όσο το δυνατόν, παρουσιάζουν επιπλέον το πλεονέκτημα, ότι 
ακολουθούν το παράδειγμα των πρωτόγονων. Εξάλλου, πρόκειται για μια συνεχή 
δημιουργικότητα, η οποία καλλιεργεί τη εξυπνάδα και τη λογική, ενώ οικειοποιεί τα 
παιδιά με τις πρώτες σχολικές πρακτικές, όπως η γραφή και η ανάγνωση, το μέτρημα, το 
ζύγισμα κλπ.  
Μάλιστα, όσο πιο πολύ αντιλαμβάνονται την έννοια της αλληλοβοήθειας και της 
κοινωνικοποίησης, οι μαθητές θα αποκτούν πρόσβαση σε ένα νέο στάδιο της εκπαίδευσης, 
αυτό της διαφοροποίησης των επαγγελμάτων. Δεν αφορά φυσικά αυτό την συνολική 
επανεφεύρεση, όσων ο πολιτισμός έχει ήδη θέσει υπόψη μας. Έχουν πάντα τα υποδείγματα 
μπροστά στα μάτια τους, κάτι που έλειπε από τις ιδιοφυίες που τα ανακάλυψαν. Χρειάζεται 
όμως, να εργαστούν τα ίδια για να αντιληφθούν τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη, αλλά 
και ποια εμπόδια ορθώθηκαν στην εξέλιξη αυτή.  
Τις πρώτες καλλιέργειες θα διαδεχθούν στη συνέχεια, οι πρώτες νοητικές 
δραστηριότητες, χάρη στους υπολογισμούς και τις συγκρίσεις: η σπορά, το λίπασμα κλπ. 
Αλλά και πρακτικές επαγγελμάτων απαραίτητες στον πολιτισμό και τους καλλιεργητές: ο 
ράφτης, ο σιδηρουργός, ο επιπλοποιός, ο χτίστης, ο μάγειρας κλπ. Αυτές οι εργασίες θα 
συνταιριαστούν με σπουδές αποκλειστικά σχολικές: την αριθμητική, τη γεωμετρία, την 
ιστορία, τη γεωγραφία, τη γεωλογία. Το πλεονέκτημα θα είναι πως αυτές οι τόσο στριφνές και 
αφαιρετικές σήμερα σπουδές, θα αποκτήσουν επιτέλους ένα σκοπό και για το σκοπό αυτό θα 

κερδίσουν τη βούληση των παιδιών, και μάλιστα συχνά αρκετά έντονα.» (Célestin Freinet) 18 

 

 O Freinet εξελίσσει την παιδαγωγική σημασία του φυσικού περιβάλλοντος, με την 

έννοια που θέτει πρώτος ο Rousseau, εισάγοντας παράλληλα τη θεωρία του για τη 

Φυσική Μέθοδο, που μαζί με το Πειραματικό Ψηλάφισμα αποτελούν τη βάση της 

παιδαγωγικής του σκέψης, πάνω στην οποία στήριξε τις τεχνικές του: τα παιδιά μέσα 

στο φυσικό περιβάλλον, μιμούνται καταρχάς τους πρωτόγονους ανθρώπους στις αρχικές 

τους δραστηριότητες, ανακαλύπτουν τις φάσεις εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας, ενώ οι 

δραστηριότητες τους αυτές συνδυάζονται με τα σχολικά μαθήματα, που αποκτούν όμως 

ένα σκοπό και μια χρησιμότητα, ενώ εγείρουν τη θέληση τους για γνώση, μέσω της 

ανακάλυψης. Σε αυτό, σίγουρα θα συνέβαλλε το γεγονός, ότι και ο ίδιος σαν άλλος 

Αιμίλιος πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε αγροτικό και όχι σε αστικό 

περιβάλλον19. Πάντως, και η τυπογραφία, που θεωρείται η σημαντικότερη 

καινοτομία του Freinet στην εκπαίδευση, αναφέρεται ήδη και από τον Rousseau:  

«Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναζήτηση των καλύτερων μεθόδων ανάγνωσης: 
χρησιμοποιούμε γραφεία, κάρτες. Σχεδόν μετατρέπουμε το δωμάτιο ενός παιδιού σε 
εργαστήριο τυπογραφείου.»20 (Jean-Jacques Rousseau) 

  

Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε σημαντικό να παραθέσουμε και το απόσπασμα από το 

βιβλίο «Δεκαπέντε Παιδαγωγοί», όπου δίνεται η σημασία της επίδρασης του 

Rousseau, σε κάθε νεωτεριστή παιδαγωγό μέσα από μια ρήση του Pestalozzi, στον 

οποίο ο Freinet, αναφέρεται στη συνέχεια του λόγου του:  

«Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι οι σύγχρονοι μας παιδαγωγοί ένιωσαν και ακόμα νιώθουν 
διαβάζοντας τον Αιμίλιο, αυτό που ο νεαρός Pestalozzi, διατύπωνε όταν δημοσιεύτηκε το έργο. 
«Συνέκρινα λοιπόν», γράφει στο «Κύκνειο Άσμα»( Schwanengesang), «την αγωγή που έπαιρνα 
στους κόλπους του μητρικού κυττάρου και στην τάξη την οποία παρακολουθούσα, με εκείνο που 
διεκδικούσε και απαιτούσε ο Rousseau για την αγωγή του δικού του Αιμίλιου. Η οικογενειακή 
αγωγή, όπως και η επίσημη αγωγή σε όλο τον κόσμο και εκείνη όλων των κοινωνικών τάξεων, μου 
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φάνηκαν τότε σαν αφυδατωμένα πρόσωπα, τα οποία μπορούσαν στις υψηλές ιδέες του Rousseau 
να βρουν – κι όφειλαν να το κάνουν - ένα γενικό γιατρικό στη μιζέρια της πραγματικής τους 
κατάστασης». Από τον Frobel ως το Freinet, από τον Macarenco ως τον Dewey και ως τον 
Piaget, αυτό το συναίσθημα δεν έπαψε να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι εν 
ονόματι της ελευθερίας ύψωσαν το ανάστημα τους ενάντια σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που 
στην πραγματικότητα την κακοποιούσε: o Aιμίλιος παρέμεινε το πιο αγαπημένο βιβλίο τους, 

ο Rousseau ο προφήτης τους21.» (Sauteard)  
  

«Δεν έχουμε παρά μόνο σχολεία συλλαβισμού, γραφής και κατήχησης. Αυτό που χρειαζόμαστε 
είναι σχολεία ανθρωπιάς». (Pestalozzi) 

 

Με τη φράση αυτή του Pestalozzi, συνεχίζει το λόγο του ο Freinet και αρχίζει την 

αναφορά του στον έτερο παιδαγωγό, που μαζί με τον Rousseau, θεωρεί ως πατέρα της 

παιδαγωγικής σκέψης. Έτσι, αναφέρει ότι ο Pestalozzi «που τ’όνειρο του ήταν η αγωγή 

των παιδιών του λαού, εισήγαγε στα σχολεία του την πραγματική χειρωνακτική εργασία» 

αφού «πίστευε στη σωτηρία αυτών των μικρών μέσω της εργασίας». Μάλιστα, κάνοντας 

μια μικρή σύγκριση θεωρεί ότι «και το σχολείο εργασίας δημιουργήθηκε στη Γερμανία, 

χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στο ανθρωπιστικό πνεύμα του Pestalozzi». 

O Pestalozzi αναδείχθηκε μεγάλη παιδαγωγική προσωπικότητα. Το συγγραφικό του 

έργο είναι τόσο πολύ στενά συνδεδεμένο με τη δράση και τις περιπέτειες της ζωής του, 

ώστε να μη μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το βίο από την παιδαγωγική του θεωρία. Στη 

θλιβερή μόνωση του, μετά την αποτυχία των εκπαιδευτικών του προσπαθειών για τα 

ορφανά και τα πτωχά παιδιά στο Νeuhof, οφείλεται κυρίως η συγγραφή του έργου του 

Βραδυνή ώρα ενός ερημίτη (Abendstunde eines Einsiedlers) το οποίο δημοσιεύτηκε το 

1780. Στο έργο αυτό κυριαρχεί η σκέψη, ότι ο προορισμός του ανθρώπου βρίσκεται 

στην «ανέλιξη της εσωτερικής του φύσης» και ότι ρυθμιστής της ζωής είναι το 

εσωτερικό είναι του ανθρώπου, το οποίο πρέπει να αξιωθεί ανθρωπιστικής αγωγής 

και παιδείας. Η βάση της αγωγής του παιδιού στο σχολείο, είναι να γίνει αυτό τέλειος, 

αγνός και ενάρετος άνθρωπος. Το σπουδαιότερο παιδαγωγικό σύγγραμμα του 

Pestalozzi θεωρείται το Πως η Γερτρούδη ανατρέφει τα παιδιά της (Wie Gertrund 

ihre kinder lehrt -1801), το οποίο αναφέρεται στη μέθοδο διδασκαλίας του, που είναι 

απόρροια και εφαρμογή των διδακτικών πρoσπαθειών του στο άσυλο ορφανών στο 

Stanz και στα σχολεία του Burgdorf. Στο όλο έργο περιλαμβάνει δεκατέσσερις 

επιστολές, στις οποίες εκτίθενται οι διδακτικές αρχές της μεθόδου του. 22 

α) Η αρχή της εποπτείας, σύμφωνα με την οποία κάθε μάθηση περνά μέσα από τις αισθήσεις 
και οφείλει να είναι συνδεδεμένη με τα βιώματα των παιδιών. Η γνώση πρέπει να δομείται σε 
σχέση με τον πραγματικό κόσμο και η μάθηση να συνδέεται με τις ανάγκες του παιδιού. 
β) Η αρχή της στοιχειώδους απλοποίησης, σύμφωνα με την οποία κάθε μάθηση πρέπει να 
ξεκινά από τα βασικά απλά της στοιχεία, γιατί σκοπός της αγωγής δεν είναι η μετάδοση 
γνώσεων αλλά η ενεργοποίηση των φυσικών δυνάμεων των μαθητών και η οικειοποίηση της 
γνώσης. 
γ) Η αρχή της ολοκλήρωσης – ολόπλευρη ειδολογική23 μόρφωση, σύμφωνα με την οποία 
σκοπός της αγωγής είναι η κυρίως ανάπτυξη της αυτόνομης δύναμης του παιδιού και γι’ αυτό σε 
κάθε στάδιο της ανάπτυξης του, οι δυνάμεις του πρέπει να φτάνουν στο μέγιστο βαθμό 
ανάπτυξης 
δ) Η αρχή της δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία το παιδί πρέπει πάντα να βρίσκεται σε 
κατάσταση δράσης, πρωτοβουλίας και δημιουργίας. Για τον Pestalozzi, η παιδαγωγική είναι, 
από όλες τις απόψεις κίνηση. 
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ε) Η αρχή της αυτενέργειας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός θεσμός, τα σχολικά 
εγχειρίδια, η Παιδαγωγική πράξη πρέπει να παραμένουν στην υπηρεσία της ελεύθερης δράσης 
με την οποία το παιδί κατανοεί και κατακτά την Παιδαγωγική διαδικασία. 

  

Η μέθοδος Pestalozzi, οικοδομείται πάνω σε ψυχολογικές βάσεις και αναπτύσσεται 

προς την κατεύθυνση μιας τριπλής οπτικής για το άτομο. Το παιδί αντιμετωπίζεται από 

την άποψη των γνωστικών του ικανοτήτων, από την άποψη της ελεύθερης 

βούλησης του για την ανάδειξη των φυσικών του ικανοτήτων, και από την άποψη των 

κινητικών ικανοτήτων και των τεχνικών μέσων που υιοθετεί για να δημιουργήσει 

κάτι από, και με, τον ίδιο του τον εαυτό. Το τριπλό σχήμα «κεφάλι», «καρδιά», «χέρι» ή τα 

τρία ρήματα «γνωρίζω», «θέλω», «μπορώ», εκφράζουν συχνά τη δομή της μεθόδου 

του24. Γίνεται φανερό, ότι η επίδραση του Pestalozzi στο Σχολείο Εργασίας, αλλά και 

στο Freinet είναι έντονη, ενώ όσον αφορά την παιδαγωγική σκέψη του τελευταίου, που 

εξετάζουμε στην παρούσα εργασία, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, τουλάχιστο, σε ότι 

αφορά τον ιδιαίτερο «παιδοκεντρικό», αλλά και γενικότερα «ανθρωποκεντρικό» 

χαρακτήρα της. 

Ο τρίτος παιδαγωγός, στον οποίο ο Freinet αναφέρεται ονομαστικά στο λόγο του, είναι 

ο Frobel, για τον οποίο σημειώνει ότι «είχε την ίδια τύχη. Ο Frobel συνάντησε καταρχήν 

σημαντική αντίσταση όσον αφορά την πραγμάτωση του μεγάλου και ευγενικού έργου 

του, γιατί ακριβώς ήταν μεγάλο και πολύ ευγενικό», ενώ αναφέρεται στο γεγονός ότι «η 

Πρωσσία, και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, απαίτησαν το 1826 να κλείσει το Γερμανικό 

Ινστιτούτο του Kailhau, που είχε ιδρύσει και διεύθυνε ο ίδιος». Όμως ο Freinet πιστεύει 

ότι «παρόλα αυτά, η Φρεμπελιανή ιδέα, όπως σήμερα οι ιδέες της Μontessori25, 

διαστρεβλώθηκε λιγότερο, ίσως γιατί αναφέρεται ειδικά στα μικρά παιδιά –για τα οποία 

ελάχιστα ενδιαφέρεται ο καπιταλισμός.» 

Ο Frobel είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο δημιουργός του νηπιακού κήπου (kinder-

garten). O νηπιακός κήπος και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό του βασίζονταν στην 

ιδιαίτερη φιλοσοφία της αγωγής, την οποία ο ίδιος ονόμαζε «σφαιρική παιδεία». Αυτή τη 

θεωρία ο Frobel την εφάρμοσε, επίσης στο σχολείο, και τη δοκίμασε στο ιδιωτικό 

σχολείο του Keilhau κοντά στο Rundolstadt. To ιδιωτικό σχολείο του Frobel στο 

Keilhau, όπου κατά την περίοδο της ακμής του εκπαιδεύτηκαν περίπου 60 μαθητές, 

ήταν ένα σχολείο εργασίας και παραγωγής, ένα Σχολείο Κοινοτικής Ζωής 

(Lebensgemeinschaftsschule), το οποίο παρουσίαζε πολλά από τα χαρακτηριστικά 

των μελλοντικών Εξοχικών Παιδαγωγείων –Οικοτροφείων (Landerzeihungsheime). 

Στο κέντρο βρισκόταν η οικογένεια ως εκπαιδευτικός θεσμός. Η διδασκαλία έμοιαζε με 

την οικογενειακή πρακτική, καθώς αποτελείτο από διδασκαλία και αγωγή. 

Απευθυνόταν σε μαθητές διάφορων ηλικιών και βασιζόταν στην εμπιστοσύνη που 

έδειχνε ο καθένας στις ικανότητες του και σε αυτές των άλλων. Η εκπαίδευση που 

δινόταν στο Keilhau ήταν σφαιρική και επιστημονική, ενώ συνέδεε μεταξύ τους τις 

βασικές δυνάμεις που είχε υπογραμμίσει ο Pestalozzi, ενσωμάτωνε την πνευματική 

πρόοδο, την κοινωνική μάθηση. Η σωματική πλευρά του ανθρώπου μπορούσε να 

καλλιεργηθεί και κατά τη διάρκεια των ωρών που ήταν αφιερωμένες στο παιχνίδι, τον 

αθλητισμό και τις κατασκευές. Εκφράζονταν οι αλληλεξαρτήσεις και οι σχέσεις, οι 

οποίες είχαν διαπιστωθεί λογικά, με σχέδια, κείμενα, μακέτες στο πλαίσιο μιας 

εκπαίδευσης που ζητούσε τη συμμετοχή. Η συμμετοχή των μαθητών στις αγροτικές 
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εργασίες του αγροκτήματος στο Keilhau διασφάλιζε την κάλυψη των πιο άμεσων 

υλικών αναγκών της μεγάλης οικογένειας. Όμως, πίσω από όλα βρισκόταν η 

«φιλοσοφία της σφαίρας»:  

«Το σφαιρικό είναι η έκφραση του πολυσχιδούς μέσα στην ενότητα και της ενότητας μέσα στο 
πολυσχιδές. Το σφαιρικό είναι η έκφραση της πολυμορφίας που υπάρχει μέσα στην ενότητα και 
που αναπτύσσεται, όπως και η αναδρομικότητα κάθε πολυμορφίας, πάνω στην ενότητα: το 
σφαιρικό είναι η έκφραση κάθε πολυμορφίας ξεκινώντας από την ενότητα μέσα στη 
περασμένη γένεση του και στην παρούσα δράση του….. Κάθε πράγμα, όμως, αναπτύσσει 
τέλεια τη σφαιρική φύση του, μόνο εάν τείνει και να παρουσιάζει και παρουσιάζει πράγματι το 
ον του μέσα και διαμέσου του εαυτού του σε μια ενότητα, στη μοναδικότητα του στη 
διαφοροποίηση….. Η μοίρα του ανθρώπου συνίσταται κυρίως στο να αναπτύξει, να 
εκπαιδεύσει, να παρουσιάσει πρώτα τη σφαιρική φύση του, κατόπιν τη φύση του 
σφαιρικού όντος…. Ο σφαιρικός νόμος είναι ο θεμελιώδης νόμος κάθε αληθινής, πραγματικής 

και επαρκούς αγωγής του ανθρώπου» (Frobel) 26 

 

Εντούτοις, σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, στο κέντρο αυτού που εφαρμοζόταν στο 

Keilhau, βρισκόταν η αναγκαιότητα απόκτησης συνείδησης από το μαθητή. Ο μαθητής 

έπρεπε να συνειδητοποιήσει τις πνευματικές του ικανότητες. Έπρεπε να καταλάβει ότι 

ο υλικός κόσμος των πραγμάτων και των γεγονότων είναι συγχρόνως πνευματικός, 

δηλαδή υπόκειται σε κανόνες και νόμους, με τρόπο ώστε ο άνθρωπος και ο κόσμος 

μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα αντιληπτοί μέσα από την ενότητα που σχηματίζουν, 

αλλά και μέσα από την αντίθεση τους, ως κάτι παρόμοιο και ταυτόχρονα αντιθετικό, ως 

μια ομοιότητα που μπορεί να θεωρηθεί και ως αντίθεση (Entgegengesetwtgleiches). Αυτή 

είναι η κύρια έγνοια της διδασκαλίας του Frobel.27  

H πρακτική εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής διδασκαλίας στο Keilhau, στο πλαίσιο του 

Κοινοτικού Σχολείου της Ζωής, ήταν σφαιρική και επιστημονική. Επιθυμούσε να 

απευθυνθεί σε όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Ήθελε να συνδυάσει επιστήμη και αγωγή, 

την ίδια στιγμή που υποδεικνύει στο μαθητή τον τρόπο συνειδητοποίησης του 

γεγονότος αυτού, δηλαδή του τρόπου συλλογισμού σχετικά με αυτό. Η διδασκαλία στο 

Keilhau αποτελεί ένα πρότυπο σφαιρικής παιδείας, εφόσον ο μαθητής διδάσκεται 

τελικά διαμέσου του αντικειμένου, συλλαμβάνει το γενικό (το πνεύμα, το νόμο) μέσα στο 

ίδιο το αντικείμενο και καταλαβαίνει τον ίδιο του τον εαυτό ως ένα ον που διαθέτει ένα 

νου που δομεί, δηλαδή κατανοεί τη διαδικασία της αυτο-συγκρότησης. Ο μαθητής 

προβληματίζεται πάνω στο άψυχο αντικείμενο, στο αντικείμενο της άσκησης, στη 

θεματική. Ο δάσκαλος βοηθά το μαθητή να ανακαλύψει τη δομή του αντικειμένου, 

ενεργοποιώντας τον, κινητοποιώντας τον, κάνοντας τον προσεκτικό απέναντι στα 

χαρακτηριστικά σημάδια, δίνοντας του ενδείξεις που τον οδηγούν πιο μακριά. Την ίδια 

στιγμή που ο μαθητής συλλογίζεται πάνω στο αντικείμενο, αποκτά και συνείδηση του 

ίδιου του εαυτού του. Το παιδί του νηπιακού κήπου πρέπει να παρακολουθήσει την 

ανάπτυξη, την ωρίμανση των φυτών που το ίδιο έχει φυτέψει, όπως σε ένα καθρέφτη 

το μικρό παιδί βλέπει μέσα από την αύξηση, τη ανάπτυξη, την ωρίμανση των φυτών-τη 

δική του ανάπτυξη, αύξηση και ωρίμανση. Επίσης, ο Frobel ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα 

στερεά υλικά και κυρίως με τα κουτιά – δώρα που περιέχουν παιχνίδια για να κάνει 

κανείς κατασκευές και συνθέσεις. Με αυτά τα βασικά αφηρημένα (καθαρά) κομμάτια 

μπορεί να κατασκευαστεί μια ποσότητα σχημάτων, τα οποία ο Frobel κατέταξε σε 

τρεις τύπους: τα σχήματα της καθημερινής ζωής (Lebenformen), τα σχήματα της 

ομορφιάς (Schonheitsformen) και τα σχήματα της γνώσης ( Erketnitsformen). Ο 
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σκοπός είναι να γίνει αισθητή η δημιουργία, ο κόσμος, ενώ πραγματοποιείται η 

κατασκευή. Γι’ αυτό το λόγο, η θεωρία του παιχνιδιού στο νηπιακό κήπο του Frobel, 

είναι ένα πρότυπο σφαιρικής αγωγής, που αποτελεί μια μεσολάβηση ανάμεσα στον 

άνθρωπο και τον κόσμο, η οποία θέλει να διαμορφώσει το παιδί μέσω της δράσης πάνω 

σε βασικές μορφές και την κατασκευή τους, καθώς αυτές διευκρινίζουν και κάνουν 

ορατό χωρίς μεγάλη ευκολία το γενικό που περιλαμβάνεται μέσα στον κόσμο των 

αντικειμένων. Η θεωρία του παιχνιδιού, δε σημαίνει λοιπόν για τον Frobel, ούτε 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, ούτε προβολή υποκειμενικού χαρακτήρα, αλλά μια γνωστική 

δόμηση στο πλαίσιο της διαίσθησης, η οποία αποτελεί προ-συνειδητό στάδιο.28  

Αν επιμείναμε τόσο σε μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της μεθόδου 

του Frobel, είναι γιατί ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη του έργου του Freinet, 

εκεί θεωρούμε ότι βρίσκονται τα σπάργανα της πιο σημαντικής έννοιας στην 

παιδαγωγική του σκέψη, που είναι η μέθοδος της ψηλαφητής διερεύνησης. Ο 

Freinet έχτισε ουσιαστικά τις τεχνικές του - που βέβαια τον διαφοροποιούν από τους 

άλλους παιδαγωγούς και που αποτελούν την ίδια την παιδαγωγική του - 

συλλογιζόμενος γύρω από το πώς πραγματικά δομείται η γνώση του 

περιβάλλοντος κόσμου από το παιδί αλλά και πως αυτό οδηγείται στην 

ανακάλυψη τους: 

«Το επιχείρημα μας στο «Genèses» για διάφορα θέματα έχει ως σκοπό να δείξει σε διαφορετικές 
περιπτώσεις και καταστάσεις πάρα πολύ ποικίλες, τη θεωρία μας για τον «πειραματικό 
ψηλαφισμό». Τη θεωρία αυτή τη βρίσκουμε στη λύση για τις όποιες δυσκολίες θα χρειαστεί να 
ξεπεράσει το παιδί, σε ότι αφορά τόσο το σχεδιαστικό αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι…. Ο 
στόχος μας, στο στάδιο αυτό του σχεδίου παιδιών από 2 μέχρι 6 χρόνων είναι να αναδείξουμε τη 
συστηματοποίηση των πρώτων επιτυχιών του, την αυτοματοποίηση της επανάληψης και την 
ολοκλήρωση του σχεδίου. Έτσι από τα πρώτα κιόλας σκιαγραφήματα μέχρι την οριστική 
τελειοποίηση των μορφών, αλλά και με την προσθήκη των εξεζητημένων λεπτομερειών, το παιδί 
ουσιαστικά υλοποιεί και αναδημιουργεί την ανθρώπινη εμπειρία μέσα από μια δημιουργία 
που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε φυσική…. Βέβαια ένα παιδί τεσσάρων με πέντε 
χρονών, δεν αναλύει τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου όχι περισσότερο από ότι τις παρατηρεί, 
τουλάχιστο σκόπιμα. Όμως, σίγουρα ευαισθητοποιείται στον αυτοματισμό της επανάληψης 
του σχεδίου, στο περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων και τη διαδοχή τους γιατί εκεί 
βρίσκονται οι διαδικασίες που βιώνει και το ίδιο… Η σιγουριά της γραμμής, οι έννοιες της 
σχέσης μεταξύ του όλου και του μέρους, η δημιουργία της ζωγραφιάς στη λευκή σελίδα, όλα 
αυτά στο παιδί γίνονται αυτόματα, μεμιάς αφού το ίδιο εξαρχής είναι θετικά διακείμενο στην 
εμπειρία, δηλαδή έξυπνο. Αυτή η επιτάχυνση στα αντανακλαστικά του, δεν μπορεί να γίνει, παρά 
μόνο αν το παιδί είναι πραγματικά σίγουρο για τους αυτοματισμούς αυτούς, αν δηλαδή το 
μολύβι μπορεί να ζωγραφίσει το ίδιο γρήγορα με την σκέψη που παράγεται στο λεπτό. Όταν η 
εκτέλεση της δημιουργίας θα έχει αυτοματοποιηθεί, τότε το μυαλό του παιδιού πραγματικά θα 
είναι έτοιμο και για άλλα σχέδια ή και γραπτά σχόλια κατόπιν διανθισμένα, ούτε λίγο ούτε πολύ 
και με μυθοπλασία. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία το σχέδιο του παιδιού θα αποτελεί ένα 
απολογισμό ζωής και έκφρασης που θα αγνοεί τους ειδικούς του σχεδίου, παρόλο που θα 
είναι ενδεικτικός της ουσιαστικής πορείας προς την πρωτοβουλία και τη δημιουργία.…. 
Θελήσαμε λοιπόν να δείξουμε επιγραμματικά, το μήνυμα ζωής που υπάρχει στην αυθόρμητη 
δημιουργία του παιδιού….. Όμως, για να διατηρήσουμε το επίπεδο αυτό του αυθορμητισμού 
στο παιδί, πρέπει να διατηρήσουμε και τη συνέχεια στην εμπειρία του αυτή, δηλαδή τη 
συνέχεια στην διαρκή ενθάρρυνση της παιδικής δημιουργίας, τη συνέχεια στη συμπεριφορά 
του, αλλά και τη συνέχεια στην καλλιέργεια των συνθηκών που ευνοούν τη δημιουργία. 
Μόνο μέσα στο κλίμα αυτό της συνέχειας θα μπορεί να επιβεβαιωθεί αλλά και να διασφαλιστεί η 

ελεύθερη δημιουργία του παιδιού.» (Celestin Freinet) 29 
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Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αφιερώνει το έργο του «Genèses» στη μελέτη παιδικών 

σχεδίων με θεματικές όπως ο άνθρωπος, τα σπίτια, τα πτηνά, τα αυτοκίνητα και τα 

άλογα. Σε αυτές τις μελέτες ο Freinet εξετάζει μέσα από διαδοχικές φάσεις σχεδίων 

των ίδιων των παιδιών, πως φτάνουν από το αρχικό σκιαγράφημα στην τελική 

αποτύπωση της μορφής που θέλουν να δώσουν στο σχέδιο τους, μέσα από την 

αυτοματοποίηση της νοητικής διαδικασίας της αναπαράστασης και του 

συγχρονισμού της με την κινητική διαδικασία της αποτύπωσης. Με τον ίδιο τρόπο 

δηλαδή που ο Frobel μέσα από τις κατασκευές και τις συνθέσεις, ή την παρατήρηση 

οδηγούσε το παιδί να στοχαστεί στη διαδικασία αυτοσυγκρότησης του, ο Freinet 

δείχνει μέσα από την εξέταση των παιδικών σχεδίων, την ουσία της Παιδαγωγικής του 

η οποία ενυπάρχει και σε όλες τις τεχνικές του: την ψηλαφητή διερεύνηση από την 

πλευρά του παιδιού, η οποία και το ενεργοποιεί ολόπλευρα. Αν λοιπόν ο Freinet 

επηρεάστηκε από το Rousseau στο φυσικό πλαίσιο που ευνοεί την απόκτηση 

δεξιοτήτων, από τον Pestalozzi στην ένωση της νοητικής-πνευματικής 

διαδικασίας με τη χειρωνακτική εργασία, τότε σίγουρα από τον Frobel 

επηρεάστηκε στον ίδιο τον τρόπο, με τον οποίο το παιδί όχι μόνο διερευνά και 

παρατηρεί την ώρα που δημιουργεί, αλλά αποκτά σταδιακά συνείδηση αυτής της 

διαδικασίας, την αυτοματοποιεί και έτσι μπορεί να φτάσει πραγματικά στην 

ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, που είναι και το ζητούμενο της Παιδαγωγικής 

Freinet και των τεχνικών που χρησιμοποιεί. Το έτερο στοιχείο που τον επηρέασε τόσο 

από τον Frobel, όσο βέβαια και από τον Pestalozzi, είναι αυτό της κοινοτικής ζωής 

και των σχέσεων αλληλεπίδρασης που δημιουργούνται στους κόλπους της.  

 

1.3 Το Γερμανικό σχολείο εργασίας και η επιρροή του στο Freinet 

 Ο Freinet κάνει αναφορά στη συνέχεια του κειμένου του, και υπογραμμίζει με 

απογοήτευση «παραγνωρίστηκαν επίσης όλοι οι ταπεινοί δημιουργοί του γερμανικού 

σχολείου εργασίας.» Πιστεύει πως «αν ήθελαν ένα κήπο στο σχολείο ή ένα εργαστήριο -

σχεδόν ένα εργοστάσιο, ένα τυπογραφείο, το ήθελαν λιγότερο για να μάθουν με αυτό τον 

τρόπο στα παιδιά τις ιδιότητες των υλικών και τη χρήση τους και περισσότερο για να 

τους μυήσουν στο μεγαλείο της εργασίας - και μάλιστα, της εργασίας σε όλες της τις 

μορφές της, χειρωνακτικής και πνευματικής.» Χωρίς λοιπόν να παραγνωρίζει την αξία 

του σχολείου εργασίας, που επηρέασε και τον ίδιο στον τρόπο που οραματίστηκε το 

σχολείο, εκφράζει την πικρία του για την κατάληξη του, δεδομένου ότι «υπήρχαν τα 

προγράμματα, οι εξετάσεις, η κοινωνία ολόκληρη, που φρόντιζαν να τους υποχρεώνουν 

να ασχολούνται ειδικά με την απόκτηση γνώσεων, τη μόνη αναγκαία για την 

καπιταλιστική πράξη πραγμάτων». Έτσι, στη συνέχεια της αναφοράς του αυτής, ο 

Freinet εκφράζει μεν το θαυμασμό του στους δημιουργούς του Γερμανικού Σχολείου 

Εργασίας, θεωρεί όμως, από την άλλη πως υποτίμησαν το αξιόλογο εκπαιδευτικό τους 

έργο, αφού «συνέχισαν …… κάνοντας κάποιο συμβιβασμό με τις ιδέες των αφεντικών 

τους» προκειμένου «να τους αποδείξουν ότι η χειρωνακτική εργασία, στα χωράφια και τα 

εργαστήρια, διευκολύνει αντί να εμποδίζει την απόκτηση γνώσεων, ότι ο μαθητής 

εκπαιδεύεται καλύτερα όταν πραγματώνει χειρονακτικά αυτό που μέχρι τότε ήθελαν να 

του διδάξουν προφορικά, δηλαδή, ότι η εργασία, όπως εφαρμόζεται στα σχολεία αυτά, 

είναι … μια αναγκαία παραδειγματική διασαφήνιση των καλών μαθημάτων». Ο Freinet 

κλείνει απογοητευμένος την αναφορά του στο Γερμανικό Σχολείο Εργασίας, 
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δεδομένου πως όταν οι δημιουργοί του «έδωσαν αυτές τις αποδείξεις φιλοπατρίας…. 

μπόρεσε να αφομοιωθεί, και να ακρωτηριαστεί με τόσο φοβερό τρόπο, μέσα στα δημόσια 

γερμανικά σχολεία».  

Η παρουσίαση των λόγων ενός παιδαγωγού που ουσιαστικά θέτει σε αμφισβήτηση την 

μέχρι τότε εκπαίδευση, θα έμοιαζε ελλιπής αν δεν αντιληφθούμε το ουσιαστικό πλαίσιο 

που ευνόησε την άνθιση της παιδαγωγικής του σκέψης. Στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου άρχισε από το γερμανόφωνο χώρο μια ιδιαίτερα εύρωστη και εξαιρετικά 

πολύμορφη παιδαγωγική κίνηση, η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική ή Παιδαγωγική 

του Νέου Σχολείου. Με αίτημα την αλλαγή διαπαιδαγώγησης του παιδιού και των 

νέων, μέσα και έξω από το σχολείο, η κίνηση αυτή αποτέλεσε τη μεγάλη αντίθεση 

εναντίον του παιδαγωγικού πνεύματος της προηγούμενης εποχής, ενώ ασκώντας 

κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το παλιό σχολείο, ζητούσε να το αλλάξει. 

Γενικότερα, στην επιστημονική σκέψη των αρχών του 20ου αιώνα ξεπερνιόνται για 

πρώτη φορά η νοησιαρχία και η μηχανιστική σκέψη, και εμφανίζονται θεωρίες που 

προσπαθούν να συλλάβουν τη οργανική και τη ψυχική ζωή ως ολότητες με τη βοήθεια 

εννοιών του όλου όπως είναι η δομή, ενώ στη ψυχολογία η έρευνα προχωρά και στη 

μελέτη του ασυνείδητου.30 

Η Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική ήταν μια παγκόσμια κίνηση και οι εκπρόσωποι 

της βρίσκονταν σε συχνή ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Στη Γαλλία εκδηλώθηκε ως 

«Νέα Αγωγή», στην Ιταλία ως «Attivismo», στο αγγλοσαξονικό χώρο ως 

«Προοδευτική Αγωγή» και στην Ελλάδα ως «Σχολείο Εργασίας». Στο κίνημα της 

Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής (Reformpadagogik) στη Γερμανία 

συμπεριλαμβάνονται συνήθως μια πλειάδα κινημάτων και προτάσεων μεταρρύθμισης, 

όπως το «Κίνημα της Νεολαίας» (Jugendbewegegung), το «Κίνημα της 

Καλλιτεχνικής Αγωγής», (Kunsterziehungsbewegegung), η «Παιδοκεντρική 

Παιδαγωγική», (Padagogik vom kinde aus), το κίνημα του «Σχολείου Εργασίας» 

(Αrbeitsschulbezegung) και τα «Εξοχικά Παιδαγωγία» (Landerziehungsheime). 

To Κίνημα της Νεολαίας παρουσίαζε μια πλούσια και πολύμορφη εικόνα μέσα από 

ζωή σε κοινότητες (ομάδες ή συνδέσμους), που επέλεγαν οι ίδιοι οι νέοι. Κύρια επιδίωξη 

της κίνησης, ήταν η επιστροφή στο φυσικό και το γνήσιο. Το ισχυρότερο βίωμα ήταν το 

βίωμα της κοινότητας. Η παιδαγωγική επίδραση του, επέβαλλε κυρίως την ιδέα της 

αυτό-αγωγής των νέων και την ανάδειξη της σπουδαιότητας της κοινότητας και της 

ομάδας. Οι ιδέες αυτές εισχώρησαν στην οργάνωση του σχολείου με τη μορφή της 

σχολικής κοινότητας, επηρέασαν τη σχολική ζωή, συνέβαλλαν στην ίδρυση 

οικοτροφείων και εξοχικών παιδαγωγιών, οδήγησαν σε μια βαθύτερη κατανόηση της 

σχολικής τάξης ως κοινωνικής ομάδας, με αποτέλεσμα τη αύξηση της συμμετοχής και της 

συνυπευθυνότητας των μαθητών, και άλλαξαν τη αντίληψη για το ρόλο του δασκάλου, 

ο οποίος αντιμετωπιζόταν πια λιγότερο ως επιστήμονας και περισσότερο ως 

σύντροφος, συμπαραστάτης και βοηθός. Το Κίνημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής, στη 

δεύτερη φάση του επεδίωκε την εξέλιξη των καλλιτεχνικών δυνάμεων του παιδιού μέσα 

από μια βιωματική (και όχι νοησιαρχική) διδασκαλία, που επέτρεπε την καλλιτεχνική 

δράση και δημιουργία του παιδιού με ελεύθερη έκφραση, ερασιτεχνικό θέατρο, δημοτικό 

τραγούδι, ζωντανή μουσική. Το Κίνημα της Παιδοκεντρικής Παιδαγωγικής 

χαρακτηριζόταν από απεριόριστη εμπιστοσύνη στο παιδί, ώστε γι’ αυτήν η αγωγή να 

γίνεται «απλή εξέλιξη» και «ελεύθερη ανάπτυξη». Οι εκπρόσωποι του υποστήριζαν ότι 
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όλα θα πήγαιναν καλά, αρκεί ο παιδαγωγός να επενέβαινε όσο το δυνατόν λιγότερο 

περιοριζόμενος στο να παραμερίζει μόνο τους παράγοντες που παρενοχλούσαν τη 

εξέλιξη του παιδιού. 31  

Σύμφωνα με το Κίνημα του Σχολείου Εργασίας, το μόνο από τα κινήματα της 

Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, στο οποίο κάνει αναφορά ο Freinet στο λόγο 

του, η αγωγή πρέπει να προάγει όχι μόνο τη διάνοια, αλλά ολόκληρο τον άνθρωπο. Η 

αγωγή της βούλησης και της διαμόρφωσης χαρακτήρα, δεν μπορεί να συντελεστεί μέσω 

ενός βιβλίου, αλλά μέσω της εργασίας. Η εργασία τόσο χειρωνακτική όσο και 

πνευματική, αποτελεί γνώρισμα του ανθρώπου και χάρη σε αυτήν ο πολιτισμός του 

προοδεύει. Το σχολείο οφείλει να αναπτύσσει όχι μόνο τις πνευματικές και ηθικές 

ικανότητες, αλλά και τις σωματικές, ενώ η χειρωνακτική εργασία πρέπει να βρίσκεται σε 

στενή σύνδεση με την υπόλοιπη σχολική εργασία.32 Το Κίνημα του Σχολείου Εργασίας, 

ήταν και παραμένει για πολλούς ταυτόσημο με την Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική 

συνολικά. Μια ιδιαιτερότητα που προκαλεί αρκετή σύγχυση, είναι ότι ο όρος «σχολείο 

εργασίας» χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται με διαφορετικό νόημα, καθώς 

επικράτησαν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: H μία από αυτές πρόβαλλε «την αρχή της 

εργασίας του χεριού». Την κατεύθυνση αυτή εκπροσωπούσε ο G. Kerchesteiner, ο 

οποίος εισήγαγε την εργασία του χεριού στο σχολείο, ως μέσο της γενικής μόρφωσης 

του μαθητή και της επαγγελματικής προετοιμασίας του. Η άλλη κατεύθυνση 

εκφράστηκε με τον H. Gaudig και τον Ο.Scheiber, και εννοούσε με το Σχολείο 

Εργασίας, την «αρχή της ελεύθερης πνευματικής εργασίας».  

Ο Κerchesteiner, είχε την τύχη να ζήσει σε μια εποχή κατά την οποία εκδηλώθηκε η 

έντονη αντίθεση στο Νοησιαρχικό, Ερβαρτιανό πνεύμα αγωγής33 (αφηρημένη 

μέθοδος του Ερβαρτιανού Σχολείου) και εμφανίστηκαν νέες μεταρρυθμιστικές 

παιδαγωγικές αντιλήψεις. Ο ίδιος δεν παραλείπει να τονίζει την αξία και 

αποτελεσματικότητα του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, δηλαδή της Πολιτείας, 

για την αγωγή του ατόμου. Από την ηθική συγκρότηση της πολιτείας εξαρτά την 

προσπάθεια τελειοποίησης του ανθρώπου. Κεντρικά σημεία στην παιδαγωγικής του 

θεωρία, αποτελούν τόσο οι αρχές της ενεργητικότητας και της αυτενέργειας, όσο και η 

πολιτειακή κατεύθυνση στην αγωγή. Τέσσερις είναι οι κύριες παιδαγωγικές θέσεις 

του34:  

1. Η εργασία των χεριών, που αποτελεί τη βάση της μόρφωσης όλης της 
προσωπικότητας και είναι ισότιμη προς την πνευματική εργασία… αφού πνευματική 
και χειρωνακτική εργασία συναντιούνται και πάλι ως οι δύο συνιστώσες της 
πραγματικής μόρφωσης. 

2. Το επάγγελμα και η επαγγελματική μόρφωση, που θεωρούνται η αρχή της γενικής 
μόρφωσης. Για τους αποφοίτους του λαϊκού σχολείου που σκοπεύουν να ακολουθήσουν 
την επαγγελματική εκπαίδευση, αναπτύσσεται ο θεσμός του γενικού επαγγελματικού 
σχολείου. 

3. Η μόρφωση του ατόμου, σε υπεύθυνο, ηθικά ελεύθερο και χρήσιμο πολίτη που 
αποτελεί ένα από τους κύριους σκοπούς της αγωγής, ενώ η «κοινωνική, ηθική και 
πολιτική αγωγή» αποκτά επείγοντα χαρακτήρα και η πραγματοποίηση της επιδιώκεται 
σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής.  

4. Η αυτοτελής εργασία, που έχει μέγιστη σημασία για τη μόρφωση του ανθρώπου, ενώ 
το «Σχολείο του Μέλλοντος» στηρίζεται στην αυτενέργεια.35 
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Το Σχολείο Εργασίας επιδιώκει να εμπνεύσει στους μαθητές τη χαρά και την αγάπη για 

την εργασία, για να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες. Η εργασία εννοείται ως σκόπιμη ενασχόληση και διακρίνεται σε σωματική, 

πνευματική και παιδαγωγική εργασία. Επειδή, όμως, σύμφωνα με τον Kerchesteiner, 

οι σωματικές ιδιότητες εκδηλώνονται νωρίτερα από τις πνευματικές, το κέντρο βάρους 

των δημοτικών σχολείων πρέπει να καταλαμβάνουν οι χειροτεχνικές εργασίες και οι 

βιωματικές εμπειρίες των μαθητών, οργανωμένων σε σχολική κοινότητα με πλούσια 

σχολική ζωή. Στις εργασίες των χεριών αποδίδει ίση αξία προς κάθε αυτοτελή πνευματική 

εργασία, ενώ με την οργάνωση των μαθητών σε σχολική κοινότητα πιστεύει ότι 

συμβάλλει στη δημιουργία φιλελεύθερων πολιτών με βαθιά συναίσθηση των 

καθηκόντων τους, προς την κοινωνία και την πολιτεία. Από την έννοια της εργασίας 

προκύπτουν για τον Kerchesteiner οι εξής παιδαγωγικές λειτουργίες36: 

1. Αυτενέργεια, που περιλαμβάνει την ατομική ή ομαδική πρωτοβουλία 
2. Γνώση από εμπειρία, που κερδίζεται με προσωπική δράση και έχει σχέση με τη ζωή 
3. Εργασιακές αρετές, όπως η ισχύς της βούλησης, η διαύγεια της κρίσης, η ευαισθησία 

και η τάση για έρευνα, που απαιτούν ελευθερία δράσης και ποικιλία συνθηκών 
4. Υπέρβαση και αντίσταση, αφού η εργασία χρειάζεται συμμετοχή, συγκέντρωση, 

καταβολή δυνάμεων και βουλητική ενέργεια 
5. Αντικειμενικότητα, δηλαδή υποχώρηση του εγώ και υποταγή κάθε 

υποκειμενικότητας στην πειθαρχία του αντικειμένου  
6. Εργασία στην ομάδα, δηλαδή την ομάδα της τάξης που εργάζεται με καταμερισμένη ή 

κοινή εργασία, την τάξη στο σύνολο της ως κοινότητα εργασίας, και το σχολείο 37 

  

Επίσης, για να ορίσει τη φυσική πορεία της σκέψης στηρίζεται στη μέθοδο επίλυσης 

προβλήματος του J.Dewy και ορίζει τέσσερις φάσεις προσωπικής ανακάλυψης της 

γνώσης:  

1. Οι δυσκολίες που ανακύπτουν από την παρατήρηση ενός γεγονότος και οι ερωτήσεις 
για τον παρατηρητή 

2. Οι προσωρινές απαντήσεις που δίνονται, δηλαδή οι υποθέσεις για τη λύση των 
ερωτήσεων 

3. Η παρακολούθηση των υποτιθέμενων λύσεων, με τη βοήθεια γνωστών γεγονότων, 
κανόνων, νόμων κλπ, μέσω της αναζήτησης των συνεπειών τους για το συγκεκριμένο 
γεγονός και για τις μεταξύ τους σχέσεις  

4. Η επιβεβαίωση ή απόρριψη του τελικά αποδεκτού συμπεράσματος, ύστερα από 
σύγκριση με άλλα γνωστά γεγονότα38 

 

Ο Kerchesteiner απαιτεί κάθε εργασία που αναλαμβάνουν οι μαθητές να επιτρέπει τον 

αυτοέλεγχο του προϊόντος της εργασίας, δηλαδή την εξακρίβωση κατά πόσο κάθε 

προϊόν της εργασίας συμφωνεί προς την πραγματικότητα. Για την επιτυχία του σκοπού 

αυτού υπάρχουν δύο μέσα: o εμπειρικός αυτοέλεγχος με την εξωτερική 

παρατήρηση και ο εσωτερικός αυτοέλεγχος με την εσωτερική παρατήρηση. Η 

εξωτερική παρατήρηση ρωτά μόνο «τί έκανα» και «πώς το έκανα» ενώ η εσωτερική 

παρατήρηση ρωτά ακόμη «γιατί το έκανα». Το σχολείο εργασίας φροντίζει ώστε ο 

μαθητής σε κάθε τι που κάνει, να μπορεί να ελέγχει αν αυτό που έκανε συμφωνεί με το 

πώς και γιατί το έκανε αυτό που σκέφθηκε να κάνει.39 

Ο Gaudig, εισάγει μια νέα διάσταση στο Σχολείο Εργασίας: την ελεύθερη διανοητική 

εργασία, κορυφαίο στοιχείο της οποίας είναι η αυτενέργεια του μαθητή, η οποία 
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αποδεσμεύει τις εσωτερικές του δυνάμεις και βοηθάει την ανάπτυξη του σε 

αυθυπεύθυνη προσωπικότητα. Οι απόψεις του διαφοροποιούνται από εκείνες του 

Kerchesteiner και ως προς το σκοπό της αγωγής. Η «αυθυπεύθυνη προσωπικότητα» και 

όχι ο «χρήσιμος πολίτης» αποτελεί γι’ αυτόν σκοπό κάθε σχολείου, κάθε αγωγής και 

κάθε αυτό-αγωγής. Δηλαδή, η εξέλιξη του μαθητή σε ελεύθερη και υπεύθυνη 

προσωπικότητα, σύμφωνα με τη ιδιαίτερη φύση του και μέσα από αυτενεργό διανοητική 

εργασία ατομική και κοινοτική. 40 

Μάλιστα, ο Οtto Scheibner προσδιόρισε τη μορφωτική αξία της δημιουργικής 

εργασίας, από τα ακόλουθα έξι ψυχολογικά και τεχνικά γνωρίσματα:  

1. H σχολική εργασία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Ο μαθητής, όταν εργάζεται οφείλει 
να στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις και στην καθοδήγηση του δασκάλου. 

2. Η σχολική εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη φύση του νέου ανθρώπου και 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη των διανοητικών, βουλητικών και συναισθηματικών του 
δυνάμεων. 

3. Η σχολική εργασία, πρέπει να οικονομεί τις δυνάμεις του μαθητή, ώστε να 
αποφεύγεται η υπερκόπωση και η αποτυχία της εργασίας. 

4. Η σχολική εργασία πρέπει να συμφωνεί με την ύλη, ώστε η επεξεργασία της ύλης να 
γίνεται σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση της, για να μη θεωρείται η εργασία υπερβολικά 
ειδολογική και ψυχολογική. 

5. Η σχολική εργασία πρέπει να προσεγγίζει τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
μαθητής μαθαίνει να εργάζεται πνευματικά, ώστε αργότερα να μπορεί να εργάζεται 
αυτόνομα. 

6. Η σχολική εργασία πρέπει να οδηγεί σε ασφαλή και γόνιμα αποτελέσματα.41 

 

και διατύπωσε την κύρια μορφή της πορείας της εργασίας, η οποία διατάσσεται στις 

εξής βαθμίδες:  

1. Διατυπώνεται ο σκοπός της εργασίας ή η βούληση αναλαμβάνει και κατανοεί κάποιο 
πρόβλημα εργασίας. 

2. Αναζητούνται τα μέσα της εργασίας, ετοιμάζονται, εξετάζονται ως προς τη χρήση 
τους, επιλέγονται και κατατάσσονται. 

3. Σχεδιάζεται κάποια οδός εργασίας και υποδιαιρείται σε τμήματα 
4. Εκτελούνται τα επιμέρους τμήματα της εργασίας, ως ανεξάρτητα μέρη και 

συνδέονται μεταξύ τους 
5. Συλλαμβάνεται το αποτέλεσμα της εργασίας, εξετάζεται, κρίνεται, εμπεδώνεται, 

κατατάσσεται, εφαρμόζεται. 42 
 

Τέλος, όσον αφορά τα Εξοχικά Παιδαγωγεία, (όπως και οι Σχολικές Κοινότητες), ως 

τόποι συμβίωσης και συνεργασίας, με τις συντροφικές σχέσεις δασκάλων και μαθητών, 

τις τακτικές συνελεύσεις, αλλά και με την ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη της 

αυτενέργειας και της αυτό-μόρφωσης των μαθητών, οδηγούσαν συστηματικά στην 

αμοιβαία κατανόηση, στην αλληλοαποδοχή και στην ανάπτυξη δημοκρατικής πολιτειακής 

αγωγής, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονταν με ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, 

μολονότι επιδιωκόταν η ομοφωνία. Αυτός που σκεπτόταν διαφορετικά δεν έπρεπε να 

κατανικηθεί, αλλά να πεισθεί με επιχειρήματα. Οι συνεδριάσεις καταγράφονταν σε 

βιβλίο πρωτοκόλλων και οι αποφάσεις σε ειδικό βιβλίο, που είχε την ισχύ «βιβλίου 

νόμου» για το σχολείο43…. Όμως ο σκοπός της αγωγής στο Εξοχικό Παιδαγωγείο είναι 

«εθνικός», «κοινωνικός», «ηθικός» και «θρησκευτικός»:44 
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«Στα «Γερμανικά Εξοχικά Παιδαγωγεία», όφειλε να ευδοκιμεί μια νεολαία υγιής στο σώμα και 
την ψυχή, πολύ ευαίσθητη, καθαρά σκεπτόμενη, δραστήρια νεολαία, μακριά από την πόλη, στη 
ησυχία του δάσους και των βουνών, μια νεολαία η οποία αγαπά το Θεό, την πατρίδα, το 
συνάνθρωπο, σέβεται κάθε υψηλό και ευγενικό και χαίρεται κάθε ωραίο και καλό. Τα 
οικοτροφεία όφειλαν να γίνουν δεύτερη πατρίδα. Σε αυτά όφειλε να ασκείται αγωγή, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι υπάρχουσες καταβολές και δυνάμεις του σώματος, του 
συναισθήματος της βούλησης, της λογικής όφειλαν να φτάσουν σε μια υγιή, ελεύθερη και 
χαρούμενη ανάπτυξη, ώστε με αυτές κάποτε να υπηρετηθεί επιτυχώς το έθνος, η βασιλεία του 
Θεού.» (Lietz) 

 

Από την εκτενή αυτή αναφορά τόσο στα Κινήματα της Μεταρρυθμιστικής 

Παιδαγωγικής, όσο και ειδικότερα στο Σχολείο Εργασίας, μπορούμε να σημειώσουμε 

τα εξής σημεία που θεωρούμε ότι επηρέασαν τον Célestin Freinet, στο παιδαγωγικό 

του έργο: 

 Η αξία της εργασίας 

 H βιωματική διδασκαλία, που υποκαθιστά τη νοησιαρχική μαθησιακή 
διαδικασία 

 Η αντίθεση στην αφηρημένη μέθοδο του παραδοσιακού σχολείου 

 Η σύνδεση χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας 

 Ο ρόλος του δασκάλου ως συντρόφου, συμπαραστάτη, και βοηθού 

 Η αγωγή ως υποκινητής της ελεύθερης ανάπτυξης του παιδιού 

 Η πολιτειακή κατεύθυνση στην αγωγή 

 Η σημασία της αυτενέργειας, της προσωπικής δράσης και της εμπειρικής 
μάθησης 

 Ο εμπειρικός αυτοέλεγχος με την εξωτερική παρατήρηση και ο εσωτερικός 
αυτοέλεγχος με την εσωτερική παρατήρηση 

 Η πορεία προσωπικής ανακάλυψης της γνώσης 

 Οι αρχές που διέπουν τη σχολική εργασία 

 Η οργάνωση των μαθητών σε σχολική κοινότητα 

 

Όμως, όπως ο Freinet αναφέρει στο λόγο του, η ανάγκη απόδειξης της φιλοπατρίας, 

μάλλον αφομοίωσε και ακρωτηρίασε, μέρος της παιδαγωγικής αυτής προσπάθειας, η 

επιρροή της οποίας είναι εμφανής στο έργο του, ενώ σε άλλο άρθρο του θεωρεί το 

Γερμανικό Σχολείο Εργασίας μάλλον μικροαστικής νοοτροπίας, και σχολείο εικόνας45: 

 «Το σχολείο εργασίας δεν είναι παρά μια «ετικέτα», ενώ η σημασία του ποικίλλει ανάλογα με 
το πνεύμα όσων τη χρησιμοποιούν. Αυτή η έκφραση που κυρίως ο Gauding και ο 
Kerchensteiner, είχαν εισάγει στα σχολεία, προκειμένου να περιγράψουν κάποιες 
παιδαγωγικές πρακτικές βασισμένες κυρίως στη χειρωνακτική εργασία. Σίγουρα επρόκειτο για 
αξιέπαινη προσπάθεια, αφού έδινε ένα νέο ρόλο στο σχολείο, μετεπαναστατικά, κατευθύνοντας 
το προς την ελεύθερη εργασία. Και επρόκειτο για αστικά σχολεία μεταρρυθμισμένα και 
τελειοποιημένα, από τα οποία, χάρη στην Επανάσταση μάλιστα, προέκυψαν, και τα 
Ελευθεριακά Σχολεία του Αμβούργου. Όμως, το πνεύμα του σχολείου δεν άλλαξε. Αυτός ο 
«μετασχηματισμός» χρειάζεται λίγο πολύ μια μακρά περίοδο κρίσης, μια αληθινή επανάσταση, 
που θα επαναπροσδιορίσει το θεσμό του σχολείου, αυτό ακριβώς το οποίο περιέγραψε ο Max 
Tep με λεπτομέρεια στο άρθρο του «Νέο Σχολείο». Το Γερμανικό Σχολείο Εργασίας δεν παύει 
να διατηρεί τη μεταρρυθμιστική αλλά και μικροαστική συγχρόνως αντίληψη του Νέου Σχολείου 
και δεν μιλώ με περιφρόνηση. Χαρακτηρίζει ένα μόνο στάδιο. Το γερμανικό σχολείο είναι 
Illustrierschule, δηλαδή ένα σχολείο εικόνας, όπως το ονομάζει ο Blonsky, όπου τελικά 
διευκολύνεται η εκμάθηση της καπιταλιστικής κουλτούρας.» (Célestin Freinet) 
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Επίσης, γνωρίζουμε πως επισκέφτηκε, τον Αύγουστο 1922, τα Ελευθεριακά Σχολεία 

του Αμβούργου, η αξία των οποίων εντοπιζόταν στο ότι είχαν εφαρμόσει ένα 

επαναστατικό σχέδιο εκπαίδευσης, αλλά αν και συγκράτησε τη σημασία της εμπλοκής 

των γονέων στη σχολική οργάνωση, η λειτουργία αυτού του σχολείου χωρίς 

περιορισμούς δεν ταίριαζε στο Freinet. Παρόλο, που έβλεπε με συμπάθεια τις διάφορες 

προσπάθειες επινόησης παιδαγωγικών πρακτικών, δεν έβρισκε, ωστόσο ένα μοντέλο 

που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο γαλλικό σχολείο της δεκαετίας του ’20: «Το 1925 

έψαξα στα διάφορα κινήματα του Μοντέρνου Σχολείου (….). Oι εμπειρίες που πολλοί είχαν 

από ένα Μοντέρνο Σχολείο, και τις οποίες συχνά παρουσίαζαν, ήταν εμπειρίες οι οποίες 

δεν ταίριαζαν σε ένα χώρο σαν το δικό μας»46. ( θα πει σε συνέντευξη του το 1961). 

1.4 H επίδραση του Ενεργητικού Σχολείου του Ferrière και της Σοσιαλιστικής 

Αγωγής 

 Επιστρέφοντας στο λόγο του Freinet, «Για ένα προλεταριακό σχολείο. Το 

τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού σχολείου», βλέπουμε τη μεγάλη ανησυχία 

του για το γεγονός, ότι «αν οι μεγάλοι παιδαγωγοί υπήρξαν γενικά ένθερμοι 

επαναστάτες, που ενδιαφέρονταν κυρίως για την ανάπτυξη του παιδιού με την 

ανθρώπινη έννοια χωρίς να ανησυχούν για τα διάφορα απρόοπτα, δε συνέβη το ίδιο με 

εκείνους που, σκλάβοι της κοινωνίας, ερμήνευσαν τις θεωρίες τους έτσι που να 

υπηρετούν ταπεινά την υφιστάμενη κοινωνική τάξη πραγμάτων», ενώ θεωρεί πως «όταν 

ορισμένοι από αυτούς τους μισθωτούς παιδαγωγούς ήθελαν να θυμηθούν τα διδάγματα 

και το παράδειγμα των δασκάλων τους, υπήρχε το κράτος που ήξερε να τους επαναφέρει 

πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα». Πιστεύει ότι πέρα από το γεγονός, πως το κράτος 

«έχει αυτή τη στρατιά των εκπαιδευτικών, που είναι στην υπηρεσία του, για να 

επηρεάσει την εκπαίδευση και να επιβάλλει το καπιταλιστικό πνεύμα, υπάρχουν πολύ 

βαθύτερες, εξίσου καθοριστικές αιτίες που συνωμοτούν ενάντια σε ένα ελεύθερο και 

ανθρώπινο σχολείο εργασίας»: 

 η γενική αποστροφή για την εργασία (σε μια κοινωνία όπου η εργασία 
δεν αρκεί για να ζήσει κανείς) 

 η καπιταλιστική τσιγγουνιά (για κάθε τι που είναι απλά ανθρώπινο) 

 η καπιταλιστική αταξία (που στις ηττημένες χώρες π.χ. Αυστρία, 
Γερμανία, καταστρέφει το σχολείο, προσπαθώντας να οδηγήσει στην 
παρακμή και τις άλλες χώρες, εκτός αν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να 
αποκαταστήσουν την κοινωνική τάξη.)  

  

Σύμφωνα με το Freinet, «η παρακμή και ο θάνατος του σχολείου αποτελούν συνέπεια 

της εκπληκτικής ανάπτυξης του καπιταλισμού. Είναι για να καταλήξει σε αυτό το 

αδιέξοδο που το δωρεάν και υποχρεωτικό σχολείο, για μισό περίπου αιώνα εκπαιδεύει 

τους εργαζόμενους. Μπροστά σε αυτήν τη αποτυχία, καταλαβαίνουμε επιτέλους τον 

κίνδυνο που υπάρχει σε μια εκπαίδευση, που πορεύεται ενάντια στην ανθρώπινη πρόοδο. 

Βλέπουμε ότι δεν αρκεί πια να αναπτύσσουμε, να βελτιώνουμε, να μεταρρυθμίζουμε την 

εκπαίδευση – όπως λέει και ο Ferrière, μολονότι δεν είναι κομμουνιστής - πρέπει να την 

επαναστατικοποιήσουμε.» 



  

29 
 

Ο Freinet είναι στρατευμένος πολιτικά, κάτι που μαρτυρεί το προπαγανδιστικό 

ύφος των γραπτών του, όπως και ο τίτλος «Για ένα προλεταριακό σχολείο».47 Όπως 

οι ουτοπιστές σοσιαλιστές, ή όπως οι σοσιαλιστές Μαρξιστές, υιοθετεί την ιδέα της 

παραγωγικής εργασίας και μιας διδασκαλίας πολυτεχνικού χαρακτήρα για την 

εξέλιξη των παιδιών, μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτά θα 

προστατεύονται απέναντι σε μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας και απέναντι στην 

αλλοτριωτική μερική απασχόληση, ενώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σύνδεση του με 

το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατά το μεσοπόλεμο, επικεντρώνεται κυρίως στην 

υιοθέτηση από την πλευρά του, της ιδέας μιας απελευθερωμένης παραγωγικής 

εργασίας (πέραν της αποδοχής της ιδέας μιας κοινωνίας που αρνείται τον πόλεμο)48. 

Είναι σημαντικό επίσης, να γνωρίζουμε πως ο Freinet προσχώρησε τελικά στο 

Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας το 1927 (και αποχώρησε τo 1948, και μάλιστα 

ακολούθησε πολεμική εναντίον του Κινήματος Freinet, στις αρχές της δεκαετίας του 

’50, μεταξύ 1950-1953, από ορισμένους διανοούμενους του κόμματος), ενώ ήταν από 

τους πρώτους δυτικούς που επισκέφτηκαν την νέα ΕΣΣΔ, ως προσκεκλημένοι του 

Πανρωσικού Συνδικάτου των Εργαζομένων στην Εκπαίδευση, το καλοκαίρι του 

192549, δηλαδή λίγο μετά αφού δημοσιεύτηκε το κείμενο αυτό, το οποίο, όπως και άλλα 

κείμενα του, που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο, δείχνει ξεκάθαρα τον 

παιδαγωγικό προσανατολισμό του προς τη Σοσιαλιστική Αγωγή ή τουλάχιστον 

προς κάποια βασικά σημεία της, όπως η παραγωγική εργασία και η πολυτεχνική 

εκπαίδευση. Το γεγονός ότι σύχναζε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχε 

δημιουργήσει η νέα Ρωσική Επανάσταση, τροφοδότησε ουσιαστικά τη σκέψη του 

σχετικά με τις αρχές, π.χ. το θέμα της παραγωγικής εργασίας στην εκπαίδευση των 

παιδιών και του ρόλου της πραγματικής εργασίας στο σχολείο.50  

Πριν περάσουμε στη Σοσιαλιστική Αγωγή, στο βαθμό φυσικά που επηρέασε το 

Freinet, θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά σε κάποιες βασικές αρχές της θεωρίας του 

Eλβετού51 Adolphe Ferrière. Ο Ferrière υιοθέτησε και υποστήριξε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διανοητικής του αναζήτησης την Αρχή της Επανακεφαλαίωσης (των 

σταδίων ζωής του ανθρώπου) που ονόμαζε βιογενετικό νόμο: η ανάπτυξη κάθε 

ανθρώπινου όντος περνά μέσα από στάδια τα οποία αναπαράγουν τα στάδια του είδους. 

Θεωρούσε αυτό το ανθρώπινο φαινόμενο ως μια δυναμική διαδικασία, μια διαδικασία 

ανύψωσης. Κάθε ανθρώπινη ανάπτυξη, στην κλίμακα του είδους όπως και στην 

κλίμακα των ατόμων, είναι αυθόρμητη προσπάθεια αυτοδημιουργίας με σκοπό την 

αύξηση της ικανότητας του πνεύματος. 52 Σύμφωνα με τον J.Testanière, η επίδραση της 

Νέας Αγωγής (του αντίστοιχου δηλαδή κινήματος της Μεταρρυθμιστικής 

Παιδαγωγικής στη Γαλλία), αν και δεν εμπεριέχεται στην πολιτική προβληματική του 

Freinet και των ανθρώπων γύρω από αυτόν, ωστόσο, ήταν σημαντική. Επρόκειτο 

δηλαδή, για τη διάδοση εμπειριών σχετικά με τα Νέα Σχολεία από το Διεθνές Γραφείο 

των Νέων Σχολείων, που οργανώθηκε από τον Ferrière, ήδη από το 1899, και για την 

εμφάνιση κειμένων των θεωρητικών μιας νέας αντίληψης για το παιδί και την 

παιδαγωγική στις αρχές του 20ου αιώνα (η Διεθνής Ενωση για τη Νέα Αγωγή, που 

ιδρύθηκε το 1921).53 Ο Ferrière, πάντως, χρησιμοποιώντας μεθόδους ψυχολόγου, από 

το 1912 ανέλαβε να κάνει απολογισμό των χαρακτηριστικών ενός σχολείου, που θα 

δικαιούταν το χαρακτηρισμό Νέο. Το 1915 δημοσιεύτηκε η τελική μορφή των Τριάντα 

Σημείων (Σημ. Ερευν: Αντίστοιχα τριάντα είναι και οι Σταθερές του Freinet, τις 

οποίες θα αναλύσουμε διεξοδικά στο τέλος του ΚΕΦ.II, αλλά και αποτελούν μέρος του 
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ερωτηματολογίου που δόθηκε στους Έλληνες Εκπαιδευτικούς), που επρόκειτο για 

πορτραίτο των σχολείων, τα οποία ο ίδιος ο Ferrière χαρακτήριζε εργαστήρια 

πρακτικής παιδαγωγικής. Η διανοητική εκπαίδευση συναρτάται αρμονικά με τις υλικές 

και κοινωνικές δραστηριότητες: δραστηριότητες στην ύπαιθρο, χειρωνακτική εργασία, 

κυρίως αγροτική και κηπευτική, φυσική γυμναστική, εκδρομές που εναλλάσσονται με 

σχολικές δραστηριότητες. Αυτές έδιναν προτεραιότητα στην ατομική πρωτοβουλία και 

τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Γύρω από τα κέντρα ενδιαφέροντος 

περιστρέφονται ο φυσικός αυθορμητισμός και η φυσική περιέργεια των παιδιών, ενώ 

κατασκευάζονται και συστηματοποιούνται τα μαθήματα. Η «ηθική αγωγή» παρέχεται 

στο κέντρο μιας ομάδας, όπου εφαρμοζόταν η αυτοκυβέρνηση/αυτοδιοίκηση, η οποία 

γινόταν αντιληπτή ως σχετική αυτονομία των μαθητών, ενώ ο καταμερισμός των 

εργασιών και των ευθυνών επέτρεπε την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής 

αλληλοβοήθειας. Και οι έφηβοι καλλιεργούσαν την πρακτική τους λογική μελετώντας 

τους φυσικούς νόμους της πνευματικής, ατομικής και κοινωνικής προόδου, με σημείο 

εκκίνησης από τη δική τους εμπειρία στο σχολείο. Ο Ferrière, ήταν πρωτίστως ένα είδος 

κοινωνιο-βιογενετικού ψυχολόγου, που αναζητούσε μια τελική εξήγηση ερμηνεία 

της ανάπτυξης που γινόταν αντιληπτή ως πρόοδος.54  

Το σχολείο του Ferrière, είναι το Ενεργητικό Σχολείο, που έχει ως βάση του τη 

δραστηριότητα των μαθητών και τη χειρωνακτική εργασία, κάτι όμως στο οποίο δε 

θέλει να περιοριστεί μόνο ο Freinet55:  

«Χρειάστηκε να έλθει η άνοδος του προλεταριάτου στη Ρωσία, για να προσπελαστεί το εμπόδιο 
που το Αστικό Kράτος έθετε σαν όριο στην ανάπτυξη καλύτερων νέων σχολείων και να τεθεί 
θαρραλέα η εργασία, σαν βάση όλου του σχολικού συστήματος. Να όμως που επηρμένοι 
από τις προκαταλήψεις της κάστας τους, οι διανοούμενοι διαμαρτύρονται. Πώς; Να περιμένουμε 
από τη χειρωνακτική εργασία, όσο το δυνατόν πιο παραγωγική, μία επαρκή ανάπτυξη του 
ανθρώπου, την ίδια στιγμή που ο πολιτισμός απαιτεί μια διανοητική προσπάθεια όσο το 
δυνατόν πιο έντονη; Ti ουτοπία για αυτούς, τι τρέλα! 
 Αυτήν την ουτοπία εμείς υπερασπιζόμαστε.  
 Σίγουρα, η χειρωνακτική εργασία δεν είναι τα πάντα. Όμως εμπλέκει σε λανθάνουσα μορφή, 
τόσο τη φυσική όσο και τη διανοητική προσπάθεια, που είναι απαραίτητες για τη αρμονική 
ανάπτυξη του ανθρώπου. Και με αυτή την αρμονία, πρέπει να αντικαταστήσει η νέα κοινωνία 
τη σημερινή δυσαρμονία.  
Η εργασία εξυπηρετεί την ανάγκη δημιουργίας και δράσης του παιδιού, ενώ το κάνει να 
συνειδητοποιεί τον κοινωνικό του ρόλο. Αντίθετα από τη σημερινή εκπαίδευση που είναι 
καταπιεστική και βασισμένη σε βιβλία, η εργασία προσαρμόζεται αξιοθαύμαστα στη φύση 
του παιδιού. Πρέπει φυσικά να γίνεται σε ατμόσφαιρα αλληλοβοήθειας και ελευθερίας, που 
να επιτρέπει την αυθόρμητη δημιουργία, στους κόλπους της κοινότητας, μέσω του 
καταμερισμού της εργασίας, χρησιμοποιώντας στο έπακρο τις ατομικές δεξιότητες.  
 Έτσι, η εργασία ωθεί τους μαθητές να μελετήσουν μόνοι τους ή μέσω των ενηλίκων μόνο βέβαια 
όταν νιώθουν την επιτακτική ανάγκη, λόγω της πολυπλοκότητας των ερωτήσεων που μάλιστα 
προκαλούν απόγνωση στους φοιτητές σήμερα.  
Η εργασία προετοιμάζει την κοινωνική αρμονία μέσω της ατομικής ισορροπίας. Αποτελεί 
ερέθισμα για την αφαιρετική μελέτη, ενώ αποτελεί και ανεκτίμητο παράγοντα για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και την κοινωνικότητα». (Célestin Freinet) 
 

Στο άρθρο του Το Σχολείο Εργασίας (που χρονολογείται τη ίδια περίοδο με το «Για 

ένα προλεταριακό σχολείο», δηλαδή το 1924) ο Freinet προσδιορίζει πως «έχουμε 

καθήκον μας να ορίσουμε το προλεταριακό σχολείο», ενώ εξηγεί πως «το τελευταίο 

στάδιο του σχολείου θα είναι η εισαγωγή στη σημερινή διαίρεση της εργασίας που 

χαρακτηρίζεται από τη μηχανοκρατία», και θεωρεί πως «αυτό το σχολείο πρέπει να είναι 
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ένα παρακλάδι της παραγωγής». Δηλαδή, δεν πρόκειται για εργασία με την καθαρά 

σχολική έννοια, αλλά περί μιας εργασίας παραγωγικής, της μόνης που θα μπορούσε 

να έχει σημασία εκτός σχολείου. Ο Freinet επιθυμεί μια μετάβαση από την εργασία, 

με τη σχολική έννοια του όρου – «που εγείρει δηλαδή την αφαιρετική σπουδή» - στην 

παραγωγική εργασία. Ο τόπος όπου μπορεί να λάβει χώρα η μετάβαση αυτή 

είναι το σχολείο. Μόνο έτσι, η εργασία θα γίνει παράγοντας για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αλλά και την κοινωνικότητα του παιδιού. Αυτό είναι που θα τον 

οδηγήσει το 1946 να εκδώσει την Aγωγή της Εργασίας (Σημ. Ερευν: στο οποίο 

συνοψίζει πολλές από τις ιδέες του στα διάφορα άρθρα που έγραψε στη δεκαετία του 

’20). Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πως θα βγουν τα παιδιά από το σχολείο, ενώ 

προσπαθεί να συμφιλιώσει τις έννοιες εργασία και παιχνίδι. Η δυσκολία μάλιστα την 

οποία ο Freinet καλείται να αντιμετωπίσει, δεν περιορίζεται στο σχολείο αυτό καθ’ 

αυτό αλλά θέτει σε αμφισβήτηση το όριο που χωρίζει το σχολείο από τον 

εξωσχολικό χώρο. Για το λόγο αυτό, ακολουθώντας το «σύνθημα» του Ferrière, ο 

Freinet προτείνει να «ανοίξει το σχολείο προς τη ζωή». Αυτό όμως που μένει προς 

εξέταση, είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας πρότασης στο εσωτερικό του σχολείου. 56 

Επιστρέφοντας λοιπόν πάλι στον Ferrière και στο Ενεργητικό Σχολείο (1922), ο 

τελευταίος μάλλον δίνει την απάντηση: «Το Ενεργητικό Σχολείο δεν ενδιαφέρεται να 

δώσει μαθήματα ηθικής ex cathedra, αλλά να δημιουργήσει ένα κοινωνικό περιβάλλον 

τέτοιο, που να ευνοεί τις άμεσες εμπειρίες των μαθητών. Δεν υπάρχει τίποτα, που να 

ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, χωρίς την οποία κάθε έννοια 

ηθικής δεν μοιάζει παρά με καπνό, από την από κοινού εργασία – δηλαδή, όχι να κάθεται ο 

ένας δίπλα στον άλλον αλλά να βρίσκονται σε συνεργασία μεταξύ τους, όπως και την από 

κοινού μέριμνα για τη σωστή λειτουργία ενός κοινωνικού οργανισμού.» 57 

 Όμως, ο Ferrière, απαριθμώντας τις βασικές λειτουργίες κατά τις διάφορες φάσεις 

τόσο της παιδικής ηλικίας όσο και της ανθρωπότητας (Σημ. Ερευν: τις οποίες μάλιστα 

και αντιστοιχεί μεταξύ τους58), έδινε την εντύπωση ότι παρουσίαζε ως κατώτερα στάδια 

της προόδου, τον τρόπο σκέψης των λαϊκών τάξεων, καθώς αυτές παρέμεναν 

εγκλωβισμένες σε ένα ψυχολογικό τύπο, ο οποίος θα μπορούσε να εξηγήσει και να 

νομιμοποιήσει λογικά αυτήν την ιστορική τους υποταγή στις κυρίαρχες τάξεις, αλλά και 

τον στιγματισμό τους, ως κατάλοιπων μιας ανθρωπότητας που βρίσκεται σε νηπιακή 

κατάσταση. Σύμφωνα με τον Daniel Hameline στο «Δεκαπέντε Παιδαγωγοί», ίσως ο 

Ferrière, να είχε προβλέψει την αντίφαση μέσα στην οποία ο μαρξισμός επρόκειτο να 

βυθιστεί: «ότι η ίδια η έννοια της προόδου είναι ασύμβατη με αυτή της ισότητας, αφού σε 

κάθε πορεία υπάρχουν κάποιοι που προηγούνται και άλλοι που έπονται, ενώ αν γίνει 

δεκτό ότι οι μάζες διαμορφώνουν ιστορία, το Κόμμα, είναι αυτό που αποτελεί την 

προηγμένη ελίτ και o μπολσεβικισμός αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα κυνικό ελιτισμό.» Ο 

Ferrière μετρίαζε την ψυχολογία της ελίτ, μέσω μιας στρατευμένης αλληλεγγύης και 

ενός ουμανισμού της πνευματικής ενέργειας, η οποία μεταδιδόταν ισότιμα σε 

όλους.59  

Η πολιτική διαφωνία του συγγραφέα του «Σχολείου του Λαού» με το συγγραφέα του 

«Ενεργητικού Σχολείου» είναι εμφανής. Το Σχολείο του Λαού υιοθετεί πολλά από το 

Ενεργητικό Σχολείο60:  

 κατάργηση του ex cathedra μαθήματος 

 ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας  
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 χρήση των κέντρων ενδιαφέροντος και εφόρμηση της μαθησιακής διαδικασίας 
με βάση την προσωπική εμπειρία των μαθητών 

 ενθάρρυνση του φυσικού αυθορμητισμού και της φυσικής περιέργειας των 
παιδιών 

 σχετική αυτονομία των μαθητών 

 καταμερισμός εργασιών και ευθυνών  

 αλληλοβοήθεια 

 άνοιγμα του σχολείου στη ζωή 
 

Επίσης, η Αρχή της Επανακεφαλαίωσης (των σταδίων ζωής του ανθρώπου και του 

παιδιού) του Ferrière, επηρέασε τον Freinet στη Φυσική Μέθοδο που 

χρησιμοποιούσε, αφού τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες τους μιμούνταν 

και ανακάλυπταν ταυτόχρονα τα διάφορα στάδια συγκρότησης της 

ανθρώπινης κοινωνίας π.χ. τα παιδιά στην ταινία- σύμβολο του Κινήματος Freinet, 

στο «Σκασιαρχείο», βγαίνοντας από το σχολείο για να πάρουν συνέντευξη από 

διάφορους επαγγελματίες όπως τον σιδηρουργό, τον χτίστη, τον επιπλοποιό κλπ, κάνουν 

τις απαραίτητες νοητικές συνδέσεις, και αντιλαμβάνονται τόσο τους λόγους για τους 

οποίους δημιουργήθηκαν τα διάφορα επαγγέλματα όσο και τις διαδοχικές φάσεις στην 

εξέλιξη της κοινωνίας. Όμως η βασική διαφορά με το Ενεργητικό Σχολείο του 

Ferrière, είναι πως ο Freinet ενδιαφερόταν να δώσει ένα προλεταριακό 

προσανατολισμό στο σχολείο, δίνοντας έμφαση στην πολυτεχνική εκπαίδευση και 

την παραγωγική εργασία, ακολουθώντας τα πρότυπα των Ρωσικών σχολείων της 

εποχής.  

Στο κείμενο του Το Σχολείο Εργασίας (1924), ο ίδιος ο Freinet, γράφει :  

«Η πρακτική του σχολείου εργασίας ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Το ρωσικό σχολείο, που 
μόνο αυτό, μπορεί να έχει αποδεικτικά αποτελέσματα, δεν υπάρχει παρά εδώ και μερικά χρόνια, 
και σε συνθήκες οικονομικές συχνά δύσκολες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε ότι 
μπορούμε να ακολουθήσουμε μια καθορισμένη γραμμή στην εκπαίδευση. Όμως, από την άλλη 
εκεί μπορούμε να βρούμε τον πιο πιθανό δρόμο που οδηγεί στο σχολείο το μέλλοντος. 
Μάλιστα, μπορούμε πιο εύκολα σε σχέση με το ρωσικό σχολείο, να συνεχίσουμε – και να 
προσαρμόσουμε στη νέα κοινωνία διάφορες πρακτικές των Νέων Σχολείων στη δυτική 
κοινωνία. 
Όπως η σχολική κοινότητα δοκιμάστηκε πρώτα πειραματικά, στα σχολεία αυτά για να βρει 
επιτέλους την τελική της έκφραση στο επαναστατικό ρωσικό σχολείο, έτσι και το Σχολείο 
Εργασίας μας φαίνεται η φυσική κατάληξη των προσπαθειών, των επαναστατημένων 
παιδαγωγών της Δύσης….  
Όλοι αναγνωρίζουν την διανοητική και ηθική αξία της εργασίας. Αυτό που μένει είναι να 
βρούμε τους τρόπους της πρακτικής αυτής, οι οποίοι χρειάζεται ακόμη να δοκιμαστούν 
πειραματικά και να τεθούν σιγά-σιγά σε εφαρμογή. Γιατί δεν θέλουμε απλώς να βάλουμε το 
παιδί, μπροστά στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων μηχανών. Μάλιστα, ακόμη περισσότερο, 
εφόσον η εργασία δεν αποτελεί τον σκοπό της Εκπαίδευσης, αλλά μέσο για να φτάσουμε 
στον επιθυμούμενο στόχο, δηλαδή το να αναπτύξουμε τη ζωτική και κοινωνική δύναμη 
του ατόμου, πρέπει να προσαρμοστεί στην εντέλεια στο πνεύμα των παιδιών προς 
αγωγή.  
Γι αυτό το λόγο έφτασε η ώρα να εγκαταλείψουμε τις αποσπασματικές εργασίες –που 
εμπεριέχουν περισσότερο παιχνίδι παρά εργασία - με τις οποίες συνήθως «απασχολούσαμε» τα 
παιδιά, προκειμένου να τα προσανατολίσουμε προς μια αληθινή εργασία, το σκοπό της 
οποίας, μπορούν και αντιλαμβάνονται….  
Το τελευταίο στάδιο του σχολείου θα είναι η μύηση στη σημερινή διαίρεση της εργασίας, 
η οποία χαρακτηρίζεται από τη μηχανοκρατία. Όμως μια τέτοια εκπαίδευση δεν θα πρέπει να 
γίνει πρόωρα, αλλά να υπάρξει σύγκλιση με τις ανάγκες των μαθητών που έχοντας προσπελάσει 
τα προηγούμενα στάδια, θα φτάσουν ηθελημένα στη σπουδή των πολύπλοκων μηχανών. Αυτή 
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δε η σπουδή δεν θα πρέπει να γίνει με τρόπο θεωρητικό. Οι μαθητές θα συνεργαστούν για 
την κατασκευή, αλλά και την εγκατάσταση των μηχανών που θα είναι χρήσιμες στις 
εργασίες της κοινότητας: απλή ατμομηχανή, αντλία δυναμο-ηλεκτρική κλπ Μόνο έτσι θα 
οικειοποιηθούν τη χρήση των τελειοποιημένων εργαλείων τα οποία θα κληθούν να 
χρησιμοποιήσουν στα εργοστάσια.  
Άραγε, ένα τέτοιο σχολείο εργασίας θα περιοριστεί τελικά μόνο στη σπουδή της μηχανοκρατίας, 
όπως πολλοί φοβούνται; Πιστεύουμε πως αυτή είναι μια θεώρηση εντελώς υλιστική, και αντάξια 
μόνο ενός καθεστώτος που αποσκοπεί στο καπιταλιστικό κέρδος. Η σπουδή και η μάθηση της 
εργασίας δεν έχουν σαν μοναδικό σκοπό την καλύτερη απόδοση αυτής της εργασίας 
στην κοινωνία – κάτι που φυσικά είναι απαραίτητο και σε ένα προλεταριακό καθεστώς. Ο 
σκοπός παραμένει, και είναι δίχως άλλο η ανάπτυξη του ατόμου. Αυτό που θέλουμε είναι 
η μάθηση της εργασίας και της ζωής μέσω της εργασίας και όχι μέσω των βιβλίων…..  
Προσπαθούμε να οργανώσουμε – με βάση ένα άλλο πρόγραμμα- τη μάθηση. Όμως πέρα 
από κάποιες πρωτοβουλίες πολύ ενδιαφέρουσες, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν…. Τι θα 
έκανε για παράδειγμα για την εκπαίδευση των εφήβων μια κυβέρνηση προλεταριακή; Για το 
μεγαλύτερο μέρος των μέτρια προικισμένων, η σχολική πράξη τελειώνει στα δεκατέσσερα ή 
δεκαπέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούν επαγγελματικά οι νέοι εργάτες: άλλοι θα 
πάνε σε ειδικά σχολεία και άλλο θα κάνουν πρακτική σε εργοστάσια. Όμως, η χειρωνακτική 
εργασία δεν θα πρέπει να μονοπωλήσει τις δραστηριότητες τους. Χρειάζεται να υπάρχει η 
σύνδεση την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από την πρώιμη παιδική ηλικία μεταξύ 
σχολείου και εργασίας να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ενώ η χειρωνακτική 
εργασία θα πρέπει η ευκαιρία και η αφορμή της διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης του 
ανθρώπου. Η λύση για τη σύνδεση αυτή πρέπει να διερευνηθεί κι άλλο. Γιατί δεν περιορίζεται 
στο μάθημα που απλά διαδέχεται την εργασία στο εργαστήριο.  
Η ανάπτυξη του ατόμου πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της ίδιας του εργασίας, αλλά και 
στενά δεμένη μαζί της. Πρόκειται πάντα δηλαδή για το πρόβλημα της προσαρμογής (της 
εργασίας). Μόνο όμως υπό την προϋπόθεση αυτή θα μπορούν οι νέοι να δείξουν 
ενδιαφέρον τόσο στην εργασία όσο και στην εκπαίδευση τους, αντί να τα βλέπουν και τα 
δύο με απέχθεια όπως συμβαίνει σήμερα.  
Για την εκμάθηση μάλιστα του ίδιου του επαγγέλματος, θα πρέπει να θυμηθούμε τη συμβουλή 
του Lenin: «κάθε προλετάριος χρειάζεται να μαθαίνει όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα 
επαγγέλματα, ώστε να μπορεί να πολεμήσει τη μονοτονία ορισμένων επαγγελμάτων, αλλά και η 
ίδια η προλεταριακή οικονομία να γίνει πιο ευέλικτη. 61» (Célestin Freinet)  
 

Θα ήταν αδύνατον να κατανοήσουμε άλλη μία συνιστώσα της Παιδαγωγικής αλλά 

και των Τεχνικών Freinet, αν δεν λάβουμε υπόψη και κάποιες βασικές αρχές της 

Σοσιαλιστικής Αγωγής, η οποία προτείνει το μοντέλο της Πολυτεχνικής 

εκπαίδευσης ως στοιχείου ανάπτυξης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, ενώ προέκυψε 

από τον παιδαγωγικό προβληματισμό του Marx και του Engels για τη σχέση 

εκπαίδευσης με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την εργασία. Αφού κατά την 

μαρξιστική αντίληψη, η εργασία δημιούργησε τον άνθρωπο, η εργασία ως στοιχείο 

παραγωγής αποβαίνει στοιχείο της δημιουργικής ανθρώπινης σκέψης και ως εκ τούτου 

ασκεί μορφωτική επίδραση πάνω του. Αυτό οδήγησε του παιδαγωγούς που πίστεψαν 

στο ιδανικό της σοσιαλιστικής κοινωνίας, να υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί 

το αίτημα της ολόπλευρης ανάπτυξης του ανθρώπου, παρά μόνο σε συνάρτηση με τη 

συμμετοχή του στις πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση εμπειριών από 

την εμπλοκή στη διαδικασία παραγωγής. Η καθημερινή πρακτική στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Πολυτεχνικής Εκπαίδευσης, προσδιορίζεται από τη συλλειτουργία 

σχολείου και εργοστασίου, αφού τα μαθήματα σε αυτό, φέρνουν την τεχνολογία 

και την πρακτική ζωή μέσα στη σχολική τάξη και τους μαθητές στους χώρους 

της παραγωγής: π.χ. στο εργαστήριο, στο χωράφι, στο εργοστάσιο, στο κατάστημα. Η 

Πολυτεχνική Εκπαίδευση, ως όραμα του Lenin, εξασφαλίζει τη σύνδεση της 

διδασκαλίας με την παραγωγική εργασία, για να οικοδομηθεί η σοσιαλιστική 



  

34 
 

κοινωνία, προσδιοριζόμενη ποιοτικά από τη πραγμάτωση της ολόπλευρης ανάπτυξης 

του νέου ανθρώπου, αφού μέσα σε ένα τέτοιο λειτουργικό σύστημα εξασφαλίζεται η 

απόκτηση γνώσεων, μυείται το άτομο στην παραγωγική εργασία και αναπτύσσει το 

χαρακτήρα του συνδέοντας καθημερινά το θεωρητικό εξοπλισμό με την πρακτική 

εμπειρία. Η εκπαίδευση προσανατολίζεται με συστηματικό τρόπο προς την 

παραγωγική εργασία, με σκοπό να ασκηθεί το άτομο προετοιμαζόμενο για το 

επάγγελμα και την κοινωνική ζωή με την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, με την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, με την εξασφάλιση της εξοικείωσης στο χώρο της εργασίας και τα 

προβλήματα της παραγωγής. 

Η Πολυτεχνική Εκπαίδευση διατηρεί τις ρίζες της στο φιλοσοφικό και παιδαγωγικό 

προβληματισμό για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Μάλιστα η συνάρτηση 

της Πολυτεχνικής Εκπαίδευσης με τη σοσιαλιστική πρακτική άρχισε μετά το 1917 

και αφού στην Ευρώπη και στην Αμερική, κυριαρχούσε το Σχολείο Εργασίας, σαν νέα 

παιδαγωγική αντίληψη. Μέχρι η παιδαγωγική του πολυτεχνικού σχολείου 

διασαφηνιστεί με ακρίβεια, αυτό που αντιπροσωπεύει το 1917, ακούμπησε με 

εμπιστοσύνη στο Σχολείο Εργασίας, και άντλησε από τις θέσεις του Dewey, τις 

απόψεις του Kerchesteiner, τις τοποθετήσεις του Frobel κλπ. Σχολείο Εργασίας και 

Πολυτεχνική Εκπαίδευση κινούνται αρχικά στον άξονα σχολείο και εργασία, στη 

συνέχεια όμως, διαφοροποιούνται με τη έννοια ότι το Σχολείο Εργασίας συλλαμβάνει 

κατά βάση την εργασία στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, ενώ η Πολυτεχνική 

Εκπαίδευση, μεταφέρει το σχολείο στο εργοστάσιο, στη διαδικασία της παραγωγής.  

Η Πολυτεχνική Εκπαίδευση ουσιαστικά σχεδιάζεται, οργανώνεται και στηρίζεται στη 

μαρξιστική αντίληψη για τη ψυχολογία της δραστηριότητας, η οποία βασισμένη στην 

αρχή της ενότητας, που διέπει την προσωπικότητα του ανθρώπου και τη δραστηριότητα 

ως βασική αρχή της ψυχολογίας, προώθησε το σύστημα της αγωγής σε μια διάσταση 

κατεξοχήν πρακτική και με βάση την ερμηνεία των σχέσεων, που υφίστανται ανάμεσα: 

 στο άτομο και τη δραστηριότητα 

 στη δραστηριότητα και στο υλικό προϊόν 

 στην κοινωνία και τη δραστηριότητα 
 

Η σχέση «ατόμου και δραστηριότητας» παραπέμπει στην ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος είναι 
από τη φύση του ον της δράσης, αφού μέσα του υπάρχουν ζωτικές δυνάμεις που εκφράζονται με 
τη μετάβαση του ανθρώπου από το «δυνάμει είναι» στο «ενεργεία είναι». Η ίδια η μετάβαση από 
τη δυνατότητα στην ενέργεια εξυπονοεί τη δράση, η οποία κινεί την ανθρώπινη ύπαρξη, 
αναδεικνύει την ανθρώπινη σκέψη, προβάλλει δοκιμάζοντας μέσα στις δυσκολίες τη θέληση του 
ατόμου να είναι ο εαυτός του…. Η οντολογία της δραστηριότητας πρέπει να ιδωθεί ως 
ταυτόχρονη οντολογία του ανθρώπου, αφού με τη δραστηριότητα επιβεβαιώνεται, 
κατοχυρώνεται αλλά και διαμορφώνεται η ανθρώπινη παρουσία… Στο βαθμό μάλιστα που κάθε 
δραστηριότητα κινείται από την ανάγκη – βιολογική, ψυχολογική - η σχέση της δραστηριότητας 
του ατόμου προβάλλεται με μέτρο την κατάκτηση της ελευθερίας.  
Η σχέση «δραστηριότητας και υλικού προϊόντος» αφορά τον υλικό πολιτισμό, που 
δημιούργησε ο άνθρωπος δαμάζοντας, αξιοποιώντας, ερμηνεύοντας τη φύση π.χ. κατασκευή του 
αρότρου, χρήση του τροχού, ανακάλυψη της φωτιάς κλπ. Το ανθρώπινο χέρι ως προέκταση της 
ανθρώπινης βούλησης και σκέψης κατασκεύασε τα υλικά προϊόντα - εργαλεία που του 
εξασφάλισαν την επιβίωση του, ενώ οι ικανότητες και οι δημιουργικές του δυνάμεις 
ενσαρκώνονται στην ποσότητα και ποιότητα των υλικών προϊόντων, που θέτει στην υπηρεσία 
του ο άνθρωπος. Η σύνδεση του ανθρώπου με την παραγωγή γίνεται μέσω της δραστηριότητας 
του, ενώ κάθε αναφορά σε ποσότητα και ποιότητα υλικών, είναι ταυτόχρονα αναφορά σε 
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ανάλογη ποσότητα και ποιότητα των ικανοτήτων του ανθρώπου.  
Η σχέση «δραστηριότητας και κοινωνίας», σημαίνει ότι η ατομική δραστηριότητα 
προσαρμόζεται σε όρους, ανάγκες και προϋποθέσεις που θέτει η παρουσία σχέσεων μέσα στη 
ομάδα και το σύνολο…. ενώ η διαλεκτικότητα της σχέσης ανάμεσα στη δραστηριότητα του 
ατόμου και στον τρόπο που σχετίζονται όσοι αποτελούν την κοινωνική ομάδα, εκφράζει τις 
συνθετικές δυνατότητες εξέλιξης της κοινωνίας, στην βάση πάντοτε που διαμορφώνει η 
δραστηριότητα.  
 

Έτσι, η εργασία αποτελεί μέσο επικοινωνίας του εργαζόμενου με τους άλλους 

ανθρώπους, αφού η αξιοποίηση του φυσικού χώρου προϋποθέτει γνώσεις και δυνάμεις 

που εξασφαλίζονται μόνο με τη συνεργασία, ενώ αποβαίνει τελικά και σε κοινωνική 

διαδικασία που επηρεάζει τη κοινωνία. Μάλιστα, το σημείο συνάντησης του πολίτη με 

την κοινωνία μέσω της εργασίας, κατά τη μαρξιστική αντίληψη, έχει καίρια σημασία, 

διότι ο άνθρωπος κατανοώντας τα μέσα παραγωγής και συμμετέχοντας ενεργά στην 

επιστημονική και τεχνική δράση, μπορεί να κατακτήσει τη γνώση με την οποία η θεωρία 

γίνεται πράξη δημιουργική και υπηρετική του κοινωνικού οφέλους. Όταν διαχωρίζεται η 

θεωρητική γνώση από τη πρακτική, δηλαδή άλλη λειτουργικότητα έχουν τα 

επιστημονικά προϊόντα «ως αυτόνομες παραγωγικές δυνάμεις» και άλλη αξία η 

χειρωνακτική πρακτική εργασία, ο εργαζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει 

την παραγωγική διαδικασία, ούτε να έχει την εποπτεία της, ενώ δεν αναπτύσσεται 

πνευματικά και αποξενώνεται από τις διαδικασίες και λειτουργίες ανάπτυξης της 

κοινωνίας. Κατά την αντίληψη του Marx, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η 

αποξένωση αυτή, είναι να διαμορφωθεί ο άνθρωπος ολόπλευρα, κάτι που μπορεί να γίνει 

μόνο όταν η θεωρητική διδασκαλία συμπορεύεται με την παραγωγική εργασία και όταν οι 

εμπειρίες της ζωής και της πράξης έχουν θεωρητική κάλυψη. Για το λόγο αυτό η άποψη 

του Marx, ότι στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχει το «σπέρμα της 

εκπαίδευσης του μέλλοντος», (Σημ. Ερευν: αντίστοιχα ο Freinet αναφέρει 

χαρακτηριστικά: εκεί μπορούμε να βρούμε τον πιο πιθανό δρόμο που οδηγεί στο 

σχολείο το μέλλοντος) επηρέασε πολύ τη σοσιαλιστική αγωγή, αφού στο χώρο αυτό η 

θεωρία γίνεται πράξη, ενώ η πράξη δοκιμάζει και αναδεικνύει τη θεωρία. Ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα καθιστά τον εργαζόμενο άνθρωπο ικανό να αξιοποιεί τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες που η ίδια η διαδικασία παραγωγής ελευθερώνει.62  

Γίνεται εύκολα κατανοητή, δεδομένων των ίδιων των λόγων του Freinet σε συνδυασμό 

με την αντίληψη που διέπει την Πολυτεχνική Εκπαίδευση, η αιτιολογία για την οποία 

όχι μόνο υιοθέτησε πρακτικές του Σχολείου Εργασίας, όπως αναπτύχθηκε στην 

Ευρώπη (καθώς και του Ενεργητικού Σχολείου), αλλά και οργάνωσε το σχολείο σε 

πρακτικά εργαστήρια, δημιουργώντας συγκεκριμένες Τεχνικές όπως π.χ. την 

τεχνική του Τυπογραφείου, όπου τα παιδιά όχι μόνο καλούνται να δημιουργήσουν δικά 

τους κείμενα με αφετηρία και αφόρμηση την προσωπική τους εμπειρία αλλά εμπλέκονται 

και στη χειρωνακτική εργασία, αφού τα ίδια χρησιμοποιούν το πιεστήριο για να 

τυπώσουν τα γράμματα ένα – ένα, και τελικά το ίδιο το κείμενο που θα μπει στο 

περιοδικό ή την εφημερίδα. Δηλαδή, η βασική διαφορά της παιδαγωγικής του Freinet 

από τα υπόλοιπα κινήματα της Νέας Αγωγής και της Μεταρρυθμιστικής 

Παιδαγωγικής, είναι ότι κατά το πρότυπο της Πολυτεχνικής Εκπαίδευσης (που 

αναπτύχθηκε στην πρώην ΕΣΣΔ), ο Freinet εμπλέκει τη διαδικασία μάθησης π.χ. της 

γραφής, παράλληλα και με την προσωπική έκφραση, και ταυτόχρονα με την 

χειρωνακτική εργασία, υιοθετώντας τη μαρξιστική αντίληψη για τη ψυχολογία 
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της δραστηριότητας, αλλά και τις σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα στο άτομο και 

τη δραστηριότητα, τη δραστηριότητα και το υλικό προϊόν (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το σχολικό προϊόν), τη δραστηριότητα και την ομάδα (στη προκείμενη 

περίπτωση την ομάδα της τάξης ή τη σχολική ομάδα), όπως και την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του υποκειμένου της μάθησης, μέσω της σύγκλισης θεωρίας και 

πράξης. Από την βιβλιογραφική έρευνα δηλαδή στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού, 

φαίνεται να υπάρχει επίδραση σημείων της μαρξιστικής θεωρίας και αντίληψης στην 

παιδαγωγική σύλληψη του Freinet, o οποίος μάλιστα ενδιαφερόταν για την παιδεία για 

το σύνολο των παιδιών του λαού, όπως γίνεται κατανοητό τόσο στους λόγους του (την 

περίοδο του ’20), όσο και από το έργο του Το σχολείο του Λαού. Στο βιβλίο 

«Δεκαπέντε Παιδαγωγοί», ο Henri Peyronie όμως, θεωρεί ότι «αν και ο Freinet είχε 

ελάχιστα επηρεαστεί από τη μαρξιστική φιλοσοφία, η εικόνα που είχε για το παιδί ως 

κοινωνικό υποκείμενο φέρει αντίθετα τη σφραγίδα αυτή». Δηλαδή, περιορίζει την 

επιρροή της μαρξιστικής αντίληψης στο Freinet μόνο στον τρόπο με τον οποίο βλέπει 

το παιδί σαν κοινωνικό υποκείμενο της μαθησιακής διαδικασίας. Εντούτοις, σε 

πολλά κείμενα του (της δεκαετίας του 20) βλέπουμε το άνοιγμα του ενδιαφέροντος του 

Freinet στον τρόπο εκπαίδευσης των επαναστατικών ρωσικών σχολείων, που ήταν 

θεμελιωμένα πάνω στη μαρξιστική αντίληψη. Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο του που 

μιλά για μια άλλη τεχνική που εφάρμοσε το Σύμπλεγμα (Σύνολο) Ενδιαφερόντων 

αντίστοιχο με τα Κέντρα Ενδιαφέροντος του Decroly, αν και ο Freinet τονίζει την 

ουσιώδη διαφορά που έγκειται στο πνεύμα, το οποίο χαρακτηρίζει αντίστοιχα τις δύο 

μεθόδους: 

«Το αστικό καθεστώς, λένε τα ρωσικά προγράμματα, μας άφησε πολλές μεθόδους αλλά 
και οδηγίες για τη διδασκαλία στις προνομιούχες τάξεις, μα καμία για τη διδασκαλία της 
συνήθειας στην εργασία.» Δυστυχώς, και τα δικά μας σχολεία για προλετάριους, ακολούθησαν 
την ίδια οδό. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο για να διδάξουμε τα παιδιά γνώσεις, των οποίων η 
χρησιμότητα είναι αμφισβητήσιμη για τα καλά, και αμελήσαμε τελείως την προετοιμασία στη 
ζωή, που θα έπρεπε να είναι και ο πραγματικός σκοπός του σχολείου.  
Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη θεμελιώδη σκέψη, όταν προσπαθούμε να συγκρίνουμε τo 
«Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων» των ρωσικών σχολείων με τα «Κέντρα Ενδιαφέροντος» που 
χρησιμοποιούνται σε σχολεία της Δύσης. Εάν τα Κέντρα Ενδιαφέροντος αποτελούν ένα 
εκτενές πρόγραμμα σπουδών, που μπορεί να συνδέσει μέσω της παιδείας, το Σχολείο και τη Ζωή 
- όπως μάλιστα το είχε συλλάβει και ο Decroly - μπορούμε να τα ταυτίσουμε με τη μέθοδο του 
Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων. Όμως, αν δεν είναι, στις προθέσεις όσων τα εφαρμόζουν, 
παρά απλά ένα πιο βολικό μέσο, για να κάνουμε τα παιδιά να αποκτήσουν το μέγιστο των 
γνώσεων, τότε μια άβυσσος τα χωρίζει.  
Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων, είναι πως δεν πρόκειται 
για μια αστική μέθοδο διδασκαλίας εγωιστική και καπιταλιστική. Συνιστά μια διαδικασία 
εργασίας που τείνει στην κοινωνική και κομμουνιστική μόρφωση των μαθητών. Τα ίδια τα 
προγράμματα εξάλλου διακηρύσσουν πως «η ουσία των νέων αυτών προγραμμάτων δεν 
βρίσκεται μόνο στην εκπαιδευτική τους μορφή, αλλά κυρίως στην εκπαιδευτική τους σημασία.» 
Δεν θα ήταν λοιπόν, δίκαιο να ταυτίσουμε απόλυτα τα Κέντρα Ενδιαφέροντος με το 
Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων. Η μέθοδος των Κέντρων Ενδιαφέροντος δεν είναι παρά μία 
συμπύκνωση των σπουδών, που απλά διευκολύνουν τη σχολική απόδοση. Το Σύμπλεγμα 
Ενδιαφερόντων, είναι μια διαδικασία εργασίας και προλεταριακής κουλτούρας.  
«Το Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων, δηλαδή η σύνδεση όλης της σχολικής εργασίας, 
συνίσταται όχι μόνο στο να συνθέσουν τα παιδιά, ότι μαθαίνουν γύρω από γενικά θέματα, και να 
αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλουχίας, μεταξύ τους, αλλά στο ότι στη βάση κάθε σχολικής 
εργασίας, βρίσκονται καθορισμένοι και με αλληλουχία μεταξύ τους, οι σκοποί της 
κομμουνιστικής εκπαίδευσης.»  
Και κομμουνιστική εκπαίδευση σημαίνει πρωτίστως: κομμουνιστική οργάνωση των σχολικών 
δραστηριοτήτων, εμβάθυνση στην ανθρώπινη εργασία και του περιβάλλοντος στο οποίο 
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πραγματοποιείται η εργασία αυτή. 
«Η σχολική εργασία - όπως λένε τα προγράμματα - πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στην 
κοινωνία, και με βάση τις ίδιες μεθόδους όπως και η πραγματική εργασία (στην κοινωνία)». Χάρις 
ακριβώς στο Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή τη διπλή αυτή 
συνθήκη: τα παιδιά αναζητούν τις βάσεις της εργασίας στο περιβάλλον, στη ζωή, και 
μαθαίνουν τόσο να έχουν θέληση για εργασία όσο και τη μέθοδο που απαιτεί κάθε 
εργασία. 
«Για να μάθουμε να δουλεύουμε, πρέπει πρώτα να παρατηρήσουμε με προσοχή πως δουλεύουν οι 
άλλοι, και μετά να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο.»  
Αυτός είναι και ο σκοπός του Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων, κατά τις πρώτες τάξεις του 
σχολείου: οι μαθητές παρατηρούν τη ζωή γύρω τους και μελετούν μέσα στην εξοχή τις 
πιο απλές μορφές εργασίας, ενώ φτιάχνουν οι ίδιοι κάποια πρωτόγονα εργαλεία και 
καταγίνονται με μερικές κατασκευές. Αυτές οι προεργασίες θα τα βοηθήσουν να 
καταλάβουν αργότερα την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής.  
Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να ενεργήσουμε όπως στα αστικά σχολεία μας: να μελετούμε για 
μεγάλο διάστημα βιβλία και να διαπιστώνουμε που και που, μέσω εμπειριών στο εργαστήριο ή 
κατά τη διάρκεια περιπάτων, πως το βιβλίο λέει τελικά αλήθεια και πως μπορούμε να 
πιστέψουμε σε αυτό. Αυτή η πίστη είναι που εμποδίζει το παιδί να αφομοιώσει καλύτερα 
την εμπειρία των άλλων: μπορεί δηλαδή να συγκρατεί κάποιες λέξεις … όμως πρόκειται μόνο 
για λέξεις.  
Με τη μέθοδο του Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων, ακολουθούμε την αντίστροφη οδό. Σε όλα 
τα θέματα, ακόμη και τα πιο πολύπλοκα, είναι οι μαθητές που θα διενεργήσουν τις 
θεμελιώδεις έρευνες: μέσω των σχολικών περιπάτων και των εκδρομών αλλά και μέσω της 
εργασία τους στην τάξη, στο εργαστήριο, στον κήπο. Θα πάνε επίσης να ψάξουν βιβλία 
στη βιβλιοθήκη, και θα ρωτήσουν τους καθηγητές τους πληροφορίες για τις οποίες δεν 
αρκεί μόνο η προσωπική τους εμπειρία. Όμως, εδώ έγκειται η διαφορά. Δεν είναι το 
πείραμα, και η προσωπική έρευνα που συντελούν στην κατανόηση ενός βιβλίου: είναι το 
βιβλίο αντίθετα που βοηθά στην κατανόηση της ζωής. Δηλαδή πρόκειται για μια τεχνική, 
όχι ακριβώς σχολική, αλλά ανάλογη προς την τεχνική που χρησιμοποιούν οι ενήλικες 
ερευνητές, και γι αυτό πρόκειται για εκπαιδευτική και γόνιμη τεχνική. «Όπως ακριβώς κι εμείς 
οι ενήλικες στη δράση μας – λένε τα προγράμματα – το σχολείο έχει ανάγκη από το πείραμα, αφού 
ο βασικός του σκοπός είναι να μάθουν τα παιδιά να θέτουν ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να 
διενεργούν τα απαραίτητα πειράματα για να πετύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, κάτι που 
δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο.»  
Κατόπιν, ύστερα από το στάδιο της τεκμηρίωσης έρχεται το στάδιο της σύνθεσης, που 
επιτρέπει να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα, αλλά και τον σκοπό τόσο της σπουδής όσο 
και της εργασίας.  
«Ένα Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων είναι ένα συστηματικό οικοδόμημα, κάτι που σημαίνει πως 
ύστερα από τη συσσώρευση ενός αριθμού γεγονότων, κάνουμε σύνθεση και φτιάχνουμε έναν 
ολοκληρωμένο πίνακα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα.» 
Βλέπουμε λοιπόν την απόσταση που χωρίζει το Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων από τα κοινά 
Κέντρα Ενδιαφέροντος. Τα τελευταία διατηρούν την καπιταλιστική αξία της μάθησης, εκτός 
από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις, όπου μπορούν να ερμηνευθούν τολμηρά- εργασία πολύ 
δύσκολη σε αστικό καθεστώς. Tα Κέντρα Ενδιαφέροντος έχουν κυρίως μορφωτική και 
εκπαιδευτική αξία. Όμως, αυτά προετοιμάζουν τους μικρούς επηρμένους και φλύαρους 
διανοούμενους του μέλλοντος, ενώ το Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων διαμορφώνει τον 
μελλοντικό εργαζόμενο (εργάτη), αλλά και άνθρωπο γενικότερα.  
Όσον αφορά πάντως τις μεθόδους των Κέντρων Ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται στη 
Δυτική Ευρώπη θα συνιστώνται ακόμη πιο πολύ, όσο περισσότερο πλησιάσουν το πνεύμα του 
Ρωσικού Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων.  
Εν τέλει, το Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων, αποσκοπεί κυρίως στο να διατηρήσει στο παιδί, την 
«όρεξη του για εργασία», κάτι που είναι βασικό, πιστεύουμε.Το σχολείο μας, με τις ξεπερασμένες 
μεθόδους που χρησιμοποιεί, καταλήγει πολύ γενικά στο αντίθετο αποτέλεσμα, ώστε δεν 
μπορούμε παρά να κοιτάζουμε με θαυμασμό το Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων που 
καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στη Νέα Παιδαγωγική. 63» 
Célestin Freinet 
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Στο κείμενο αυτό, καταρχάς βλέπουμε το πνεύμα πίσω από το Σύμπλεγμα 

Ενδιαφερόντων που μαζί με τη Φυσική Μέθοδο και το Πειραματικό Ψηλάφισμα 

αποτελούν θεμελιώδεις Τεχνικές της Παιδαγωγικής Freinet, ενώ διαπιστώνουμε 

τόσο το ενδιαφέρον του Freinet για την παιδαγωγική προσπάθεια που λάμβανε χώρα 

στη Ρωσία, όσο και τη μαρξιστική επιρροή για την ίδια την έννοια της 

δραστηριότητας, δηλαδή την εργασία, στο πνεύμα που διακατείχε τα σχολεία αυτά. 

Εξάλλου, ο Freinet to 1925 μετέβη στη Σοβιετική Ένωση και συναντήθηκε με την N.K. 

Krupskaya64, σύζυγο του Lenin, στο έργο της οποίας μπορεί κανείς να βρει την 

έκφραση της επίσημης εκπαιδευτικής θέσης στη Σοβιετική Ένωση65. Ο ίδιος ο Freinet 

μάλιστα γράφει :  

«Και σκέφτομαι, παρά η θέληση μου, την σεμνή και εγκάρδια υποδοχή, που μας επιφύλαξε η 
Kroupskaya στη Μόσχα το 1925. Η ένδοξη σύντροφος του Lénin ήλθε και κάθισε ανάμεσα μας, 
σαν μια ηλικιωμένη μα καλή μητέρα, και συζητήσαμε επί μακρόν, χωρίς επισημότητα, θέματα 
πολύ σπουδαία και σημαντικά όπως η Παιδαγωγική Montessori. Όμως όταν είσαι η Δασκάλα 

χρειάζεται να σε ακολουθεί μια αυλή και να υπάρχει μια ιεροτελεστία.66» (Célestin Freinet) 

 

H ίδια η Krupskaya, πάντως, αναφέρει για το πολυτεχνικό σχολείο :  

«Ο μαθητής δεν θα αποκτήσει επάγγελμα με τα στενά πλαίσια, που αύριο μπορεί να μην το 
χρησιμοποιήσει, αλλά απέραντες πολυτεχνικές γνώσεις, μια γενική πείρα, χάρη στην οποία ο 
μαθητευόμενος δεν θα μπει στο εργοστάσιο, σαν κουτάβι, που αναστατώνει όλο τον κόσμο και 
πουθενά δε βολεύεται, αλλά σαν ένας συνειδητός και ικανός εργάτης, για τον οποίο φτάνει 

μια μικρή ειδικευμένη προπαίδευση67» (Krupskaya) 
 

Στην παιδαγωγική προβληματική της Krupskaya, επέδρασαν θετικά η κατανόηση του 

διαλεκτικού υλισμού, η θέση του Lenin ότι η ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού απαιτεί 

τη φιλοσοφική θεμελίωση της επιστήμης και την πλατιά μόρφωση του λαού, ενώ η κύρια 

κατεύθυνση της Παιδαγωγικής της είναι η δημιουργία ενός σχολείου, που θα παρέχει σε 

όλα τα παιδιά όλου του λαού ίσες ευκαιρίες για γνώσεις, σύμφωνα με τη Λενινιστική 

Θεωρία. Σκοπός λειτουργίας του σχολείου είναι ο σκοπός του σοσιαλισμού, δηλαδή η 

διαμόρφωση ανθρώπων με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, για να ασκήσουν 

σωματική ή διανοητική εργασία προς δημιουργία μιας ζωής γεμάτης περιεχόμενο και 

χαράς για όλους, αφού στη βάση θα υπηρετείται τόσο το προσωπικό όσο και κοινωνικό 

συμφέρον. Η πραγμάτωση του σχολείου αυτού απαιτεί: 

 α) την αποδοχή της θέσης του Lenin ότι το σχολείο είναι θεσμός 
πολιτικός  

 β) τη σύνδεση μαθημάτων με τη ζωή (για να αναπτυχθούν πραγματικά οι 
πνευματικές δυνατότητες των παιδιών και να εξασφαλιστεί η αυτενέργεια 
τους, που καθιστά το σχολείο ποιοτικό οργανισμό) 

 γ) τη σύνδεση του σχολείου με την εργασία, που θα προωθήσει την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, ενώ μέσα από μια ενδιαφέρουσα εργασία στο 
χώρο της κολλεκτίβας θα τα ανεβάσει ηθικά και θα τα καταστήσει ικανά να 
δημιουργήσουν ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις  

 δ) την επαφή των μαθητών στο χώρο της εργασίας με τα επιστημονικά 
δεδομένα της παραγωγικής ζωής, και την κατανόηση του ρόλου του 
εργαζόμενου με γνώση και συνείδηση ανθρώπου 

 ε) τη σύνδεση του μαθητή με την εργασία, όχι μόνο στο χώρο του σχολείου, 
ούτε μόνο έξω από το σχολείο, αλλά στο συναμφότερο  
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Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση του σκοπού του σχολείου αυτού με την ανάγκη διάθεσης 

για πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών, δεδομένο που η Krupskaya το 

συναρτά με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων. Η 

επιλογή των μορφωτικών αγαθών με κριτήριο τα ενδιαφέροντα του μαθητή και η 

εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας βάσει της ανωτέρω συνάρτησης διασφαλίζει την 

αυτενέργεια του μαθητή, καταργεί τη παθητική συμμετοχή, απομακρύνει τον 

δάσκαλο από την παγίδα της προσφοράς «μασημένης τροφής» που το παιδί 

αναπαράγει μηχανικά. Τέτοιες μέθοδοι διδασκαλίας ζωντανεύουν το σχολικό έργο, 

προωθούν την κριτική στάση απέναντι στη γνώση και αναδεικνύουν την 

αποτελεσματική διανοητική εργασία. Η έννοια της αυτενέργειας του μαθητή 

αποτελεί όρο της διαλεκτικής λειτουργίας που συνάμα θέτει και προωθεί τη 

συνεργατικότητα. Η δημιουργία της σχολικής κοινότητας, της «κολλεκτίβας», 

εδράζεται στη λειτουργία της σχέσης «αυτενέργεια-συνεργασία», αφού υπό την 

εποπτεία του δασκάλου οι μαθητές αναλαμβάνουν υπεύθυνα εργασίες που απορρέουν 

από την ανάγκη της αυτοδιοίκησης, η οποία επιβάλλει στον κάθε μαθητή να εργάζεται για 

την κοινότητα ελεγχόμενος από τα άλλα μέλη της κοινότητας. Τις διαστάσεις της 

Πολυτεχνικής Εκπαίδεσης, δεν τις προσδιορίζει μόνο η επαφή του μαθητή με την 

επιστημονική πλευρά της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά η γνώση και η 

χρησιμοποίηση των πρακτικών δεδομένων, μέχρι και των απλών εργαλείων της 

εργασίας. Αυτό δεν είναι κάτι που τελματώνει τη εκπαίδευση αυτή στην πρακτική της 

επαγγελματικής μόρφωσης, αλλά την καθιστά δεδομένο της γενικής μόρφωσης, που 

δεν είναι στείρα θεωρία αλλά συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, με την οποία ο 

μαθητής κατακτά τη γνώση που αποβαίνει ωφέλιμη και στην επαγγελματική του ζωή. Η 

Krupskaya εντάσσει την υλιστική κοσμοθεωρία στην εκπαίδευση απαιτώντας η 

κατανόηση των νόμων της ανάπτυξης να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των νόμων 

αυτών που αλλάζουν την κοινωνία με τη διαμόρφωση σοσιαλιστικής συνείδησης, ενώ 

ζητά από το δάσκαλο να αισθάνεται την ευθύνη, να έχει συνεργατική συνείδηση και 

δημοκρατική συμπεριφορά, αλλά και να αγαπά τόσο τα παιδιά ώστε να σέβεται την 

ύπαρξη τους, χωρίς να περιορίζει τις απαιτήσεις του από αυτά. 68 

Τέλος, ο Blonskij, έτερος σημαντικός παιδαγωγός της Σοσιαλιστικής Αγωγής, και 

θεμελιωτής του Ενεργού Σχολείου ή Σχολείου Παραγωγής, στηρίζει την 

παιδαγωγική του σκέψη: 

 1) Στις έμφυτες κλίσεις του παιδιού, όπως και στο Rousseau, που από τη 
φύση τους είναι καλές, δηλαδή κομμουνιστικές (κατ’ αυτόν), και βρίσκονται σε 
συμφωνία με τη συνείδηση του ανθρώπου, της αταξικής κοινωνίας 

 2) Στο σχολείο ως κέντρο ζωής των παιδιών  

 3) Στη μέθοδο της σύνθετης ύλης (μελέτη γενικών θεμάτων) 

 4) Στην πολυτεχνική μόρφωση, με την οποία εννοούνται όχι μόνο τεχνικές 
και επιστημονικές γνώσεις, αλλά και κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και 
πολιτιστικές  

 

Είναι αδύνατον να κατανοηθεί η παιδαγωγική σκέψη του Célestin Freinet, (ένα είδος 

σύνοψης της οποίας αποτελούν οι 30 Σταθερές του, που αποτελούν αντικείμενο της 

έρευνας που δόθηκε στους Ελληνες εκπαιδευτικούς, για την εργασία αυτή), αν δεν 

ληφθεί υπόψη αυτή η σημαντική συνισταμένη:  
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δηλαδή, ο Freinet, ένας δάσκαλος προερχόμενος από μια χώρα της Δύσης, (έχοντας ως 

σημείο αναφοράς του τους παιδαγωγούς που έδρασαν εκεί), μεγαλωμένος σε αγροτικό 

και όχι αστικό περιβάλλον, τραυματισμένος σοβαρά αλλά και απηυδισμένος από τον Ά 

Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνει άνοιγμα προς το Εκπαιδευτικό Σύστημα της 

Μετεπαναστατικής Ρωσίας και προσπαθεί να εισάγει σημεία του στην Παιδαγωγική 

που όχι μόνο θεμελιώνει θεωρητικά, αλλά και εφαρμόζει πρακτικά. Για το λόγο αυτό 

αναπτύσσει τις Τεχνικές του, οι οποίες δεν μπορούν να κατανοηθούν στην ουσία τους, αν 

δεν ειδωθούν υπό την μαρξιστική αντίληψη και οπτική, περί δραστηριότητας 

(εργασίας) και της σχέσης του ατόμου με αυτή.  

Γι αυτό, στο λόγο του, με τον οποίο μάλιστα αρχίσαμε το κεφάλαιο αυτό δηλαδή «Για 

ένα προλεταριακό σχολείο: το τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού σχολείου» 

(1924), ο Freinet, καταλήγει ως εξής : 

«To σημερινό σχολείο είναι τέκνο και υπηρέτης του καπιταλισμού. Στην καινούργια τάξη 
πραγμάτων πρέπει αναγκαστικά να αντιστοιχεί ένας καινούργιος προσανατολισμός του 
σχολείου.» (Freinet) 

  

Αυτόν τον προσανατολισμό που επιθυμεί (τουλάχιστο τη δεκαετία του ’20 με 

βάση τε κείμενα του της περιόδου αυτής) ο Freinet, αλλά και το διαχωρισμό 

μεταξύ του προλεταριακού και του καπιταλιστικού σχολείου, και αντίστοιχα 

της σοσιαλιστικής και αστικής αγωγής, θεωρούμε πως τον αποτυπώνει, πολύ 

καλά ο ακόλουθος συνοπτικός πίνακας:  

Α/Α Αστική (καπιταλιστική) Αγωγή Σοσιαλιστική (προλεταριακή) Αγωγή 
1. Ο σκοπός της αγωγής είναι ταξικός. 

Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 
αστικής τάξης. 

Ο σκοπός της αγωγής είναι αταξικός, δηλαδή 
ανθρωπιστικός. Είναι σκοπός της αγωγής των 
παιδιών όλου του λαού. 

2. Ο σκοπός της αγωγής είναι μερικός. 
Μορφώνει μια πλευρά της 
ανθρώπινης ψυχής. 

Ο σκοπός της αγωγής είναι ολόπλευρος και 
ενιαίος. Μορφώνει τον άνθρωπο ολόπλευρα 
σαν αδιάσπαστη ενότητα σώματος και 
πνεύματος. 

3. Ο σκοπός της αγωγής είναι 
ατομικός. Μορφώνει άτομα για τον 
εαυτό τους, ατομικότητες. 

Ο σκοπός της αγωγής είναι κοινωνικός, 
κολλεκτιβιστικός. Μορφώνει μέσα στην 
κοινωνία και με την κοινωνία. 

4. Ο σκοπός της αγωγής είναι 
μεταφυσικός, δηλαδή ξένος προς τη 
ζωή. Δε λογαριάζει τη συγκεκριμένη 
κοινωνική ζωή. 

Ο σκοπός της αγωγής είναι εμπειρικά 
καθορισμένος και πρακτικός. Στηρίζεται 
στην πραγματικότητα της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας. 

5. Ο σκοπός της αγωγής είναι 
στατικός, απόλυτος και άχρονος. Ο 
σκοπός διατυπώνεται σαν ιδανικό. 

Ο σκοπός της αγωγής είναι εξελικτικός, 
διαλεκτικός. Εξελίσσεται αδιάκοπα, 
ακολουθώντας τη εξέλιξη της κοινωνίας.  

6. Ο σκοπός της αγωγής είναι 
εθνικιστικός. Διδάσκει τη αγάπη 
προς την πατρίδα και το μίσος προς 
τους ξένους λαούς. 

Ο σκοπός της αγωγής ξεκινά από τον εθνισμό, 
για να συναντήσει το διεθνισμό και να 
καταλήξει πάλι στον εθνισμό. 

 

Ο πίνακας69 (1961) αυτός ανήκει στον Έλληνα παιδαγωγό Μιχάλη Παπαμαύρο, ο 

οποίος προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα το (κατά το Freinet μικροαστικό) 

Γερμανικό Σχολείο Εργασίας, και είχε μια αντίστροφη, κατά κάποιο τρόπο πορεία 

από το Γάλλο παιδαγωγό, αφού κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, υποστήριζε 
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αντιλήψεις για μια Φιλελεύθερη Αστική Παιδαγωγική, ενώ μετά τη δεκαετία του ‘50 

πιστεύει σε ένα «Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής» που στηρίζεται στη «μοναδική 

προοδευτική κοσμοθεωρία του Διαλεκτικού Υλισμού»70. Την ίδια δεκαετία αντίστοιχα, το 

Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα καταγγέλλει ιδεολογικά την Παιδαγωγική Freinet, 

ενώ ο ίδιος ο Freinet, αφού έχει έλθει οριστικά πλέον σε ρήξη με αυτό, κατά το τέλος 

της ζωή του (1964), 71 γνωρίζει τις αρχές της Μη Καθοδηγητικής Παιδαγωγικής 

(non-directivité) του Rogers 72και εκτιμά την απελευθερωτική της διάσταση, 

ανοίγοντας έτσι το δρόμο στη Θεσμική Παιδαγωγική και την ομάδα των 

Εκπαιδευτικών Τεχνικών (J. Oury, F. Oury, M. Lobrot). 

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, με ένα απόσπασμα του λόγου του Freinet στη Διεθνή 

των Εργατών Παιδείας, (1928) στον οποίο αναφέρεται στην έννοια της πειθαρχίας, 

ενώ επισημαίνει ονομαστικά τις μεθόδους που προσφέρονται για την εργασία μέσα στη 

σχολική κοινότητα, αλλά και μαρτυρεί τις επιρροές του στη θεμελίωση των τεχνικών 

που χρησιμοποίησε. 

H Εργασία μέσα στη Σχολική Κοινότητα (Célestin Freinet)73 
Η αυτό-οργάνωση των παιδιών και η εργασία στην κοινότητα, με κοινωνικό 
σκοπό, αποτελούν τη βάση της πειθαρχίας στο Νέο Σχολείο. Μάλιστα κάποιες νέες 
μέθοδοι ευνοούν ειδικότερα αυτήν την εργασία. Πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, ώστε 
να έχουμε πειθαρχία στο Νέο Σχολείο, παρά απλά να τις εισάγουμε στα δημόσια 
σχολεία. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, θα αρκεστούμε μόνο να τις επισημάνουμε 
ονομαστικά: 

 η μέθοδος Decroly74 των Κέντρων Ενδιαφέροντος 

 το πλάνο Dalton75 

 η μέθοδος Winetka76 

 το τυπογραφείο στο σχολείο και οι διασχολικές ανταλλαγές 

 η μέθοδος της ελεύθερης ομαδικής εργασίας του Cousinet77 

 το Ρωσικό Σχολείο Εργασίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος Κεφαλαίου  

 Στηριζόμενοι στην Γενική Αρχή ότι σε κάθε επιστήμη υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, 

προσπαθήσαμε, στο κεφάλαιο αυτό, να δείξουμε όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά, τις 
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επιρροές στη θεμελίωση της παιδαγωγικής σκέψης του Célestin Freinet. Η βασική 

αφορμή για αυτό είναι ότι ο ίδιος ο Freinet στους λόγους αλλά και στα έργα του κάνει 

πολλές ονομαστικές αναφορές και κριτικές σε άλλους παιδαγωγούς, ενώ γίνεται 

φανερό από τη βιβλιογραφική έρευνα ότι ήταν «πολυδιαβασμένος»78 από παιδαγωγική 

άποψη, όπως έκδηλη ήταν και η ανησυχία του να βρει ένα τρόπο που θα άλλαζε το 

σχολείο. Στηριχτήκαμε πάντως, κατά βάση μόνο στα λόγια του Γάλλου παιδαγωγού και 

τις ονομαστικές αναφορές που κάνει ο ίδιος. Έτσι οι διάφορες μέθοδοι αλλά και τα 

παιδαγωγικά κινήματα, περιγράφηκαν μόνο στο βαθμό και στα σημεία που θεωρούμε 

πως υπάρχει ταύτιση ή άμεση σύνδεση με την Παιδαγωγική Freinet. Είναι σημαντικό 

να γίνει κατανοητό πως ο Freinet ήταν ένας παιδαγωγός με πολύ μεγάλο εύρος τόσο 

στη σκέψη του όσο και στις πρακτικές που εφάρμοσε, γι αυτό και χρειάζεται να 

αποκωδικοποιηθούν τα συστατικά στοιχεία της παιδαγωγικής του, και να φωτιστεί το 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο αυτή στηρίχτηκε.  

Θα αντιπαραβάλλουμε όμως και την άποψη καθώς και τον (αδόκιμο επιστημονικά όρο) 

«θρύλο», που κυκλοφορούσε κυρίως στη Γαλλία, και θέλει το Freinet να έχει εφεύρει 

το σύνολο της παιδαγωγικής του στηριζόμενος μόνο στις προσωπικές του εμπειρίες και 

την παιδαγωγική εφευρετικότητα του, καθώς και την παρατήρηση της φύσης, 

υποκινούμενη από την κοινή λογική του αγρότη, λόγω της καταγωγής του. Σχετικά με 

αυτό λοιπόν ο Jacques Bens, γαμπρός του Freinet, γράφει στον πρόλογο των 

Απάντων του Freinet (1994): «Για πολύ καιρό, κυκλοφορούσε στο περιβάλλον των 

εκπαιδευτικών, ένας θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο ο Freinet ήταν αυτοδίδακτος, ενώ οι 

ανακαλύψεις του ήταν το αποτέλεσμα μιας προσεκτικής παρατήρησης της αγροτικής 

ζωής, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας στο χωριό, αλλά και μίας πολύ σπάνιας 

διαίσθησης».79 Αν αυτό μπορούσε πραγματικά να ευσταθεί, τότε θα ακυρωνόταν όλη η 

χρονοβόρα και επίπονη έρευνα στο κεφάλαιο αυτό, η οποία προσπαθεί να οριοθετήσει 

την Παιδαγωγική Freinet, μέσα στο σύνολο της Παιδαγωγικής Σκέψης και 

Επιστήμης. Όμως, η προσεκτική εξέταση των πηγών, δηλαδή των ίδιων των κειμένων 

του Freinet, η ανάλυση τους και η αντιπαραβολή τους με άλλα ρεύματα και 

παιδαγωγικές θεωρίες, αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Χωρίς καθόλου να 

αμφισβητούμε τα «έμφυτα χαρίσματα» αλλά και την «παιδαγωγική ιδιοφυία» του, η 

βιβλιογραφική έρευνα αποδεικνύει ότι:  

O Freinet αποτελεί ίσως μια εξαίρεση των παιδαγωγών που απαρτίζουν αυτό που 

ονομάζουμε Νέα Αγωγή (ή Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική), στο γεγονός πως 

προσπάθησε να συνδέσει την κληρονομιά των καινοτόμων παιδαγωγών αλλά και το 

ρεύμα που αναπτύχθηκε την εποχή που έδρασε στη Δύση, με την αντίστοιχη 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που συντελέστηκε στη Μετεπαναστική Ρωσία, υπό την 

άμεση επιρροή της μαρξιστικής κοσμοθεώρησης. 

Έτσι από το Rousseau, το Frobel και τον Pestalozi μέχρι τα κινήματα της 

Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, όπως το Γερμανικό Σχολείο Εργασίας και το 

Ενεργητικό Σχολείο του Ferrière, αλλά και μεθόδους όπως το Dalton Plan, το 

Σύστημα Winetka, τα Κέντρα Ενδιαφέροντος του Decroly, και την Ελεύθερη 

Ομαδική Εργασία του Cousinet, που επηρέασαν τόσο στη θεμελίωση των Τεχνικών 

του όσο και στη γενικότερη Παιδαγωγική του Αντίληψη, το Freinet, αυτό που 

διαφοροποιεί τον Γάλλο παιδαγωγό από συγχρόνους του παιδαγωγούς στη Δύση, είναι 

πως προσπάθησε να τα συνδέσει όλα αυτά με τη θεμελιώδη αντίληψη για την εργασία 
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που διέπει την Πολυτεχνική Εκπαίδευση, στην οποία στηρίχτηκε η Σοσιαλιστική 

Αγωγή. Δηλαδή, δρώντας στη μία πλευρά αλλά ατενίζοντας την άλλη, προσπάθησε σε μια 

συγκυριακή αφετηρία διχασμού μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας σε δύο κόσμους, 

κατά κάποιο τρόπο, να τους ενώσει μέσα από την Παιδαγωγική του, όπως ακριβώς 

προσπάθησε και με την Τεχνική του Τυπογραφείου να ενώσει την πνευματική με τη 

χειρωνακτική εργασία. 

Αυτό που θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αποδείξουμε στο Κεφ. II, είναι ότι ο Freinet, 

κατάφερε με την Παιδαγωγική Θεωρία του, τις Τεχνικές του αλλά και το Κίνημα που 

δημιούργησε « να μετακινήσει τις γραμμές».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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1 Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου όπου δημοσιεύτηκε ο λόγος του Freinet διαβάζουμε  «Η λειτουργία της 
εκπαίδευσης δεν ήταν ποτέ η απελευθέρωση της νόησης και του πνεύματος του ανθρώπου αλλ' απεναντίας η 
υποδούλωσή τους• και με σκοπό ακριβώς να μην μπορέσουν ποτέ ν' αποδεσμευθούν η νόηση και το πνεύμα των 
παιδιών του, ο homo sapiens χρησιμοποίησε τον έπαινο, τον εμπαιγμό, την επίπληξη, την κατηγορία, τον 
ακρωτηριασμό, ακόμα και τα βασανιστήρια, για να τ' αλυσοδέσει στο ζυγό που λέγεται πολιτιστικό πρότυπο».  

  
Αθανασιάδης. Ε, Βάσκεθ. Α,  Γκορζ. Ζ. Π. Α,  Ίλλιτς. Ι,  Κολ. Χ,  Λαγκιγιόμι. Π,  Νιέλ. Μ, Ντέννισον. Τ,  
Ντίκενς. Κ,  Ουρύ. Ζ. Φ,  Ραιηνώ. Ζ - Μ,  Σμιτ.  Γ - Ρ,  Φρενέ. Σ, Φυρστερόι. Π, Χένρυ. Τ, Χολτ. Τα, 1979. Η 
ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας. Εκδόσεις Καστανιώτη. (Σύνταξη - Εισαγωγικά σχόλια: 
Νίκος Μπαλής. Μετάφραση: Νίκος Μπαλής, Ελένη Καρβούνη, Γιόλα Γεωργαντζή, Γιώργος Παπακυριάκης, 
Μάνια Τσελέντη. Το κείμενο «Για ένα προλεταριατικό σχολείο. Το τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού 

σχολείου» δημοσιευτηκε για πρωτη φορα στο περιοδικό «Clarté, ν. 60», 1ης Ιουνίου 1924 ) 
 
2 Σύμφωνα με τον Εμίλ Ντιρκέμ στο έργο του «Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης», «στη χριστιανική 
κοινωνία του Μεσσαίωνα, η εκπαίδευση είναι υπόθεση της εκκλησίας και λειτουργεί σαν παράρτημα της 
θρησκείας. Από την αρχή όμως ο σχολικός θεσμός γίνεται πεδίο διαμάχης του θρησκευτικού με το κοσμικό 
στοιχείο, του ιερού με το βέβηλο, καθώς η διδασκαλία της θρησκείας στηριζόταν αποκλειστικά στην παιδεία των 
Εθνικών και στα μνημεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Διαφορετικά από την αρχαιότητα, το μεσαιωνικό 
σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου διδάσκει ένας δάσκαλος. Εμπνεόμενη από την ιδέα του προσηλυτισμού, 
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φιλοσοφία του. Πρόκειται δηλαδή για θέματα που ενεργοποιούν την ατομική και συλλογική δράση των παιδιών, 
ενώ επιτρέπουν την απόκτηση σημαντικών γνώσεων.  Κάθε μία σχολική χρονιά αφιερώνεται λοιπόν,  σε κάθε ένα 
από τα Κέντρα Ενδιαφέροντος, που οργανώνονται ως εξής:  

1. Το παιδί και ο οργανισμός του 

2. Το παιδί και τα ζώα 

3. Το παιδί και τα άψυχα αντικείμενα 

4. Το παιδί και τα φυτά 

5. Το παιδί και το ανθρώπινο περιβάλλον  
MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.28  
 
75 1. Το πλάνο Dalton είναι παιδαγωγικό σύστημα που εγγράφεται στο κίνημα της εξατομίκευσης της 
εκπαίδευσης στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Το 1905 η Miss Pakhurst, διεύρυνε την έννοια της 
εξατομικευμένης εργασίας και την μετέτρεψε σε παιδαγωγικό σύστημα, που τέθηκε σε εφαρμογή το 1920 στο 

Dalton. Το πλάνο Dalton συνίσταται στα εξής: για κάθε βαθμίδα του σχολείου και για κάθε μάθημα, το επίσημο 
πρόγραμμα χωρίζεται σε δέκα «συμβόλαια» που αντιστοιχούν για το μαθητή, στη γνώση που οφείλει να 
αφομοιώσει κατά τη διάρκεια καθενός από τους δέκα μήνες της σχολικής χρονιάς. Έτσι ο μαθητής γνωρίζει εκ 
των προτέρων το έργο που του έχει ανατεθεί. Αυτό στη συνέχεια χωρίζεται εκ νέου, σε εβδομαδιαία τμήματα, που 
κι αυτά συντίθενται σε χρονικές ενότητες ανάλογα με την κρίση των εκπαιδευτικών (απόσπασμα από το βιβλίο 
του Avanzini, Η παιδαγωγική στον 20ο αιώνα) 
 
MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.55-56 
 

2. Το πλάνο Dalton στηρίζεται στη διαπίστωση πως τα παιδιά δεν έχουν ούτε τον ίδιο ρυθμό εργασίας, ούτε τις 
ίδιες δεξιότητες. Έχει επίσης επιρροές από το Μοντεσσοριανό σύστημα. Το πρόγραμμα αν και είναι ίδιο για 
όλους, είναι όμως μοιρασμένο για κάθε μαθητή σε ενότητες μηνιαίες ή εβδομαδιαίες, κατά κλάδο, ενώ κάθε 
εκπαιδευτικός υπεύθυνος για κάθε μάθημα, προτείνει ένα «συμβόλαιο», που ονομάζεται «ανάθεση», στους 
μαθητές οι οποίοι δεσμεύονται να αποκτήσουν τις γνώσεις με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε χώρους του 
σχολείου που ονομάζονται εργαστήρια, ο μαθητής έχει στη διάθεση του υλικό, βιβλίο των παραδοσιακών τάξεων, 
αλλά και ένα καθηγητή που θα τον βοηθήσει στην εργασία του αν χρειαστεί και θα του επιτρέψει να δουλέψει με 
βάση το ρυθμό του. Επίσης μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα, ανάλογα όχι με την ηλικία του αλλά με το 

επίπεδο των γνώσεων του. Η Pakhurst χωρίζει την ημερήσια εργασία ως εξής 

1.Χρόνος οργάνωσης της εργασίας (15-30 λεπτά) 

2.Χρόνος κατά τον οποίο το παιδί πηγαίνει στο εργαστήριο για να εργαστεί (2 -3 ώρες) 

3.Χρόνος ανταλλαγής απόψεων με την ομάδα σε κάθε εργαστήριο (30-40 λεπτά) 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταμερισμού της εργασίας σε 20 ημέρες –που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας 
του σχολικού μήνα-επιτρέποντας στο παιδί, να δουλέψει πάνω σε 20 ενότητες σε μαθήματα όπως οι ξένες 
γλώσσες, οι επιστήμες, η γεωγραφία, η μητρική γλώσσα, τα μαθηματικά και η ιστορία. Κάποιοι μαθητές δεν 
χρειάζονται 20 ημέρες  για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο αυτό. Σε αυτή 

την περίπτωση, είτε μπορούν να εμβαθύνουν σε μια ενότητα, είτε να ξεκινήσουν ένα καινούργιο «συμβόλαιο». 
(ανάθεση). Τέλος το σύστημα αξιολόγησης μοιάζει στο σύγχρονο σύστημα της διαμορφωτικής αξιολόγησης: κάθε 
μαθητής στο τέλος της εβδομάδας, με τη βοήθεια του δασκάλου του, φτιάχνει μια γραφική αναπαράσταση των 
προόδων που πραγματοποίησε, τόσο σε σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και σε σχέση με τους συμμαθητές 
του στο εργαστήριο, με τις απαραίτητες συγκρίσεις. Η κάρτα του εργαστηρίου, που δείχνει τις διαφορετικές 
εργασίες και τα ονόματα των μαθητών, φυλάσσεται για 4 εβδομάδες από το δάσκαλο, ενώ σε σχολεία που 
ακολουθούν το πλάνο Dalton, υπάρχει και μηνιαία κάρτα που φυλάσσεται από το μαθητή και του επιτρέπει την 
αυτό-αξιολόγηση του, ενώ επιπλέον για κάθε κλάδο, υπάρχει και μία συνολική αξιολόγηση που συνίσταται από 

μια τελική εξέταση. Εναλλακτικά αντί συνολικής αξιολόγησης υπάρχει και η δυνατότητα μιας λίστας όπου 
τσεκάρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ενώ ο μαθητής ενημερώνεται διαρκώς για την πρόοδο του. 
 
GILLIG, J - M. (1999). Les pédagogies differenciées/Origine, actualité, perspective. De bœck Université p. 15,16, 
17  
  
 
76 To παιδαγωγικό σύστημα Winetka, είναι λιγότερο εξατομικευμένο από το Πλάνο Dalton, και προσπαθεί να 

ισορροπήσει την ατομική με τη συλλογική εργασία. Εφαρμόστηκε το 1913 στα σχολεία του προαστίου Winnetka, 
στο Σικάγο από τον Carleton Washburne. Το πρόγραμμα είναι κοινό, όμως επιστρατεύονται δραστηριότητες 
διαφοροποιημένες και θεσπισμένες είτε στη βάση της ατομικής εργασίας είτε σε μικρές ομάδες. Αφορά τη μάθηση 
της ανάγνωσης, καλλιτεχνικές και χειρωνακτικές εργασίες, γυμναστική αγωγή, αλλά και δραστηριότητες ατομικές 
που «επιτρέπουν στα παιδιά να διαφοροποιηθούν το ένα από το άλλο», κατά τη διάρκεια των ίδιων σταδίων 
νοητικής ανάπτυξης. Οι βασικές λέξεις είναι αυτό-αγωγή και αυτοέλεγχος. Ο μαθητής χρησιμοποιεί φύλλα 
εργασίας, ύστερα από αρχική αξιολόγηση, η οποία γίνεται με βάση ασκήσεις –test. Ελέγχει τα αποτελέσματα του 
με βάση ένα βιβλίο διορθώσεων, που του επιτρέπει να βρει το ίδιο τα λάθη του. Σε συνδυασμό με τις ομαδικές 
δραστηριότητες ο καθηγητής παρακολουθεί την εξατομικευμένη εργασία, συμβουλεύει, και βοηθά, σε 

οποιοδήποτε μάθημα, η ύλη του οποίου  μπορεί να διαιρεθεί γραμμικά και προοδευτικά σε βήματα, που 
αξιολογούνται με βάση τον αυτοέλεγχο σε συνδυασμό με τη βοήθεια του δασκάλου. Στο τέλος κάθε περιόδου 
δέκα εβδομάδων, οι εκπαιδευτικοί θέτουν για κάθε μαθητή μια κάρτα στόχων, που αντιστοιχεί σε ένα δελτίο το 



  

52 
 

                                                                                                                                                                              
οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα για κάθε ενότητα ύστερα από αξιολόγηση με βάση την τελική εξέταση. Στα 
δελτία αυτά δεν υπάρχουν βαθμοί, αλλά βαθμολόγηση με βάση την ταχύτητα της εκτέλεσης ή τα σημεία 
ανακεφαλαίωσης. Αντίθετα με το πλάνο Dalton, στο σύστημα Winetka δίνεται μεγάλη σημασία στη ζωή μέσα 
στην ομάδα. Εισάγεται δηλαδή από την τέταρτη τάξη, ένα είδος συμβουλευτικού συμβουλίου, βασική κοινωνική 
μονάδα της ζωής του σχολείου, που αποτελείτο από 25 παιδιά και ένα δάσκαλο-καθοδηγητή. Η ομάδα συναντιέται 

κάθε ημέρα για 35 λεπτά, συζητάνε για τα προγράμματα καθώς και για τα ωράρια με τον εκπαιδευτικό. Σε κάθε 
συμβουλευτικό συμβούλιο, εκλέγονται ένας πρόεδρος και ένας γραμματέας, καθώς και οι αντιπρόσωποι στο 
συμβούλιο του σχολείου. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν οι μαθητές το πρόγραμμα των οποίων ορίζεται από τους 
καθηγητές και έτσι πηγαίνουν από αίθουσα σε αίθουσα, ανάλογα με τους επιλεγμένους κλάδους, και με βάση το 
προκαθορισμένο πρόγραμμα, αλλά και οι μαθητές που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και έχουν πιο πολλές 
ελευθερίες. Τα παιδιά αυτά θεωρούνται αυτοδύναμα και εφαρμόζουν τα  δικά τους προγράμματα, αλλά και 
διαχειρίζονται τα ίδια το χρόνο τους. Τα παιδιά αυτά επιλέγονται από  το συμβούλιο του σχολείου, ενώ η ψήφος 
των αντιπροσώπων υποβάλλεται στη διεύθυνση του σχολείου. Πάντως είτε επιλεχθεί είτε όχι από το συμβούλιο, 

κανένας μαθητής με βάση το σύστημα αυτό δεν υποχρεώνεται να παρακολουθήσει μια διδασκαλία αποκλειστικά 
συλλογική, όπως συνήθως στο παραδοσιακό σχολείο.      
 
GILLIG, J – M. (1999). Les pédagogies differenciées/Origine, actualité, perspective. De bœck Université. p. 18-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
77 Ο Cousinet διαμόρφωσε την ελεύθερη ομαδική εργασία, που στηριζόταν στη δημιουργική ενεργητικότητα 
των μαθητών στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας κατά groupes. Στις ομάδες αυτές πρωτεύει η ελεύθερη εκλογή 
των προς έρευνα θεμάτων από τους μαθητές, η επεξεργασία τους υπό την εποπτεία του δασκάλου, η διόρθωση 
των σφαλμάτων από τους ίδιους τους μαθητές και η ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις τάξεις. Η 

ελεύθερη ομαδική εργασία μπορούσε να συνδυαστεί και με τα Κέντρα Ενδιαφέροντος του Decroly. To σύστημα 
του Cousinet συνίστατο στη μελέτη τεσσάρων περιοχών του επιστητού: 
 

1) Σπουδή φυσικών αντικειμένων 

2) Σπουδή ιστορικών γεγονότων 

3) Σπουδή γεωγραφίας  

4)Δημιουργική ενεργητικότητα (γλώσσα, λογοτεχνία, χειροτεχνία, σχέδιο, αριθμητικές σχέσεις, λοιπά 

εκφραστικά μέσα 

 
Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών ότι ανήκουν σε μια ομάδα, αποτελεί οργανωτικό παράγοντα διότι η 
ομάδα είναι κάτι σταθερότερο από το άτομο, ενώ η κοινωνικοποίηση της δραστηριότητας του μαθητή σημαίνει 
ότι η σκέψη του παύει να είναι ατομική και γίνεται συλλογική. Μόνο μέσα στην ομάδα οι μαθητές από την 
ανάλυση μπορούν να προχωρήσουν στη σύνθεση και ολοκλήρωση των μορφών. Η οργάνωση της ελεύθερης 
ομαδικής εργασίας περιλαμβάνει 
 
α) την προετοιμασία της σχολικής εργασίας, δηλαδή την ελεύθερη επιλογή της εργασίας από τους μαθητές με 

βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους, την κατάλληλη διαρρύθμιση της τάξης, την προετοιμασία του υλικού, 
τη μεθοδολογία της σχολικής εργασίας 
β) την ανακοίνωση της μεθόδου εργασίας, π.χ. ζωγραφικής, γραπτής έκφρασης, κατασκευή ενός χάρτη κλπ. 
γ) τη σύνθεση των ομάδων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες συνεργασίας με 
τους συμμαθητές τους, ώστε στη συνέχεια σε ομάδες των 4-8 ατόμων να εγκατασταθούν στη σχολική γωνιά ή 
στην κατάλληλη αίθουσα του εργαστηρίου 
δ) την εκλογή της εργασίας από την ομάδα, π.χ. χειροτεχνία, επεξεργασία κειμένου κλπ. 
ε) την εργασία της ομάδας δηλαδή τις δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. χειρωνακτικές εργασίες ή εργασίες που 

απαιτούν φαντασία και κρίση) και τις γνωστικές δραστηριότητες (ιστορικές μελέτες, γλωσσικές αναλύσεις, 
μαθηματικές σχέσεις κλπ).  
Η πορεία της εργασίας περιλαμβάνει την τεκμηρίωση (συλλογή υλικού), την επεξεργασία και την έκφραση 
(εμπέδωση νέας εμπειρίας). Τα παιδιά καταλήγουν στις τελικές κρίσεις με το σύστημα της αυτό-διόρθωσης. Η 
μέθοδος αυτή βασίζεται σε ψυχολογικές βάσεις όπως το ενδιαφέρον που αυξάνει την ψυχική και πνευματική 
δυνατότητα του μαθητή, την κοινωνικότητα που διευκολύνει την προσαρμογή του στην τάξη, την αυτενέργεια και 
το ερευνητικό του πνεύμα που αποδεσμεύεται από το σχολικό εγχειρίδιο. 
 

ΔΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΤ. Κ. (1993), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (17ος -20ος αι), ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Β ,́ 
Δ’ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ. σελ 188-192 
 
78 Εδώ και τριάντα χρόνια η παιδαγωγική μας αν είχε πάρει μορφή, θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή δεκαπέντε 
σπουδαίων ψυχολόγων που ήταν η τιμή και η υπόσχεση μιας ολόκληρης εποχής: o Decroly και τα Κέντρα 

Ενδιαφέροντος, η Montessori και οι καινοτομίες της για τη προσχολική ηλικία, ο Cousinet και η εργασία του με 
τις ομάδες, ο Ferrière και το Ενεργητικό Σχολείο… ο Dottrens και ο Claparède της Σχολής της Γενεύης, η 
Miss Pankhurst και ο Wasburne στην Αμερική, χωρίς να ξεχνάμε τον Dewey, τον θεωρητικό μιας νέας 

αντίληψης για το σχολείο, τον Wallon, τον Dalcroze, τον Freud, τον Paul Gheel, αλλά και ακολουθεί μια σειρά 
σπουδαίων παιδαγωγών της εποχής που παρακολουθούσαν από κοντά την πρακτική εφαρμογή των εργασιών μας: 
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Romain Rolland, Barbusse, …Gandhi, Gorki, Tagore…..Άραγε αυτή η φοβερή φλόγα που μας ενθάρρυνε και 
μας έτρεφε, πως έσβησε ξαφνικά και πως βρέθηκε κενή από το πνεύμα ερευνητών με τόσο κύρος; 
 
FREINET, C. (1949). Destin de la pédagogie Freinet IN FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE 
POPULAIRE. historique de l’école moderne (pédagogie Freinet). PARIS -  FRANCOIS MASPERO 

.  
79 BENS, J. (1994). Ouvrir l’école sur la vie IN FREINET, C.(1994). Oeuvres pédagogiques.  Tome 1: L’éducation 
du travail – Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation. Editions du Seuil. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Για τη γαλλόφωνη βιβλιογραφία, όπου δεν αναφέρεται όνομα μεταφραστή, η 
μετάφραση  έγινε από τον ερευνητή, Φωτεινό Ιωάννη. Αυτό ισχύει για όλη την εργασία. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet 
 

«Κάθε έρευνα, είτε παιδαγωγική, είτε βιομηχανική, είτε εμπορική, ξεκινάει από την Επιστήμη για 

να καταλήξει στην Τέχνη, που αποτελεί την άριστη οργάνωση της ανθρώπινης αρμονίας. Ενίοτε 

μερικά ιδιοφυή όντα αψηφούν τα στάδια και φτάνουν στην Τέχνη, χωρίς να ανέβουν τα 

ακαθόριστα ακόμη επίπεδα της Επιστήμης. Αυτό μπορεί να συμβεί στην Παιδαγωγική πιο εύκολα 

από άλλους τομείς. Εντούτοις, αυτοί οι καλλιτέχνες δεν θα χρησιμεύουν παρά σαν πυρσοί. Δεν θα 

μπορούν να διευκρινίσουν μια μέθοδο, αν δεν καταφέρουν να λαξεύσουν και να λειάνουν τα 

σκαλοπάτια που επιτρέπουν στους συνηθισμένους εργάτες να τα ανέβουν ένα-ένα μέχρι την 

κορυφή. Αυτή η εργασίαπροετοιμασίας του εδάφους που οδηγεί στην εμπειρία, της επιστημονικής 

έρευνας, στη μέθοδο και στην τέχνη, ανήκει στον τομέα της τεχνικής-και σε ότι μας αφορά της 

παιδαγωγικής τεχνικής…… Ας μην βιαστούμε να διαμαρτυρηθούμε πως ο παιδαγωγός είναι 

περισσότερο καλλιτέχνης από τεχνικός. Ενίοτε υπάρχουν παιδαγωγοί καλλιτέχνες- και αυτοί 

γεννιούνται σπάνια-αλλά ένα είναι βέβαιο: το επίπεδο της εκπαίδευσης μιας χώρας εξαρτάται 

σχεδόν αποκλειστικά από τη πρόοδο των παιδαγωγικών τεχνικών στις οποίες στηρίζεται.» 

Célestin Freinet1 

Σημ Ερευν Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σημειώνεται πως η βιογραφία του Freinet οι 
γραπτές αναφορές του ίδιου, όπως και μελετητών του, καθώς και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες 
που συνοψίζουν βασικά σημεία της Παιδαγωγικής Freinet, της Χάρτας του Μοντέρνου 
Σχολείου και του Κανονισμού Λειτουργίας (ενδεικτικού) Σχολείου Freinet, παρατίθενται 
μέσα σε πλαίσιο, ενώ για τις πηγές όπως και για περαιτέρω επεξηγήσεις με βάση άλλα κείμενα, 
υπάρχουν παραπομπές στις υποσημειώσεις, οι οποίες στο κεφάλαιο αυτό δεν παρατίθενται στο 
τέλος, αλλά στο κάτω μέρος της σελίδας. Σημειώνεται πως η παράθεση της Χάρτας του 
Μοντέρνου Σχολείου, του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου Freinet, καθώς και 
κείμενα συνεργατών του Συνεταιριστικού Ινστιτούτου του Μοντέρνου Σχολείου (ΙCEM) σε 
μετάφραση του ερευνητή, παρατίθενται με την άδεια του επόπτη καθηγητή, αφού θεωρήθηκε 
αναγκαίο για την όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή και έγκριτη παρουσίαση της παιδαγωγικής 
αυτής, η οποία δεν είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα. Επίσης, γίνεται αναφορά και σε 
βασικά σημεία της έρευνας που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Lilles σχετικά με την 
πρακτική εφαρμογή της σε σχολικό πλαίσιο. Να διευκρινιστεί ότι στο κεφάλαιο αυτό 
αναφέρονται δύο διαφορετικά γαλλικά σχολεία Freinet, το δημοτικό σχολείο Ange Guepin στην 
πόλη Nantes (παρουσιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου), και το δημοτικό 
σχολείο Hélène Boucher στην πόλη Lille (παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες παρατηρήσεις 
ερευνητών που συμμετείχαν). Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, ακολουθεί το πρώτο μέρος του 
ερωτηματολογίου, όπου υπάρχει η θεωρητική ανάλυση σημείων της Παιδαγωγικής Freinet, 
για τα οποία ρωτήθηκαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια της έρευνας που διεξήχθη για 
την εργασία αυτή.  
 

2.1 Η ζωή του Célestin Freinet2 

 Ερευνώντας τη ζωή πολλών καινοτόμων παιδαγωγών, μπορούμε να παρατηρήσουμε, 

ότι αυτή βρισκόταν σε συνεχή αλληλεπίδραση με το έργο τους, αλλά και το ότι 

                                                             
1 FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE. historique de l’école moderne 
(pédagogie Freinet).PARIS- FRANCOIS MASPERO, p. 124. (Η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή.) 
 
2 Για τη χρονολογική παράθεση στηριχτήκαμε στο http://www.amisdefreinet.org. (Η μετάφραση που έγινε από τον 
ερευνητή είναι επίσης αναρτημένη, με την άδεια του, στον ιστότοπο της παιδαγωγικής ομάδας στην οποία 

συμμετέχει: « Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της 

κοινότητας» http://skasiarxeio.wordpress.com/celestin-freinet/) 
  

http://www.amisdefreinet.org/
http://skasiarxeio.wordpress.com/celestin-freinet/
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συνάντησαν πολλά εμπόδια στην ανάπτυξη των παιδαγωγικών ιδεών τους, και στη 

διάδοση του οράματος τους. Ο Freinet ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Όλο του 

το έργο, σημαντικός καταλύτης του οποίου ήταν η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού 

ως μέλος μιας κοινότητας, περιστρέφεται γύρω από μια ζωή ταραχώδη και γεμάτη 

συγκρούσεις μέσα στους εκπαιδευτικούς και πολιτικούς κύκλους, αλλά και κακουχίες 

οφειλόμενες κυρίως στο γεγονός, πως τόσο η εκπαιδευτική του δράση όσο και η 

πληθώρα της συγγραφικής του δραστηριότητας (πάντα γύρω από παιδαγωγικούς 

άξονες), δείχνουν έναν άνθρωπο υπό συνεχή αναζήτηση, με τη διαφορά βέβαια πως 

κατάφερε να πραγματώσει τα παιδαγωγικά του οράματα, παρά τις θύελλες 

αντιδράσεων που ξεσήκωσαν, κυρίως από πολύ συντηρητικούς κύκλους. Επειδή λοιπόν 

η ίδια του η ζωή είναι άμεσα συνυφασμένη με τα παιδαγωγικά του επιτεύγματα, και 

προκειμένου να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική παρουσίαση της, θα 

αρκεστούμε στη χρονολογική παράθεση των ιστορικών γεγονότων - χωρίς την 

παρεμβολή σχολιασμού από την πλευρά του ερευνητή - με βάση τις πληροφορίες από 

τον διαδικτυακό τόπο του Συνεταιριστικού Ινστιτούτου του Μοντέρνου Σχολείου 

(γαλ. ICEM), ο οποίος παρέχει πλούσιο αρχειακό υλικό σχετικά με τον Célestin Freinet, 

και κυρίως την Παιδαγωγική Freinet. Στη χρονολογική παράθεση που υπάρχει στον 

διαδικτυακό τόπο, παρατίθεται επίσης, πέρα από τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τους 

τίτλους των κύριων έργων του, πλήρης κατάλογος με τις γραπτές δημοσιεύσεις του σε 

εκπαιδευτικά περιοδικά της εποχής, όπως και όλα τα συνέδρια στα οποία συμμετείχε, 

αλλά και λοιπές πληροφορίες, που δε συμπεριλάβαμε στα πλαίσια της εργασίας αυτής. 

Προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στα σημαντικότερα γεγονότα, όσο αυτό ήταν 

εφικτό, προκειμένου να δείξουμε παράλληλα και την εξέλιξη της Παιδαγωγικής του. 

(Παράλληλα, σε πολλά σημεία στις υποσημειώσεις, θεωρήσαμε σκόπιμο να 

αντιπαραθέσουμε και αποσπάσματα από το κείμενο του Henri Peyronie, για τον 

Freinet στο «15 Παιδαγωγοί» (2000), Μεταίχμιο):  

15 Οκτωβρίου 1896: Γέννηση στη Gars του Célestin Baptistin Freinet,τριτότοκου γιου του 

αγρότη Joseph, Delphin Freinet (1854-1939) και της Marie Victoire Torcat (1855-1929) 

που διατηρούσε το μοναδικό παντοπωλείο του χωριού. 

Οκτώβριος 1909: O Freinet στέλνεται οικότροφος στη Grasse.3 

Οκτώβριος 1912: Εισάγεται στην Πρότυπη σχολή Δασκάλων της Νίκαιας.4 

                                                             
 
 
3 Στο βιβλίο «15 Παιδαγωγοί» διαβάζουμε σχετικά: «Το σχολείο στο οποίο πηγαίνει ο νεαρός Célestin δεν είναι 
εφοδιασμένο με παιδαγωγικό υλικό, δεν έχει σχολικά εγχειρίδια: μόνο ένα αναγνωστικό. Το παιδί του λαού, καλός 
μαθητής, στέλνεται στη συμπληρωματική τάξη (Cours Complementaires) στην Grasse, όπου προετοιμάζεται και 
πετυχαίνει το 1912 στο διαγωνισμό για τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Κατάρτισης των διδασκάλων (Ecole 

Normale), στη Νίκαια. Για αυτήν την πρώτη σχολική περίοδο ο Freinet θα πει: «Δεν υπέφερα πολύ από αυτή τη 
σχολαστική εκπαίδευση, την οποία τώρα καταδικάζω για όλα της τα κακά»» 
 
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση: Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 272  
 
Επίσης βλ σχετικά http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-011.html, «Πέντε 

χρόνια οικότροφος, μακριά από το χωριό», στο «Célestin Freinet, ένας παιδαγωγός του καιρού μας», κείμενο: 
Michel Barré. 
 

 
4 Στο βιβλίο «15 Παιδαγωγοί» διαβάζουμε σχετικά: «Οι δύο χρονιές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Νίκαιας, 
δε φαίνεται να ήταν πολύ σημαντικές για αυτόν. «Την εκπαίδευση μου ως δάσκαλος την έκανα στον πόλεμο», θα 

http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-011.html
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Αύγουστος 1914: Κήρυξη Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Αύγουστος 1915: O Freinet στέλνεται στο μέτωπο, πριν γίνει 19 ετών.  

2 Ιανουαρίου 1916: «Βάπτισμα του πυρός» για το Freinet στα νότια της Αλσατίας5. 

23 Οκτωβρίου 1917: O Freinet τραυματίζεται σοβαρά στο Chemin des Dames. 

Οκτώβριος 1917: Οι «μπολσεβίκοι» αναλαμβάνουν την εξουσία στη Ρωσία. 

Νοέμβριος 1918: Tέλος Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

1920: Ο Freinet γράφει το «Πληγωμένος! Αναμνήσεις ενός τραυματία πολέμου» (Γαλλικός 

Οίκος Τεχνών και Εκδόσεων). Αρχίζει επίσης να γράφει στο «L'École Émancipée», όργανο 

της επαναστατικής τάσης του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού.΄ 

Ιανουάριος 1920: O Freinet διορίζεται δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο του Bar-sur-Loup.6 

Αύγουστος 1922: Ταξίδι του Freinet στο Αμβούργο (επισκέπτεται τα Ελευθεριακά Σχολεία).  

1923: Αρχίζει η συνεργασία του Freinet με το εκπαιδευτικό περιοδικό «Clarté», 

προσκείμενο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας,(P.C) υπό τη διεύθυνση του Henri Barbusse. 

20 Ιουνίου 1923: Επίσημη Οδηγίες του Γαλλικού Υπουργείου για τη Δημόσια Εκπαίδευση και 

τις Καλές Τέχνες (υπό την υπουργεία του Léon Bérard) σχετικά με τα Υλικά Διδασκαλίας, 

την Οργάνωση και το Πρόγραμμα (Υλη) των Δημοτικών Σχολείων7.  

Αύγουστος 1923: O Freinet παίρνει μέρος στο Συνέδριο του Διεθνής Ένωση για τη Νέα 

Αγωγή στο Montreux, στην Ελβετία. 

1924: Θάνατος του Lenin. O Stalin γίνεται ο μοναδικός αρχηγός της ΕΣΣΔ.  

Οκτώβριος 1924: O Freinet εισάγει ένα μικρό τυπογραφείο στην τάξη του. 

1925-1926: O Freinet θα δημοσιεύσει πολλά άρθρα για την τεχνική του τυπογραφείου στα 

περιοδικά L'École Émancipée και Clarté8. 

                                                                                                                                                                              
πει αργότερα. Πράγματι το 1914, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο Freinet δεν είχε την πολυτέλεια να ολοκληρώσει την 
επαγγελματική του κατάρτιση στο Ινστιτούτο: στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, τον Οκτώβριο του 1917, 
χρειάστηκε να αντικαταστήσει ένα δάσκαλο που είχε επιστρατευτεί. Ο ίδιος κατατάχτηκε και πήγε στον πόλεμο 
έξι μήνες αργότερα.»  
 
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 

Μετάφραση: Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 272  
 
5 Αναφέρεται συχνά, λανθασμένα, πως ο Freinet έπεσε θύμα χημικών αερίων στο Verdun. Σύμφωνα όμως με 
μαρτυρίες του ίδιου, της κόρης του Madeleine και του Michel Barré, ο Freinet τραυματίστηκε από θραύσματα 
οβίδας στο δεξί πνεύμονα, στο δάσος Gobineaux στο Chemin des Dames. Σχετικές μαρτυρίες υπάρχουν στο 
αρχείο του ICEM, http://www.amisdefreinet.org/blessure/index.htm, ενώ αναφερόμαστε εκτενώς στο 

Υποκεφάλαιο 2.2.  
 
 

 
6 Στο βιβλίο «15 Παιδαγωγοί» διαβάζουμε: «Την 1η Ιανουαρίου 1920 ο Freinet διορίστηκε βοηθός-δάσκαλος σε 
ένα διτάξιο σχολείο στο Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes)» (E.Freinet, 1949, σ.7). Με αυτή την αναφορά στην 
είσοδο του Freinet στο επάγγελμα του δασκάλου αρχίζει η Elise Freinet την ιστορία της παιδαγωγικής διαδρομής 
του Célestin Freinet και την ιστορική περιγραφή του κινήματος του Μοντέρνου Γαλλικού Σχολείου: «Γένεση 

μιας Λαϊκής Παιδαγωγικής». (Naissance d’une pédagogie populaire).» 
 
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 271 
 
7 Βλ. και http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes_1923.pdf, σχετικά με την αναλυτική παρουσίαση των 
επίσημων οδηγιών του 1923, στις οποίες, σύμφωνα με τον J. Testanière, διαχέονται οι ιδέες της Νέας Αγωγής, και 
είχαν σημαντική επίδραση στο έργο του Freinet. (βλ. PEYRONIE, H.15 Παιδαγωγοί, (2000), Μεταίχμιο, σελ 274, 
275 και αντίστοιχα Κεφάλαιο I).  

 
8 «Αλλά από το 1920 ως το 1921 ο Freinet έγραφε στο Ecole Emancipée, το παιδαγωγικό όργανο της 
Ομοσπονδίας της Εκπαίδευσης, χώρο έκφρασης του επαναστατικού τμήματος, του νέου εκπαιδευτικού 

http://www.amisdefreinet.org/blessure/index.htm
http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes_1923.pdf
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Ιανουάριος 1925: Συναντά την Élise Lagier-Bruno, μετέπειτα σύζυγο του. 

Ιούλιος 1925: O Freinet ταξιδεύει στην ΕΣΣΔ, και συναντιέται με την Kroupskaya9. 

Οκτώβριος 1925: O Freinet αρχίζει μια ανταλλαγή τυπωμένων κειμένων των παιδιών με μια 

άλλη τάξη στο Villeurbanne.(τεχνική της αλληλογραφίας) 

Μάρτιος 1926: Γάμος του Célestin Freinet με την Élise Lagier-Bruno. 

Ιούλιος 1926: Πολλά άρθρα εφημερίδων αναφέρονται στο τυπογραφείο στο σχολείο. 

Οκτώβριος 1926: Αρκετοί καθηγητές που εισήγαν το τυπογραφείο στην τάξη, ξεκινούν τις 

πρώτες διασχολικές ανταλλαγές. Παράλληλα γίνεται σταδιακή εισαγωγή του Κινήματος για το 

Τυπογραφείο στο Σχολείο, με υπουργικές εγκυκλίους. 

Φεβρουάριος 1927: Για να επωφεληθεί από τα ειδικά ταχυδρομικά τέλη για Περιοδικά, ο 

Freinet προτείνει σε όλες τάξεις στις οποίες εφαρμόζεται το τυπογραφείο, να προβάλλουν 

δημόσια την εφημερίδα που τυπώνουν. 

Απρίλιος 1927: Δημιουργία του περιοδικού (εφημερίδας) «La Gerbe», (το Δεμάτι), που 

αποτελείται από κείμενα τα οποία γράφουν μαθητές από διαφορετικά σχολεία. 

Αύγουστος 1927: Πρώτη συνάντηση των υπέρμαχων (οπαδών) του Τυπογραφείου στο 

Σχολείο, στα πλαίσια του συνδικαλιστικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας της Εκπαίδευσης στην 

πόλη Tours.10 

Οκτώβριος 1927: Κείμενα που έχουν γράψει τα παιδιά εκδίδονται σε μικρά φυλλάδια τα οποία 

έχουν τον τίτλο "Αποσπάσματα από τη Gerbe" και αργότερα ονομάζονται «Enfantines» (τα 

Παιδικά). 

27 Οκτωβρίου 1927: Ίδρυση της «Συνεταιριστικής Ταινιοθήκης της Λαϊκής Εκπαίδευσης».11 

Πάσχα 1928: Συμμετοχή του Freinet στην Παιδαγωγική Ημερίδα της Διεθνής των Εργατών 

της Παιδείας που διεξάγεται στο Leipzig, με το κείμενο «Η πειθαρχία των μαθητών».12 

                                                                                                                                                                              
συνδικαλισμού από το 1910: τα άρθρα του ήταν το προϊόν μιας εργασίας συλλογισμού πάνω στη νέα λαϊκή 
παιδαγωγική, πάνω στη συζήτηση που γινόταν γύρω από το ρόλο και τη συμβολή του σχολείου στην 
προετοιμασία μιας κοινωνικής επανάστασης». 
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean 
Hussaye. Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 273. 

  
 
9 Βλ σχετικά Κεφάλαιο I.  
 
10 Στο «15 παιδαγωγοί» διαβάζουμε: «Κατά το τέλος της δεκαετίας ’20 ένα δίκτυο οργανώθηκε γ;yρω από το 
«Το τυπογραφείο στο σχολείο» (L’imprimerie à l’école). Και το 1927 ήταν η πρώτη συνάντηση του κινήματος 
των τυπογράφων στο συνδικαλιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας της Εκπαίδευσης στην Tours.»  
 
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 276 
  
11 Για την Σύμβαση ίδρυσης της Λαϊκής Ταινιοθήκης βλ. 
http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-fondation.html 
 
12 Βλ. και http://www.icem-freinet.fr/archives/divers/ite-1928/ite-1928.htm. Στο κείμενο του αυτό, ο Freinet, 

αναφέρεται στις παιδαγωγικές επιρροές ως προς τις τεχνικές που εφάρμοσε (βλ. ΚΕΦ. I), ενώ ο ίδιος καταλήγει 
στα εξής συμπεράσματα ως προς την «νέα οργάνωση της σχολικής εργασίας και της ζωής στο σχολείο, αλλά και 
την πορεία προς τη σχολική κοινότητα, μέσω του σχολικού συνεταιρισμού, που τείνει προς την ελεύθερη 
κοινωνική εργασία: α) αντικατάσταση των «κακών» εγχειριδίων, από άλλα ή από βιβλία της Βιβλιοθήκης, 
καλύτερα προσαρμοσμένα στις νέες μεθόδους εργασίας, β) εκσυγχρονισμό των «εξετάσεων», οι οποίες συνήθως 
ελέγχουν μόνο τη γλωσσική επίδοση των μαθητών, ενώ οδηγούν τους δασκάλους σε «πλύση εγκεφάλου», και 
χρήση αντ’ αυτών, των tests που επιτρέπουν μια πιο δίκαιη κρίση, γ) κατάργηση όλων των εξετάσεων, και λοιπών 
κατατάξεων που βασίζονται στον ανταγωνισμό, δ) εντατικοποίηση της καμπάνιας για μείωση των μαθητών σε μια 

τάξη, σε αριθμό τέτοιο που να ευνοεί μια καλή εκπαίδευση, ε) δημιουργία ειδικών σχολείων για παιδιά με ειδικές 
δυσκολίες, και πιο αποτελεσματική ιατρική επιθεώρηση των σχολείων, στ) άμεση βελτίωση των σχολικών κτιρίων 
και του υλικού διδασκαλίας, αλλά και δημιουργία στα σχολεία χώρων για την απόκτηση εμπειριών από τους 

http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-fondation.html
http://www.icem-freinet.fr/archives/divers/ite-1928/ite-1928.htm
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Αύγουστος 1928: Δεύτερο Συνέδριο των υπέρμαχων του Τυπογραφείου στο Σχολείο στο 

Παρίσι (στο προάστιο Belleville). Συγχώνευση της Συνεταιριστικής Ταινιοθήκης και του 

Τυπογραφείου στο Σχολείο, για να δημιουργηθεί τελικά ο «Συνεταιρισμός της Λαϊκής 

Εκπαίδευσης» (CEL). 

Οκτώβριος 1928: O Freinet διορίζεται δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο στο Saint-Paul de 

Vence. 

Αύγουστος 1929: Εισαγωγή της τεχνικής του Συνεταιριστικού Σχολικού Δελτίου 13, για την 

εργασία με βάση την ταξινόμηση14, την οποία εφαρμόζουν τα παιδιά.  

Αύγουστος 1929: Γέννηση της Madeleine Freinet, κόρης του Célestin Freinet και της Élise 

Lagier-Bruno-Freinet. 

Αύγουστος 1931: Δημιουργία του Αυτο-διορθωτικού Δελτίου Υπολογισμού (για τα 

μαθηματικά). Απόφαση για τη δημιουργία συλλογής αρχειακού και ενημερωτικού υλικού, υπό 

τον τίτλο Βιβλιοθήκη Εργασίας. 

Φεβρουάριος 1932: Έκδοση του πρώτου φυλλαδίου της Βιβλιοθήκη Εργασίας (B.T). 

Οκτώβριος 1932: Δημιουργείται το περιοδικό L'Educateur Prolétarien, στο οποίο 

δημοσιεύει ο Freinet15. 

Οκτώβριος 1932: Βγαίνει στις αίθουσες η ταινία «Τιμή και Κέρδος»16, του Yves Allegret που 

χρηματοδοτήθηκε από το Συνεταιρισμό Λαϊκής Εκπαίδευσης.(CEL) 

Δεκέμβριος 1932: Ξεκινά στο Saint Paul, μια άγρια καμπάνια εναντίον του Freinet. Η 

εφημερίδα «Γαλλική Δράση» του Maurras, το μετατρέπει σε εθνική υπόθεση.17 

                                                                                                                                                                              
μαθητές μέσω αγροτικών εργασιών, καθώς και εργαστηρίων για την εξάσκηση της χειρωνακτικής εργασίας, ζ) 
εισαγωγή της πρακτικής των τάξεων περιπάτων (Σημ Ερευν που δίνουν έναυσμα παρατήρησης και έμπνευσης για 
την ελεύθερη δημιουργία των μαθητών), η) δημιουργία ομάδων παιδιών «προλεταρίων», σύμφωνα με την 

οργάνωση της κομμουνιστικής νεολαίας στη Ρωσία (Σημ Ερευν: ο Freinet χρησιμοποιεί τη λέξη «πιονέρος», όρο 
που αναφέρεται στη σοβιετική οργάνωση της εκπαίδευσης), θ) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 
νέες ανακαλύψεις στις επιστήμες της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, καθώς και τις μεθόδους της Νέας Αγωγής 
και κυρίως τις μεθόδους εργασίας αλλά και τις πρακτικές πειθαρχίας στα Ρωσικά λαϊκά σχολεία, ι) προσπάθεια 
για δημιουργία καλύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος ευνοϊκά προσκείμενου στην εκπαίδευση, 
μέσω της απελευθέρωσης της εργασίας και των εργαζομένων (εργατών). (Σημ Ερευν: η μετάφραση από τα 
γαλλικά έγινε από τον ερευνητή.)  
 
13 Παράδειγμα Συνεταιριστικών Σχολικών Δελτίων, είναι οι 17 θεματικές ενότητες που έφτιαξαν τα παιδιά για 
το «Δεμάτι», και που πωλούνταν ατομικά προς 5 centimes η μία (σε χαρτί) ή 10 centimes ή μια (σε χαρτόνι), βλ. 
και http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19300427.html. 
 
14 Για την ταξινόμηση των σχολικών αρχείων, βλ άρθρο του Freinet στο περιοδικό École Émancipée τεύχος Νο 
27, της 27ης Οκτωβρίου 1928 http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19280930.html, στο οποίο 
κάνει λεπτομερή αναφορά και στα Κέντρα Ενδιαφέροντος του Decroly. (βλ. Κεφάλαιο I, 1.4) ενώ για τη 
τυποποίηση της σχολικής ύλης βλ http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310503.html 
 
15 «Το περιοδικό L’imprimerie à l’école πήρε τον τίτλο L'Educateur Prolétarien».  
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 276 
 
16 Περισσότερα για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της ταινίας στη συνέντευξη με τον κύριο Θεοδοσίου, από το 
Νεανικό Πλάνο, στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Επίσης η ταινία υπάρχει στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=jFYF3x6PU1c 
 
17 Διαβάζουμε σχετικά στο «15 Παιδαγωγοί»: «Λίγο χρόνο αφού… στο σχολείο του Saint-Paul δέχτηκαν την 
επίσκεψη περίπου 100 ατόμων που είχαν συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο Νέας Αγωγής στη Νίκαια, ο 
Freinet έπεσε θύμα σκευωρίας που οργανώθηκε από την πλευρά των συντηρητικών προεστών του χωριού Saint-

Paul (με την υποστήριξη του {ακροδεξιού} Maurras). H υπόθεση είχε αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο. 
Εγκαταλελειμμένος από τη διοίκηση, και θύμα μιας ομάδας επιθεωρητών, ο Freinet εξαναγκάζεται να μετατεθεί. 
Η Elise Freinet αναφέρεται στη σύγκρουση αυτή με ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στη «Γένεση μιας λαϊκής 

παιδαγωγικής». Λίγο αργότερα, σχεδόν παρόμοια υπόθεση αποδείχτηκε αυτή του Boyau, που ξέσπασε στη 
Gironde. Στο βορρά ο Roger μετατέθηκε στην περιοχή του Παρισιού (αφού διοργάνωσε μια συνάντηση 
υποστήριξης του Freinet στη Lille). Η υπόθεση του Saint- Paul, είχε μια ιστορική σημασία για το κίνημα του 

http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19300427.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19280930.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310503.html
https://www.youtube.com/watch?v=jFYF3x6PU1c
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Ιανουάριος 1933: O Hitler ανεβαίνει στην εξουσία. 

15 Ιανουαρίου 1933: Δημοσίευση στο περιοδικό «L'École Émancipée» (τεύχος 16), υπό τον 

τίτλο: Οι δημόσιες υπηρεσίες ενάντια στο εκπαιδευτικό προσωπικό, μια σκανδαλώδης 

υπόθεση: Η υπόθεση Freinet.  

Απρίλιος 1933: Βιαιότητες της ακροδεξιάς λαμβάνουν χώρα μπροστά από το σχολείο Saint-

Paul. O Freinet αρνείται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.18 

14 Μαϊου 1933: Δημοσίευση στο περιοδικό «L'École Émancipée» (τεύχος 32) υπό τον τίτλο: 

Η υπόθεση Freinet: Κατηγορούμε! 

28 Μαϊου 1933: Δημοσίευση στο περιοδικό «L'École Émancipée» (τεύχος 34) υπό τον τίτλο: 

Υπέρ του Freinet. Προσοχή στο φασισμό! 

Ιούλιος 1933: O Freinet μετατίθεται υπηρεσιακά, αλλά κατορθώνει να παρατείνει την άδεια 

στην οποία έχει δικαίωμα σαν τραυματίας πολέμου. 

Αύγουστος 1933: Στο συνέδριο του CEL που λαμβάνει χώρα στην πόλη Reims, υπάρχει 

έντονη διαμάχη σχετικά με τη δημιουργία νέου σχολείου, όμως ο Freinet αψηφά το γεγονός 

αυτό και αρχίζει να το «χτίζει» στην πόλη Vence. 

Οκτώβριος 1935: O Freinet ανοίγει το σχολείο του στη Vence, παρά τις προσπάθειες της 

Διοίκησης να το εμποδίσει19.  

                                                                                                                                                                              
Μοντέρνου Σχολείου, ενώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι διαδραμάτισε ένα μυθικό ρόλο, υπό την έννοια ότι θα 
είναι κάπως η συμβολική μήτρα και το σημείο αναφοράς πολλών συγκρούσεων στην ιστορία του κινήματος 
(συγκρούσεις μεταξύ δασκάλων και διδασκαλισσών Freinet και των τοπικών παραγόντων ή των εχθρικών 
επιθεωρητών.) Διότι η τροποποίηση των πρακτικών, σήμαινε και τροποποίηση του ρίσκου που αυτή 
συνεπαγόταν.»  
 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 

MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 277 
  
18 Βλ. άρθρο «Η επίθεση στο δάσκαλο Freinet είναι ενάντια στο «λαϊκό σχολείο» και τη νέα παιδαγωγική.Τα 

γεγονότα του Saint-Paul : μια σύμπραξη της Ανοησίας και της Αντίδρασης», Εφημερίδα Monde, Νο 240 της 
7ης Ιανουαρίου 1933, σελίδα 5. (συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα)  
 
19 Το σχολείο αγοράστηκε από το σχολικό κράτος το 1991, έλαβε το βραβείο «Κληρονομιάς του 20ου αιώνα» 

στις 28 Νοεμβρίου 2000 και θεωρείται ιστορικό μνημείο από τις 6 Νοεμβρίου 2011. Στον αντίστοιχο δικτυακό 
τόπο της γαλλικής κυβέρνησης διαβάζουμε την περιγραφή του Jean Marx: Απομονωμένο στην κορυφή ενός 
λόφου στην περιοχή Cagne, το κτίριο περιλαμβάνει 11 αίθουσες σε συνδυασμό άσπρου και μπλε χρώματος. Η 
αρχιτεκτονική είναι αντιπροσωπευτική της δεκαετίας του ΄30. Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών, 
βρίσκονται παντού: ανάγλυφα από πηλό, ζωγραφιές, ανοιχτό θέατρο και γλυπτά….. Η φύση σε αυτό το χώρο που 
καλύπτει πάνω από ένα εκτάριο (10 στρέμματα), αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης του παιδιού, 
δεδομένου πως το παιδί και η ανάπτυξη του αποτελούν τη βάση της σκέψης του Freinet: να δώσει στο παιδί τις 
απαραίτητες γνώσεις, συγχρόνως όμως αυτό να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του, αλλά και να αναπτύξει την 
αυτονομία, την πρωτοβουλία και την αίσθηση ευθύνης. Ο Freinet εφαρμόζει εκεί τις ιδέες του όπως τη «φυσική 

μέθοδο» και το «πειραματικό ψηλάφισμα», ενώ υποστηρίζει την έννοια της έννοια της κατανομής με τη συμμετοχή 
στα καθήκοντα της σχολικής ζωής, αλλά και τη δημιουργία ενός συστήματος συνεταιρισμού, με την αύξηση των 
ανταλλαγών, τότε χάρη στο τυπογραφείο και σήμερα χάρη στην πληροφορική. Χρησιμοποιεί επινοητικές 
μεθόδους και προσαρμόσιμα εργαλεία, όπως ελεύθερη έκφραση, διαλέξεις των παιδιών, σχολική εφημερίδα κλπ. 
MARX, J. (2001), Patrimoine du XXe siècle en paca, Ecole Freinet. (η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή)  
Πηγή: http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/ecole.htm 
 
Επίσης, στο βιβλίο «15 Παιδαγωγοί», διαβάζουμε σχετικά: «Το διάσημο σχολείο στην πόλη Vence, άρχισε να 

χτίζεται το 1934 χάρη σε εθελοντικές προσφορές και άνοιξε για τα παιδιά το 1935. Ενώ ο Freinet βοηθήθηκε 
στην υπόθεση του Saint – Paul, αυτή η ιδέα υποστηρίχθηκε ελάχιστα μέσα στο κίνημα. Το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας, αρνήθηκε να αναγνωρίσει αυτό το σχολείο (αυτό θα γίνει και αργότερα ….το 1992). Εκτός από τα 
παιδιά των κοντινών οικογενειών μεταξύ των οποίων και η κόρη των Freinet, το σχολείο δεχόταν παιδιά που 
αντιμετώπιζαν κοινωνικές δυσκολίες από την περιοχή των Παρισίων, και, λίγο αργότερα, παιδιά ορφανά 
προσφυγόπουλα από τον πόλεμο της Ισπανίας. Ο M. Barré σημειώνει ότι ήταν χώρος επινόησης νέων τεχνικών: 
το πλάνο εβδομαδιαίας εργασίας, το συμβούλιο συνεργασίας (μέσα σε ένα περιβάλλον, και με ένα πληθυσμό 
παιδιών, στο οποίο η ρύθμιση της συλλογικής ζωής και η διαχείριση των συγκρούσεων ήταν αναγκαία), η 

εφημερίδα τοίχου, τα δελτία για αυτό-διόρθωση, κατόπιν η φυσική μέθοδος ανάγνωσης. Η ανάπτυξη του 
κινήματος βρίσκει εδώ μια δεύτερη πνοή και μια ανάπτυξη, απόδειξη των οποίων αποτελούν τα παιδαγωγικά 
σεμινάρια για τα νέα μέλη μεταξύ 1938 και 1939.»  

http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/ecole.htm
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Απρίλιος 1936: Δημιουργία των περιφερειακών ομάδων του Συνεταιρισμού Λαϊκής 

Παιδείας.(CEL). 

Ιούλιος 1936: Στρατιωτική επανάσταση του Franco, ενάντια στην Ισπανική Δημοκρατία. 

Καλοκαίρι 1936: Πρώτα θερινά μαθήματα στο σχολείο Freinet. 

Οκτώβριος 1936: Προσέγγιση των ομάδων του Συνεταιρισμού Λαϊκής Παιδείας (CEL) και 

της Γαλλικής Ομάδας της Νέας Αγωγής.(G.F.E.N). 

Φεβρουάριος 1937: Ο Freinet, εισάγει στο σχολείο του το Πλάνο Εξατομικευμένης εργασίας. 

Μάϊος 1937: Ο Freinet ζητάει να υπάρξει μεταρρύθμιση στο Πιστοποιητικό Σπουδών του 

Δημοτικού Σχολείου. 

Καλοκαίρι 1937: Αυξανόμενη συρροή στο σχολείο Freinet, προσφυγόπουλων από την 

Ισπανία.20 

Σεπτέμβριος 1937: Δημιουργία των φυλλαδίων της Νέας Λαϊκής Παιδείας. 

Σεπτέμβριος 1939: Έναρξη πολέμου με τη Γερμανία. 

Μάρτιος 1940: Ο Freinet, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στο Saint-Maximin (Var).21 

Απρίλιος 1940: Η διοίκηση κλείνει το σχολείο του Freinet στη Vence. 

Iούνιος 1940: Κατοχική κυβέρνηση Pétain στη Γαλλία. 

Φεβρουάριος 1941: O Freinet μεταφέρεται στο στρατόπεδο Saint-Sulpice (Tarn). 

Oκτώβριος 1941: O Freinet απελευθερώνεται και εγκαθίσταται στο Vallouise, όπου γράφει 

τα σπουδαιότερα συγγράμματα του, τα οποία θα εκδοθούν μετά το τέλος του πολέμου. 

Άνοιξη 1944: O Freinet παίρνει μέρος στην Αντίσταση στο Béassac.  

Καλοκαίρι 1944: O Freinet εντάσσεται στην Περιφερειακή Επιτροπή για την απελευθέρωση 

του Gap. 

Δεκέμβριος 1944: O Freinet στέλνει μια πρώτη εγκύκλιο στους στρατευμένους 

εκπαιδευτικούς του Συνεταιρισμό Λαϊκής Εκπαίδευσης (CEL). Επίσης απευθύνει κείμενο στην 

Επιτροπή Μεταρρύθμισης, που ήταν υπό τη διεύθυνση του Langevin22 (Σημ Ερευν: διάσημου 

                                                                                                                                                                              
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 277 

 
Η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, τέλος, (Νέα Αγωγή, 1952) αναφέρει σχετικά: «Ο Freinet άνοιξε ένα δικό του 
σχολείο στη Vence στο μέσο της ύπαιθρης χώρας, με συνεκπαίδευση και οικοτροφείο. Το κτίριο το έκτισαν μαθητές 
και δάσκαλοι μαζί και το επίπλωσαν με προσωπική εργασία. Άρχισε με 30 μαθητές και μέσα σε ένα χρόνο οι μαθητές 
έγιναν 300. Βάση της σχολικής εργασίας έκανε τα οικονομικά, τις γεωργικές εργασίες, τα παιχνίδια και τις τέχνες, 
χωρίς να παραμελεί και τα μαθήματα.»  
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. (1952). H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ 
ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ 
 
20 Στο ηλεκτρονικό αρχείο του ICEM, http://www.amisdefreinet.org/bulletin/016/016p03.html,βρίσκουμε κείμενο 
γραμμένο από Ισπανό μαθητή του Freinet, με τη μέθοδο της ελεύθερης γραφής που εξιστορεί τα βιώματα του από 
τον εμφύλιο. Το κείμενο συμπεριλαμβάνεται στο Extraits d’Enfantines n° 86 και έχει τίτλο « Petit réfugié 

d’Espagne ». 
 
21 Στο «15 παιδαγωγοί» διαβάζουμε σχετικά: To ξεκίνημα του πολέμου, η σύλληψη του Freinet (θεωρήθηκε 
ύποπτος για το νέο καθεστώς), το κλειστό και ερειπωμένο σχολείο, οι δυσκολίες επικοινωνίας στη Γαλλία, η 
απόλυση άλλων: το 1940 έγινε νέα διακοπή. Για το Freinet, o οποίος αρχικά ήταν φυλακισμένος και στη συνέχεια 

του επιβλήθηκε κατ’οίκον περιορισμός, ήταν μια περίοδος αναγκαστικής περισυλλογής και συγγραφής 
(L’éducation du travail, Essaie de psychologie sensible: τα βασικά του έργα γράφτηκαν εκείνη την εποχή) πριν 
ξανάρθει μια περίοδος δράσης με ενεργητική εμπλοκή στη Αντίσταση από τις αρχές του 1944.  
  
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 277-278 

 
22 «Κατά την απελευθέρωση ο Freinet και το κίνημα του ελήφθησαν ελάχιστα υπόψη από τη Επιτροπή για τη 

Μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης, της οποίας πρόεδρος ήταν αρχικά ο Langevin και κατόπιν ο Wallon. Ίσως 

http://www.amisdefreinet.org/bulletin/016/016p03.html
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φυσικού και διανοητή της εποχής, ενώ η επιτροπή του πήρε καινοτόμες και ριζοσπαστικές 

αποφάσεις για μια πιο μαθητοκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης). 

Φεβρουάριος 1945: O Freinet αναλαμβάνει τη διεύθυνση του σχολικού κέντρου του Gap για 

παιδιά θύματα πολέμου.  

Μάϊος 1945: Συνθηκολόγηση της Γερμανίας, επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου.  

Ιούνιος 1945: Oι ομάδες του Συνεταιρισμού Λαϊκής Παιδείας (CEL) προσκαλούνται να 

συμμετέχουν στη Γαλλική Ομάδας της Νέας Αγωγής (G.F.E.N). 

Ιούλιος 1945: O Freinet προσπαθεί να εισάγει ένα σχέδιο Παιδαγωγικής Ένωσης, που θα 

συμπεριλάμβανε όλα τα κινήματα της Εκπαίδευσης αλλά αποτυγχάνει. 

Οκτώβριος 1945: Ανοίγει ξανά το σχολείο του Freinet στην πόλη Vence. 

Δεκέμβριος 1945: Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Λαϊκής Παιδείας (CEL) στο Deuil 

(Seine et Oise). 

Φεβρουάριος 1946: O Freinet, απομακρύνεται από τη Γαλλική Ομάδας της Νέας 

Αγωγής.(G.F.E.N). ενώ εισάγει το σχέδιο του Συνεργατικού Ινστιτούτου του Μοντέρνου 

Σχολείου (ΙCEM) του οποίου το έργο θα εκδίδει αλλά και θα διαδίδει εφεξής ο 

Συνεταιρισμός Λαϊκής Παιδείας (CEL). 

Ιούνιος 1946: O Freinet, εκδίδει τα πρώτα σχέδια για τα «Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας» 

(brevets) για το Δημοτικό Σχολείο.  

Απρίλιος 1947: Συνέδριο του CEL στην πόλη Dijon και επίσημη δημιουργία του 

Συνεταιριστικού Ινστιτούτου του Μοντέρνου σχολείου (ICEM).23 

Ιούλιος 1947: Πρώτο ταξίδι ανταλλαγής μεταξύ τάξεων που αλληλογραφούν. 

1948: Η Elise Freinet γράφει τη σύνοψη της ταινίας «Σκασιαρχείο». 

Μάρτιος 1948: Ta πρώτα αριστουργήματα συμπληρώνουν τα «διπλώματα ευρεσιτεχνίας», 

(«εύσημα», brevets). 

Πάσχα 1949: Συνέδριο στην πόλη Angers. Πρώτη προβολή της ταινίας «Σκασιαρχείο».24 

Πάσχα 1950: Συνέδριο στη πόλη Nancy. Χάρτα του Μοντέρνου Σχολείου. 

Απρίλιος 1950: Αρχίζουν μια σειρά από επιθέσεις, με το πρώτο άρθρο στο περιοδικό 

Nouvelle Critique. 

Μάϊος 1951: Γυρίζονται στη Vence πολλές ταινίες από το «Συνεταιρισμό της Λαϊκής 

Εκπαίδευσης» (CEL), ενώ κατασκευάζεται στις Kάννες καινούργιος χώρος στέγασης για το 

Συνεταιρισμό (CEL). 

Πάσχα 1953: Συνέδριο του CEL στη Rouen που συνοδεύεται από επιθέσεις εναντίον του 

Freinet στο περιοδικό «L’école et la nation». 

Σεπτέμβριος 1953: Eπιθέσεις του τοπικού τομέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, εναντίον του 

Freinet. 

Πάσχα 1955: Συνέδριο του CEL στην πόλη Aix-en-Provence. Αποφασίζεται μια καμπάνια για 

να υπάρχουν 25 μαθητές στη τάξη, και να περιοριστούν οι «υπερφορτωμένες» τάξεις. 

                                                                                                                                                                              
αυτό ήταν μια ιστορική ευκαιρία που χάθηκε για το γαλλικό δημοτικό σχολείο: αν και το κίνημα εξαπλώθηκε 
περισσότερο την εποχή εκείνη (οι οπαδοί του ίδρυσαν το 1947 το ICEM), οι ιδέες του ωστόσο δεν υιοθετήθηκαν 
από το ίδιο το κράτος και τους συμβούλους του, αν και το γενικό πλαίσιο ήταν αρκετά ευνοϊκό για τη Νέα 

Αγωγή.»  
PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 278 
 
 
23 Βλ τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο στο ICEM http://www.amisdefreinet.org/icem/index.htm 
  
24 Βλ Συνέντευξη με τον κύριο Θεοδοσίου στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας, την παρουσίαση του 

επίσης για την ταινία, η οποία υπάρχει στα παραρτήματα αλλά και τον διαδικτυακό τόπο του ICEM, που είναι 
αφιερωμένο στην ταινία: http://www.amisdefreinet.org/cinema/ecolebuissonniere.html. 
 

http://www.amisdefreinet.org/icem/index.htm
http://www.amisdefreinet.org/cinema/ecolebuissonniere.html
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Πάσχα 1957: Συνέδριο του CEL στην πόλη Νάντη, Δημιουργία της «Διεθνούς Ομοσπονδίας 

των Κινημάτων του Μοντέρνου Σχολείου» (FIMEM).25 

Οκτώβριος 1959: Δημιουργείται το περιοδικό «Τεχνικές ζωής», που αφορά δηλαδή τα 

φιλοσοφικά θεμέλια των τεχνικών Freinet. Δημιουργείται η «Βιβλιοθήκη του Μοντέρνου 

Σχολείου», με μικρά βιβλία πρακτικής παιδαγωγικής. Δημιουργείται το περιοδικό «Παιδική 

Τέχνη», που διευθύνεται από την Elise Freinet. 

Πάσχα 1960: Συνέδριο του CEL στην Avignon. Δημιουργία της οπτικοακουστικής 

βιβλιοθήκης εργασίας (δίσκοι, διαφάνειες κλπ). 

Πάσχα 1961: Συνέδριο του CEL στο Saint-Etienne. Διακοπή σχέσεων με την ομάδα των 

Fonvieille-Oury, που θα προσανατολιστεί προς τη Θεσμική Παιδαγωγική. 

Πάσχα 1962: Συνέδριo του CEL στην Caen, σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών 

(υπολογισμός), και των επιστημών. 

Πάσχα 1963: O Freinet εισάγει τις περίφημες Διδακτικές Ταινίες (Bandes Enseignantes)26, 

(δηλαδή μια μηχανική κατασκευή που μοιάζει με φωτογραφική μηχανή και αποτελείται από 

ένα είδος οθόνης που φωτίζεται και 2 άξονες, γυρνώντας τους οποίους, ξετυλίγονται 

κυλινδρικές ταινίες με διδακτικό και ενημερωτικό υλικό, που μπορούν να διαβαστούν στην 

οθόνη). 

Δεκέμβριος 1964: Ρήξη με τον C. Pons, διευθυντή του Συνεταιρισμού Λαϊκής Εκπαίδευσης 

(CEL). 

Φεβρουάριος 1966: Kυκλοφορεί ένα φυλλάδιο εκτός ICEM, που κατηγορεί εκ νέου τον 

Freinet (γραμμένο από κάποιον Falligand). 

Μάρτιος 1966: Ο Freinet αρρωσταίνει πολύ σοβαρά. 

Πάσχα 1966: Συνέδριο του CEL στο Perpignan, το πρώτο στο οποίο απουσιάζει ο Freinet. 

8 Οκτωβρίου 1966: O Célestin Freinet πεθαίνει στη Vence, και ενταφιάζεται στη γενέτειρα 

του Gars. 

20 Σεπτεμβρίου 1972: προβάλλεται για πρώτη φορά στη Γαλλική τηλεόραση η ταινία 

«Σκασιαρχείο». 

30 Ιανουαρίου 1983: Πεθαίνει η Élise Lagier-Bruno Freinet. 

 
 

Παρατηρήσεις: Από την παρουσίαση αυτή της ζωής του Freinet, γίνεται καταρχάς 

αντιληπτό πως δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, να έχει διαφορές και 

συγκρούσεις, αλλά και να δέχεται οργανωμένες επιθέσεις, όπως για παράδειγμα από τη 

Γαλλική Δράση τη δεκαετία του ’30, που συντέλεσε στην απομάκρυνση του από το 

σχολείο στο Saint Paul, ή αργότερα τη δεκαετία του ΄50, από ανθρώπους του 

                                                             
25 «Κατά τη διάρκεια τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, η ακτινοβολία αυτού του κινήματος εξαπλώθηκε στο 
εξωτερικό: στην Ευρώπη, τη γαλλόφωνη Αφρική, τη Λατινική Αμερική, (η εσπεράντο χρησιμοποιείτο ως 

όργανο επικοινωνίας). Το 1957 ιδρύθηκε η «Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων του Νέου Σχολείου» 
(Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne-FIMEM). Αυτή η εξάπλωση σε διεθνές 

επίπεδο δεν σήμαινε μια καθαρή και απλή μεταφορά τεχνικών επεξεργασμένων στη Γαλλία: σε κάθε περίπτωση 
έλαβε χώρα ένας επαναπροσδιορισμός από τους ενδιαφερομένους.»  
 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 278 
 
26 Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες για τη χρήση, αυτής της μηχανικής κατασκευής υπάρχει στον 

διαδικτυακό τόπο http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-6/dpe-6.htm, στον οποίο παρουσιάζεται ο 
Παιδαγωγικός Φάκελος του Μοντέρνου Σχολείου, Νο 6 (Dossier pédagogique de l’Ecole Moderne n°6) 
Συμπληρωματική έκδοση στο τεύχος 4(Supplément au numéro 4), 15 Οκτωβρίου 1964. (μετάφραση ερευνητή) 

http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-6/dpe-6.htm
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Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, ενώ κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου το 

σχολείο που είχε ιδρύσει στη Vence έκλεισε, και ο ίδιος φυλακίστηκε. 

 Ο Freinet, για τον οποίο η ζωή του η ίδια ήταν όλη αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό του 

έργο, πέρα από τη συμμετοχή του σε συνέδρια, και την πλούσια συγγραφική του 

δραστηριότητα στην οποία εξέθετε το εύρος της παιδαγωγικής του σκέψης στην αρχή 

σε εκπαιδευτικά περιοδικά της εποχής και αργότερα μέσω της έκδοσης των βιβλίων 

του, όχι μόνο εξέφρασε θεωρητικά τις παιδαγωγικές του σκέψεις, αλλά και προχώρησε 

στην πρακτική εφαρμογή τους. Απευθύνθηκε στις Επιτροπές Παιδείας για 

μεταρρυθμίσεις σε πολλά ζητήματα πχ. το θέμα των Πιστοποιητικών του Δημοτικού 

Σχολείου, για το οποίο δημιούργησε τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (brevets) τελικά 

στο σχολείο του, ή το ζήτημα των υπερφορτωμένων τάξεων που να μην υπερβαίνουν 

τους 25 μαθητές.  

Επίσης εισήγαγε νέες τεχνικές για την οργάνωση της μάθησης όπως πχ τα Aυτό-

διορθωτικά δελτία (fichiers autocorrectifs) ή τα Συνεταιριστικά Σχολικά Δελτία 

και τα Πλάνα εξατομικευμένης Εργασίας, ή τη χρήση φυλλαδίων (μπροσούρες) της 

Βιβλιοθήκης Εργασίας, αλλά και Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

όπως το τυπογραφείο, τον κινηματογράφο, και τη χρήση δίσκων και άλλων 

οπτικοακουστικών μέσων σε συνάρτηση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπήρξε 

ακόμη ιδιαίτερα επινοητικός όπως πχ με την εισαγωγή των Εκπαιδευτικών Ταινιών 

(δηλαδή τη μηχανική κατασκευή με δύο κυλινδρικούς άξονες που περιστρεφόμενοι, 

ξεδιπλώνουν διδακτικό υλικό, το οποίο διαβάζεται σε μια φωτισμένη οθόνη).  

Όμως, δεν ήταν απλά ένας «εφευρέτης» που προσπαθούσε μόνο να οργανώσει 

καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και ένας βαθιά ανθρωπιστής παιδαγωγός 

όπως αποδεικνύει το γεγονός πως δέχτηκε στο σχολείο του πολλά παιδιά –πρόσφυγες 

του Ισπανικού Εμφυλίου πολέμου, ενώ μετά το τέλος του B Παγκοσμίου Πολέμου, 

και μέχρι την επαναλειτουργία του δικού του σχολείου στη Vence, ανέλαβε τη 

διεύθυνση ενός σχολικού κέντρου για παιδιά θύματα του πολέμου. Ακούραστη 

συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης στο έργο του μέχρι το τέλος, στάθηκε η σύζυγος του 

Élise Freinet. Τέλος, ήταν από τους πρωτεργάτες συνεχών προσπαθειών δημιουργίας 

κινημάτων για την ανανέωση της παιδείας, εκ των οποίων το Συνεταιριστικό 

Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου (ICEM) και η Διεθνή Ομοσπονδία των 

Κινημάτων του Μοντέρνου Σχολείου (FIMEM), που αποτελούν μαζί με το 

συγγραφικό του έργο την πλούσια παρακαταθήκη του, συνεχίζουν το έργο του 

αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. 

2.2 H «μετουσίωση» βιωμάτων του Célestin Freinet σε Παιδαγωγική Σκέψη  

 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα θέλαμε να σταθούμε σε 2 πτυχές της ζωής του Célestin 

Freinet, που θεωρούμε πως επηρέασαν ριζικά την παιδαγωγική του «κοσμοθεωρία» και 

αντίληψη. Η πρώτη αφορά τα παιδικά του χρόνια στη γενέτειρα του Gars, ενώ η 

δεύτερη το σοβαρότατο τραυματισμό του στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από 

αυτά, πέρα από την «στίγμα» τους στον παιδαγωγικό τρόπο σκέψης του Freinet, θα 

αναλύσουμε τη «μετουσίωση» τους σε θεμελιώδη παιδαγωγική θεωρία. 

2.2.1 Η «παιδαγωγική αξία» της ζωής στο «χωριό» 
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 Στο βιβλίο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», (2000, Μεταίχμιο) ο Peyronie αναφέρει 

σχετικά με τα παιδικά χρόνια του Célestin Freinet, στο μικρό ορεινό χωριό, στο οποίο 

γεννήθηκε:  

 

Επίσης, στο διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο στο Freinet, με πολλά σπάνια ντοκουμέντα 

και αρχειακό υλικό, βρίσκουμε και κείμενα από το έργο του Michel Barré «Freinet, 

ένας παιδαγωγός του καιρού μας». Στα πέντε αποσπάσματα που ακολουθούν28, και 

στα οποία παρατίθενται και λόγια του ίδιου του Freinet (από τα γραπτά του), 

μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία από τη ζωή του, στα οποία είναι έκδηλη η επιρροή 

των βιωμάτων του στην «αποκρυστάλλωση» της παιδαγωγικής του σκέψης:  

 Όλα δείχνουν ότι ο νεαρός Célestin ζούσε σε απόλυτη αρμονία με το χωριό (Barré): «Είμαι 
αγρότης και βοσκός. Όταν κάνω ενδοσκόπηση και προσπαθώ να ξύσω την κρούστα, με την οποία ο 
πολιτισμός προσπάθησε να με καλύψει, ακούω ακόμα το νερό που ρέει δίπλα στον παλιό μύλο, το 
ποτάμι που απλώνεται ήσυχα ανάμεσα στις λυγαριές και …το βέλασμα των προβάτων στα βουνά. 
Αυτά με συγκινούν ακόμη γιατί δεν είναι παρά το αρχικό υφάδι μιας ζωής, στην οποία ποτέ δεν 
έχω ξαναβρεί, από τότε εκείνη την απλότητα του χωριού της παιδικής μου ηλικίας. Και ίσως το 
μοναδικό μου ταλέντο, αυτό του παιδαγωγού, είναι πως διατήρησα μέσα μου μια τόσο βαθιά 
ανάμνηση της παιδικής μου ηλικίας, ώστε νιώθω και αντιλαμβάνομαι τα παιδιά τα οποία 
εκπαιδεύω». (Freinet, Les dits de Mathieu) 

 

«To πρώτο κείμενο που έγραψε o Freinet για τα παιδιά, ονομάζεται «Tony», και εκδόθηκε το 
1925 από τις Εκδόσεις για Νέους, της Ομοσπονδίας των Συνδικάτων της Εκπαίδευσης 
(Ecole Emancipée). Εκεί περιγράφει την ιστορία ενός παιδιού που έχει μεγαλώσει στο 
ορφανοτροφείο και που στέλνεται μέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας, στο σπίτι ενός ζευγαριού 
ηλικιωμένων, σε ένα χωριό που μοιάζει πολύ με τη γενέτειρα του Freinet, Gars. Βέβαια, δεν 
πρόκειται για αυτοβιογραφία του Freinet, ο οποίος είχε οικογένεια. Όμως, αν λάβουμε υπόψη 
πως η οικογένεια του φιλοξενούσε ενίοτε και παιδιά που τους έστελνε η Κοινωνική Πρόνοια, ενώ 
είναι πολύ πιθανό κάποιο από αυτά να ονομαζόταν «Τόνι», τότε αντιλαμβανόμαστε, πως το 
κείμενο αυτό εκφράζει μια πραγματικότητα οικεία στο συγγραφέα του, δηλαδή τον Freinet: τα 
παιχνίδια στο ποτάμι, τα παιχνίδια με τη φωτιά, η κατασκευή των καλυβιών, η συμμετοχή στις 
αγροτικές εργασίες, το φύλαγμα των ζώων, η βοήθεια που πρόσφερε καθένας με τη σειρά του 

                                                             
27 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 272 
28 BARRE, M. (1996). Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps: Célestin enfant. PEMF. Πηγή: 
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-3.html. (Η μετάφραση έγινε από τον 
ερευνητή) 

 
 
 

Το μικρό χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Freinet στις γαλλικές Alpes Maritimes, ζούσε σε 
κατάσταση ημιαυτάρκειας. Μακριά από μεγάλους δρόμους και σιδηροδρόμους, το χωριό 
βρισκόταν σε απόσταση δύο ημερών από την Grasse, την πιο κοντινή πόλη. Ο Freinet 
απολάμβανε εκεί τη ζωή του παιδιού μιας αγροτικής οικογένειας εκείνης της εποχής. Ήταν ένα 
παιδί αναμεμειγμένο με τις εργασίες και τις ασχολίες των ενηλίκων, κοντά στη ζωή των χωρικών 
και τα βιοτεχνικά επαγγέλματα. Τα έργα του που θα γραφτούν 40 χρόνια αργότερα πχ. η Αγωγή 
της Εργασίας (1946), με βασικό πρόσωπο τον πατέρα Mathieu, αγρότη, ποιητή, φιλόσοφο, 
πιστοποιούν το νοσταλγικό δέσιμο του Freinet με τα τοπία, τις βιοτεχνικές εργασίες, τα είδη και 
τις σχέσεις παραγωγής, τις κοινωνικές συμπεριφορές και τις αξίες του αγροτικού κόσμου της 
γαλλικής μεσογειακής ενδοχώρας των αρχών του αιώνα. Αυτό το πεδίο αναφοράς θα είναι το 
κυρίαρχο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα οικοδομηθούν οι τεχνικές και οι αξίες της παιδαγωγικής 
Freinet. (Peyronie)27 

http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-3.html


65 
 

στον κοινοτικό βοσκό, οι νύχτες κάτω από το φως του φεγγαριού, η βαθιά «επικοινωνία» με τα 
«ζωντανά», τα φυτά, τον ουρανό, μα κι ολόκληρο το σύμπαν. Όλα βιώνονται έντονα.» (Barré) 

 

Αργότερα ο Freinet αναφέρεται συχνά στην παιδική του ηλικία, κυρίως για να μιλήσει για τη 
συμμετοχή των παιδιών στη ζωή και τις εργασίες των ενηλίκων ενώ μας μιλά ακόμη και για τις 
αγρυπνίες του, αλλά και για την αγάπη του για τα παραμύθια (Barré): «Σαν ερχόταν η ώρα να 
μαζέψουμε τις λεβάντες, η μητέρα μου, μου κρεμούσε στο λαιμό μια υφασμάτινη τσάντα., ενώ μου 
είχε δώσει ένα δρεπάνι, όχι πολύ αιχμηρό, και έτσι πήγαινα σαν τους μεγάλους, για να μαζέψω τα 
αρωματικά λουλούδια. Την πρώτη φορά θυμάμαι μάζευα όχι μόνο τα μελανιασμένα κλωναράκια, 
αλλά κι όλο το σκληρό κοτσάνι με μια τούφα από φύλλα…. Δηλαδή είχα κάνει ζαβολιά. Όμως, από 
λύπηση, αλλά και για να μ’ ενθαρρύνει να συνεχίσω, ο «διϋλιστής» είχε πάντως δεχτεί το μερίδιο 
μου : 2 κιλά... και είχα κέρδισει 20 φράγκα». (Freinet, Εducation du travail)  

 

«Στην παιδική μου ηλικία στην αρχή του αιώνα δεν είχαμε κανένα από τα παιχνίδια που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο: μόνο τράπουλες, μπάλες φτιαγμένες από παλιά κουρέλια, αντί για 
μπίλιες είχαμε βελανιδότσουφλα και κουμπιά. Τα πιο συνηθισμένα παιχνίδια που παίζαμε ήταν το 
κρυφτό, το κυνηγητό κτλπ ή παιχνίδια με φωτιά και νερό, με τα οποία τόσο καταγίνονται τα 
παιδιά.» (Freinet, Conseils aux parents [ reédition: Vous avez un enfant, La table ronde]  
 

Σε σχέση μάλιστα με τη φωτιά o Freinet γράφει (Barré) : «Η μητέρα μου όμως δεν ήθελε να 
παίζουμε με τη φωτιά. Έμαθα αργότερα τους λόγους του φόβου της: ένας αδελφός μου πιο 
μεγάλος είχε καεί φρικτά μια μέρα, παίζοντας με τη φωτιά στην εξοχή. Πέθανε την επόμενη μέρα.» 
(Bulletin Amis de Freinet, n° 11) 

 

Από τα αποσπάσματα αυτά που αναφέρονται στην παιδική του ηλικία γίνεται 

αντιληπτό, ότι ο Freinet σαν άλλος Rousseau (βλ. Κεφ I, 1.2), δε σταμάτησε ποτέ να 

αναζητεί την απλότητα της ζωής στο χωριό, δίπλα στη φύση, ως πιο υγιές περιβάλλον 

αγωγής για ένα παιδί. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, που το σχολείο του στη Vence χτίστηκε 

πάνω σε ένα λόφο με μπόλικη βλάστηση ολόγυρα, ώστε να επιτευχθεί μια όσο το 

δυνατόν πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού (βλ. Κεφ II, 2.1, υποσημείωση 19 για 

το Σχολείο Freinet στη Vence). Οι ήχοι της φύσης, οι αγροτικές εργασίες, τα παιχνίδια 

στη φύση ή με φυσικά υλικά, η επαφή με τα «ζωντανά» αποτελούν όμως για το Freinet 

όχι μόνο αναμνήσεις μιας αλλοτινής παιδικής ηλικίας ή απλά μιας «χαμένης αθωότητας 

σε μια ειδυλλιακή εξοχή», αλλά και βασικό «υλικό» διαπαιδαγώγησης του παιδιού. 

Δηλαδή κατά ένα τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε πως στον γεμάτο φυσικά ερεθίσματα 

κόσμο της παιδικής του ηλικίας βρίσκεται η αφορμή δημιουργίας εξίσου πλούσιων 

ερεθισμάτων στο ευρύτερο πλαίσιο μάθησης τόσο φυσικά όσο και τεχνητά (τεχνικά), 

κεντρικό στοιχείο της παιδαγωγικής του σκέψης, ενώ το μικρό χωριό στο οποίο 

μεγάλωσε και που ζούσε σε κατάσταση ημι-αυτάρκειας και αρμονίας, μετατρέπεται 

στην παιδαγωγική του σκέψη σε ένα αντίστοιχα κατάλληλο σχολικό πλαίσιο που ευνοεί 

την αγωγή του μικρού παιδιού. Στο «Σύγχρονο Γαλλικό Σχολείο» οραματίζεται ως 

εξής ένα παιδικό σταθμό για το παιδί προσχολικής ηλικίας: 

«Στο βιβλίο μας «Δοκίμιο Αισθητής Ψυχολογίας Εφαρμοσμένης στην Εκπαίδευση» 
αιτιολογήσαμε την ανάγκη δημιουργίας των λεγόμενων παιδικών σταθμών. Εδώ θα 
περιοριστούμε στο να συνοψίσουμε τις αρχές τους.  
Όποιο κι αν είναι το στάδιο της ζωής που εξετάζεται, η πραγματική εκπαίδευση γίνεται με βάση 
τη γενική αρχή μιας ψηλαφητής εμπειρίας που ξεπερνάει όλες τις άλλες, λίγο επιστημονικές 
μεθόδους. Η συστηματική εκπαίδευση πέφτει σε σφάλμα, όταν ισχυρίζεται ότι αντικαθιστά τις 
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ορθολογικές της μεθόδους με μια διαδικασία που είναι ο ίδιος ο νόμος της ζωής. Εκείνο που 
μπορεί και πρέπει να κάνει είναι να πλουτίσει όσο γίνεται περισσότερο τούτη τη ψηλαφητή 
εμπειρία, να επιταχύνει την εξέλιξη, δίνοντας στα άτομα τη δυνατότητα να ανυψωθούν προς την 
ανθρωπότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητα. 
Για να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τη ζωή, τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να 
βρίσκονται σε ένα πλούσιο και «υποβοηθητικό» περιβάλλον, όπου θα μπορέσουν να αφεθούν στις 
ψηλαφητές τους εμπειρίες. Με τη λέξη «πλούσιο» δεν εννοούμε καθόλου την περιουσιακή 
κατάσταση των γονιών-που δεν είναι ικανή συνθήκη- αλλά την ποσότητα την ποικιλία και το 
ενδιαφέρον των λειτουργικών δραστηριοτήτων που το περιβάλλον αυτό διαθέτει για τη 
συγκρότηση της προσωπικότητας του.  
1. Tοποθεσία των παιδικών σταθμών: Οι παιδικοί σταθμοί θα φτιαχτούν σε ένα πάρκο, 
ένα δημόσιο κήπο, ένα ελεύθερο χώρο όσο το δυνατό κοντινότερο στο αστικό κέντρο που θα 
εξυπηρετούν. 
2.  Εξοπλισμός του σταθμού: Συνήθως αρχίζουν την περιγραφή μιας κατοικίας από τους 
χώρους της και μετά περνούν στον εξοπλισμό, που συμπληρώνει αυτούς τους χώρους. 
Αντιστρέφουμε την περιγραφή αυτή για να τονίσουμε την προτεραιότητα που δίνουμε στο 
φυσικό περιβάλλον, οι χώροι του οποίου γίνονται ένα είδος συμπληρωματικού εξοπλισμού, 
ειδικά για τις μέρες της κακοκαιρίας. 
α) Φυσικό περιβάλλον: To παιδί, όπως ακριβώς και το άγριο θηρίο, δε φτιάχτηκε για να ζει 
κλεισμένο κάπου. Το περιβάλλον που του ταιριάζει καλύτερα είναι η φύση. Τη φύση λοιπόν 
βάζουμε στη διάθεση του.  
Δάση και θάμνοι, με τη δυνατότητα να κατασκευάζει το παιδί πρωτόγονα καταφύγια από 
κλαδιά. 
Βράχια και σπηλιές, για να μπορεί να σκαρφαλώνει και να κρύβεται.  
Ποταμάκι με χείμαρρους, κοχύλια, πίδακες χωρίς κίνδυνο πνιγμού.  
Μικρή λίμνη με αμμουδιά και δυνατότητα για παιχνίδι στην άμμο το καλοκαίρι.  
β) Καλλιεργημένο φυσικό περιβάλλον: λιβάδια, δημητριακά (κριθάρι, στάρι), οπωροφόρα 
δέντρα, λαχανικά, λουλούδια που θα καλλιεργούνται με την παρουσία των παιδιών 
γ) Άγρια ζώα: που θα ζουν ελεύθερα και που θα απαγορεύεται να πειράξει κανείς., όπως 
κουνέλια, λαγοί, πουλιά, ψάρια κλπ 
δ) Κατοικίδια ζώα: στο στάβλο ή στα χωράφια, όπως αγελάδες, κατσίκες, γαϊδούρια, κότες, 
τρυγόνια, περιστέρια κλπ.  
ε) Κήποι για τα παιδιά: ειδικός χώρος όπου θα μπορούν τα παιδιά να σκάβουν ελεύθερα στη γη 
με εργαλεία φτιαγμένα ειδικά για το σκοπό αυτό, που θα δώσουμε στα μοντέλα τους. Ακόμα θα 
μπορούσαν να παραχωρηθούν ιδιαίτερα περιβολάκια στους πιο ντροπαλούς ή τους πιο 
σοβαρούς. 
3. Οι χώροι: Θα φτιαχτούν στη βάση ενός ιδανικού σκοπού: να επιτρέπουν στα παιδιά τη 
ψηλαφητή εμπειρία. Το ισόγειο θα αποτελεί την επικράτεια των παιδιών με:  
- ένα μέρος όπου θα μένουν τα κατοικίδια ζώα: αγελάδες, κατσίκες, κότες, κλπ 
- μια ζωντανή αίθουσα με φυτά που ευδοκιμούν στο εσωτερικό των σπιτιών, μικρά φυτώρια σε 
δοχεία, τρυγόνια, έκθεση των προϊόντων κάθε εποχής, 
- την αίθουσα της ψηλαφητής εμπειρίας με: κιβώτια με άμμο, πίδακες και μικρή πισίνα, υλικό για 
εκπαίδευση, κύβους, δίσκους, παιχνίδια, αυτοκίνητα, κούκλες, νοικοκυριά κλπ 
- την αίθουσα ανάπαυσης με χαλιά, καθίσματα, τραπέζι, οργάνωση για απογευματινό, κρεβάτια 
κλπ. 
 Στο πρώτο πάτωμα θα μπορούσε να είναι η κατοικία των φυλάκων: 
 α. Εργάτες διαλεγμένοι για τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, που θα φροντίζουν τα ζώα και θα 
δουλεύουν στα χωράφια μπροστά στα μάτια των παιδιών. 

Σημ Ερευν για να μυούνται διά του παραδείγματος από μικρή ηλικία στην έννοια της 
εργασίας 

 β. Παιδοκόμοι και νοσοκόμες για να βοηθούν και να προσέχουν τα παιδιά. 
 Ένας τέτοιος σταθμός θα μπορούσε να προγραμματιστεί για πενήντα παιδιά. Θα είχαν  
 προβλεφτεί κρεβάτια και γεύματα για τα παιδιά που θα περνούσαν εκεί ολόκληρη τη  
 μέρα τους. (Freinet)29 

 

                                                             
29 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας. Πρόλογος 
Elise Freinet, σελ. 30-33. 
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Ο Freinet μπορεί να έφτιαξε το δημοτικό σχολείο του-οικοτροφείο στη Vence, δίπλα σε 

φυσικό περιβάλλον, όπου εφάρμοσε τις πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους του, ενώ 

οι μαθητές του επιδίδονταν μεταξύ άλλων και σε γεωργικές εργασίες, όμως, δεν 

κατάφερε να πραγματοποιήσει ολότελα την δημιουργία αυτής της «ιδεατής πολιτείας» 

για μικρά παιδιά, όπως φάνταζε στη σκέψη του ο παιδικός σταθμός. Στο κείμενο αυτό 

βέβαια, βλέπουμε τελικά, πόσο οι πρώτες εικόνες της ζωής ενός ανθρώπου - πόσο 

μάλλον ενός «ιδιοφυούς» παιδαγωγού - εξελίσσονται τελικά και «μετουσιώνονται» σε 

ένα «ιδανικό όραμα». Αυτό που μας ενδιαφέρει, βέβαια, στη μελέτη μας για την εργασία 

αυτή, δεν είναι απλά να ψηλαφίσουμε την παιδική του ηλικία ούτε να την 

ψυχαναλύσουμε, αλλά να συνάγουμε από αυτή, την εξέλιξη της σε παιδαγωγική σκέψη. 

Όλο αυτό που είχε στο μυαλό του ο Freinet και που φυσικά κατάφερε εν μέρει να το 

πραγματοποιήσει, συμπυκνώνονται στην πιο σημαντική έννοια της παιδαγωγικής του, 

την οποία προσεγγίσαμε στο πρώτο κεφάλαιο και επιθυμούμε να παρουσιάσουμε 

αναλυτικά εδώ. Δεν είναι άλλη από τη μέθοδο του «πειραματικού ψηλαφίσματος» ή 

«ψηλαφητής διερεύνησης». O Peyronie στο «Δεκαπέντε Παιδαγωγοί» (2000, 

Μεταίχμιο) επιχειρεί μια αρκετά επιτυχημένη προσέγγιση αυτής της μεθόδου: 

«Η ιδέα της «ψηλαφητής διερεύνησης» έχει θεωρητικοποιηθεί στο «Essai de psychologie 
sensible appliquée à l’éducation » (1950). Αυτή η αρχή στηρίζεται πάνω στην ίδια 
διαπίστωση, και στα παιδιά και στους ενήλικες. Το μικρό παιδί πραγματοποιεί μια σειρά 
κινήσεων και στηρίζεται σε αυτές που έχουν πετύχει: το νεογέννητο περνάει από μια μηχανική 
προσπάθεια – αναποτελεσματική έκφραση των αναγκών – σε μια έξυπνη προσπάθεια που 
χαρακτηρίζεται από τη δεκτικότητα (ανοιχτή, θετική στάση) στην εμπειρία, δηλαδή από την 
ικανότητα να ενσωματώνει στοιχεία που αποκτώνται μέσω της εμπειρίας (αντίθετα προς τις 
ενστικτώδεις συμπεριφορές των ζώων). Με τον ίδιο τρόπο οι ενήλικοι, πέρα από τις καθημερινές 
συνηθισμένες συνθήκες, μέσα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, προσπαθούν να μάθουν μέσω της 
προσπάθειας, της ανάλυσης, της υπόθεσης, της επαλήθευσης. 
Η μάθηση του παιδιού είναι απαραίτητα κοινωνικοποιημένη: η μητέρα, οι άλλοι, η κοινωνία 
αποτελούν μέσα στήριξης και προστασίας: «Τα στηρίγματα: όχι πολύ μακριά για να μπορούν τα 
παιδιά ενδεχομένως να στηριχθούν σε αυτά, όχι όμως τόσο κοντά, έτσι ώστε να κρατάει το παιδί 
αρκετή απόσταση για να μπορεί να αναπτύσσεται μόνο του και να αυτό-πραγματώνεται» 
(Freinet).  
Η αρχή στηρίζεται επίσης στην ιδέα του μη διαχωρισμού του συναισθηματικού από το διανοητικό 
στοιχείο στη μάθηση, με την οποία συνδέονται οι έννοιες της επιτυχίας και της ευχαρίστησης. 
Αυτές οι ιδέες είναι κοντινές προς εκείνες της λειτουργικής ψυχολογίας (και της λειτουργικής 
αντίληψης στην αγωγή) του Claparède, o οποίος ισχυριζόταν ότι κάθε προσαρμογή προχωρά με 
πειραματισμούς και διαδοχικές αναπροσαρμογές, και πρότεινε μια παιδαγωγική των δοκιμών και 
των λαθών, στην οποία η αρχή του παιχνιδιού είχε κυρίαρχη θέση.» (Peyronie) 30  

 
Αν λοιπόν ο Freinet στη παρουσίαση του «οράματος» του για τον παιδικό σταθμό 
επιθυμεί ένα όσο πιο πλούσιο περιβάλλον γίνεται, αυτό δεν συμβαίνει γιατί επιδιώκει 
μόνο μια «ουτοπία» για το παιδί, που απλά όταν βγει από εκεί θα έλθει σε επαφή, αλλά 
και αναπόφευκτη ενδεχομένως σύγκρουση με την πραγματικότητα - την «αστική» κατά 
τον Freinet, πραγματικότητα- στα πλαίσια της οποίας θα κληθεί να «λειτουργήσει» ως 
άτομο σε συνδιαλλαγή με άλλα άτομα, αλλά τη δημιουργία ερεθισμάτων και 
εναυσμάτων μάθησης μέσα από την παρατήρηση και φυσικά μέσα από τη δοκιμή και 
το λάθος, με τον ίδιο φυσικό τρόπο με τον οποίο σιγά –σιγά επιτυγχάνεται και ο 
«μητρικός απογαλακτισμός». Αντίστοιχα, το ίδιο πλούσιο περιβάλλον, επιθυμεί και 
με την οργάνωση του σχολικού χώρου σε εργαστήρια, με νέες τεχνολογίες και με 
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υλικά στη διάθεση του παιδιού όπως τα αυτο-διορθωτικά δελτία, τα φυλλάδια της 
Βιβλιοθήκης Εργασίας, τα πλάνα εργασίας κλπ, ενώ πρακτικές όπως το 
τυπογραφείο και η έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού ή φυλλαδίων, τα οποία 
γράφουν και τυπώνουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και διανθίζουν με ζωγραφιές τους, 
τα κοινωνικοποιούν μέσα στην ομάδα, αλλά και τα κάνουν να παρατηρούν τις 
κοινωνικές δομές, τις οποίες καλούνται κατόπιν να αναπαράγουν και να 
επαναδιατυπώσουν. Το ιδανικό πλαίσιο λοιπόν για την πειραματική αυτή διερεύνηση, 
δεν είναι παρά η δημιουργία ενός κλίματος που προάγει σταδιακά την ημι-
αυτάρκεια, δηλαδή μέσα από τα απαραίτητα υλικά ή μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον, 
το παιδί φτάνει στο στάδιο της αυτό-παρατήρησης αλλά και της παρατήρησης του 
γύρω κόσμου και κατόπιν στο στάδιο της αναδημιουργίας μέσω φυσικά της 
εργασίας. Σκοπός της «ψηλαφητής διερεύνησης» για το Freinet δεν είναι απλά η 
σταδιακή παρατήρηση, όπως αυτή ενός εξωτερικού παρατηρητή, αλλά η σύνδεση 
όλων αυτών μέσω της δημιουργίας που για την Παιδαγωγική Freinet είναι έννοια 
ταυτόσημη με αυτή της εργασίας. Σύμφωνα με τον Peyronie στο «Δεκαπέντε 
Παιδαγωγοί», (2000, Μεταίχμιο) η έννοια της «ψηλαφητής διερεύνησης» 
συμπληρώνεται με την έννοια της «φυσικής μεθόδου». Διαβάζουμε: 
 
« Η έννοια της φυσικής μεθόδου είναι συμπληρωματική αυτής της πειρατικής διαδικασίας (Σημ. 
Ερευν.: δηλαδή της ψηλαφητής διερεύνησης και της μάθησης μέσω δοκιμών και λαθών). Αυτή η 
έκφραση έδωσε έναν τίτλο σε τρία έργα του Freinet, La Méthode Naturelle (H φυσική 
μέθοδος):  

1. H Εκμάθηση της γλώσσας, (L’Apprentissage de la langue) 
2. Η Εκμάθηση του σχεδίου, (L’Apprentissage du dessin) 
3. Η Εκμάθηση της γραφής, (L’Apprentissage de l’Ecriture) 

H συσχέτιση αυτών των δύο εννοιών –της μεθόδου και της φυσικής μορφής –μπορεί να φαίνεται 
αντιφατική. Το κατανοούμε καλύτερα αν συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για τη μετακίνηση 
της αρχής της εκμάθησης του βαδίσματος και της ομιλίας προς μεταγενέστερες εκμαθήσεις. Αν η 
φυσική μέθοδος δεν πρέπει να αποκοπεί από τα χαρακτηριστικά αυτών εδώ των βασικών 
μαθήσεων, όταν πρόκειται για μάθηση στο σχολικό περιβάλλον, προϋποθέτει, σε μεγάλο μέρος 
τη συμμετοχή του δασκάλου: παιδαγωγικά αυτή η μέθοδος επιβάλλει την οργάνωση στο σχολείο 
ενός μέρους με πλούσια υλικά και τεχνικές, την ύπαρξη βοηθών –συνεργατών και μια υποστήριξη 
στην πειραματική διαδικασία και την ελεύθερη έκφραση.  
Έτσι στο συλλογικό έργο …του Συνεταιριστικού Ινστιτούτου του Μοντέρνου Σχολείου, 
«Για μια Φυσική Μέθοδος Ανάγνωσης» (Pour une méthode naturelle de lecture, éd. Casterman, 
1980), επαληθεύονται ουσιαστικές απαιτήσεις: «Κάλυψη της συναισθηματικής ασφάλειας του 
παιδιού, ενθάρρυνση της δημιουργίας σχέσεων, προώθηση καταστάσεων επικοινωνίας, 
δημιουργία σημείων αναφοράς, τοποθέτηση της τεχνικής στην υπηρεσία της αντίληψης του 
νοήματος» (Peyronie) 31  

 
Κατά το Freinet λοιπόν σκοπός είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που 
να ευνοούν τη ψηλαφητή εμπειρία του παιδιού διά της φυσικής μεθόδου. Οπότε, το 
περιβάλλον, τα υλικά ακόμη και η στάση του δασκάλου λειτουργούν όλα 
ενθαρρυντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Το παιδί έχοντας γύρω του ένα πλαίσιο 
πλούσιο σε ερεθίσματα, αλλά και μια παιδαγωγική ατμόσφαιρα που ευνοεί κάθε 
του προσπάθεια, επιχειρεί ελεύθερα και φυσικά να κατακτήσει τον κόσμο που το 
περιβάλλει. O Freinet εξηγεί, δίνοντας το παράδειγμα της ψηλαφητής διερεύνησης στη 
ζωγραφική αρχικά αναπαράσταση του κόσμου, που θα δώσει σταδιακά τη θέση της στο 
γραπτό λόγο: 
 
«Σχετικά με τη φιλολογική μόρφωση του παιδιού επιθυμούμε να πετύχει αυτήν την ανοδική 
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πορεία, αυθεντική και προοδευτική, εμποτισμένη από τον ανώτερο δυναμισμό που δίνει η 
παντοτινή ικανοποίηση της ανάγκης ισχύος, αυτής της ακατανίκητης έκρηξης της ίδιας της ζωής. 
Το παιδί θα παρατηρήσει καταρχάς πως γράφουν οι συμμαθητές του. Στην ηλικία κατά την 
οποία βγαίνοντας σιγά σιγά από το εγωκεντρικό στάδιο, αποκτά συνείδηση των αντιδράσεων 
του στον κόσμο γύρω του και μυείται ενδόμυχα στη βαθιά σημασία και την κοινωνική 
χρησιμότητα της γραφής. Θα αποκτήσει, όχι μόνο διανοητικά, αλλά ολόπλευρα, την αίσθηση των 
κατακτήσεων που αυτή η τεχνική του επιτρέπει και θα γράψει. Το αδέξιο χέρι του θα σχεδιάσει 
καταρχάς κύκλους και τεθλασμένες γραμμές, που τυχαία, θα πάρουν λίγο πολύ την μορφή ενός 
κεφαλιού ή ενός σπιτιού. Αυτή θα είναι και η πρώτη του επιτυχία που θα το ενθουσιάσει και θα 
το «μεθύσει». Θα προχωρήσει λοιπόν στην τελειοποίηση του γραφικού του χαρακτήρα, ενώ το 
πειραματικό ψηλάφισμα θα του επιφέρει μεγάλο μερίδιο επιτυχίας. Το παιδί ήθελε αρχικά να 
ζωγραφίσει ένα άλογο, όμως αυτό που έφτιαξε μοιάζει τελικά με σπίτι. Συνεχίζει λοιπόν προς 
την κατεύθυνση αυτή. Προσθέτει την πόρτα και τα παράθυρα, αλλά και τα συνήθη δαχτυλίδια 
καπνού που βγαίνουν από την καμινάδα. Θα φτιάξει το άλογο μια άλλη φορά. Το παιδί είναι 
λιγότερο περιορισμένο από μας στην «τελεολογία» της ψηλάφησης του. Το σημαντικό είναι πως 
η προσπάθεια του θα είναι μια κατάκτηση αλλά και μια νίκη, ακόμη κι αν δεν ήταν αυτό που 
περίμενε. Εξάλλου, ούτε και ο «καπετάνιος» θα δρούσε διαφορετικά. Ριψοκινδύνευσε να κάνει 
μια κίνηση στα δεξιά, με την οποία θα συναντούσε τον εχθρό, και θα σήμαινε ήττα. Οι συνθήκες 
έκαναν και κινήθηκε προς τα αριστερά. Αντίστοιχα για το παιδί, το τελικό του αποτέλεσμα δεν 
είναι παρά μια νίκη για την οποία μπορεί να περηφανεύεται, ενώ τη «γιορτάζουμε» όλοι σαν 
αποτέλεσμα των γνώσεων αλλά και των αποφάσεων του….. 
Το παιδί, όμως, δεν περιορίζεται να ζωγραφίσει ένα σπίτι και να σταματήσει εκεί την ιστορία την 
οποία αρχικά ήθελε να εξωτερικεύσει στη δημιουργία του. Ζωγραφίζει δίπλα στο πρώτο σχέδιο 
και άλλα σπίτια, καθώς και δέντρα, αλλά και τα παιδιά που μπαίνουν μέσα, όπως και το σκυλί 
που γαυγίζει. Αντίστοιχα στη γραφή, το παιδί δεν θα αρκεστεί να γεμίσει απλά μια «πληκτική» 
σελίδα με ι και κατόπιν μία με ο. Θα αναπαράγει με τον τρόπο του τους γραφικούς χαρακτήρες, 
αφού πρώτα παρατηρήσει τα πρωτότυπα. Θα ζωγραφίσει αρχικά κάνοντας γρήγορες κινήσεις 
με το μολύβι που πηγαινοέρχεται, όπως ένα μυρμήγκι που γυρίζει «σαν την άδικη κατάρα» και 
σταματάει που και που, για να βάλει άρρυθμα μια –δυο «μολυβιές». Α! Πρόκειται για τις τελείες 
και παύλες, την πρώτη κατάκτηση της γραφικής του αποτύπωσης, με τα οποία θα γεμίσει τη 
σελίδα. Ύστερα από το μουτζούρωμα, από μίμηση, πάντα, θα έλθουν κάποιες επιτυχίες: ορίστε 
ένα τέλειο t και η γραμμούλα του με το σταυρό, ένα ι (λατινικό) με τη τελίτσα τόσο έντονα 
σημειωμένη, που παραλίγο να σκιστεί το χαρτί, ένα ο με ένα κύκλο, απίθανο. Πρώτες επιτυχίες 
με τις οποίες το παιδί θα συνδεθεί, πρώτα βήματα από τα οποία θα ξεκινήσει με δυναμισμό και 
σιγουριά, για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. 
Έτσι σιγά σιγά όλα τα σημεία γραφής θα βγουν από τη «σκιά». Τη θέση της τύχης θα πάρει η 
επιτυχία, και η επιτυχία όταν επαναληφθεί και συστηματοποιηθεί θα οδηγήσει στην τεχνική. Το 
παιδί θα γράψει μια ολόκληρη γραμμή και μετά θα γεμίσει μια ολόκληρη σελίδα. Έπειτα οι λέξεις 
θα διαφοροποιηθούν. Θα είναι λοιπόν ζωντανά εργαλεία, στον οποίων το μηχανισμό θα έχει 
διεισδύσει το παιδί και πλέον θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διηγηθεί ιστορίες. Σε αυτό το 
στάδιο πια το παιδί δε θα μιμείται πια τα πρωτότυπα: θα δημιουργεί. Χάρη στο πειραματικό 
ψηλάφισμα έμαθε και τη γραφή και τη σύνθεση…. 
Όταν θα έχει μάθει να γράφει σωστά ένα ικανοποιητικό αριθμό λέξεων, τότε ο μαθητής θα 
μπορεί να γράψει στη συνέχεια πρώτα μια σύντομη φράση, μετά μια ολόκληρη παράγραφο και 
τελικά ένα ολοκληρωμένο κείμενο. Είναι το ίδιο ακριβώς όπως προλαμβάνουμε το μικρό παιδί 
που μαθαίνει να περπατάει: δεν πρέπει να το αφήσουμε να ανέβει μόνο του τη σκάλα του 
πρώτου ορόφου, γιατί κινδυνεύει να χτυπήσει ή να στραβοπατήσει και να στραμπουλίξει το 
πόδι του. Χρειάζεται πρώτα να περιμένουμε να μάθει να ανεβαίνει το σκαλοπάτι σωστά, και στη 
συνέχεια θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με επιτυχία εξασφαλισμένη. Όμως μόνο με τη 
συνεχή άσκηση το παιδί θα μάθει να ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά, ενώ δε θα μάθει ποτέ αν δεν 
το αφήσουμε να δοκιμάσει…… 
Αυτό που θέλουμε, είναι να διευρύνουμε και να εμπλουτίσουμε το πειραματικό ψηλάφισμα του 
παιδιού. Να μη μείνει μόνο στο πρώτο επίπεδο, αλλά να φτάσει στον πρώτο όροφο, και όπου 
επιθυμεί. Εμείς απλά διευκολύνουμε, αλλά και επιταχύνουμε τις φάσεις αυτού του 
ψηλαφίσματος με ζωντανά και δυναμικά παραδείγματα που το παιδί μιμείται αυθόρμητα, με τη 
χρήση εργαλείων και τεχνικών που καθιστούν πιο αποτελεσματική την επιτυχία και την 
κατάκτηση. 
Με βάση αυτή την αρχή, το παιδί θα φτάσει από το απλό μουτζούρωμα σελίδων, στο σχέδιο, 
έπειτα στην μίμηση των σημείων γραφής, των λέξεων και των γραμμάτων, στη χρήση των λέξεων 
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και των σημείων αυτών, ώστε να αναπτύξει μέσω όλο και πιο δύσκολων επιπέδων, την ψηλαφητή 
εμπειρία που θα τελειοποιήσει την έκφραση του, θα κατανοήσει περισσότερο τις σχέσεις με το 
περιβάλλον, μέχρι να φτάσει στο συναρπαστικό χειρισμό της γραπτής γλώσσας με τελικό στόχο 
την ικανοποίηση της ζωτικής ανάγκης της ισχύος (πάνω στα «πράγματα»), που είναι και ο λόγος 
ύπαρξης του. (Freinet)32 

 
Επιμείναμε στην ανάλυση της ψηλαφητής διερεύνησης σε συνδυασμό με τη φυσική 
μέθοδο μάθησης, γιατί γύρω από αυτό το θεμελιώδη άξονα περιστρέφεται όλη η 
ουσία της Παιδαγωγικής Freinet. Αν λοιπόν ο παιδαγωγός, έχοντας σαν πρωταρχικό 
σημείο αναφοράς τα πρώτα του βιώματα στο φυσικό περιβάλλον του χωριού, επέμεινε 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που δίνει στο παιδί συνεχή εναύσματα σε 
διαφορετικά πεδία μάθησης, και το οποίο θέλησε να ενισχύσει με ένα ευρύτερο σχολικό 
πλαίσιο με τεχνικές και τεχνολογικά μέσα, όπως και δασκάλους που δεν επιβάλλονται, 
αλλά το βοηθούν να μάθει και να εκφραστεί, δεν είναι παρά για να ευνοήσει με κάθε 
τρόπο την εμπειρική και βιωματική διάσταση της μάθησης μέσα από το πειραματικό 
ψηλάφισμα και τη φυσική μέθοδο. Όλα υπάρχουν στην Παιδαγωγική Freinet ώστε 
το παιδί να καταφέρει να αποκτήσει και να κατακτήσει μέσω αυτών τη γνώση του 
κόσμου που τον περιβάλλει.  
 
Επίσης, αν θα θέλαμε να βρούμε άλλη μια επιρροή από την παιδική ηλικία του Freinet, 
όπως «μετουσιώθηκε» στην παιδαγωγική του σκέψη αυτό σίγουρα αφορά την 
παρατήρηση των χειρωνακτικών εργασιών των ενηλίκων και τη συμμετοχή του 
σε αυτές. Όπως αποδείξαμε στο Κεφάλαιο I (βλ. σχετικά 1.4), η εργασία –
δραστηριότητα, υπό την «μαρξιστική» θεώρηση της, αποτελεί για το Freinet, τη βάση 
στην οποία «πλάθεται ο χαρακτήρας» όχι μόνο του παιδιού, αλλά και κάθε ανθρώπου. Ο 
Peyronie, επίσης στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», (2000,Μεταίχμιο) αναφέρει σχετικά 
με την εργασία στην Παιδαγωγική Freinet: 
 
«H ιδέα της εργασίας γίνεται μεγάλη ζωτική τάση, όπως η libido του Freud. Οι εκφράσεις του 
Freinet στο έργο του «Η Αγωγή της Εργασίας» (1946), είναι λυρικές:  
«Η εργασία, δεν είναι κάτι που ερμηνεύουμε και κατανοούμε. Είναι μια αναγκαιότητα που 
εγγράφεται στο σώμα, μια λειτουργία που τείνει να ικανοποιηθεί, μύες που δουλεύουν, σχέσεις 
οικείας συμφωνίας που συνάπτονται, διαδρομές που ξυπνούν και ενισχύονται». 
«Ξεχάσαμε, παραγνωρίσαμε, υποτιμήσαμε τη δημιουργική και παιδευτικής δύναμη της εργασίας, 
την έξοχη γονιμότητα των δυνάμεων που ξυπνά, διεγείρει, τροφοδοτεί. Μιλώ για την εργασία και 
όχι για κοινή απασχόληση ή καταναγκαστική εργασία». 
«Η αληθινή αδελφοσύνη είναι η αδελφοσύνη της εργασίας. Το πιο στέρεο από τα σημεία σύνδεσης 
ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, μιας ομάδας, ενός χωριού, μιας πατρίδας, είναι πάλι η 
εργασία». 
Το σχολείο Freinet είναι ένα σχολείο εργασίας… ενώ η δύναμη πάνω στην οποία πρέπει να 
στηριχθούμε όσον αφορά την εκπαίδευση του παιδιού στο σχολείο, είναι η αγάπη της εργασίας… 
Ο φιλοσοφικός βιταλισμός (ζωτικοκρατία), που βρίσκεται πίσω από αυτήν την αντίληψη της 
εργασίας, νομιμοποιεί την αγωγή της εργασίας, διότι είναι η ολοκλήρωση μιας φυσικής τάσης. Η 
εργασία ως ηθική αξία (ουσιώδης αξία των εργατικών κοινωνικών τάξεων, η παραδοσιακή 
αγροτική και βιοτεχνική τάξη οι οποίες ενσαρκώνονται από τον Mathieu, τον κεντρικό 
πρωταγωνιστή του βιβλίου) πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το σύστημα νομιμοποίησης μέσα 
από την έμμεση σύγκλιση του φυσικού με τον ηθικό νόμο.» (Peyronie) 33  

  
Eπίσης, στο ίδιο έργο - «Η Αγωγή της Εργασίας» (1946) - ο Freinet αναφέρει:  

                                                             
32 HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pédagogues. Textes choisis. Bordas. p. 212-213 (Η 

μετάφραση έγινε από τον ερευνητή). 

33 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
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«Η Αγωγή της εργασίας είναι κάτι παραπάνω από μια κοινή εκπαίδευση μέσω της 
χειρωνακτικής εργασίας, ή από μια πρόωρη απλά μάθηση. Στηρίζεται στην παράδοση, αλλά 
επίσης διαχέεται από τη γνώση και τη σύγχρονη μηχανική, σημείο αφετηρίας ενός πολιτισμού 
που περιστρέφεται γύρω από την εργασία.»… 
Όμως όταν λέμε Αγωγή της Εργασίας, δεν πρέπει το νου μας να πηγαίνει μόνο στη 
χειρωνακτική μορφή, λες και εργασία σημαίνει αποκλειστικά χειρωνακτική δραστηριότητα. Στη 
βάση σημαίνει αυτό βέβαια, όμως αυτή η δραστηριότητα δεν πρέπει να διαχωρίζεται αυθαίρετα 
από μια πνευματικότητα που την «φωτίζει», ούτε να απομονώνεται από την ζωτική διαδικασία 
την οποία περικλείει η έννοια της, καθώς και από την κοινωνική διαδικασία που την 
προϋποθέτει. Η ιδέα της Αγωγής διά της εργασίας δεν σημαίνει πως στο Νέο Σχολείο, το 
οποίο θεωρώ απαραίτητο στη σύγχρονη κοινωνία, θα αρκεστούμε μόνο να μάθουμε να 
περιποιούμαστε τα φυτά, να φροντίζουμε τα «ζωντανά», να καρφώνουμε ξύλα, να χτίζουμε ή να 
σφυρηλατούμε με το σίδερο. Αυτή είναι μια περιφρονητική διάσταση της εργασίας που αναθέτει 
στους μεν την άχαρη εργασία, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των μυών και την ικανότητα των 
χεριών, σαν μια μηχανή από την οποία ζητάμε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες κοινωνικά 
κινήσεις, προκειμένου να αφήσουμε στους δε τις «ευγενείς» ασχολίες, όπου προέχει η 
πνευματική δραστηριότητα. 
Η εργασία είναι ένα σύνολο: μπορεί σε αυτή να ενέχεται η λογική, η εξυπνάδα, η χρήσιμη και 
φιλοσοφική θεώρηση στο μυαλό ενός ανθρώπου που χτίζει στον ίδιο βαθμό που υπάρχει και σε 
αυτό ενός σοφού στο εργαστήριο. Απλά, κάθε ένας ασκεί τα καθήκοντα του με βάση τις 
δυνατότητες και τις κλίσεις του, ενώ σε ένα οργανωμένο Κράτος, κάθε εργασία θα έχαιρε 
σεβασμού και εκτίμησης. 
Χρειάζεται όμως να φτάσουμε σε ένα βαθμό αφομοίωσης της εργασίας, να αποφύγουμε την 
«αποβλακωτική» μηχανοκρατία, να εξυμνήσουμε την πνευματικότητα που καθοδηγεί και 
εξιδανικεύει την κίνηση, να αποκαταστήσουμε την γενική αξία αλλά και την ατομική και 
κοινωνική σημασία κάθε κίνησης, να επαναφέρουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων 
εργασιών και τη βαθύτερη ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ των κινήτρων και των σκοπών τους, 
ώστε επιτέλους να καλυφτεί αυτό το αυθαίρετο χάσμα, που δημιούργησε ο σημερινός πολιτισμός 
και μάλιστα σε σημείο ακραίο, μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας αφενός και αφετέρου της 
ζωής, της σκέψης και της συναισθηματικότητας του ατόμου από την άλλη. 
Πρέπει να συντελέσουμε, ώστε να συναντηθούν και να αλληλοσυμπληρωθούν μεταξύ τους, η 
πνευματικότητα της εργασίας και η υλοποίηση της εγκεφαλικής προσπάθειας, ώστε να φτάσουμε 
σε μια νέα διαδικασία σκέψης, η οποία δε θα είναι πλέον απομονωμένη από αυτούς που τη 
χρησιμοποιούν, να εξαλείψουμε δηλαδή τη διανοητική θεώρηση της εργασίας που θα αποβεί 
παιχνίδι επικίνδυνο, και το οποίο μάλιστα ενισχύει την ανισότητα.  
Η εργασία όπως θα πρέπει να την οργανώσουμε μέσα στο σχολικό πλαίσιο, δεν θα πρέπει απλά να 
ενισχύει λίγο πολύ τη μάθηση αλλά και την πολιτισμική και πνευματική μόρφωση, αλλά να γίνει 
βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, να ενσωματωθεί σε αυτήν, ενώ η επιρροή της 
δεν θα έπρεπε να περιοριστεί σε κάποια αυθαίρετη υλική μορφή…. 
Με βάση το συλλογισμό μας, η σχολική εργασία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μια 
εργασία-παιχνίδι, δηλαδή θα πρέπει : 

 να είναι στα μέτρα του παιδιού σχετικά με τις κινήσεις που απαιτεί, την προσπάθεια που 
προϋποθέτει, την κόπωση που επιφέρει, τον ρυθμό με τον οποίο γίνεται. 

 να κινητοποιεί αρμονικά και φυσικά τόσο τους διαφορετικούς μύες του παιδιού, όσο και 
τη λογική αλλά και την ευφυία του, ώστε η κόπωση που θα παράγει να είναι φυσική και 
όχι μυαλγική, αλλά κατευναστική ικανοποίηση μιας βαθύτερης ανάγκης.  

 να καλύπτει τις βαθύτερες ανάγκες και κλίσεις του ατόμου: την ανάγκη να έχει μια 
ανοδική πορεία, να εμπλουτιστεί υλικά, πνευματικά και ηθικά, να αυξήσει τη δύναμη του 
(Σημ. Ερευν. Βλ. την έννοια της ισχύος στην «ψηλαφητή διερεύνηση») για να 
θριαμβεύσει στη μάχη για επιβίωση, την ανάγκη να τραφεί αλλά και να προστατευτεί 
από τους κινδύνους και τις «κακοκαιρίες», τη ανάγκη να αμυνθεί από τα ζώα ή από 
άλλους ανθρώπους, την ανάγκη δημιουργίας ομάδων (οικογένεια, πατρίδα, φυλή), ώστε 
να εξασφαλίσει τη διαιώνιση του είδους.»34 (Freinet) 

                                                             
34 Είναι φανερό ότι ο Freinet στο σημείο αυτό ενσωματώνει στοιχεία από τη θεωρία των «Κέντρων 

Ενδιαφέροντος» του Decroly (βλ. ΚΕΦ.I,1.4 σημ.74)  
HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pédagogues. Textes choisis. Bordas. p. 220-221. (Η μετάφραση 
έγινε από τον ερευνητή). 



72 
 

 
Όμως για να πραγματωθεί η έννοια της εργασίας κατά τον Freinet μέσα στο «σχολικό 
χωριό», θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την «χρησιμοθηρική» διάσταση που 
αποδίδουν στην εκπαίδευση γονείς και κοινωνία και να προσεγγίσει τον αληθινό σκοπό 
της παιδείας: 
 
«Το παιδί θα αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προσωπικότητα του στα πλαίσια 
μιας ορθολογικής κοινότητας στην οποία αμφότεροι θα είναι χρήσιμοι», εκπληρώνοντας το 
πεπρωμένο του και ανυψώνοντας το στην ιδιότητα ενός αξιοπρεπή και ισχυρού ανθρώπου, ο 
οποίος προετοιμάζεται για να δουλέψει με αποτελεσματικότητα στην ενήλικη ζωή, μακριά από 
ιδιοτελή ψέματα, και προκειμένου για την πραγματοποίηση μιας κοινωνίας αρμονικής χωρίς 
ανισότητες». 
Γνωρίζουμε βέβαια, πως αυτό είναι κάτι το «ιδεατό», όχι όμως και περιττό για να διατυπώσουμε. 
Γνωρίζουμε επίσης πως στην πράξη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έλθουν σε συμβιβασμό με τον 
εγωισμό, το κακώς εννοούμενο ενδιαφέρον (συμφέρον), την παράλογη (σχολική) οργάνωση αλλά 
και με όλες αυτές τις κριτικές που απειλούν την εκπαιδευτική διαδικασία με αποσταθεροποίηση 
και με αναστάτωση. Ένας λόγος παραπάνω, ώστε οι εκπαιδευτικοί να «διαφωτιστούν» μια και 
καλή από μια ξεκάθαρη θεώρηση του ιδεατού, για το οποίο θα είναι ενίοτε οι μόνοι που θα 
αγωνιστούν. 
Το μελλοντικό σχολείο, θα είναι επικεντρωμένο στο παιδί-μέλος της κοινότητας. Από τις 
βασικές ζωτικές του ανάγκες, σε σχέση και με τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία ανήκει, θα 
προέλθουν οι τεχνικές –πνευματικές και χειρωνακτικές - ώστε να κατακτήσει την προς διδασκαλία 
ύλη, το σύστημα της μάθησης, τους τρόπους εκπαίδευσης.  
Πρόκειται δηλαδή για μια παιδαγωγικά ορθολογική, αποτελεσματική και ανθρώπινη 
ανάκαμψη, που θα επιτρέψει στο παιδί να προσεγγίσει με το μέγιστο της δύναμης του, το 
ανθρώπινο πεπρωμένο του…. 
Θα τονίσουμε όχι την προς απομνημόνευση ύλη και τα υποτυπώδη στοιχεία επιστημών αλλά :  
α) την υγεία και την ορμή του ατόμου, την ενδόμυχη επιμονή των δημιουργικών και 
ενεργητικών ικανοτήτων του, στη δυνατότητα του να προπορευτεί για να αυτό-πραγματωθεί 
στο μέγιστο δυνατόν βαθμό. 
β) το πλούσιο σε ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
γ) την υλική οργάνωση και τις τεχνικές, που σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα επιτρέψουν τη φυσική, 
ζωντανή, και συνεχή εκπαίδευση που συστήνουμε. (Freinet)35 

 
Σύμφωνα με τον Peyronie : 
 
«Ο Freinet δικαιούται ίσως να έχει το αίσθημα ότι συμμετείχε σε μια «κοπερνίκεια επανάστας»η 
(σύμφωνα με την έκφραση του Claparède), όταν δημιουργούσε πρακτικές για να υλοποιήσει 
την ιδέα ενός σχολείου επικεντρωμένου στο παιδί: ένα παιδί-μέλος της κοινότητας και 
κοινωνικό υποκείμενο. Επρόκειτο πράγματι για μια ανατροπή της προοπτικής που είχε 
δημιουργηθεί, μέσω του μαζικού ενδιαφέροντος για τη παιδική ηλικία τις αρχές του 20ου αιώνα…. 
Η δυναμική της πρωτοποριακής σκέψης απαιτούσε τη μετάβαση του κέντρου βάρους από 
τον ενήλικο στο παιδί. Η δύναμη του Freinet και των δικών του εντοπίζεται στο ότι 
ενέγραψε την αρχή αυτή στις σχολικές πρακτικές και μάλιστα σε μια διάρκεια… ενώ η 
επιτυχία του …στηρίζεται ….. στην επαν-επεξεργασία του θεωρητικού μέσα στην πράξη. 
Έτσι σε αυτό το σημείο ο δασκαλοκεντρισμός κατακρίνεται, αλλά το παιδί και οι όμοιοι 
του δεν μυθοποιούνται. Το θεωρητικό παιδί του Freinet, δεν είναι ένα παιδί βασιλιάς 
κοινωνικά ανυπόστατο. Είναι ένα παιδί που ανήκει στη ομάδα-τάξη και ένα παιδί που 
ανήκει σε μια κοινωνική και πολιτισμική κοινότητα». (Peyronie) 36 

 

                                                             
35 HOUSSAYE, J. (COLLECTION). (2000). Quinze pédagogues. Textes choisis. Bordas. p. 222-223. (Η 
μετάφραση έγινε από τον ερευνητή). 
36 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
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Θα κλείσουμε το υποκεφάλαιο αυτό, στο οποίο προσπαθήσαμε σε βάθος να δείξουμε 
και να αναλύσουμε όχι μόνο την απλή επίδραση αλλά και τη «μετουσίωση των παιδικών 
χρόνων στο χωριό» σε θεμελιώδη παιδαγωγική σκέψη, με μια τελευταία συνιστώσα 
της που την κάνει να ξεχωρίζει: 
 
«Θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα τελευταίο άξονα στον τρόπο σκέψης και γραφής του 
Freinet: τον άξονα των εκφράσεων λαϊκής σοφίας. Αυτή η μορφή έκφρασης συνέβαλλε στην 
τοποθέτηση του Freinet εκτός των πανεπιστημιακών νορμών γραφής, αλλά ευνόησε τη 
διάδοση μερικών από τις βασικές του ιδέες μεταξύ των διδασκόντων και των 
εκπαιδευτικών. Μερικές από αυτές είναι απευθείας δανεισμένες από τη παράδοση και δεν 
έχουν κατά συνέπεια βρει εμπόδια για να γίνουν αποδεκτές ….. (Peyronie)  
«Σφυρηλατώντας γινόμαστε σιδεράδες». 
«Μην αφήνετε τα χέρια πριν πατήσετε γερά!» 
«Το σημαντικό είναι να μπορέσει καθένας από τους μαθητές σας να γίνει κάποιες στιγμές 
επικεφαλής της ομάδας». 
 «Χρειάζεται για τα παιδιά μας ψωμί και τριαντάφυλλα». 
και «Μην κάνετε δουλειά άχρηστη όπως αυτή του στρατιώτη». (Freinet) 37 

 
Με την τελευταία αυτή φράση θα περάσουμε στο άλλο βίωμα του Freinet που 
θεωρούμε ότι επίσης διαμόρφωσε το «παιδαγωγικό σκέπτεσθαι»: τον σοβαρό 
τραυματισμό του στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
2.2.2 Το «τραύμα του πολέμου» και η διαμόρφωση μιας «αντιπολεμικής» 
παιδαγωγικής  
  
 Το δεύτερο βίωμα που θεωρούμε πως διαμόρφωσε την παιδαγωγική σκέψη του 
Freinet, είναι ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου πολέμου. Στο 
διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο στο Freinet, με πολλά σπάνια ντοκουμέντα και 
αρχειακό υλικό, επίσης βρίσκουμε σχετικό απόσπασμα από το έργο του Michel Barré 
«Freinet, ένας παιδαγωγός του καιρού μας»: 
 
 
«Τον Οκτώβριο του 1914, ο πόλεμος συντομεύει την παραμονή του στη Σχολή Δασκάλων. Η 
υπουργική οδηγία που δόθηκε ήταν να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι, που είχαν σταλεί στο 
μέτωπο από σπουδαστές του τελευταίου έτους. Έτσι ο Célestin Freinet, διορίστηκε στο σχολείο 
του Saint-Cézaire, στα δυτικά της πόλης Grasse (μόλις 18 ετών). Έξι μήνες μετά, τον Απρίλιο 
του 1915, στέλνεται και ο ίδιος στο μέτωπο, έχοντας μόλις αποκτήσει το «Πιστοποιητικό 
Σπουδών της Πρότυπης σχολής Δασκάλων της Νίκαιας». Για τη ζωή του στο μέτωπο, 
υπάρχουν δύο πηγές από τον ίδιο το Freinet: η Βιβλιοθήκη Εργασίας, τεύχος 403 
(«Αγωνιστής του πολέμου 1914-1918»), στο οποίο διηγείται στα παιδιά τις εμπειρίες του από 
τον πόλεμο, αλλά και ένα διήγημα που γράφτηκε κατά την περίοδο της ανάρρωσης του, και 
δημοσιεύτηκε το 1920: το «Touché! Souvenirs d'un blessé de guerre» (« Λαβωμένος! 
Αναμνήσεις ενός τραυματία πολέμου»). Πολλά αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο 
του στο περιοδικό «L’ Educateur», τεύχος 5, το Νοέμβριο του 1966. Μαθαίνουμε πως το 
βάπτισμα του πυρός έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1916 στα νότια της Αλσατίας, πως ήταν 
δόκιμος και υπεύθυνος σαράντα περίπου στρατιωτών (ήταν 19 ετών και δυόμισι μηνών). Για 
τους νεαρούς αναγνώστες ο Freinet περιγράφει διαφορετικές πλευρές της ζωής στα 
χαρακώματα.  
Ήταν 23 Οκτωβρίου που τραυματίστηκε σοβαρά. Μια περίεργη προφορική φήμη θέλει το 
περιστατικό να συνέβη στο Verdun, ενώ ο ίδιος λέει ξεκάθαρα πως αυτό συνέβη στο Chemin 
des Dames, κοντά στο Soissons. O στρατιωτικός του φάκελος, προσδιορίζει με ακρίβεια το 
σημείο: στο μύλο του Laffaux, μέρος πολλών συγκρούσεων, μετά τις εφόδους τον Απρίλιο του 

                                                             
37 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
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1917, που είχαν προκαλέσει ανταρσίες. Μάλιστα το μυθιστόρημα του Barbusse, «Η φωτιά» 
(Le Feu), που εκδόθηκε το 1917, τοποθετεί τη δράση στο ίδιο σημείο. Αυτή η γεωγραφική 
σύμπτωση προφανώς δεν θα είναι άσχετη με τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο αντρών 
μετά τον πόλεμο.  
Στο «Touché», o Freinet διηγείται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε: 
«Προχωρούσα λοιπόν, μπροστά από την γραμμή των ακροβολιστών, για τους οποίους ήμουν 
υπεύθυνος, κοιτάζοντας να ανεβαίνει στην ανηφόρα, που φαινόταν στο βάθος το δεύτερο τάγμα 
πεζικού, ύστερα από ανταλλαγή πυρών. Ξαφνικά ένα χτύπημα διαπέρασε τα νεφρά μου: 
«Καημενούλη μου ….ήταν λάθος σου…. δεν έπρεπε να στέκεσαι μπροστά …. Δεν θα είχες δεχτεί 
αυτό το χτύπημα. Γέλασα, νόμιζα πως ένας στρατιώτης με είχε χτυπήσει από απροσεξία, και ήθελα 
να τον συγχωρήσω. Ήθελα να κρύψω τον πόνο μου ….. Δεν άντεξα και έπεσα….. 
Τι ανόητο αυτό το χτύπημα! Ένιωθα το αίμα μου να ρέει…. Η ζωή μου έφευγε …..Έβλεπα το θάνατο 
να έρχεται καλπάζοντας…… 
Δεν ήθελα να λιποθυμήσω και δεν λιποθύμησα ….Προσπάθησα να σηκωθώ: συγκέντρωσα όλες μου 
τις δυνάμεις, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ ….. το στήθος μου έσφιγγε σε μια μέγγενη… 
Ξαπλωμένος στο φορείο, ένιωθα τη βροχή….. ο γιατρός του τάγματος ήταν κόκκινος από το αίμα 
….σαν χασάπης ….. Στο χαντάκι που περιμένω ακούω μια άλλη κραυγή…… Έρχονται…. Πόσοι 
τραυματισμένοι!…. Γκρινιάζω. Οι Γερμανοί που με μεταφέρουν σταματούν και ψάχνουν 2 
καρφίτσες για να με σκεπάσουν με μια χλαίνη ….. Με μεταφέρουν όσο πιο σιγά γίνεται.» 
Η διάγνωση που γράφτηκε στο στρατιωτικό του φάκελο ανέφερε : « O δόκιμος Freinet Célestin 
του 104 τάγματος πεζικού, 2ος λόχος, εισήχθη στο νοσοκομείο έχοντας δεχτεί διείσδυση 
θώρακος από σφαίρα». Πρέπει να εγχειριστεί διότι η σφαίρα έχοντας διασχίσει το δεξί 
πνεύμονα, καρφώθηκε στον ώμο. 
Το διήγημα συνεχίζει μετά την εγχείρηση: 
«Διψώ, διψώ …. - Δεν πρέπει να πιείτε….. Θα σας κάνει κακό. 
 Στη συνέχεια, είδα την όμορφη πηγή του χωριού μου που πέφτει από το βράχο και ακολουθεί το 
κανάλι. Ήμουν ξαπλωμένος μπρούμυτα. Βουτούσα τα χείλη μου με απληστία σε αυτό το λυτρωτικό 
νερό... Τι νόστιμο που ήταν!... Μέχρι το πρωί, είχα πιει τόσο νερό από την πηγή μας, μα δεν 
ξεδίψασα… 
Για μερικές ημέρες πάλευα με το θάνατο: 
Kάποιος μου μίλησε με μια απαλή και αργή φωνή….. φίλησα ένα μεγάλο κρύο σταυρό.. 
-Μα όχι δε θέλω να πεθάνω! Τι τρελοί που είναι να θέλουν να λάβω την τελευταία Θεία 
Μετάληψη…. 
Και ξανάπεσα αναίσθητος, ένα βήμα πριν το θάνατο. Το πανδαιμόνιο στο κεφάλι και στο στήθος 
μου ξανάρχιζε…… 
 Όλοι εσείς που φοβάστε το θάνατο, γιατί φαντάζεστε φρικτούς βασανιστικούς πόνους μέχρι να 
μπείτε στην τάφρο, συνέλθετε... Είναι ευκολότερο να πεθάνει κανείς και αυτό δεν το αμφισβητώ.» 
Ευτυχώς, ο τραυματισμένος ήταν νέος (μόλις 21 ετών), υγιής και εύρωστος, διέφυγε τον θάνατο, 
αντιστεκόμενος στη λοίμωξη, αλλά όλοι όσοι, στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να δουν τον 
Freinet στην αυλή να εργάζεται στον κήπο χωρίς πουκάμισο, όπως οι αγρότες της Προβηγκίας, 
θα παρατηρούσαν την τεράστια ουλή στο δεξί του στήθος. Οι συνέπειες του τραυματισμού 
του ήταν να είναι οριστεί με ποσοστό αναπηρίας 70%. Έπειτα άρχισε γι 'αυτόν μια μακρά 
ανάρρωση, καθώς έπρεπε να φύγει από το νοσοκομείο: 
 «Επιβιβάστηκα στο τρένο, και κανείς δεν με βοήθησε... Κανείς δεν με ρώτησε αν κρύωνα... αν 
ήθελα να πιω... αν δεν ήμουν κουρασμένος».  
 Δυστυχείς σύντροφοι! Άλλο ένα ένδοξο φωτοστέφανο σήμερα το πρωί! Κι όμως, δεν είμαστε 
«ένδοξοι», είμαστε «αξιοθρήνητα».  
 Δεν θα επιστρέψει ποτέ η χαμένη μου νιότη. Τα φύλλα έχουν ανθήσει πολύ νωρίς φέτος. 
(Αποσπάσματα από το διήγημα του Freinet "Touché!")  
 
 Με μια κραυγή απελπισίας, τελειώνει η ιστορία. Αλλά ο νέος αγρότης της Gars είχε αποκτήσει 
αρκετή δύναμη χαρακτήρα, ώστε να μην παραιτηθεί. Αρνείται να τιμηθεί σαν ήρωας πολέμου 
(χωρίς να φορέσει ποτέ το Στρατιωτικό Μετάλλιο και τον Σταυρό του πολέμου), και χωρίς 
να δεχτεί μια εργασία που δεν απαιτεί κούραση. Είχε σπουδάσει για να γίνει δάσκαλος, και 
ανεξάρτητα από την κατάστασή του, θα γινόταν ξανά δάσκαλος. Από εδώ και στο εξής το 
έργο του θα ήταν ενάντια στη φρίκη του πολέμου, που ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Επίσης, 
θα αποφάσιζε εφεξής, να καταπολεμήσει την «ηθική» διαμόρφωση του σχολείου, που 
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ύπουλα προετοιμάζει πνεύματα σε μια τυφλή υπακοή και μια πολεμοχαρή 
επιθετικότητα.»38 (Barré) 

  
Γίνεται κατανοητό από τη μαρτυρία αυτή ότι η πορεία του Freinet και της 
παιδαγωγικής του σκέψης, ενδεχομένως να είχε άλλη έκβαση αν δεν είχε ζήσει την 
εμπειρία του πολέμου και του τραυματισμού του σε αυτόν. Ο Peyronie συμπληρώνει: 
 
«Χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια ανάρρωσης για να αποκατασταθούν οι βλάβες της υγείας 
του. Χαρακτηρίστηκε ανάπηρος πολέμου κατά 70% και ξαναμπήκε στο επάγγελμα παρά τις 
συμβουλές των γιατρών. Αυτή η εμπειρία του πολέμου ήταν χωρίς αμφιβολία που κινητοποίησε 
το Freinet προς την επίμονη αναζήτηση επαγγελματικών, πολιτικών, πολιτιστικών 
εναλλακτικών λύσεων και τον προσανατόλισε προς ένα επαγγελματικό και προσωπικό μέλλον, 
μακριά από νόρμες. Όπως άλλοι (πχ ο Wullens, αναρχικός και ειρηνιστής του Βορρά, ή ο Daniel 
στο Finistère της Βρετάννης),  

Σημ. Ερευν με την τάξη του οποίου στη Βρετάνη θα εφάρμοζε την τεχνική της αλληλογραφίας 
γύρισε από τον πόλεμο με μια έντονη απόρριψη του πολέμου και της εμπλοκής σε 
πολεμικές συρράξεις. 
«Το 1920 σήμανε τη επιστροφή από τον πόλεμο. Εμείς οι παλιοί αγωνιστές που είχαμε διαψευστεί, 
απατηθεί, παραπλανηθεί έπρεπε να πάρουμε εκδίκηση και ίσως δεν είχαμε συνείδηση αυτού του 
πράγματος τότε, αλλά θεωρώ ότι πολλοί συνάδελφοι έφυγαν το 1920 για να γυρίσουν στην 
καριέρα τους με την παρακάτω απόφαση: δεν θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό, δεν θα πρέπει η 
μελλοντική γενιά να γνωρίσει αυτόν τον όλεθρο που ζήσαμε εμείς» (R.Daniel, συνέντευξη, 1988). 
 
Ο Freinet ανήκει στη δυναμική αυτή γενιά των παλαίμαχων που καταγγέλλουν τον πόλεμο 
και αμφισβητούν την κυρίαρχη τάξη. Συνδέθηκε με τον συγγραφέα Henri Barbusse, που 
διηύθυνε μια κίνηση παλιών ρεπουμπλικάνων αγωνιστών και ήταν αρχηγός μιας πολιτιστικής 
κίνησης γύρω από το περιοδικό Clarté. Στο διήγημα «Le Feu», o Barbusse παρουσίασε από τον 
πόλεμο κυρίως τη λάσπη, το αίμα, το θάνατο, τον τρόμο, ενώ στο διήγημα «Clarté» («Φως») 
κατήγγειλε την επίσημη λατρεία του ένδοξου πολέμου και έδωσε μια λογοτεχνική διάσταση στον 
ανθρωπισμό αυτό, στον οποίο η άρνηση της τερατώδους και αηδιαστικής φρίκης του πολέμου 
έπαιρνε τη μορφή μιας απόρριψης και καταγγελίας της κοινωνικής τάξης που προωθούσε τον 
πόλεμο.» (Peyronie)39  

 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την καθαρά αντιπολεμική διάθεση 
του Freinet και τη διάσταση που αυτή πήρε στην παιδαγωγική του σκέψη. Ο ίδιος ο 
Freinet εξάλλου, το 1934 λίγο πριν το ξέσπασμα του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν 
ανάμεσα στις προσωπικότητες που έγραψαν άρθρο στην εφημερίδα « Monde», ως 
απάντηση στην ερώτηση που έθεσε η σύνταξη της εφημερίδας «Τι θα κάνατε εάν 
ξεσπούσε πόλεμος;». Το άρθρο του ονομάζεται «Αν ξεσπούσε πόλεμος…». Μεταξύ 
άλλων γράφει…….. 
 
«Η διδασκαλία του μίσους προς τον πόλεμο, η αγάπη της ειρήνης, αλλά και η κατάργηση 
κειμένων, ποιημάτων, τραγουδιών, εικόνων που προπαγανδίζουν τον πόλεμο, όλα αυτά σίγουρα 
υπάρχουν στην εκπαίδευση μας. Όμως, δεν πρόκειται, παρά για ένα ιδεαλιστικό και λεκτικό 
«φιλειρηνισμό» ξεπερασμένο σήμερα στάδιο, στον αγώνα ενάντια στον πόλεμο, διότι τελικά 
αποδείχτηκε πρακτικά ανίκανος μπροστά στα πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι όμως, αλίμονο! 
Δεν είναι βέβαια επειδή χιλιάδες δάσκαλοι διέγραψαν από το λεξιλόγιο τους τις λέξεις πόλεμος, 
όπλα, εθνικισμός, ή γιατί δίδαξαν όμορφες φράσεις, που απλά εξήραν την αγάπη και την ενότητα 
των λαών, ο λόγος για τον οποίο δεν θα υπάρξει πόλεμος. Δεν είναι ούτε επειδή οι εφημερίδες, οι 
ταινίες, το ραδιόφωνο και η Εκκλησία αναλαμβάνουν «νικηφόρα» να κάνουν μια αντίστροφη 

                                                             
38 BARRE, M. (1996). Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps: Première confrontation avec la guerre 
PEMF. Πηγή: http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-011-013.html. (Η μετάφραση 
έγινε από τον ερευνητή). 
39 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
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«πλύση εγκεφάλου», με αρκετή μεθοδικότητα, ο λόγος για τον οποίο δεν θα υπάρξει πόλεμος - 
ενώ, μάλιστα μια μέρα, αυτοί οι «ειρηνιστές» θα βρεθούν με τα όπλα στο χέρι, να σκοτώνουν ή 
να σκοτώνονται.  
Το μαχητικό ένστικτο υπάρχει στα παιδιά, ενώ το να το προσπαθούμε να το καταστείλουμε, δεν 
είναι παρά κακή παιδαγωγική, η οποία τελικά αποβαίνει στο αντίθετο, δηλαδή στην ενίσχυση 
αυτού του ενστίκτου. 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια διπλή αποστολή: να εκτρέψουν το ένστικτο αυτό προς μια κοινωνικής 
και «επαναστατικής» μορφής πάλη- και ταυτόχρονα να προετοιμάσουν το παιδί για να γίνει 
μελλοντικά ο συνειδητοποιημένος εργάτης, ο άνθρωπος που ελέγχει το πεπρωμένο του ….  
Επιδιώκουμε να πετύχουμε δύο στόχους:  
1). Τη δημιουργία κριτικής σκέψης στο παιδί, η οποία θα πρέπει να είναι μία από τις κύριες 
ανησυχίες μας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προετοιμάσει το παιδί να μην σκέφτεται 
μηχανικά, ούτε να υπακούει με δουλοπρέπεια είτε σε παραπλανητικές υποδείξεις κοινωνικών 
διαφθορέων, είτε στις αυταρχικές εντολές των δασκάλων του, αλλά να σκέφτεται, να κρίνει, να 
κατευθύνει τις προσπάθειές του, ώστε να ανακαλύπτει το ψέμα, ακόμη και όταν αυτό κρύβεται 
πίσω από την υποκρισία ενός ανθρωπισμού, μιας φιλανθρωπίας ή μιας θρησκείας. ….. 
Το «καπιταλιστικό» σχολείο επέβαλε τη μόρφωση σε βάρος της διαμόρφωσης, ενώ εμείς θέλουμε 
να επιτύχουμε μια υψηλής ποιότητας διαμόρφωση, μέσω της μόρφωσης.  
Έχουμε δημιουργήσει, για το σκοπό αυτό, στη Γαλλία ένα κίνημα που έχει αρχίσει να 
ασκεί επιρροή: 
α) Μέσω ενός καινούργιου υλικού το οποίο επινοήσαμε, εφαρμόσαμε και αλλά και 
δημοσιεύσαμε (Τυπογραφείο στο σχολείο, δελτία, βιβλία-φυλλάδια εργασίας, 
κινηματογραφικές ταινίες, δίσκους).  
 
β) Μέσω μιας τεχνικής με την οποία πειραματιστήκαμε, και την οποία ορίσαμε, αλλά και 
διευκρινίσαμε, καταστήσαμε εφικτή στα δημοτικά μας σχολεία, μια διδασκαλία που να 
βασίζεται στη ζωή και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αξιοποιώντας τη δραστηριότητα – 
τόσο την φυσική όσο και την πνευματική – την οποία ενεργοποιήσαμε. Οι μαθητές μας 
συνηθισμένοι να γράφουν, να συνθέτουν και να εκτυπώνουν μια σχολική εφημερίδα, ασκούνται 
ταυτόχρονα στο να μπορούν να κρίνουν με σιγουριά, ότι γράφεται και εκδίδεται, ενώ η «μάζα» το 
δέχεται αφελώς σαν αδιαμφισβήτητη αλήθεια. 
Ελευθερώσαμε τους μαθητές μας από το δογματισμό. Τους εκπαιδεύουμε στην ελεύθερη 
δραστηριότητα, στη συνεταιριστική και κοινοτική εργασία, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο 
αυτό θα αποδεσμευτούν από την δουλοπρεπή υπακοή, αλλά και την παθητική εργασία δίχως 
νόημα και ενδιαφέρον. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτή την ορμή της ζωής, αυτή τη 
δίψα για δημιουργικότητα και δράση, η οποία υπάρχει φυσικά όλα τα παιδιά. Θέλουμε 
όμως, όταν οι μαθητές μας φτάσουν στην εφηβεία, να διατηρήσουν αλώβητη μέσα τους την ίδια 
ορμή, που θα τα ωθήσει να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της ζωής, παρά τις απεγνωσμένες 
προσπάθειες όλων των «οπαδών της τάξης», που υποστηρίζουν πως το μέλλον είναι πίσω τους, 
και ότι η νεολαία δήθεν δεν ξέρει, και γι αυτό οφείλουν να υπακούουν στις «εγκληματικές» 
ιδιοτροπίες όσων κατευθύνουν.  
Όμως δεν εξαπατούμαστε και προσπαθούμε να μην αφήσουμε, ούτε και τους «συντρόφους» μας να 
εξαπατηθούν: οι επιτεύξεις μας, όσο ενδιαφέρουσες και αν είναι, θα παραμείνουν σχεδόν 
πρακτικά αδύναμες, από κοινωνική άποψη. Όχι τόσο γιατί είμαστε ακόμη μια μειοψηφία μόνο, 
που κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μάλλον επειδή αυτές οι εκπαιδευτικές τεχνικές 
είναι σε συνεχή αντίθεση με τις κυρίαρχες καπιταλιστικές αρχές, οι οποίες αναιρούν τις 
προσπάθειές μας. Ακόμα κι αν τα σχολεία μας κατάφερναν εν μέρει τους σκοπούς αυτής της 
«απελευθέρωσης» για τους οποίους προσπαθούμε, παραμένει το γεγονός πως το έργο μας θα 
υπονομευτεί παραπλανητικά και ανελέητα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, αφού όταν ο μικρός 
προλετάριος, γίνει 12-13 ετών, μας εγκαταλείπει για να μπει στην «καπιταλιστική κόλαση». Τα 
μέσα για να ολοκληρωθεί αυτή η εκπαίδευση, της οποίας τα θεμέλια θέτουμε στο δημοτικό 
εξαλείφονται, ενώ σκοταδιστικές δυνάμεις, όπως η Εκκλησία ή το Κράτος, αλλά και όλα τα μέσα 
που αυτά χρησιμοποιούν για την άσκηση πίεσης, πχ ο τύπος, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, ο 
στρατός, και ο αθλητισμός, θα συνεχίσουν το έργο τους- που αλίμονο συχνά είναι νικηφόρο!- 
προς την αποκτήνωση.  
2)Αυτό μας οδηγεί στο αναπόφευκτο συμπέρασμα, πως δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε 
αποτελεσματικά μέσω της εκπαίδευσης, τον καπιταλισμό ή τον πόλεμο, και θα πρέπει να 
προετοιμάσουμε την «επανάσταση» που με την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού, θα 
επιτρέψει τη νέα σοσιαλιστική εκπαίδευση.  
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Αυτή την προετοιμασία - και αυτός θα είναι και ο δεύτερος στόχος μας - μπορούμε να την 
ξεκινήσουμε από το σχολείο.  
Γνωρίζουμε πως αποτελεί ένα είδος ιεροσυλίας, το να μιλάμε για επαναστατική προετοιμασία 
μέσα στο «ουδέτερο καπιταλιστικό σχολείο». Φυσικά, με κανένα τρόπο, δεν ζητάμε από τους 
δασκάλους να εισάγουν στη τάξη τους τον «μαρξισμό», ούτε και να διακινδυνέψουν με μια 
«σκληρή» κριτική της «καπιταλιστικής» κοινωνίας. 
Ούτε βέβαια, μιλάμε για «ταξική εκπαίδευση» - κάτι που θα μπορούσε πάντως, να είναι τόσο 
δικαίωμα όσο και καθήκον μας. Απλά, αρνούμαστε να είμαστε «συνεργοί του καπιταλισμού», 
να διδάσκουμε το ψέμα, να υπηρετούμε την «εξουσία» και το χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο, 
πιστεύουμε πως παραμένουμε πιστοί στη γνήσια παιδαγωγική παράδοση: ως δάσκαλοι του 
λαού, θέλουμε, μέσω μιας εκπαίδευσης ειλικρίνειας και αλήθειας, να προετοιμάσουμε τον 
άνθρωπο «μέσα» στο παιδί. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην συστηματική διαστρέβλωση που 
το παραδοσιακό σχολείο προωθεί προς όφελος της «καπιταλιστικής ησυχίας». Απαιτούμε το 
δικαίωμα να οργανώσουμε μια εκπαίδευση, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών του 
λαού, των μαθητών μας, με μέτρο το περιβάλλον, και μέσα από το περιβάλλον αυτό, ένα ταξικό 
σχολείο, ταξικό όμως μόνο στο βαθμό που προέρχεται από την θέληση μιας κοινωνίας όπου, 
σύμφωνα με τα λόγια του Barbusse: "Η αλήθεια είναι επαναστατική, ως αποτέλεσμα της 
«διαταραχής» που προκαλεί το σφάλμα."  
Είναι λίγο, ίσως... δεν είναι αρκετό...  
Ήδη όλα αυτά είναι ήδη αρκετά όμως, να είστε σίγουροι. Και αν μια μέρα ο «φασισμός» 
καταφέρει να θριαμβεύσει και στη χώρα μας, μία από τις πρώτες έγνοιες του, θα είναι πράγματι 
να επιβληθεί στα σχολεία η κοινωνική συμμόρφωση (κονφορμισμός), που καταγγέλλουμε, η 
ταξική παιδαγωγική, που υπηρετεί την αντίδραση (στο έργο μας) και τον καπιταλισμό.»40 
(Freinet) 

 
Ο Freinet μέσα από το άρθρο του αυτό, δίνει μια αρκετά σαφή εικόνα της 
παιδαγωγικής του σκέψης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εμπειρία του στον 
πόλεμο και τον σοβαρό τραυματισμό του, υπό την επιρροή φυσικά και άλλων 
συγκυριών (Βλ. Κεφ. I).  
 
ΣΗΜ ΕΡΕΥΝ: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής και στη προσπάθεια μας να 
προσεγγίσουμε με αντικειμενικότητα το έργο του, αλλά και το εύρος της 
παιδαγωγικής του σκέψης, κρίναμε απαραίτητο να μη λογοκρίνουμε τις όποιες 
πολιτικές αναφορές, αλλά και αιχμές, υπάρχουν στα κείμενα του, και να τις 
παρουσιάσουμε, στο βαθμό που σχετίζονται με αυτή.  
 
Εξάλλου η ίδια η Παιδαγωγική Freinet, θα μπορούσε με βάση τα λόγια του 
δημιουργού της να χαρακτηριστεί εκ των πραγμάτων, «επαναστατική». Στη συνέχεια 
θα δούμε συνοπτικά τις τεχνικές του, πριν περάσουμε στην παρουσίαση επί του 
πρακτέου, αυτής της εν δυνάμει «επαναστατικής» παιδαγωγικής, όπως εφαρμόζεται 
στη γενέτειρα χώρα του Freinet, τη Γαλλία.  
  
 
 
 
2.3 Οι Τεχνικές Freinet και η μαθησιακή διαδικασία 
 
 Σύμφωνα με τον Peyronie οι αρχικές αναζητήσεις του Freinet, τέθηκαν κάτω από δύο 
σημεία:  
 

                                                             
40 FREINET, C. (Réponse de). (1934, 22 juin). Les problèmes du temps présent: «Si la guerre éclatait...».. Monde 
n° no 304, page 7. Πηγή: http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19340622.html 
 

 
 
 

http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19340622.html
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«Ανακάλυψη όχι ενός δόγματος, αλλά πρακτικών, και εφαρμογή των πρακτικών αυτών μέσα σε 
μια τάξη που συγκέντρωνε τα παιδιά του λαού. Η απαρχή της επινόησης αυτών των πρακτικών 
βασίζεται στην επιθυμία να δοθεί μια επέκταση σε δραστηριότητες κοντινές προς τη ζωή των 
μαθητών μέσω ενός γραπτού κειμένου που αποτελεί πηγή των σχολικών μαθήσεων: «Η 
σπορά ιδεών και πραγμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον» που συγκεντρώθηκαν κατά τη 
διάρκεια σχολικών περιπάτων (ή σε ένα παράδειγμα πιο ανεκδοτολογικό και πιο μυθικό: το 
στιγμιαίο πάθος των μαθητών για ένα αγώνα δύο σαλιγκαριών) και μετατράπηκαν σε 
τυπωμένο κείμενο. Βασική ιδέα είναι αυτή του τυπογραφείου μέσα στην τάξη: έγινε 
δυνατή μέσω της ανακάλυψης και αγοράς ενός πιεστηρίου και ενός τυπογραφείου που 
προοριζόταν για επαγγελματίες. Το τυπογραφείο καθιστά δυνατή την εφαρμογή της 
ανάγνωσης πάνω σε κείμενα, παρόμοια με αυτά των βιβλίων, αλλά κοντινών προς τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Καθιστά επίσης δυνατή την ανταλλαγή κειμένων με μια άλλη 
τάξη (αυτήν του Daniel στο Finistère το 1926: H σχολική αλληλογραφία επιτρέπει ευρείες 
ανταλλαγές, αλλά και τη συγγραφή και έκδοση σχολικής εφημερίδας, δηλαδή την παραγωγή 
ενός γραπτού με κοινωνικό στόχο (εφημερίδα με αποδέκτη τους πιο κοντινούς και τους πιο 
μακρινούς) ή την έκδοση μιας επιλογής κειμένων σε ένα περιοδικό για παιδιά: το «Gerbe», 
από το 1927.» 41(Peyronie) 

 
Αν θα θέλαμε συνοπτικά να περιγράψουμε κάποιες τεχνικές σε σχέση με τη 
μαθησιακή διαδικασία που λάμβανε χώρα στην τάξη του Freinet θα μπορούσαμε να 
σταθούμε στα εξής: Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια περιπάτων και μελέτης του τοπικού 
περιβάλλοντος, ή παρατηρήσεων και εργασίας στο σχολικό κήπο, αποκτούσαν με 
βάση τα ενδιαφέροντα τους, εναύσματα, τα οποία αποτύπωναν στο ελεύθερο 
κείμενο που έγραφαν με την επιστροφή τους στη τάξη. Επίσης γεγονότα που 
συνέβησαν, ή άλλα περιστατικά και βιώματα τους, και τα οποία διηγούνταν στην 
πρωινή ακρόαση ή συνάντηση, επίσης αποτελούσαν εφόρμηση γραφής. Κατόπιν, 
διάβαζαν τα κείμενα τους και επέλεγαν κάποια ή ένα κείμενο μαθητή το οποίο ενίοτε 
συμπληρωνόταν με τη συνδρομή των συμμαθητών του, και με το δάσκαλο πάντα 
μόνο στο ρόλο του συμβοηθού, καθ’ όλη τη διαδικασία, αφού η έδρα είχε 
καταργηθεί και κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ήταν αποκλειστικά το παιδί.  
 
Σκοπός λοιπόν, ήταν να είναι αυθόρμητες οι δημιουργίες των παιδιών και να 
εκφράζονται διά της φυσική μεθόδου. Τα κείμενα καταγράφονταν στον πίνακα, 
και παράλληλα γινόταν συντακτική και ορθογραφική επεξεργασία αν χρειαζόταν, 
πάντα όμως με σεβασμό στους διαλεκτικούς ιδιωματισμούς, πρωτότυπο στοιχείο 
στη σκέψη των μαθητών. Ύστερα, τύπωναν τα επιλεγμένα κείμενα ή ένα κείμενο 
που μπορεί να είχαν δημιουργήσει όλοι μαζί, με την τεχνική του Τυπογραφείου, 
που συνοδευόταν και από χαρακτική σε λινόλεουμ. Με βάση την τεχνική αυτή τα 
παιδιά όχι μόνο συμμετείχαν τα ίδια στη διαδικασία εκτύπωσης, με διαφορετικές 
κάθε φορά αρμοδιότητες το καθένα, αλλά και παρατηρούσαν τις διάφορες φάσεις 
επεξεργασίας, τη ζωντανή λέξη ή φράση, την αρμονία στη σύνθεση του συνόλου διά 
της ψηλαφητής διερεύνησης, η οποία ήταν παρούσα σε κάθε δραστηριότητα με 
την οποία καταγίνονταν, συλλογική ή ατομική.  
 
Τα κείμενα τα διάνθιζαν και με ζωγραφιές, (ενώ πολλές φορές υπήρχε και η 
αντίστροφη διαδικασία μέσω του ελεύθερου σχεδίου να γράψουν κατόπιν ένα 
κείμενο), και κάποια τα συμπεριλάμβαναν στη σχολική εφημερίδα, αλλά και για να 
επικοινωνούν μέσα από τις δημιουργίες τους, με τον έξω κόσμο ή άλλες τάξεις 
και άλλα σχολεία, με τα οποία είχαν συνεταιριστεί, μέσω της σχολικής 
αλληλογραφίας ή των δια-σχολικών ανταλλαγών, στις οποίες δεν αντάλλασαν 
μόνο έντυπα.  

                                                             
41 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης: ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, 
MONTESSORI, MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια: Jean Hussaye. 
Μετάφραση : Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 276 
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Αντίστοιχα η εφημερίδα τοίχου, επέτρεπε στα παιδιά να γράφουν ελεύθερα αυτό 
που ήθελαν να πουν, σε στήλες όπως επιτεύγματα, κριτική, συγχαρητήρια, ευχές, 
έτσι ώστε να τα βλέπουν όλοι, και να συσφίγγονται παράλληλα, με δημοκρατικό 
τρόπο οι σχέσεις των μελών της ομάδας, δηλαδή της σχολικής τάξης, κάτι στο οποίο 
συντελούσε και η εβδομαδιαία συνάντηση ή συμβούλιο της τάξης, όπου 
συζητούνταν θέματα, τα οποία τόνωναν και ενθάρρυναν την ομάδα.  
 
Όσον αφορά την υλική και τεχνική οργάνωση του σχολείου και της τάξης, πέρα από 
τα διαφορετικά εργαστήρια, αυτή ευνοούσε και την εξατομικευμένη εργασία, και 
την ταξινόμηση της γνώσης με σεβασμό όμως στον προσωπικό ρυθμό μάθησης του 
μαθητή όπως τα δελτία ή τετράδια αυτοδιόρθωσης ή τα ατομικά πλάνα εργασίας 
ή τα σχολικά βιβλιάρια (ή προγραμματισμένες σειρές). Οι ατομικές εργασίες, 
επίσης, οργανώνονταν και συμπληρώνονταν ύστερα από έρευνα στη Βιβλιοθήκη 
Εργασίας ή τη συνεργατική σχολική δελτιοθήκη, ενώ κατόπιν οι μαθητές 
μοιράζονταν μέσω διαλέξεων την εμπειρία τους με την υπόλοιπη τάξη, πάντα σε 
πνεύμα συνεργασίας, όπως εξάλλου απαιτούσε ο σχολικός συνεταιρισμός της 
τάξης, και όχι σε κλίμα ανταγωνισμού. Το θέατρο και το κουκλοθέατρο, που μυούσαν 
στη δομή μιας ιστορίας, και επέτρεπαν τη δραματική έκφραση δεν έλειπαν από τις 
μικρότερες τάξεις.  
 
Τέλος, τεχνικά μέσα όπως ο κινηματογράφος, ο φωνογράφος, το ραδιόφωνο, το 
μαγνητόφωνο, ανάλογα με τη βαθμιαία εξέλιξη της τεχνολογίας, χρησιμοποιούνταν 
εκτενώς.42 Έτσι, ο Freinet δανειζόμενος στοιχεία και από άλλες μεθόδους (βλ. ΚΕΦ. I) 
συγκρότησε μια σειρά από τεχνικές και εργαλεία που απαρτίζουν και ενισχύουν 
μια παιδαγωγική επικεντρωμένη στο παιδί και την ολόπλευρη ατομική 
ανάπτυξη του, όμως ως κοινωνικό ον στα πλαίσια μιας ομάδας, μέσω της 
σύζευξης πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας: 
 
«Οι τεχνικές και τα εργαλεία που συνιστούμε δοκιμάστηκαν, μερικές φορές φτιάχτηκαν από την 
αρχή, και οπωσδήποτε εφαρμόστηκαν από μας. Ακολουθώντας τις συμβουλές μας σε ρυθμό, 
ελπίζουμε, επιταχυνόμενο, θα προχωρήσετε σταδιακά αλλά σίγουρα, μέσα από σύνθετη εργασία, 
στη νέα πρακτική του ζωντανού σχολείου, στην υπηρεσία του νέου ανθρώπου που 
πραγματώνεται στους κόλπους της λαϊκής κοινωνίας» 43 

 
 Ο Freinet στο Σύγχρονο Γαλλικό Σχολείο, (1945) συνιστά 28 τεχνικές:  
 
 

1.  Κατάργηση της έδρας 
2.  Σύσταση ενός σχολικού συνεταιρισμού 
3. Το ελεύθερο κείμενο 
4. Ο σχολικός κήπος 
5. Μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος  
6. Το σχολικό σημειωματάριο 
7. Αυτό-διορθωτικά δελτία, Αυτό-διορθωτικά τετράδια, 

                                                             
42 Για τη συνοπτική αυτή περιγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο Freinet στηριχτήκαμε στις εξής 
πηγές: 1. ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος 
μεταξύ δύο παγίδων. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ και 2. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. (1952). 
H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ. ΑΘΗΝΑ. 
3. FREINET, C. (1969). LES TECNIQUES FREINET DE L’ECOLE MODERNE. Collection Bourellier. Librairie 
Armand Collin. (Όπου χρειάστηκε η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή) 
43 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας. Πρόλογος 
Elise Freinet, σελ. 140-146 
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Προγραμματισμένες σειρές 
8. Δια-σχολικές Ανταλλαγές 
9. Το ελεύθερο σχέδιο 
10. Η οργάνωση της ελεύθερης εργασίας  
11. Πλάνα εργασίας  
12. Εφημερίδα τοίχου  
13. Η συνεργατική σχολική δελτιοθήκη  
14. Η οργάνωση της βιβλιοθήκης εργασίας  
15. Η ταξινόμηση των δελτίων και το λεξικό-ευρετήριο 
16. Διαλέξεις μαθητών 
17. Πρώτη υλική και τεχνική αναδιοργάνωση του σχολείου  
18. Έκδοση μιας χειρόγραφης ή πολυγραφημένης σχολικής εφημερίδας  
19. Χαρακτική σε λινόλεουμ 
20. Το τυπογραφείο του σχολείου 
21. Τα εργαστήρια  
22. Σχολικό βιβλιάριο και έλεγχος  
23. Εργαστήρι πειραμάτων φυσικής  
24. Αγορά μηχανής προβολής διαφανειών  
25. Φωνογράφος και δίσκοι 
26. Ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, τηλεόραση 
27. Θέατρο και κουκλοθέατρο  
28. Κινηματογράφος  

 
Από τις τεχνικές αυτές, στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μόνο εκείνες που εφαρμόζονται 
σήμερα. Κάποιες από όσες αναφέρει ο Freinet σχετίζονται με παλιότερες τεχνολογίες 
και δεν τις συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο, όμως το πνεύμα παραμένει ίδιο. 
Ακολουθεί στο τέλος του κεφαλαίου η θεωρητική ανάλυση του ερωτηματολογίου 
που δόθηκε στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, όπου πολλές από αυτές τις τεχνικές, όπως 
και η παιδαγωγική του, εξηγούνται εκτενώς. Σκοπός μας είναι ο αναγνώστης της 
εργασίας αυτής να έχει μια συνολική εικόνα της όλης αντίληψης που διακατέχει 
την παιδαγωγική αυτή. Έτσι, μέσα από την ανάλυση των όρων αλλά και των 
σταθερών του Freinet θα μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε πως αυτή η 
Παιδαγωγική εφαρμόζεται στην Ελλάδα, με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 
Προηγουμένως, όμως, θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε πρώτα την παιδαγωγική 
αυτή όπως εφαρμόζεται σήμερα στη Γαλλία, που είναι και η χώρα στην οποία 
«γεννήθηκε». Θα θέλαμε επίσης, να παρουσιάσουμε άλλον ένα πίνακα, σε σχέση με όλες 
τις τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιεί η Παιδαγωγική Freinet σήμερα, με βάση 
το Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου- ICEM, και που αποτελεί 
μετεξέλιξη αυτού του Freinet: 
 
 
Εργαλεία μάθησης  Εργαλεία 

διαχείρισης 
Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Εργαλεία 
έκφρασης 

Μεθοδολογικά 
εργαλεία 

Αυτό-διορθωτικά 
δελτία 

Προγραμματισμός  Σχέδιο 
εργασίας 

Σημειωματά-
ριο  

Δελτία –οδηγοί 
ανάληψης 
ευθυνών 

Προγραμματισμένες 
σειρές 

Πλάνο εργασίας Tests  Τυπογραφείο  
(εκτυπωτής) 

Δελτία-οδηγοί 
αλληλογραφίας 

Αρχειακό υλικό  Οργανόγραμμα  Κλίμακες 
αξιολόγησης 

Επεξεργασία 
κειμένου 

Δελτία-οδηγοί 
έρευνας 

Λογισμικά 
προγράμματα 

Εφημερίδα τοίχου  Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας-
εύσημα 

Διαδίκτυο  Δελτία-οδηγοί 
για κατασκευές 

Ορθογραφικά 
ευρετήρια 

Τετράδιο 
συμβουλών 

 Τηλεματική   

 Ιστογράμματα     
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 Περιεχόμενα 
δελτίων 

   

 
 

Τεχνικές 
ελεύθερης 
έκφρασης 

Τεχνικές 
επικοινωνίας 

Τεχνικές 
έρευνας 
πεδίου ή 
ανάλυσης του 
περιβάλλοντος 

Τεχνικές 
εξατομίκευσης 
και 
προσωποποίησης 

Τεχνικές οργάνωσης 
και συνεταιριστικής 
ζωής 

Ελεύθερο σχέδιο Σχολική 
αλληλογραφία 

Προτροπή για 
διατύπωση 
υποθέσεων 
ερωτημάτων: 
κουτί 
ερωτήσεων, 
υποδοχέας 
ευρημάτων, 
γεγονότων 

Προσωπικά σχέδια 
εργασίας,  

Οργάνωση  
σε εργαστήρια 

Συνέντευξη-
ακρόαση 

Ταξίδια-
ανταλλαγές 

Τάξεις-
περίπατοι, 
ομαδικές 
επισκέψεις 

Αυτό-διορθωτικά 
δελτία  

Προγραμματισμός 

Ελεύθερο κείμενο Τεχνικές 
σύνθεσης και 
αναπαραγωγής 

Προσωπικές 
έρευνες 

Προγραμματισμένες 
σειρές 

Αξιολόγηση, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας (εύσημα) 

Ηχητική 
δημιουργία 

Τεχνικές 
σχετικά με το 
ραδιόφωνο 

Κήπος 
(φροντίδα 
φυτών), 
φροντίδα 
κατοικίδιων  
ή οικόσιτων 
ζώων 

Πληροφορική Ατομικά  
σχέδια εργασίας 

Σωματική έκφραση Βίντεο Επιστημονικά 
πειράματα 

Ταξινόμηση, 
στοιχειοθέτηση 

Συνεταιριστική  
δομή της τάξης 

Δραματική 
έκφραση 

Τηλεματική Ενημέρωση 
σχετικά με  
την 
επικαιρότητα 

 Συμβούλια 

Χειρωνακτική και 
τεχνική δημιουργία 

Τεχνικές 
παρουσίασης 
στην ομάδα: 
διαλέξεις, 
προφορικές 
εκθέσεις, 
λευκώματα, 
μακέτες  

  Υπεύθυνοι-Συντονιστές 

Οπτικοακουστική 
δημιουργία 

    

Δημιουργία στα 
μαθηματικά ή την 
πληροφορική 
   

    

 

Αυτές είναι οι τεχνικές (και τα εργαλεία) που χρησιμοποιούν σήμερα οι παιδαγωγικές 
ομάδες Freinet. Αρκετές χρησιμοποιούνται ακριβώς το ίδιο (πχ ελεύθερο κείμενο, 
σχολική αλληλογραφία, διαλέξεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.) όπως τις 
επινόησε ο Freinet, ενώ άλλες έχουν εξειδικευτεί (π.χ. δελτία αυτοδιόρθωσης) ή 
έχουν αντικατασταθεί (π.χ. ο κινηματογράφος από την ψηφιακή μηχανή, το 
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τυπογραφείο από τον εκτυπωτή κλπ). Όμως, το πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet 
που στηρίζεται στην πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, την παρατήρηση, την 
έκφραση, τη δημιουργία, τη συνεχή έρευνα και το ψηλάφισμα του περιβάλλοντος, 
παραμένει απαράλλαχτο ακολουθώντας τα χνάρια του δημιουργού του.  
Αν θα επιθυμούσαμε, τέλος, να περικλείσουμε τους βασικούς άξονες της 
παιδαγωγικής αυτής σε σχέση με τις τεχνικές αλλά και τη μαθησιακή διαδικασία, 
αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το ακόλουθο, όπως παρουσιάζεται σε έκδοση του 
ICEM:  
 
 

 
 
 

 Όσον αφορά το Πειραματικό Ψηλάφισμα, η μάθηση γίνεται χάρη στην 
έρευνα σε καταστάσεις αληθινές που εγείρουν τον προβληματισμό. 

 Όσον αφορά την Έκφραση-Επικοινωνία, αυτή πραγματώνεται μέσω των 
πρωινών ακροάσεων (πρωινές συνάξεις-συναντήσεις), των ελεύθερων 
κειμένων χωρίς οδηγίες, της σωματικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, 
της αλληλογραφίας (είτε παραδοσιακής είτε ηλεκτρονικής), των 
σχολικών εφημερίδων, των διαλέξεων, των συζητήσεων, των 
προφορικών εκθέσεων. 

 Όσον αφορά την Εξατομικευμένη Εργασία, αυτή επιτυγχάνεται μέσω 
των συμβολαίων εργασίας, της διαμορφωτικής αξιολόγησης, των 
αυτό-διορθωτικών δελτίων και των προγραμματισμένων σειρών  

 Όσον αφορά τη Συνεταιριστική Οργάνωση, γίνεται συνάντηση του 
συνεταιρισμού για τη διαχείριση της εργασίας και τη ρύθμιση των 
διαφορών, το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και την εφαρμογή 
κανόνων ζωής και εργασίας. 

 
Αυτό που έχει σημασία είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και η 
ανάπτυξη σε αυτό της υπευθυνότητας και της αυτονομίας, όπως και η σωστή 
κοινωνικοποίηση του. Ο δάσκαλος είναι ενεργός ενώ η μαθησιακή διαδικασία 
βγαίνει και έξω από το σχολείο, ώστε να είναι μέσα στη ζωή44.  
                                                             
44 Για τον πίνακα με τις σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία, καθώς και για το σχεδιάγραμμα βλ. ASLANIAN, P. 

CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). Démarrer en 
pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE 
FREINET, p. 14-15, 44. (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή.) 

Παιδαγωγική 
επικεντρωμένη 

στο παιδί 

Πειραματικό 
Ψηλάφισμα

Έκφραση -
Επικοινωνία 

Εξατομικευμένη 
Εργασία

Συνεταιριστική 
Οργάνωση
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2.4 Πρακτική Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στη Γαλλία 
 
2.4.1 Σύνοψη της Παιδαγωγικής Freinet  
 
«Από τεχνική άποψη, το παραδοσιακό σχολείο, ήταν επικεντρωμένο στην προς εξέταση 
ύλη και στα προγράμματα που καθόριζαν αυτήν την ύλη, και την ιεραρχούσαν. 
Εναπόκειτο στους δασκάλους και τους μαθητές, να αναδιπλωθούν ανάλογα με τις 
απαιτήσεις τους. Το μελλοντικό σχολείο ή θα είναι επικεντρωμένο στο παιδί ή δεν θα 
συνεχίσει να υπάρχει». ( Freinet Célestin) 
 
Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να παραθέσουμε μια σύνοψη της Παιδαγωγικής Freinet 
με βάση την παρουσίαση του Roger Auffrand45 για τον Επίσημο Κατάλογο των 
διαφορετικών σχολείων, που λειτουργούν στη Γαλλία: 
 
α. Μία παιδοκεντρική παιδαγωγική : Την ώρα που οι επίσημες οδηγίες ορίζουν πως 
«το σχολείο πρέπει να είναι επικεντρωμένο στο παιδί», η παιδαγωγική φιλοσοφία του 
Freinet, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αντιμετωπίζει το παιδί ολόπλευρα: στην τάξη 
δεν είναι απλά ένας «μαθητής», στον οποίο η γνώση ex cathedra θα απευθυνόταν 
αυθαίρετα. Είναι ένα ολοκληρωμένο ον, με τις επιθυμίες του, τη προσωπικότητα του, 
την ιστορία του. Ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι να καθυποτάξει απλά το παιδί σε 
μια γνώση που σύντομα θα αποβεί απαρχαιωμένη, αλλά να του αφήσει τη δυνατότητα 
να «αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προσωπικότητα του στα πλαίσια 
μιας ορθολογικής κοινότητας στην οποία αμφότεροι θα είναι χρήσιμοι». Γι αυτό 
χρειάζεται να βοηθήσουμε το παιδί να συγκροτήσει τις νοητικές δομές που θα του 
επιτρέψουν να «χτίσει» τη γνώση, ενώ βάση αυτής να μπορεί να αλληλεπιδράσει 
επιτυχώς. Θα λέγαμε λοιπόν ότι χρειάζεται πρωτίστως να του επιτρέψουμε να μάθει 
να μαθαίνει και να δημιουργεί.  
 
β. Μία παιδαγωγική της εργασίας, η οποία στηρίζεται στο προσωπικό κίνητρο: Το 
σχολείο θα έπρεπε να διαγράψει μια εκπαίδευση παθητική και «ρητή», παιδαγωγικά 
καταδικαστέα. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να δώσεις «σε ένα άλογο που δεν διψά, να πιει 
νερό». Δε χρησιμεύει σε τίποτα να προσδοκάς από ένα παιδί να μάθει, από τη στιγμή 
που το αντικείμενο της μάθησης δεν εντάσσεται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα. 
Όλες οι επιστημονικές και ψυχολογικές μέθοδοι έχουν δείξει, εξάλλου, πως μόνο όταν 
υπάρχει κίνητρο η μάθηση δομείται αποτελεσματικά και σε διάρκεια χρόνου. Δεν 
πρόκειται όμως για μια «ελευθεριακή» απλά παιδαγωγική.  
 
Η Παιδαγωγική Freinet δεν έχει σχέση με τη μη – κατεύθυνση. Η οργάνωση της 
εργασίας είναι απαιτητική: όταν ένα παιδί ή μια τάξη θέλει να εκπονήσει ένα σχέδιο, 
αυτό απαιτεί κανόνες ζωής, διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων σε αυστηρά 
συνεργατικό κλίμα, προσαρμογή της επιθυμίας στην πραγματικότητα (στην 
ψυχανάλυση: «προσαρμογή της αρχής της ευχαρίστησης στην αρχή της 
πραγματικότητας»). 
Για παράδειγμα ένα σχέδιο εργασίας ενός μαθητή, απαιτεί μια έρευνα πεδίου, με 
εκπόνηση υποθέσεων, επαλήθευση, αλλά και συνεχή αντιπαράθεση θεωρίας και 
πράξης, ενώ κατόπιν χρειάζεται να συμβουλευτεί και αντίστοιχο αρχειακό υλικό. Για 

                                                             
45 AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS L’ECOLE: NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION. 
LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION ENFANCE. p.75-78. (η μετάφραση έγινε από 
τον ερευνητή για επικείμενη έκδοση της Παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για 

ένα σχολείο της κοινότητας», http://skasiarxeio.wordpress.com/). Συμπεριλαμβάνεται στο κύριο μέρος της 
εργασίας με την άδεια του επόπτη καθηγητή. 
 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
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το λόγο αυτό το Κίνημα Freinet εκδίδει περιοδικά με χρήσιμο εκπαιδευτικό 
αρχειακό υλικό, όπως η Βιβλιοθήκη Εργασίας. 
 
γ. Μια παιδαγωγική που ευνοεί την υποκειμενική διάσταση και που βασίζεται στο 
πειραματικό ψηλάφισμα: Δεν υφίσταται ομάδα τάξης εντελώς ομοιογενής, ενώ η 
διαλογή των καλύτερων και ο διαχωρισμός επιπέδων, είναι κάτι που οδηγεί σε 
διακρίσεις «καλών» και «κακών» μαθητών, οι τελευταίοι εκ των οποίων 
προέρχονται συνήθως από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Κάθε παιδί είναι 
διαφορετικό. Αυτή η διαπίστωση που είναι απλά κοινή λογική, προϋποθέτει πως 
κανένα παιδί δεν μπορεί αποκτήσει γνώσεις με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο ρυθμό 
αλλά και την ίδια ποσότητα γνώσεων. Οι προσωπικές ιστορίες, η ωριμότητα, οι 
βιολογικοί ρυθμοί, είναι διαφορετικοί. Το να τα αντιληφθούμε όλα αυτά είναι μια 
νίκη ενάντια στη σχολική αποτυχία. Το Κίνημα Freinet επινόησε διαδικασίες και 
εργαλεία «εξατομικευμένης μάθησης».  
 
Η κύρια διαδικασία είναι φυσικά η «ψηλαφητή διερεύνηση», δηλαδή η 
αντιπαράθεση θεωρίας και εμπειρίας, η οποία μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί από τον 
(επιστημολόγο και φιλόσοφο) Gaston Bachelard σχετικά με τη συγκρότηση της 
επιστημονικής σκέψης, αλλά και από τη σχολή του Piaget, με το σχήμα προσαρμογή 
–λάθος, για παράδειγμα. Το άτομο μαθαίνει μόνο αν το περιβάλλον του επιτρέψει 
να αποκτήσει εμπειρίες που ριζώνουν στο βιωματικό ή και το φαντασιακό 
πεδίο. 
 
δ. Μια παιδαγωγική της επικοινωνίας και της συνεργασίας: Mία «παιδαγωγική 
επικεντρωμένη στο παιδί» δεν θα μπορούσε να είναι μια παιδαγωγική που φυλακίζει 
το μαθητή στο ψυχωτικό «φάντασμα» ενός «ακοινώνητου» όντος. Το παιδί όπως και 
κάθε άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Συγκροτείται και μαθαίνει μέσα και από το 
κοινωνικό περιβάλλον.  
α) Γι αυτό το λόγο τίθεται σε εφαρμογή μια πραγματική συνεταιριστική 
παιδαγωγική της επικοινωνίας: επικοινωνώντας μέσα (ομάδες) και έξω (τεχνική της 
αλληλογραφίας) από την τάξη το παιδί υπάρχει πραγματικά. 
β) Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικές οι δραστηριότητες έκφρασης και 
επικοινωνίας, αλλά και οι τεχνικές που τις επιτρέπουν: ελεύθερο κείμενο, σχολική 
αλληλογραφία, δίκτυο αλληλοβοήθειας κτλπ  
γ) Γι αυτό το λόγο υπάρχει η συνεταιριστική οργάνωση που διευκολύνει τη μάθηση 
της αυτονομίας: οι διαβουλεύσεις και οι ανταλλαγές απόψεων, τα «επαγγέλματα» 
(η τεχνική με την οποία τα παιδιά αναλαμβάνουν ευθύνες), τα σχέδια εργασίας κλπ 
 
ε. Τεχνικές και εργαλεία: O παιδαγωγικός διάλογος και οι καλές προθέσεις μόνο 
ποτέ δεν κατάφεραν να αλλάξουν το σχολείο. Η παιδαγωγική Freinet το 
κατόρθωσε χάρη σε εργαλεία και τεχνικές: για παράδειγμα η πρωινή συνάντηση (η 
τεχνική «Quoi de neuf?», δηλαδή «Τι νέα;» ), αφήνει να μπει η ζωή στην τάξη αφού 
επιτρέπει στο παιδί να διηγηθεί γεγονότα που του συνέβησαν. 
 
Το κατόρθωσε καταρχάς με τις τεχνικές του ελεύθερου σχεδίου και του ελεύθερου 
κειμένου, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το θέατρο ή την ποίηση, τη σχολική 
εφημερίδα και τις τεχνικές εικονογράφησης, την αλληλογραφία και την τάξη 
έρευνας, την τεχνική δηλαδή σύμφωνα με την οποία τα παιδιά στέλνονται εκτός 
σχολείου για να συλλέξουν πληροφορίες πάνω σε ένα θέμα, το οποίο στη συνέχεια θα 
συμπληρώσουν με επιπλέον έρευνα μέσα στην τάξη από αρχειακό υλικό (Σημ 
Ερευν: μέσω της Βιβλιοθήκης Εργασίας). 
 
Το κατόρθωσε με την καθημερινή πρακτική της ιδιότητας του πολίτη, μέσω των 
διαβουλεύσεων και ανταλλαγών απόψεων στα πλαίσια του συνεταιρισμού, μέσω 
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των σχεδίων εργασίας, μέσω της από κοινού οικονομικής διαχείρισης του 
συνεταιρισμού. 
 
Το κατόρθωσε μέσω της εξοικείωσης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά μέσα 
όπως το ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, το βίντεο κλπ. 
 
Το κατόρθωσε με τα δελτία αυτό-διορθωτικής εργασίας, τα οποία αποδεσμεύουν 
από την υποχρεωτική παλαιότερα, γραμμική πρόοδο της ύλης. (Σημ Ερευν: με τα οποία 
κάθε παιδί ρυθμίζει και προγραμματίζει την ύλη που επιθυμεί να μελετήσει, ενώ μέσω 
των δελτίων αυτών ελέγχει μόνο του την πρόοδο του) 
 
Αυτές οι τεχνικές και αυτά τα εργαλεία, δεν πρέπει όμως να θεωρούνται σαν μαγικές 
συνταγές. Τίθενται απλά στη διάθεση μιας παιδαγωγικής της επιτυχίας μέσω της 
εργασίας από προσωπικό κίνητρο και μέσα σε μια ομάδα οργανωμένη και δια-
δραστική. 
 
Η πρακτική εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet, αν και στηρίζεται στις 30 
Σταθερές του Freinet δεν είναι αμετάβλητη ή ακλόνητη. Καθώς είναι υλιστική 
παιδαγωγική, δεν θα μπορούσε να στηριχτεί σε «έτοιμες συνταγές». Βρίσκεται σε 
διαρκή έρευνα και δράση και με διαλεκτική μεταξύ τους σχέση. 
 
Οι πρακτικές Freinet, αποτελούν το αντικείμενο της θεωρητικής σκέψης του 
Συνεταιριστικού Ινστιτούτου Μοντέρνου Σχολείου - ICEM. Τα διαφορετικά μέρη 
και οι συνθήκες, υπό τις οποίες εφαρμόζονται, οι διαφορετικές προσωπικότητες των 
παιδιών και των εκπαιδευτικών, αφήνουν χώρο σε αντιπαραθέσεις. Η Παιδαγωγική 
Freinet οδηγεί πολλούς εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν ποικίλους τομείς, τόσο για να 
βρουν νέες διεξόδους όσο και για να τελειοποιήσουν τις πρακτικές που ήδη 
εφαρμόζουν. Όλοι παραμένουν αφοσιωμένοι στη φιλοσοφική και παιδαγωγική επιλογή 
τους, που δεν είναι άλλη από τη διάπλαση του ανθρώπου: το παιδί πολίτης, το 
παιδί δημιουργός….. προς έναν άνθρωπο ελεύθερο και υπεύθυνο. 
 
Οι έρευνες ποικίλλουν ανάλογα με τις ομάδες εργασίας που ανταποκρίνονται στις 
αναζητήσεις μας: τα δικαιώματα του παιδιού, η διαμόρφωση του παιδιού, η επιμόρφωση 
των ενηλίκων, το σχολείο προαστίων, το αγροτικό σχολείο, ο ρόλος του διαδικτύου, η 
ανάγνωση και η γραφή, τα μαθηματικά, η καλλιτεχνική έκφραση, η σκέψη σχετικά με 
πολιτικές και κοινωνικές δεσμεύσεις. 
  
 
2.4.2 Η Χάρτα των σχολείων Freinet46 
 
Η Xάρτα του Μοντέρνου Σχολείου εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το Πάσχα του 
1950, παρουσία του Freinet, σε συνέδριο που διεξήχθη στην πόλη Nancy. Aπό τότε, 
μέχρι σήμερα το Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου, φροντίζει 
για την τήρηση αυτού του είδους εσωτερικού κανονισμού στα Σχολεία Freinet. 
Μέσα από τη Χάρτα μπορούμε να διαπιστώσουμε την πρακτική εφαρμογή της 
Παιδαγωγικής Freinet, όπως εφαρμόστηκε αρχής γενομένης από τον ίδιο το Freinet 
στο σχολείο που ίδρυσε στη Vence. Οι τεχνικές Freinet εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο 

                                                             
46 AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS L’ECOLE: NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION. 
LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION ENFANCE. p.79-83. (η μετάφραση έγινε από 
τον ερευνητή σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, Φρόσω 

Μπέλλου, για επικείμενη έκδοση της Παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα 

σχολείο της κοινότητας», http://skasiarxeio.wordpress.com). Συμπεριλαμβάνεται στο κύριο μέρος της εργασίας 
και όχι τα παραρτήματα με τη σύμφωνη άδεια του επόπτη καθηγητή. 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
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που παρέχει πλούσια ερεθίσματα στα παιδιά, ώστε σε κλίμα συνεργασίας κάθε παιδί 
να μπορεί να αναπτύξει το δυναμικό του.  
 
Όταν αναφερόμαστε στη Χάρτα του Μοντέρνου Σχολείου, μιλάμε για μια κοινωνία 
δικαιοσύνης, αδελφοσύνης, ελευθερίας που έχει ανάγκη από ανθρώπους 
υπεύθυνους, αυτόνομους, ικανούς να ασκούν κριτική στον κόσμο μέσα στον 
οποίο ζουν για να τον οδηγήσουν νοερά σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση. 
 
Τα Σχολεία Freinet αναγράφονται στο πλαίσιο του δημόσιου λαïκού σχολείου. 
Απολαμβάνουν τα ίδια μέσα και συνθήκες με τα υπόλοιπα σχολεία (χρηματοδοτήσεις, 
διοικητική οργάνωση…). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία αυτά εντάσσουν στους 
σκοπούς τους τη διάδοση εξάσκησης των πρακτικών τους και λειτουργίας. 
  
Αποβλέποντας κυρίως στην επιτυχία και την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των 
παιδιών τα σχολεία αυτά, ωστόσο, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό που 
πολιτισμικά είθισται να απέχει από το σχολικό σύστημα. Υπό αυτήν την έννοια, η 
κοινωνική ετερότητα ανάμεσα στα παιδιά για τα σχολεία αυτά λειτουργεί σαν 
πλεονέκτημα. 
 
Τα Σχολεία Freinet αναζητούν αρχικά να ριζώσουν μέσα σε μικρές δομές 
ανθρώπινου χαρακτήρα. Μέσα σ’ αυτήν την οπτική, το σχολείο οφείλει να πετύχει: 
 
 
• να αναγνωρίζει το παιδί ως προσωπικότητα 
• να σέβεται το ρυθμό εργασίας του καθένα, την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα και όλες τις 
πτυχές της προσωπικότητάς του και να σέβεται επίσης τα κοινωνικά και πολιτιστικά βιώματα 
του παιδιού 
• να είναι ανοιχτό στην κοινωνική ζωή 
• να δίνει στο κάθε παιδί τη θέση και την αναγνώριση που χρειάζεται για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του 
• να ευνοεί την αυτονομία, να αναπτύσσει την έννοια της κριτικής, να επιτρέπει στο παιδί να 
αναλαμβάνει πραγματικά τις ευθύνες του 
• να ευνοεί την ελευθερία της μάθησης στα πλαίσια μιας ομάδας 
• να χρησιμοποιεί διαδικασίες μάθησης και πρόσληψη των γνώσεων, σύμφωνα με το πνεύμα της 
φυσικής μεθόδου 

 
Ένα σχολείο «παιδοκεντρικό» προτάσσει: 
 
• το σεβασμό προς το παιδί, στις κλίσεις του και στον ρυθμό του σε συνάρτηση με τα επίπεδα 
μάθησης 
• την ανάπτυξη της προσωπικότητάς και των εν δυνάμει ικανοτήτων του 
• τη γνώση της ελευθερίας 

 
Ενώ η Παιδαγωγική Freinet προσπαθεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα: 
 
• τη φυσική μέθοδο και τον πειραματικό ψηλαφισμό 
• την ελεύθερη έκφραση: προφορική, γραπτή, σωματική, καλλιτεχνική, μαθηματική 
• την επικοινωνία (με εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) 
• την εξάσκηση της ιδιότητας του «πολίτη» μέσα από μια ζωή «συνεταιριστική» (προτάσεις, 
επιλογές, σχέδια, αποφάσεις, απολογισμοί, δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμβούλιο των 
παιδιών) 
• λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον 

 
Ένα Σχολείο Freinet επιτρέπει στον καθένα να κτίσει την πρόσληψη γνώσης μέσα 
από: 
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• την προσωποποίηση της μάθησης με τη βοήθεια εργαλείων και κατάλληλης οργάνωσης 
 του χρόνου και του χώρου 
• τη δόμηση γνώσεων σε διά- δραση με ομηλίκους σε ζευγάρια αλλά και τους ενήλικες 
• τη διαμορφωτική αξιολόγηση σε σχέση με την κοινωνικοποίηση του παιδιού και σε  
 σχέση με την επανένταξη του ανένταχτου σχολικού πληθυσμού 

 
Η Παιδαγωγική Freinet είναι: 
 
• παιδαγωγική που ασκείται από συνεργατικές ομάδες διδασκόντων στους κόλπους του  
 δημόσιου σχολείου 
• παιδαγωγική ανοιχτή στην έρευνα των Επιστημών Αγωγής 
• παιδαγωγική που θέτει σε ισχύ την Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

  
Αυτό το εκπαιδευτικό σχέδιο αναγνωρίζει στον καθένα που μοιράζεται τη ζωή του 
σχολείου μια συγκεκριμένη υπόσταση: 
 
1. Υπόσταση του παιδιού 
• Το παιδί είναι πρωταγωνιστής της μάθησης. 
• Είναι συνυπεύθυνο στην ομαδική ζωή του σχολείου. 

 2. Υπόσταση της εκπαιδευτικής ομάδας: 
• Η εκπαιδευτική ομάδα (δάσκαλος, -α, -οι) εγγυάται το πλάνο λειτουργίας του σχολείου και την 
εφαρμογή του. 
• Συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στο Συμβούλιο των Δασκάλων. 
• Η ομάδα διευρύνεται και με άλλα άτομα που μοιράζονται τη σχολική ζωή (εκπρόσωπος των 
παιδιών, γονείς, εξωσχολικοί, σχολικοί σύμβουλοι, ιατρικό προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες 
και κοινοτικές Αρχές), ενώ συνεδριάζει τακτικά και μεριμνά για τη συνέπεια και την ασφάλεια 
των παιδιών. 
• Συνεδριάζει τακτικά στο Συνεταιριστικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένου και του 
Σχολικού Συμβουλίου). 
• Ο ρόλος του καθενός, -μιας είναι προκαθορισμένος σε άμεση συνάφεια με την ειδικότητά του. 
 Αποβλέπουν όλοι στο να λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα του παιδιού στο σύνολό της 
αλλά και η μοναδικότητά του. Αυτή η εκπαιδευτική συνάφεια εδραιώνει μια διάρκεια στην 
ανάπτυξη των σχέσεων αλλά και για τον καθένα «τεχνικές ζωής». 

 
 
Εσωτερικός κανονισμός  
Ο εσωτερικός κανονισμός των σχολείων Freinet αναφέρεται στο διοικητικό διαμέρισμα το 
οποίο ανήκει το καθένα σχολείο σαν δημόσιος οργανισμός. Περιλαμβάνει συνήθειες σε άμεση 
συνάρτηση με την «συνεταιριστική» λειτουργία των σχολείων Freinet και σε συνοχή με τους 
ισχύοντες και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και με σεβασμό προς τη Διεθνή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το Συμβούλιο των Παιδιών επιτρέπει στους μαθητές σε 
συνεργασία με τους δασκάλους να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαχείριση της εργασίας και 
της ζωής στο σχολείο μέσα από τη βιωματική μάθηση της πολιτειότητας. Επεξεργάζεται επίσης 
τους κανόνες της ζωής τους στο σχολείο και σε κάθε τάξη. Ο συνεταιρισμός επιτρέπει στα παιδιά 
να διαχειρίζονται τα σχέδια της τάξης ή και του σχολείου. 

 
Η συνεταιριστική διαχείριση της διεύθυνσης στα σχολεία Freinet  
Βασικές Αρχές  

 Η οργάνωση και η λειτουργία των ομάδων πρέπει να έχουν συνοχή με το συνεργατικό 
πνεύμα που υπερασπίζεται η Παιδαγωγική Freinet.  

 Η συνεταιριστική διαχείριση της διεύθυνσης προσφέρει μια εναλλακτική οπτική στον 
κλασσικό τρόπο διεύθυνσης του σχολείου. 

 
 
Οργάνωση – Λειτουργία των Σχολείων 
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Απαλλαγή της διεύθυνσης 
 Όταν αυτή υπάρχει είναι στη διακριτική ευχέρεια της παιδαγωγικής ομάδας και όχι μόνο στο 
διευθυντή. Κάθε ομάδα οφείλει να χρησιμοποιεί το χρόνο αυτό με βάση τα καθήκοντα ή τις 
αμοιβαίες αρμοδιότητες του καθενός, στα σχέδια που διεξάγονται κάθε φορά. 

Χρόνος διαχείρισης – οργάνωση της ομάδας  
 Όσον αφορά στη διαχείριση του σχολείου (λήψη αποφάσεων, σχέδια προς συζήτηση, 
προβλήματα που προκύπτουν και πληροφορίες που γίνονται γνωστές σε όλους….) τίθενται σε 
τακτά διαστήματα στις συνελεύσεις της ομάδας που είναι συχνότερες απ’ ότι ορίζει το σύνηθες 
θεσμικό πλαίσιο. 

Καταμερισμός των καθηκόντων – Εργαλεία για όλους 
Τα καθήκοντα που αναλογούν στον καθένα διασφαλίζονται με πλήρη υπευθυνότητα. Στην αρχή 
της κάθε σχολικής χρονιάς τα διαφορετικά καθήκοντα της διεύθυνσης (διεκπεραιωτικό, 
διοικητικό και παιδαγωγικό υλικό) αναγράφονται σε λίστες και επιμερίζονται μεταξύ των μελών 
της ομάδας. Το οργανόγραμμα κοινοποιείται στις διοικήσεις και τους τοπικούς εταίρους. 
Τρόπος λήψης αποφάσεων 
Οι αποφάσεις παίρνονται από το συνεταιριστικό Συμβούλιο του σχολείου. Τα μέλη της ομάδας 
εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Το Συμβούλιο δασκάλων έχει ρόλο εγγυητή για την καλή 
λειτουργία του σχολείου. 

Σύστημα διορισμού στα σχολεία  
• Όλες οι κενές θέσεις ή όσες πρόκειται να υπάρξουν στο τέλος της χρονιάς στα σχολεία Freinet 
χαρακτηρίζονται ως θέσεις εργασίας με «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» μέσα στην κινητικότητα 
δασκάλων και καθηγητών. 
• Οι δάσκαλοι, -ες που ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις οφείλουν να επικοινωνήσουν με την 
ομάδα, πριν καταθέσουν υποψηφιότητα. 
• Οργανώνεται συνέλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων δασκάλων και της ομάδας του σχολείου. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί συμφωνία και αποδοχή των «ιδιαίτερων δυσκολιών» : οι υποψήφιοι 
οφείλουν να γίνουν μέλη στη Χάρτα των σχολείων Freinet του Μοντέρνου Σχολείου και να 
υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας με το σχολείο. 
• Στην πορεία αυτής της πρώτης επαφής προτείνεται στο CAPD (Eπιτροπή Διοκητικού 
Διαμερίσματος με ίσο αριθμό εκλεγμένων εκπροσώπων εργοδοσίας και εργαζομένων) μια 
λίστα ατόμων που έχουν ακολουθήσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες υποψηφιότητας. 
• Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτές τις διαδικασίες δεν θα καταφέρουν να 
γίνουν δεκτοί. 

 
Η αξιολόγηση των ομάδων 
Η αξιολόγηση των ομάδων είναι αναγκαία αλλά υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην 
παραδοσιακή αξιολόγηση και την εργασία σε ομάδες. Η ατομική επιθεώρηση στηρίζεται σε ένα 
σύστημα ιεραρχικό. Η εργασία σε μια ομάδα Freinet απαιτεί μια εναλλαγή του διαδικαστικού 
ρόλου. Ο/η δάσκαλος,-α που ανήκει σε μια παιδαγωγική ομάδα Freinet είναι μέρος ενός 
εξελικτικού συστήματος συν- διαμορφωτικού και συν- αξιολογητή που απαιτούν την 
υπευθυνότητα του καθενός/καθεμιάς. Η ομάδα καθορίζει τους διδακτικούς στόχους με βάση το 
εκάστοτε έμψυχο υλικό και πάντα με αναφορά στις πολιτικές και παιδαγωγικές κατευθύνσεις 
που δίνει το ICEM (Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου) - Παιδαγωγική 
Freinet.  
 
Η αξιολόγηση των ομάδων οφείλει να λάβει υπόψη: 

 τα εκπαιδευτικά σχέδια εργασίας 
 τον απολογισμό των διαφορετικών φάσεων κατά την εκπόνηση των σχεδίων και της 

πορείας με συνεχή ανατροφοδότηση 
 τις καινοτομίες στις επιτυχίες τους και τα διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας 
 την πολύπλευρη διαμορφωτική πλευρά της εργασίας στην συνεταιριστική ομάδα 

  
Η αξιολόγηση της εργασίας μιας συνεργατικής ομάδας δεν μπορεί λοιπόν να είναι μία 
αξιολόγηση μοναδική και ατομική ούτε αξιολόγηση βάσει προκαθορισμένης νόρμας αλλά πρέπει 
να λάβει υπόψη το σύνολο των εσωτερικών κανονισμών του σχολείου και τη μεταξύ αυτών 
συνοχή ανοίγοντας έτσι νέες παιδαγωγικές και ερευνητικές προοπτικές. 
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Η κατάρτιση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων  
Οι ομάδες Freinet είναι ανοικτές στις έρευνες που εκπονούνται στις επιστήμες της εκπαίδευσης 
στο INRP( Εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Ερευνας) και στους οργανισμούς που 
συνδέονται με το CLIMOPE (Επιτροπή Διασύνδεσης Παιδαγωγικών Κινημάτων). Για να 
επιτύχει τους εκπαιδευτικούς της στόχους η ομάδα μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή και άλλων 
συνεργατών όπως για παράδειγμα ερευνητών ή ειδικών.... Πρέπει να διαχειριστεί πολλά σχέδια 
εργασίας στα οποία συμμετέχουν δομές ή πρόσωπα του χωριού ή της γειτονιάς όπως για 
παράδειγμα ο δήμαρχος ή οι γονείς. Για κάθε σχέδιο εργασίας γίνεται απολογισμός με όλους 
τους συμμετέχοντες. Σκοπός του απολογισμού αυτού είναι να αποτελέσει βάση εργασίας για τα 
επόμενα σχέδια. 
Όλες οι ομάδες Freinet ανταλλάσσουν επισκέψεις σε τακτά διαστήματα ενώ στα πλαίσια του 
ICEM-Παιδαγωγική Freinet αλλά και τις εγκυκλίους επιμόρφωσης του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας, επίσης συναντιούνται σε επίπεδο εθνικό αλλά και πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο 
περιοχής ή διοικητικού διαμερίσματος. Οι ομάδες Freinet επιλέγουν να δέχονται στη βάση ενός 
συμβολαίου ατομικού ή και θεσμικού άτομα που επιθυμούν να προσεγγίσουν την Παιδαγωγική 
Freinet. 

 
Σχέσεις με τις συνεργατικές δομές 
Η συνεργατική οργάνωση των ομάδων απαιτεί την ειδική αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της, 
μέσα από διαφορετικές εξωτερικές συνεργατικές δομές, άρα και μέσα από μια άλλη αντίληψη 
ανθρωπίνων σχέσεων. 
Σχέσεις με τις κοινοτικές/δημοτικές Αρχές 
• Αναγνώριση της συναδελφικής ή συνεταιριστικής διεύθυνσης. 
• Αναγνώριση της Χάρτας των σχολείων Freinet καθώς και του ειδικού χαρακτήρα των 
παιδαγωγικών ερευνών που απορρέει από αυτές, και που προϋποθέτει επιπλέον ότι το 
υπόλοιπο εργατικό δυναμικό (σχολικό εστιατόριο, φύλαξη, επιστάτες, εισηγητές πολιτιστικών 
δρωμένων) οφείλει να λάβει υπόψη του τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου και να 
συμφωνήσει με το πνεύμα του σχολείου. Οφείλει να συμμετέχει σε συνελεύσεις και σε 
συναντήσεις μαζί με την υπόλοιπη παιδαγωγική ομάδα. 
 
Σχέσεις με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών 
Η κύρια μέριμνα των παιδαγωγικών ομάδων στα σχολεία Freinet είναι το σχολείο να εμπλακεί 
σε τέτοιο βαθμό με τους γονείς, ώστε να χτίσει μαζί τους ένα σχέδιο εκπαίδευσης που θα λάβει 
υπόψη του τις αναζητήσεις τους, τις προσδοκίες τους, πάντα για το συμφέρον των παιδιών και 
πάντα τηρώντας παράλληλα την επίσημη γραμμή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, της 
Χάρτας των ομάδων Freinet και της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
Πέρα από τις θεσμικές σχέσεις οι παιδαγωγικές ομάδες δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να 
συνεργάζονται σε κάποιες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, όσοι βέβαια απ’ αυτούς το 
επιθυμούν και μπορούν. 

 
Σχέσεις με τα συνδικαλιστικά σωματεία 
Η αναγνώριση της Χάρτας των σχολείων Freinet δεν έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μόνο 
πλεονεκτήματα τόσο στα σχολεία όσο και στους εκπαιδευτικούς που εμπνέονται, αλλά επίσης 
να τους δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν πραγματικά, στο πνεύμα του συνεταιρισμού. 
Το ICEM – Παιδαγωγική Freinet δουλεύει σε συνεργασία με τα συνδικαλιστικά σωματεία έτσι 
ώστε να προλειάνει το έδαφος που θα οδηγήσει και θα μπορεί να εξασφαλίσει το σεβασμό από 
τη διοίκηση (δημοτικές και διοικητικές αρχές….) αυτής της Χάρτας στα πλαίσια ανανέωσης του 
σχολείου. 

Σχέσεις με τον περιβάλλοντα κόσμο (τοπικοί σύνδεσμοι και «γειτνίαση» του σχολικού 
συγκροτήματος) 
Το σχολείο οφείλει να είναι ανοικτό στον περιβάλλοντα κόσμο, γι αυτό η παιδαγωγική ομάδα 
νοιάζεται να ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε να ανακαλύψουν τα παιδιά αυτόν τον κόσμο, καθώς 
επίσης να τα κάνουν να συμμετέχουν αυτά τα ίδια στη σχολική ζωή. Είναι πρωταρχικής 
σημασίας να αναπτυχθούν εποικοδομητικές σχέσεις και να πραγματοποιηθούν συχνές και 
αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ του σχολείου, της γειτονιάς, του χωριού και των 
οικογενειών προκειμένου να εδραιωθεί ένας σταθερός και ενιαίος χώρος εκπαίδευσης μέσα 
στην κοινότητα. 
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2.4.3 Τα Διαφορετικά Σχολεία: Παρουσίαση των αρχών λειτουργίας που διέπουν 
το ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ANGE GUÉPIN (Σχολείο Freinet, 
Νάντη, Γαλλία )47 
 
 
 Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θεωρούμε καίριο να παρουσιάσουμε, 
συμπληρωματικά ως προς τη Χάρτα των Σχολείων Freinet, το παράδειγμα ενός 
Σχολείου Freinet, ώστε να δοθεί μια σαφής εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματώνεται η Παιδαγωγική Freinet μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Θα 
παρουσιάσουμε τις αρχές που διέπουν το σχολείο, με βάση τον Επίσημο Κανονισμό 
(projet d’école): 
 
Χάρτα του σχολείου: «Το ανοιχτό σχολείο Ange Guépin είναι ένα λαϊκό σχολείο.» 
«Εμείς, διδάσκοντες, γονείς και συνεργάτες του σχολείου δηλώνουμε ότι το κείμενο που ακολουθεί 
είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηρίζονται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου. 
Οι φιλοσοφικές αρχές εμπνέονται από τις ανθρωπιστικές αξίες και πρακτικές διατάξεις των 
διεθνών κανονισμών που αφορούν στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού.» 

 
 
Oι αρχές που διέπουν το σχολείο Ange Guépin είναι συναφείς προς τη Διεθνής 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
 
«Διεθνής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού» (1990) 
Άρθρο 12: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το 
δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό 
ωριμότητάς του. 
Άρθ. 14: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας. 
Αρθ. 15: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην ελευθερία του 
να συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά. 
Άρθ. 16: Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης 
επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία 
του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του. 
Άρθ. 13: Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό 
περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών 
οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή 
καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του. 
Άρθ. 29: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να 
αποσκοπεί: 
α). Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των 
χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του… 
β). Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε 
πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους 
λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης 
καταγωγής.48 

                                                             
47 AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS L’ECOLE: NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION. 
LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION ENFANCE. p.90-100. (η μετάφραση έγινε από 
τον ερευνητή σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας, Φρόσω 
Μπέλλου, για επικείμενη έκδοση της Παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα 

σχολείο της κοινότητας», http://skasiarxeio.wordpress.com). Συμπεριλαμβάνεται στο κύριο μέρος της εργασίας 
με την άδεια του επόπτη καθηγητή. 
48 Για την παράθεση των συγκεκριμένων άρθρων της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 

αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, στηριχτήκαμε στην ελληνική μετάφραση που υπάρχει 
στον διαδικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη: http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 
 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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II. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Α. Βασικά σημεία των εκπαιδευτικών πρακτικών 
 

1. Ενθάρρυνση έκφρασης και επικοινωνίας 
• Δίνεται χρόνος για να εκφράσει κάποιος τη γνώμη του. 
• Διεξάγονται συμβούλια των μαθητών. 
• Εκδίδεται εφημερίδα και γράφονται ανθολογήματα από τους ίδιους τους μαθητές. 
• Ευνοείται η αλληλογραφία σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 
• Εκπονούνται ατομικά και συλλογικά σχέδια εργασίας. 
• Γίνονται εργαστήρια. 
• Δίνεται χρόνος στις παρουσιάσεις τόσο των διαφόρων τάξεων όσο και του σχολείου σαν 
σύνολο. 
• Ευνοείται η πρακτική άσκηση των μαθητών εκτός σχολείου. 

 
2. Θέσπιση της ζωής μέσα στη συνεταιριστική κοινότητα 

• Διεξάγονται συμβούλια των τάξεων και του σχολείου. 
• Δίνεται χρόνος στην έκφραση των διαφορετικών απόψεων, αλλά και τις επίσημες 
παρουσιάσεις. 
• Ευνοείται η ανάληψη ευθυνών. 
• Προωθείται η συν-διαμορφωτική και η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας («ανάδοχοι» 
συμμαθητές- πρωινή υποστήριξη από τον καθηγητή της τάξης). 
• Δίνεται χρόνος στην εκπόνηση αλλά και στη διαχείριση των σχεδίων εργασίας. 

 

Ι.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1.Κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του και των αγαθών του. 
Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου αλλά και οι κανόνες που θεσπίζονται και εφαρμόζονται 
κάθε χρόνο οργανώνουν την κοινοτική ζωή με σεβασμό σε αυτό το δικαίωμα. 
 
2.Eπιτρέπει στον καθένα να εκφράζει ολόπλευρα την προσωπικότητά του και να αναπτύσσει τις 
εν δυνάμει ικανότητές του. Όσοι εμπλέκονται στo θεσμό του σχολείου (παιδιά, γονείς και 
κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και τρίτα πρόσωπα) θα πρέπει να συσχετιστούν στο μέγιστο δυνατόν 
βαθμό στη διαχείριση του δικού τους μεριδίου ευθύνης με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη μιας 
παιδαγωγικής επιτυχίας και αγωγής που να σέβεται τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του 
Παιδιού. 
 
3.Θεσπίζεται η ζωή μέσα στη συνεταιριστική κοινότητα ενώ αναπτύσσεται και η αυτονομία, 
τόσο σαν μέσα όσο και στόχοι της κοινωνικοποίησης αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης. 
Ευνοείται η εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη μέσα από την άσκηση του δικαιώματος της 
συμμετοχής: 
α. Δικαίωμα στην απόφαση, τη διαχείριση και τη ρύθμιση της μάθησης αλλά και των σχεδίων 
εργασίας που αφορούν τη σχολική ζωή. 
β. Εξάσκηση μέσα από την καθημερινή πρακτική στην ιδιότητα του πολίτη. 
 
4. Η ανομοιογένεια των σχολικών ομάδων είναι παράγοντας εμπλουτισμού.  
Μέλημά όλων είναι να διατηρηθεί η ανομοιογένεια του σχολικού πληθυσμού, όσον αφορά την 
κοινωνική καταγωγή αλλά και το ακαδημαϊκό επίπεδο (επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας). Η 
συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις εκπαιδευτικές αξίες. 
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3. Υποκειμενική διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία και στη συμπεριφορά 
• Τίθενται στη διάθεση των μαθητών εργαλεία τόσο εξατομικευμένης όσο και συνεργατικής 
μάθησης. 
• Εκπονούνται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά σχέδια εργασίας. 
• Γίνονται πλάνα εργασίας αλλά και της διαχείρισης του χρόνου, ενώ προσφέρονται επίσης και 
μεθοδολογικά εργαλεία. 
• Ευνοείται η διαμορφωτική αξιολόγηση αλλά και η αυτό-αξιολόγηση. 

 

4. Άνοιγμα του σχολείου 
• στις έρευνες 
• στην αλληλογραφία σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο 
• στο χρόνο που δίνεται στην έκφραση των διαφορετικών απόψεων αλλά και τις επίσημες 
παρουσιάσεις 
• στην ανομοιογένεια του σχολικού πληθυσμού: καταγωγή, κοινωνικό επίπεδο, ακαδημαϊκό 
επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας 
• σε εξωτερικούς συνεργάτες: γονείς και κηδεμόνες, τρίτα πρόσωπα 
• σε όσους κάνουν πρακτική 
• στην κινητικότητα των σχολικών τάξεων (μεταφορά και μετακίνηση της τάξης είτε σε άλλη 
τάξη είτε σε διαφορετικό περιβάλλον), ταξίδια – επισκέψεις μαθητών, 
• σε παρουσιάσεις στους γονείς 

 
Β. Παιδαγωγική οργάνωση 
 

1. ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
 

α. Ο Συνεταιρισμός του σχολείου:  
Το Συμβούλιο τάξης διαχειρίζεται τα πλάνα εργασίας της τάξης και ενημερώνει γι αυτά το 
Συμβούλιο μαθητών. Το Συμβούλιο μαθητών αποφασίζει για τη ρύθμιση της ομαλής πορείας 
των πλάνων εργασίας της τάξης και τη χρηματοδότησή τους. 

 
 

β. Μαθητικά Συμβούλια: 
Έχουν ως σκοπό να επιτρέπουν στα παιδιά σε συνεργασία πάντα και με τους εκπαιδευτικούς να 
συμμετέχουν στη δημοκρατική διαχείριση τόσο της εργασίας όσο και της σχολικής ζωής : 
α) μαθαίνοντας βιωματικά την ιδιότητα του πολίτη 
β) μαθαίνοντας να εκπροσωπούν και να εκπροσωπούνται, να διαπραγματεύονται και να 
κρατούν πρακτικά των συνεδριάσεων. 

i.Το Συμβούλιο της τάξης 

 Συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην τάξη (μία έως δύο φορές την 
εβδομάδα). 

 Διαχειρίζεται την καθημερινή ζωή της τάξης: σχέδια-πλάνα εργασίας, κατανομή ρόλων 
και καθηκόντων. 

 Είναι υπεύθυνο να ορίζει τους κανόνες της σχολικής ζωής. 
 Εξετάζει τις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούνται διαμάχες ή παράβαση των 

κανόνων της σχολικής ζωής. 
 Εξουσιοδοτεί τους αντιπροσώπους της τάξης όταν συμμετέχουν στα άλλα Συμβούλια. 

ii. Το Συμβούλιο μαθητών του σχολείου 
Συγκαλείται μεταξύ δύο αντιπροσώπων κάθε τάξης και ενός αντιπροσώπου των εκπαιδευτικών 
μία φορά την εβδομάδα. Οι αντιπρόσωποι των παιδιών και των ενηλίκων εναλλάσσονται με το 
πέρας των σχολικών διακοπών (δηλαδή πέντε φορές το χρόνο). Το Συμβούλιο μαθητών 
διαχειρίζεται τη σχολική ζωή. 

iii. Η Χάρτα του αντιπροσώπου της τάξης 
•Δεν μιλάω μόνος μου. 
•Εκφράζω τις γνώμες της τάξης μου. 
•Δίνω αναφορά στην τάξη. 
•Τηρώ ρητά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο μου ως αντιπρόσωπος. 
 



93 
 

iv. Η διαδικασία των Συμβουλίων των μαθητών (Μαθητικά Συμβούλια) 
•Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία της τάξης (ή των μαθητών σε περίπτωση 
ισοψηφίας) και υποβάλλονται στο Συμβούλιο των δασκάλων. 
•Η ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου μαθητών μοιράζεται σε κάθε τάξη μετά το 
πέρας της συνεδρίασης. 
•Κάθε τάξη διατυπώνει τις προτάσεις και τις αποφάσεις της σχετικά με την ημερήσια διάταξη. 
•Οι αντιπρόσωποι μεταφέρουν στο Συμβούλιο μαθητών τις προτάσεις της τάξης τους για την 
επόμενη συνεδρίαση αλλά και τις αποφάσεις σχετικά με την ημερήσια διάταξη. 
•Οι αντιπρόσωποι υποβάλλουν αναφορά σχετικά με την ημερήσια διάταξη του επόμενου 
Συμβουλίου μαθητών. 
 

γ. Ο ρόλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
i.Το σχολείο είναι ανοικτό στους γονείς υπό την έννοια της συν-εκπαίδευσης. 
Προσκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις παρουσιάσεις του σχολείου και των τάξεων. 
Έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται στις δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας που 
γίνονται στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό. 
ii. Το σχολικό Συμβούλιο/Το Συμβούλιο του σχολείου: Οι αντιπρόσωποι των μαθητών 
μεταφέρουν στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους άλλους αντιπροσώπους τις 
αποφάσεις και τις επιθυμίες του μαθητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη προτείνεται από 
τα μέλη του Συμβουλίου. 

 
δ. Η συλλογική διεύθυνση 

i. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελεί χώρο πλούσιας εξειδίκευσης για όλους αυτούς που 
εργάζονται σ’ αυτό το χώρο: 
• η συνεταιριστική διαχείριση επιτρέπει στο κάθε μέλος να αναλαμβάνει ευθύνες 
• το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τόσο την έκφραση όσο και την αντιπαράθεση των 
διαφορετικών απόψεων επιτρέπει μια πραγματική συν-διαμόρφωση  
Οι αποφάσεις της ομάδας λαμβάνονται από το Συμβούλιο δασκάλων ομόφωνα και χωρίς 
διακρίσεις. Το Συμβούλιο των δασκάλων είναι μια ομάδα με στόχο τον προβληματισμό, την 
παρατήρηση και τη λήψη αποφάσεων. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά την 
εβδομάδα). Τα μέλη της ομάδας εφαρμόζουν λοιπόν τις αποφάσεις του Συμβουλίου των 
δασκάλων. Κάθε ένα μέλος της ομάδας είναι ισότιμα υπεύθυνο και από κοινού μοιράζονται τα 
καθήκοντα της διεύθυνσης. Το επίδομα που προορίζεται για το διευθυντή μοιράζεται μεταξύ 
των μελών της ομάδας. Σε σχέση με την παιδαγωγική ομάδα κάθε εκπαιδευτικός είναι 
υπεύθυνος για την παιδαγωγική του δράση μέσα στην τάξη. Οι γονείς απευθύνονται στον 
εκπαιδευτικό του παιδιού τους και όχι σε κάποιον διευθυντή. 
ii. Επιθεώρηση: Οι εκπαιδευτικοί που είναι στρατευμένοι στην εργασία τους με βάση την 
παρούσα Χάρτα τηρούν στάση αλληλεγγύης και συν-υπευθυνότητας. Η αξιολόγησή τους είναι 
διαμορφωτική και συνεχής σε επίπεδο συνεργασίας. Υπό αυτήν την έννοια έχουν το δικαίωμα να 
αξιολογούνται κατά τρόπο που να σέβεται αυτές τις πρακτικές. 

 
ε. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που ορίζει σαν πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο την 
ανάπτυξη υπευθυνότητας και αυτονομίας των μαθητών και την εξάσκηση της ιδιότητας του 
πολίτη, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται ελεύθερα και να εργάζονται μέσα στο 
σχολείο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Ανάλογα με τη συμπεριφορά και το βαθμό 
αυτονομίας του κάθε παιδιού αλλά και τις υλικές υποδομές του σχολείου, όρια στη μετακίνηση 
των παιδιών εντός και εκτός σχολείου ορίζονται από το Συμβούλιο τάξης και το Συμβούλιο 
δασκάλων. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΗΣ  
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της φυσικής και ηθικής ακεραιότητάς του. Κανόνες 
λειτουργίας (όρια, οργάνωση ομάδων, πόλοι των υπευθύνων….) καθορίζονται και 
επανεξετάζονται ανάλογα με τις παρατηρήσεις που γίνονται. Οι κανόνες ζωής εξελίσσονται και 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κάθε χρονιά στα Συμβούλια των τάξεων, του 
Συμβουλίου παιδιού, του Συμβουλίου Δασκάλων και του Σχολικού Συμβουλίου. Οι κανόνες 
της σχολικής ζωής αφορούν στην κυκλοφορία στους διαδρόμους, τη χρήση B.C.D. (Σχολική 
Βιβλιοθήκη), τη χρήση της τουαλέτας, τα παιχνίδια στον προαύλιο χώρο, τις επισκέψεις στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καταρτίζονται στο Συμβούλιο των παιδιών. Οι κανόνες της 
σχολικής ζωής που αφορούν στις τάξεις και τις αίθουσες εργαστηρίων, αυτά ρυθμίζονται από 
κοινού στην τάξη. Δύο παιδιά από κάθε τάξη εκλέγονται σαν αντιπρόσωποι για να τους 
εκπροσωπήσουν στο Συμβούλιο των Παιδιών. Αυτοί οι αντιπρόσωποι εναλλάσσονται μετά το 
πέρας των διακοπών. 
  
ΠΟΙΝΕΣ 
Ένα παιδί δεν μπορεί να στερηθεί ολόκληρο το διάλλειμα υπό τη μορφή τιμωρίας. Κάθε παιδί 
που δεν σέβεται τα καθημερινά όρια, χάνει τη δυνατότητα να μετακινείται ελεύθερα και να 
εργάζεται αυτόνομα στην ομάδα. Σε περίπτωση παράβασης των καθιερωμένων κανονισμών, ο 
«συνεταιρισμός» εφαρμόζει ποινές με σκοπό να αξιώσει : 
• διαφορετικούς τρόπους διόρθωσης της παραβατικής συμπεριφοράς 
• την προσωρινή στέρηση της δυνατότητας να ασκήσει τα δικαιώματά του 
• την επανάκτηση του αυτοελέγχου διαμέσου της χαλάρωσης, της προσωρινής απομάκρυνσης, 
της διαμεσολάβησης εκπαιδευτικών. Κάθε προσβολή φυσικής και ηθικής ακεραιότητας της 
υπόστασης ενός άλλου ατόμου απαγορεύεται από τον ποινικό κώδικα, θα εξεταστεί από το 
Συμβούλιο των δασκάλων, προκειμένου να διερευνηθούν οι προτεινόμενες συνέπειες και με τη 
συγκατάθεση των γονιών. 
 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
Το σχολείο αποτελεί ένα συνεταιρισμό, μια κοινωνία μαθητών την οποία διαχειρίζονται οι ίδιοι 
με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών εν όψει των κοινών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι τους 
είναι να αναπτύξουν τη «συνεργασία» στο σχολείο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν τις ευθύνες 
τους, να εκπονούν και να διαχειρίζονται σχέδια εργασίας αλλά και να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες. Ένας σχολικός συνεταιρισμός είναι οργανωμένος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
οργανώνονται συνεταιρισμοί και στις τάξεις: αυτοί επιτρέπουν τη διαχείριση των σχεδίων 
εργασίας των τάξεων. Η διαχείριση αυτή γίνεται από τα παιδιά. Ένας ενήλικας είναι νομικά 
υπεύθυνος. 

 
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 
α. Πρόσκτηση / Πρόσληψη γνώσεων  
Εκτός από την εγκυκλοπαιδική προσέγγιση της οικοδόμησης των γνώσεων, προτιμάμε την 
προσέγγιση της γνώσης που αποκτάται μέσα από τα ατομικά και συλλογικά σχέδια εργασίας και 
τις καθιστά γόνιμες. Η παιδαγωγική που εφαρμόζουμε έχει ως στόχο να επιτρέπει στον κάθε 
μαθητή να αναπτύσσει τις ικανότητές του αλλά και να αποκτά τις προκαθορισμένες από τις 
επίσημες διατάξεις γνώσεις. 

  
Τα Μέσα  
• το πειραματικό ψηλάφισμα 
• η έκφραση και η δημιουργία 
• το σχέδιο εργασίας 
• η αυτό-διορθωτική διαδικασία 
• η αλληλοβοήθεια, 
• η διαχείριση του χρόνου, σχέδιο εργασίας, προγραμματισμός…. 
• η διαχείριση του χώρου, οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, 
• η επανα-τροφοδότηση των γνώσεων, εννοιολόγηση (μετα-γνώση) 
• τα εκπαιδευτικά εργαλεία 
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Εξατομίκευση – Διά-δραση: Κύριο μέλημα μας είναι ο μαθητής να αποκτήσει υπευθυνότητα. 
Συνειδητοποιεί τις ικανότητες αλλά και τις δυσκολίες για να μπορέσει να αφοσιωθεί στους 
εργασιακούς του στόχους. Με τη βοήθεια του ενήλικα και της ομάδας, ο μαθητής οργανώνει την 
εργασία του: προβλέπει, βεβαιώνεται γι αυτό που θα ακολουθήσει, αξιολογεί… (τα μέσα και τα 
εργαλεία). Οι δια-δράσεις μεταξύ μαθητών (αλληλοβοήθεια, ομαδική υποστήριξη, εργασία σε 
ζευγάρια…) επιτρέπουν μια καλύτερη κατανόηση των ικανοτήτων που εξασκεί και τις γνώσεις 
που αποκτά. Ο μαθητής καλείται να γίνει πρωταγωνιστής της διαδικασίας μάθησης: 
1.διατυπώνει το πλάνο εργασίας του, 2. επιλέγει τα εργαλεία του, 3. αφιερώνεται σε 
καταστάσεις τις οποίες εξερευνά και 4. συμπεραίνει τη μεθοδολογική προσέγγιση. 

 
Εργασία για το σπίτι: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η εργασία για το 
σπίτι. Μέσα στα πλαίσια ατομικών ή συλλογικών σχεδίων εργασίας, εξατομικευμένες δράσεις 
(όπως απομνημόνευση, ανάγνωση, έρευνα, κλπ.) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με το παιδί και τους γονείς του. 

 
β. Αξιολόγηση : προς μια διαμορφωτική αξιολόγηση 
Οι βαθμοί και οι κατατάξεις δεν ενδείκνυνται στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Το 
τετράδιο προόδου επιτρέπει στο μαθητή να αναγνωρίσει τις γνώσεις που απέκτησε και να 
στηρίξει την αξιολόγηση κυρίως στη μαθησιακή διαδικασία. 
Άλλα εργαλεία Αυτό-αξιολόγησης: δελτίο αυτό-αξιολόγησης, απολογισμός σχεδίων εργασίας 
(1.δημιουργία, 2.πραγματοποίηση – εκπόνηση, και 3. παρουσίαση). 

 
 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 
 
α. Τάξεις και κύκλοι σπουδών 
 Οι τάξεις του κάθε κύκλου συγκροτούνται με σκοπό να : 
• λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα των ρυθμών και των εν δυνάμει ικανοτήτων των 
μαθητών, 
• να ευνοούν τις ανταλλαγές εμπειριών και τη συν-διαμόρφωση σχετικά με τη μαθησιακή 
διαδικασία ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών, 
• να ευνοούν τις ανταλλαγές και τη συν-διαμόρφωση απόψεων σχετικά με τη μαθησιακή 
διαδικασία μεταξύ ου διδακτικού προσωπικού. Ο δεύτερος κύκλος (Θεμελιώδεις γνώσεις) 
περιλαμβάνει τάξεις μεγαλύτερων τμημάτων της Α΄ Δημοτικού (Προπαρασκευαστικός 
κύκλος) και της Β΄ Δημοτικού (Στοιχειώδης κύκλος). Ο τρίτος κύκλος (Εμβάθυνσης) 
περιλαμβάνει τις τάξεις του Στοιχειώδους κύκλου της Γ΄ Δημοτικού, του Μέσου κύκλου 
σπουδών ( Α΄, Β΄, Γ΄).Η άδεια για παραμονή σε έναν κύκλο σπουδών για μια επιπλέον χρονιά δεν 
μπορεί να δοθεί παρά μόνο στο τέλος κάθε κύκλου (δεδομένου ότι δεν γίνεται επανάληψη της 
τάξης). 
 
β. Σύνθεση της σχολικής τάξης 
Στα πλαίσια του δυνατού, οι μαθητές δεν έχουν τον ίδιο δάσκαλο πάνω από δύο χρόνια. Το 
Συμβούλιο δασκάλων είναι το μόνο που αποφασίζει τη συγκρότηση των τμημάτων σεβόμενο τα 
κριτήρια ανομοιογένειας. 
 
γ. Μαθητικός πληθυσμός  
Ο πληθυσμός του σχολείου είναι πολύ ανομοιογενής. Στον πληθυσμό αυτόν ανήκουν παιδιά από 
τη συνοικία του Malakoff, από γειτονικές συνοικίες, από άλλες περιοχές αλλά και από τη 
ευρύτερη περιοχής της Nantes, αλλά και πιο απομακρυσμένα μέρη του διοικητικού 
διαμερίσματος. 
Τα κριτήρια των αιτήσεων για εισαγωγή στο σχολείο από την πλευρά των οικογενειών 
μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε σε τρεις κυρίως κατηγορίες : 
1.εγγύτητα του σχολείου σε σχέση με την κατοικία του παιδιού, 
2.επιλογή του σχολείου από τις οικογένειες για λόγους εκπαιδευτικούς, 
3.αναγκαστική επιλογή για παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής στο «παραδοσιακό εκπαιδευτικό 
σύστημα» και παιδιά σε στάδιο κοινωνικής αφομοίωσης. 
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δ. Επιλογή μαθητικού πληθυσμού 
Η ποικιλία της επιλογής του μαθητικού πληθυσμού για λόγους γεωγραφικούς ή κοινωνικούς ή 
λόγω ακαδημαϊκού επιπέδου (βαθμός μαθησιακής ετοιμότητας ή δυσκολίας), επιτρέπει σε κάθε 
παιδί να εμπλουτίσει την προσωπικότητά του από τη διαφορετικότητα του άλλου. Η αποδοχή 
για τα παιδιά που είναι στο στάδιο κοινωνικής αφομοίωσης γίνεται με σεβασμό στις αποφάσεις 
των επιτροπών, αφού υπογραφεί ένα συμβόλαιο με την οικογένεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες επιλογής του σχολικού πληθυσμού, του παιδαγωγικού πλαισίου και των υλικών 
δυσκολιών, ένας αριθμός 25 μαθητών ανά τάξη είναι επιθυμητός. 

 
Παρατηρήσεις: Από την παρουσίαση των αρχών που διέπουν τη λειτουργία αυτού το 
Σχολείου Freinet μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο, με τον οποίο η παιδαγωγική 
αυτή είναι εφικτή στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Η παιδαγωγική πράξη 
στο σχολείο διέπεται από τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του παιδιού. Θα πρέπει να επισημανθεί ο κοινοτικός και συνεταιριστικός 
χαρακτήρας του σχολείου, στο βαθμό που επιδρά θετικά στην πολύπλευρη μάθηση 
του παιδιού, με βάση τις αρχές της Παιδαγωγικής Freinet. Επίσης, είναι πολύ βασικό 
το γεγονός πως το σχολείο αυτό επιλέγεται για διαφορετικούς λόγους. Έτσι, αφενός 
ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού δείχνει την προτίμηση του στο σχολείο αυτό για 
λόγους εκπαιδευτικούς, δηλαδή επιλέγει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ ένα 
άλλο τμήμα το επιλέγει αναγκαστικά επειδή παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής 
στο «παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα», είτε πρόκειται για παιδιά σε στάδιο 
κοινωνικής αφομοίωσης. Σε σχέση με αυτό, θα κάνουμε στη συνέχεια μια σύντομη 
αναφορά σε επιστημονική έρευνα που διεξήχθη σε ένα άλλο Σχολείο Freinet, στη Lille. 
 
 
 
 
2.4.4 Παρουσίαση έρευνας σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet  
  
 O ρόλος της Παιδαγωγικής Freinet στη βελτίωση της σχολικής αποτυχίας, αποτέλεσε 
το αντικείμενο της έρευνας που διεξήχθη τα έτη 2001-2006. Συγκεκριμένα, «πρόκειται 
για την παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας και των συνεπειών αυτής της 
παιδαγωγικής στο σχολικό συγκρότημα Concorde (νηπιαγωγείο Anne Frank, και 
δημοτικό σχολείο Hélene Boucher), που βρίσκεται σε ένα προάστιο της πόλης Lille, 
στα βόρεια της Γαλλίας. Τα σχολεία αυτά έχουν ενταχθεί σε Δίκτυο Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας49γιατί δέχονται σχολικό πληθυσμό από λαϊκά στρώματα που 
παρουσιάζει πολλές δυσκολίες τόσο από κοινωνική όσο και από μαθησιακή άποψη. Το 
συγκεκριμένο σχολείο μάλιστα, είχε πολύ άσχημη φήμη μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2001, τόσο λόγω των χαμηλών αποτελεσμάτων των μαθητών, όσο και λόγω των 
κρουσμάτων βίας που παρουσίαζε, πράγμα που προκαλούσε τη συνεχή ελάττωση του 
μαθητικού πληθυσμού με κίνδυνο να κλείσουν ορισμένες τάξεις. Προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η σχολική επιθεώρηση αποφάσισε να αναθέσει τη 
διεύθυνση και λειτουργία του σχολείου σε μια ομάδα δασκάλων που αποτελούν μέρος 
του κινήματος Freinet (ICEM), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου και των 
αποτελεσμάτων των μαθητών σε διάστημα πέντε ετών (2001-2006). Η ερευνητική 
ομάδα Théodile, που εδράζει στο πανεπιστήμιο Lille III, και διευθύνεται από τον 
καθηγητή Yves Reuter, ανέλαβε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εμπειρίας 
αυτής. Η συγκέντρωση και ανάλυση του ερευνητικού υλικού χρηματοδοτήθηκε 
από δύο ερευνητικά προγράμματα, και κατέληξε σε πολλές επιμέρους δημοσιεύσεις, 

                                                             
49 Το Δίκτυο Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ή Ζones d’Εducation Prioritaires, (Z.E.P), ιδρύθηκαν μετά την 
εκλογική νίκη του François Mitterand, to 1981. Πηγή Les clés de l’Info, rubrique EDUCATION no 308, avril 
2002, «Dossiers et Documents», Le MONDE  



97 
 

δύο εκθέσεις έρευνας, και ένα συλλογικό βιβλίο που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 
2007.» 50 
 
«Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος ERTé, με τον 
τίτλο «Παιδαγωγικές μέθοδοι και αγώνας ενάντια στη σχολική αποτυχία»51, που 
λειτούργησε στο πλαίσιο της ομάδας Théodile, με στόχο την αξιολόγηση ενός σχολικού 
συγκροτήματος που λειτουργεί, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής Freinet. Οι 
παρατηρήσεις μας σκόπευαν στην επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων της Παιδαγωγικής 
Freinet, σχετικά με τις δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης μέσα στην τάξη. 
Πραγματοποιήσαμε μια εβδομάδα παρατήρησης σε μια τάξη CE 2 (Τρίτη τάξη) και μία 
εβδομάδα σε μια τάξη CM1(Τετάρτη τάξη). Για να διακρίνουμε καλύτερα τα 
χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής Freinet, πραγματοποιήσαμε επίσης συγκριτικές 
παρατηρήσεις σε ένα άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής που λειτουργεί με «κλασσικό» 
τρόπο.  
 
Στο Σχολείο Freinet, η πλειοψηφία των γραπτών που τοιχοκολλούνται στη τάξη 
αποτελούν κείμενα των μαθητών. Παρατηρούμε επίσης συλλογικά γράμματα που 
απευθύνονται στους παραλήπτες της σχολικής αλληλογραφίας. Άλλα 
τοιχοκολλημένα γραπτά αφορούν την οργάνωση των σχολικών συμβουλίων και τις 
προφορικές παρουσιάσεις. 
 
Στις τάξεις Freinet που παρατηρήσαμε οι μαθητές έχουν στη διάθεση τους ποικιλία 
βιβλίων. Υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες σε κάθε τάξη: η μία περιέχει βιβλία 
πληροφόρησης (πχ εγκυκλοπαίδειες) που χρησιμοποιούνται για τις έρευνες, και η 
άλλη περιέχει διάφορα βιβλία (βιβλία τέχνης, μικρά διηγήματα) για προσωπική 
ανάγνωση. 
Μια άλλη παρατήρηση αφορά την ύπαρξη, σε κάθε τάξη, ενός γραπτού που είναι προϊόν 
συλλογικής δουλειάς και το οποίο υπάρχει μόνο σε ένα αντίτυπο. Ονομάζεται 
«Ημερολόγιο τάξης» ή «Τετράδιο ζωής» και σε αυτό καταγράφονται καθημερινά 
οι δραστηριότητες της τάξης όπως οι παρουσιάσεις των μαθητών, οι συλλογικές 
έρευνες, τα πρακτικά των σχολικών εξόδων και των μαθητικών συμβουλίων. 
 
Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων μας, κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν 
χρησιμοποιήθηκε.  
Σε αυτό το σχολείο οι μαθητές δουλεύουν περισσότερο με συλλογή πληροφοριών από 
εγκυκλοπαίδειες ή από εξωσχολικά βιβλία, όπως τουριστικά ή διαφημιστικά 
φυλλάδια, στοιχεία από το διαδίκτυο κλπ. Τα κείμενα που γράφονται από τους 
μαθητές της τάξης, του σχολείου ή των άλλων σχολείων χρησιμοποιούνται τακτά σε 
διάφορες δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα γραπτά και 
τα βοηθήματα δουλειάς παρουσιάζουν ποικιλία στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής 
Freinet. Παρατηρούμε τη σημαντική θέση που κατέχουν οι εξωσχολικές πηγές, τα 
κείμενα των μαθητών και η καταγραφή των βιωμάτων της τάξης που δείχνουν με 
διάφορους τρόπους το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή.»  
 
Με βάση τις παρατηρήσεις της ερευνητικής ομάδας, υπάρχουν πέντε τρόποι 
πραγματοποίησης (ιδιότητες) των δραστηριοτήτων γραφής- ανάγνωσης:  
 

 Δραστηριότητες με ανοιχτό χαρακτήρα  

                                                             
50 ΠΑΓΩΝΗ, Μ. (επιμέλεια) (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007). ΑΦΙΕΡΩΜΑ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
FREINETΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 6-
7.  
51 GIGUERE, J. (2007), ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΩΝΗ, Μ. (επιμέλεια) 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007). ΑΦΙΕΡΩΜΑ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINETΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 29-37.  
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 Εναλλαγή ατομικής και συλλογικής δουλειάς 

 Δυνατότητα επιλογών για το μαθητή 

 Διευκόλυνση της συνεργασίας  

 Διάρκεια (χρόνου για την πραγματοποίηση της εργασίας των μαθητών) 

 
Επίσης παρατηρήθηκαν οι εξής λειτουργίες που απορρέουν από τις 
δραστηριότητες:  
 

1. Ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα του μαθητή: δίνεται η δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής. 

2. Ανάπτυξη της φαντασίας και του γούστου της μόρφωσης: γίνεται 
ανταλλαγή λογοτεχνικών εμπειριών αφού ακούν και διαβάζουν τόσο δικά τους 
κείμενα, όσο και κείμενα άλλων. 

3. Οργάνωση της συλλογικής ζωής: σημείωση κριτικών και προτάσεων που θα 
συζητηθούν στο συμβούλιο, καταγραφή αποφάσεων, συζητήσεων κλπ. 

4. Οργάνωση της εργασίας μέσω του εβδομαδιαίου πλάνου εργασίας που 
επιτρέπει συνολική θεώρηση της εργασίας για μια εβδομάδα, ενώ επιτρέπει την 
αυτό-αξιολόγηση και τη δυνατότητα αυτό-βελτίωσης. 

5. Αξιοποίηση: δίνεται αξία στην εργασία των μαθητών μέσω της τοιχοκόλλησης 
των έργων τους ή τη δημόσια ανάγνωση των κειμένων τους. 

6. Κοινωνικοποίηση της εργασίας: ανοιχτή παρουσίαση της ατομικής εργασίας 
στην τάξη και συζήτηση πάνω σε αυτή. 

7. Ένταξη σε μια ιστορία: παρατηρείται έντονη προσπάθεια διατήρησης στη 

μνήμη της τάξης γεγονότων που σημάδεψαν την ομάδα, ενώ υπάρχει «τράπεζα 

κειμένων» των μαθητών που φυλάσσονται από τους καθηγητές. 
8.  Έκφραση-επικοινωνία: κάθε γραπτή έκφραση γίνεται και μέσο επικοινωνίας 

όπως το ελεύθερο κείμενο και η σχολική αλληλογραφία. 
9. Οικοδόμηση της γνώσης: απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, συν-οικοδόμηση της 

γνώσης με το δάσκαλο, ενώ ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία: 1. ατομικές 
έρευνες μαθητών, 2. συλλογικές συζητήσεις και κοινοποίηση αποτελεσμάτων και 
υποθέσεων, 3. συγκρίσεις και 4. σύνθεση πληροφοριών, συσχετισμός και προσθήκη 

συμπληρωματικών εννοιών. 
10. Θεσμοθέτηση της γνώσης: τα αποτελέσματα των μαθητικών εργασιών 

συνοψίζονται σε γραπτό κείμενο, ενώ ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. 
συλλογική επεξεργασία της γνώσης, 2. ανάλυση στον πίνακα, 3. αντιγραφή στο τετράδιο 
από τους μαθητές, 4. χρήση της γνώσης που αναλύθηκε στον πίνακα, σαν «βοηθός μνήμης» 
στη σύνταξη των εργασιών τους.  

11. Εφαρμογή-Εξάσκηση: ασκήσεις μικρής διάρκειας σχετικά με τη χρήση 
ορισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνήθως πιο εξατομικευμένες ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε μαθητή. 

12. Διόρθωση: αυτονομία στη διόρθωση μέσω της χρήσης των «βοηθών μνήμης» ή 
λεξικών. 

13. Βελτίωση: επαναληπτικό διάβασμα ή γράψιμο με στόχο τη βελτίωση ενός κειμένου, 
καθώς στα Σχολεία Freinet, δίνεται προτεραιότητα στον γραπτό λόγο και 
τη διάδοση του. 

14. Ανάδραση: οι μαθητές σκέφτονται πάνω στη δουλειά τους και τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν πχ προγραμματισμός βιβλιογραφικής έρευνας, λήψη σημειώσεων, 

γραπτή αυτοανάλυση ενός πλάνου εργασίας.  
  
Με βάση την έρευνα σε μια τάξη Freinet γίνονται οι εξής συσχετισμοί (διαρθρώσεις) 
μεταξύ πρακτικών του γραπτού λόγου και άλλων δραστηριοτήτων: 
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α. μεταξύ γραφής και ανάγνωσης 

 με την τεχνική της αλληλογραφίας κυρίως αφού ο μαθητής συνειδητοποιεί τη σχέση 
αλληλο- επικοινωνίας μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη ενός κειμένου,  

 με την πρακτική γραφής ελεύθερων κειμένων οι μαθητές παρακινούνται να διαβάσουν 
για να βρουν ιδέες σε άλλα κείμενα,  

 με τη «βελτίωση» και τη «διόρθωση», οι μαθητές αναγκάζονται να ξαναδιαβάσουν τα 
κείμενα τους,  

 με την ιδιαίτερη πρακτική που υπάρχει στο σχολείο Freinet, σύμφωνα με την οποία στο 
ίδιο στιλ γραψίματος και στο πάνω στο ίδιο θέμα με ένα ελεύθερο κείμενο, γράφεται ένα 
άλλο, σαν «ηχώ», για να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. 

β. μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου 

 οι μαθητές έχουν πολλές ευκαιρίες να παρουσιάσου στους άλλους τα γραπτά τους και 
να συζητήσουν γι αυτά συλλογικά, ενώ τα πρακτικά των προφορικών παρουσιάσεων 
των μαθητών και των μαθητικών συμβουλίων συντάσσονται μέσα στη σχολική 
εφημερίδα. 

γ. μεταξύ γραφής και άλλων συμβολικών συστημάτων 

 οι μαθητές για να εκφράσουν και να εξηγήσουν καλύτερα τις ιδέες που θέλουν να 
μεταδώσουν ανατρέχουν και σε άλλα συμβολικά συστήματα, πχ εικονογραφήσεις, 
φωτογραφίες, σχήματα, σχεδιαγράμματα, κλπ, κάτι που τους βοηθάει να οργανώσουν 
καλύτερα τη σκέψη τους. 

δ. μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών πρακτικών 

 οι εξωσχολικές εμπειρίες των μαθητών αποτελούν αφετηρία των δραστηριοτήτων 
γραφής και ανάγνωσης ιδιαίτερα στο ελεύθερο κείμενο, ενώ δημιουργούνται σχέσεις με 
το εξωσχολικό περιβάλλον όταν η σχολική εφημερίδα πηγαίνει σπίτι ή όταν 
οργανώνονται εκθέσεις πάνω στα έργα των μαθητών.  

 
Η ερευνήτρια, Jacinthe Giguère, συγγραφέας του άρθρου, που παρουσιάζει μέρος της 
έρευνας σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet και επικεντρώνεται στις 
δραστηριότητες γραφής-ανάγνωσης, καταλήγει: Σε αυτήν την παιδαγωγική, η 
μάθηση της γραπτής γλώσσας, πραγματοποιείται μέσα από καθημερινές δραστηριότητες 
γραφής και ανάγνωσης που έχουν σημασία για το μαθητή. Οι πρακτικές της γραπτής 
γλώσσας συντελούν τόσο στην προσωπική έκφραση του μαθητή, όσο και στη δόμηση της 
σκέψης του και των γνώσεων του.  
 
 2.4.5 Φυσική Μέθοδος Εκμάθησης Γραφής-Ανάγνωσης 
 
Συμπληρωματικά ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας που παρουσιάστηκε, 
και δεδομένου ότι η Παιδαγωγική Freinet, ουσιαστικά ξεκίνησε από την θέληση ενός 
«επινοητικού» δασκάλου, να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών στη γραφή και την 
ανάγνωση, μέσω του τυπογραφείου, θα παρουσιάσουμε τη μέθοδο αυτή, με βάση την 
παρουσίαση της εισηγήτριας Joel Blanchard52: 
 
 «[….] H Φυσική Μέθοδος Γραφής Ανάγνωσης ξεκινά από βιωματικά κείμενα, που 
παράγουν τα παιδιά, σε σχέση με την καθημερινή τους κουλτούρα ή το οικείο 
περιβάλλον τους. Θέλει να αναπτύξει στρατηγικές στα παιδιά, που τους επιτρέπει να 
εντοπίσουν, εκφράσεις και λέξεις σε διάφορα κείμενα που μελετούν. Με βάση τα 
κείμενα αυτά, τα παιδιά εξασκούνται σε ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων 

                                                             
52 BLANCHARD, J. (2006), La Méthode Naturelle de Lecture-Ecriture, Démarche Naturelle du Lire Ecrire, 

Intervention au C.S.E le 22 mars 2006, IN AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS L’ECOLE: NOUS SOMMES 

TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION. LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION 

ENFANCE. p.102. (η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή για επικείμενη έκδοση της Παιδαγωγικής ομάδας 

«Σκασιαρχείο»-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», 

http://skasiarxeio.wordpress.com).  

 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
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ανάγνωσης και γραπτής έκφρασης. Οι δραστηριότητες αυτές τα μαθαίνουν να 
δανείζονται σε διαφορετικά πλαίσια εκφράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούν. Έτσι, 
τα παιδιά εξασκούνται στο να αναγνωρίζουν τις λέξεις και εκφράσεις αυτές, για να 
μπορούν να είναι πιο αποδοτικά, να τις αναγνωρίζουν αλλά και να μπορούν να τις 
χρησιμοποιούν όταν γράφουν. Τα μαθήματα ανακάλυψης ενός καινούργιου 
κειμένου αποτελούν στιγμές έντονες, συλλογικού ψηλαφίσματος. Μαζί, μαθαίνουμε 
να ψηλαφίζουμε, να προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα κείμενο που θα εμπλουτίσει τον 
πολιτισμό της τάξης και θα επιτρέψει σε κάθε παιδί να δημιουργήσει τις δικές του 
αναφορές. Τα παιδιά ουσιαστικά ασκούνται σε μια επιστημονική διαδικασία 
διερεύνησης της πραγματικότητας που τα περιβάλλει. 
 
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών το παιδί είναι πάντα ενεργός 
πρωταγωνιστής της μάθησης: παρατηρεί, συγκρίνει, αναζητά, ανακαλύπτει, 
εξηγεί, επιχειρηματολογεί, δικαιολογεί, αμφιβάλλει, γράφει. Αυτές οι 
δραστηριότητες αναπτύσσουν μια απομνημόνευση των γραπτών τύπων. Αυτή όμως 
η απομνημόνευση ενδυναμώνεται με το πέρασμα του χρόνου αλλά και εμπλουτίζεται με 
πολυάριθμες παρατηρήσεις στο εσωτερικό μιας λέξης και σε σχέση με άλλες 
λέξεις. Το παιδί ανακαλύπτει αναλογίες στην ορθογραφία σύντομων λέξεων (πχ στα 
γαλλικά η λέξη ange στη λέξη mange και range). Συνδέει την ακουστική μορφή μιας 
συλλαβής ( πχ στα γαλλικά me) στην γραφική αποτύπωση μιας συλλαβής (πχ στα 
γαλλικά η λέξη main στη λέξη maintenant). Αρχίζει να αντιστοιχεί την ηχητική 
μορφή στη γραφική αποτύπωση, να αντιλαμβάνεται δηλαδή τις γραφο-φωνημικές 
σχέσεις. Μπορεί και εντοπίζει επίσης τα αρχικά σύμφωνα σε λέξεις και συλλαβές (πχ 
στα γαλλικά το σύμφωνο p στις λέξεις pantalon, piqûre, papa), ενώ έτσι ανακαλύπτει 
τα γραφήματα και τη λειτουργία τους. Σιγά σιγά, φτάνει και στην ανακάλυψη του 
συνδυασμού μεταξύ τους. Στην αρχή το παιδί διαβάζει από το κείμενο μόνο ότι βγάζει 
νόημα. Παράλληλα, παρατηρήσεις του γραπτού κώδικα το βοηθούν να τον 
αποκωδικοποιεί, αρχίζοντας πρώτα από τους τύπους που του φαίνονται πιο προσιτοί, 
ενώ να αρχίζει να διερωτάται σχετικά με τη λειτουργία του. Η σημασία και ο 
κώδικας (η μορφή) είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση. Η Φυσική Μέθοδος Γραφής 
Ανάγνωσης λοιπόν στηρίζεται στο κείμενο, ώστε να αναδυθεί στη συνέχεια η 
εννοιολογική ομάδα, έπειτα η λέξη, το μέρος της λέξης, η συλλαβή και τέλος το 
γράμμα ή το γράφημα. Σε αυτή τη διαδικασία είναι η γραφή που οδηγεί στην 
ανάλυση. 
 
Η Φυσική Μέθοδος Γραφής Ανάγνωσης εφαρμόζεται σε ομάδες στις οποίες ο 
καθένας έχει εξασκηθεί στο να ακούει τον άλλον, όπως και στην προσωπική 
έκφραση και συμμετοχή. Αυτή η συνεργατική ζωή ευνοεί τις ανταλλαγές, τις 
συζητήσεις, τις προτάσεις αλλά και την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας. Η 
σχολική αλληλογραφία επιτρέπει τις ανταλλαγές πολύ αξιόλογων γραπτών. Η 
Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Αρχειακού υλικού χρησιμεύουν για την αποθήκευση 
μεγάλης ποικιλίας γραπτών (τόμοι, συλλογές, ντοκουμέντα κλπ.) αλλά και άλλων 
αρχείων (πχ ταινιών). 
 
Αυτά τα εργαλεία δίνουν στο παιδί αφενός το ρόλο του αναγνώστη αλλά και 
αποδέκτη γραπτών κειμένων που απευθύνονται σε αυτό, αφετέρου δε το ρόλο 
εκείνου που παράγει γραπτά με συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο και πρέπει να 
απευθύνει σε άλλους αναγνώστες (μέσω της σχολικής αλληλογραφίας, της 
σχολικής εφημερίδας, κλπ). H Φυσική Mέθοδος Γραφής Ανάγνωσης καθιστά 
απαραίτητες αυτές τις δραστηριότητες γραπτού λόγου στη ζωή της τάξης. 
Αποτελούν εξαιρετικά υλικά για την ανάγνωση και γίνονται κείμενα αναφοράς. 
Η διαρκής επαφή με λέξεις και εκφράσεις, που το παιδί βρίσκει ξανά και ξανά, αλλά 
και χρησιμοποιεί συνέχεια, το βοηθούν να κάνει παρατηρήσεις στο γραπτό λόγο. Αυτές 
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οι παρατηρήσεις που κάνει, μαρτυρούν και την ατομική πορεία του παιδιού 
προς την κατάκτηση της δεξιότητας της ανάγνωσης. 
 
Θεωρούμε λοιπόν, πως η Εκμάθηση της Γραφής και Ανάγνωσης:  
 

 είναι καταρχάς μια πράξη αρκετά πολύπλοκη 

 το παιδί πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτή έγκαιρα (πρέπει να αρχίσει 
ήδη πριν το δημοτικό και να συνεχίσει σε όλη τη διάρκεια του αλλά και στο 
γυμνάσιο)  

 καθώς κάθε παιδί είναι διαφορετικό (διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής 
ετοιμότητας αλλά και ωριμότητας στη ηλικία των 6 χρόνων), η εκμάθηση της 
γραφής περνά από μία προσέγγιση, όσο το δυνατόν πιο 
προσωποποιημένη και με διαφορετικούς ρυθμούς για το κάθε παιδί γι 
αυτό και πρέπει η διαδικασία αυτή να έχει συνέχεια και διάρκεια 

 οι δραστηριότητες απευθύνονται στην ευφυΐα του παιδιού, και όχι στην 
παθητικότητα ή την ευπείθεια του. Η εκμάθηση της Γραφής και της 
Ανάγνωσης δεν θα πρέπει να στερεί το παιδί από τη χαρά της μάθησης 
(δηλαδή σε αντίθεση με ένα μάθημα ανιαρό)» 

 
 
2.4.6 Μπαίνοντας σε μια Τάξη Freinet  
  
 Θα θέλαμε επίσης, να παραθέσουμε ένα κείμενο του Henry Landroit,53 που περιγράφει 
μια τάξη Freinet, και τις συνιστώσες που περικλείει, σε σχέση με την οργάνωση της 
μάθησης και το γενικότερο κλίμα που υπάρχει:  
  
«Ας μπούμε λοιπόν σε μια τάξη τη λεγόμενη τάξη Freinet, και ας προσπαθήσουμε να 
εξετάσουμε προσεχτικά τη λειτουργία της. Για να το θέσουμε διαφορετικά, τι είναι αυτό 
άραγε που κάνει μια τέτοια τάξη διαφορετική από τις άλλες;» 
 
Kαταρχάς, μια μικρή διευκρίνιση πριν ανοίξουμε την πόρτα: Καμία τάξη δεν είναι 
ιδανική Τάξη Freinet. Όταν κατά τις πρακτικές τους ασκήσεις επιμόρφωσης, οι 
ασκούμενοι που ανυπομονούν να μπουν στις τάξεις, στις οποίες εφαρμόζονται οι 
τεχνικές αυτές, μου ζητούν: «Εμένα παρακαλώ, να με βάλετε σε μία «πραγματική» Τάξη 
Freinet», υποχρεώνομαι να τους απογοητεύσω: οι τάξεις, τις οποίες θα δουν είναι τάξεις 
που «κινούνται προς», τάξεις «εν κινήσει», στις οποίες ορισμένες μόνο εκδοχές είναι πιο 
ευνοημένες σε σχέση με άλλες, ενίοτε λόγω των συγκυριών, ενίοτε καθαρά και μόνο 
λόγω των κλίσεων του εκπαιδευτικού που διαχειρίζεται την τάξη αυτή. Εντούτοις, 
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη κάτι σημαντικό: ένας Εκπαιδευτικός Freinet, που έχει 
πάθος με τη φωτογραφία ή την μουσική ίσως δώσει αρχικά την εντύπωση πως δεν 
κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό στην τάξη του. Στην πραγματικότητα, ακριβώς γιατί 
έχει πάθος για το αντικείμενο που διδάσκει, θα κατορθώσει τελικά να περάσει 
μέσα από το πάθος του αυτό, και μια σειρά από έννοιες με καθαρά σχολικό 
χαρακτήρα (για παράδειγμα τα μαθηματικά μέσα από τη φωτογραφία). 
 
Βέβαια, θα ήταν άδικο να συμπεράνουμε πως ένας πιο ειδήμων δεν θα αναγνώριζε 
αμέσως μια Τάξη Freinet. Είναι προφανές ότι στις τάξεις αυτές υπάρχουν κοινά 
σημεία. Ο παιδαγωγός που εισάγει σιγά σιγά τις Τεχνικές Freinet στην τάξη του 
αντιλαμβάνεται ότι, όσο περνάει ο καιρός, η τάξη του αλλάζει πρόσωπο.  

                                                             
53 LANDROIT, H. (1991). ENTRONS DANS UNE CLASSE FREINET, Journées Internationales Freinet, Liège, 
Nonembre 1991, IN AUFFRAND, R. (2007). CHANGEONS L’ECOLE: NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE 

L’EDUCATION. LA PEDAGOGIE FREINET. PARIS. AGENCE INFORMATION ENFANCE. p.102. (η 
μετάφραση έγινε από τον ερευνητή για επικείμενη έκδοση της Παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»-

Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», http://skasiarxeio.wordpress.com) 

http://skasiarxeio.wordpress.com/
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α. τα συλλογικά σχέδια εργασίας  
 
Στην Τάξη Freinet είναι η ομάδα, η οποία καθορίζει τα συλλογικά σχέδια 
εργασίας. Σε αυτό το σημείο δυσκολεύομαι κάπως να καταφύγω σε απτά 
παραδείγματα, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη «η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας-
πρότζεκτ». Ας κάνουμε όμως μια μικρή προσπάθεια να το παρουσιάσουμε. Ο 
εκπαιδευτικός λοιπόν, προτείνει δραστηριότητες κοινές στα παιδιά αλλά και τα 
παιδιά με τη σειρά τους του προτείνουν αντίστοιχα. Γίνεται επιλογή 
προτεραιοτήτων, ενώ η εφαρμογή των σχεδίων εργασίας που προτάθηκαν 
οργανώνεται γύρω από ένα πλάνο συλλογικής εργασίας αλλά και σε σχέση με τις 
απαιτήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο, καθώς φυσικά και την πραγματοποίηση του 
(πάντα σε συνάρτηση με το χρόνο που απαιτείται), που τίθενται σαν άμεσοι κοινοί 
στόχοι της ομάδας. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται με την όσο το δυνατόν πιο 
εφικτή συνεργασία των παιδιών, ενώ ο εκπαιδευτικός απλά διαδραματίζει διαρκώς 
το ρόλο του εγγυητή των αποφάσεων, που πάρθηκαν από την ομάδα, αν και συχνά 
ανατροφοδοτεί, αν χρειαστεί το ενδιαφέρον για τις προαποφασισμένες 
δραστηριότητες. Μερικές από αυτές αφορούν τις υποομάδες (χωρίς να απευθύνονται 
σε ολόκληρη την τάξη) ή μια μόνο ομάδα (αν βέβαια οι ευθύνες στο εσωτερικό της 
υποομάδας έχουν διασαφηνιστεί). 
 
β. τα ατομικά σχέδια εργασίας 
 
Στην τάξη Freinet, κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και ατομικά 
σχέδια εργασίας. Έγκειται σε αυτό να ξεκινήσει μία έρευνα για παράδειγμα σχετικά με 
την ερωτική ζωή των ιπποπόταμων, αλλά από τη στιγμή που το ατομικό του σχέδιο 
εργασίας θα έχει επίπτωση στη ζωή ή τη γνώμη της ομάδας, θα πρέπει να δώσει 
αναφορά σε αυτή: αν για παράδειγμα θέλει να ξαναβάψει όλες τις καρέκλες κόκκινες, 
θα πρέπει να περάσει από το συμβούλιο. Έχει το δικαίωμα λοιπόν να δουλέψει μόνο 
του σε σχέση με τα κέντρα ενδιαφερόντων του ή ακόμη και στους τομείς με τους 
οποίους δεν είναι τόσο εξοικειωμένο ή έχει συνειδητοποιήσει μόνο του πως μια 
επιπλέον προσπάθεια απαιτείται. Προκειμένου να το πετύχει αυτό βρίσκονται στην 
ευχέρεια του εργαλεία εξατομίκευσης: σε μικρό χρονικό διάστημα, από κοινού 
μαθητής και εκπαιδευτικός αποφασίζουν για τα βήματα που χρειάζονται να 
ακολουθηθούν, επιλέγονται τα σχετικά δελτία από τις καρτελοθήκες, οι σελίδες των 
εγχειριδίων στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξει για να λυθεί το πρόβλημα τη 
στιγμή που τίθεται. Εάν για παράδειγμα ένας μαθητής, αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη 
συμφωνία του ουσιαστικού στο γένος και τον αριθμό, τότε η ύλη αυτή θα μπει στην 
εβδομαδιαία διάταξη του πλάνου εργασίας του, ενώ στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο 
μαθητής ακριβώς για τα μέσα που θα έχει στη διάθεση του. Έτσι, το παιδί αποκτά 
αυτονομία τόσο σε σχέση με τη υπόλοιπη ομάδα της τάξης όσο κα με το 
δάσκαλο. 
 
Μια διφορούμενη ισορροπία υπάρχει λοιπόν ανάμεσα στη συλλογική και ατομική 
εργασία: στην τάξη φροντίζουμε να υιοθετούμε την καλύτερη λύση για την εργασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη: μερικές έννοιες μαθαίνονται καλύτερα με την ομάδα, 
άλλες πάλι ατομικά και θα πρέπει να αντισταθούμε στην επιτάχυνση των ρυθμών 
εργασίας, η οποία απαιτεί την εξατομίκευση με κάθε τίμημα. Η πρόκληση είναι μεγάλη 
πραγματικά τόσο για το μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό να καλλιεργήσουν όσο 
πιο πολύ γίνεται αυτήν την έγνοια για εξατομίκευση, και να φτάσουν σε μια υπερ-
οργανωμένη τάξη βέβαια, αλλά σχεδόν ή εξ’ ολοκλήρου στερημένη από ομαδικές 
δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση όπως και σε οποιαδήποτε άλλη, χρειάζεται 
φυσικά μέτρο.  
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γ. η εξουσία των παιδιών 
 
Στην τάξη Freinet, ένας συγκεκριμένος βαθμός εξουσίας αναλογεί στα παιδιά. Ας 
ξεκαθαρίσουμε όμως μία παρεξήγηση που συμβαίνει συχνά: είναι προφανές ότι ένας 
μόνο βαθμός εξουσίας αναλογεί στα παιδιά, και ότι ηγείται φυσικά ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει, με το που θα μπει η ομάδα των παιδιών υπ’ ευθύνη 
του, στη φάση του παιχνιδιού, να διασαφηνίσει τα όρια της εξουσίας που τους 
αναθέτει. Πολλές φορές θα χρειαστεί μάλιστα να εξηγήσει και τα θεσμικά όρια. 
Μάλιστα ακόμη κι αν τα παιδιά μπορούν να δράσουν μέσα στις ζώνες ελευθερίας που 
τους θέτει η θεσμική διοίκηση, αυτό δε σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να 
διστάσει να συμφωνήσει από κοινού με τα παιδιά, για να κρίνουν κατά πόσον ένα όριο 
χρειάζεται ή όχι. Όλα αυτά αποφασίζονται κατά τη διάρκεια των συμβουλίων. Η 
στιγμή των συμβουλίων είναι θεσμοθετημένη και τα παιδιά γνωρίζουν πως τότε 
κυρίως είναι που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις δραστηριότητες της τάξης. O 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να παραχωρήσει σιγά-σιγά τη διαχείριση (εμψύχωση, 
γραμματεία κλπ.) στα ίδια τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία, τις κλίσεις τους αλλά 
και την εξοικείωση τους με το συγκεκριμένο τύπο δομής της εξουσίας. 
 
δ. η τάξη είναι ανοιχτό στον έξω κόσμο  
  
Η τάξη Freinet επικοινωνεί με άλλες τάξεις, άλλα παιδιά, άλλους ενήλικους. 
Βγαίνει έξω από το σχολείο, κάνει επισκέψεις και προσκαλεί ανθρώπους που 
μπορούν να προσδώσουν κάτι, να μοιραστούν μια εμπειρία ζωής. 
 
ε. η τάξη εκδίδει εφημερίδα  
  
Στην τάξη Freinet, οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε βιώνεται μέσα στο 
εσωτερικό της τάξης έχει αντίκτυπο στον έξω κόσμο: τα παιδιά μπορούν και 
εκφράζονται σε μια εφημερίδα που δεν περιέχει μόνο κείμενα (αλλά ακόμη και 
παιχνίδια ή σταυρόλεξα). 
 
ζ. το πνεύμα της έρευνας και το πειραματικό ψηλάφισμα 
 
Στην τάξη Freinet, ενθαρρύνεται τόσο η συλλογική έρευνα, με τη σύσταση 
ομάδων όσο και η προσωπική: αν τεθεί μια ερώτηση, αναζητείται η απάντηση όχι 
μόνο στα βιβλία, αλλά και σε οπτικοακουστικά αρχεία, καθώς και σε φυσικά 
πρόσωπα. Έχει προφανώς μεγαλύτερη σημασία να ερωτηθεί ο υπάλληλος στο 
γειτονικό ταχυδρομείο από το να διαβαστεί ένα βιβλίο που εξηγεί τη λειτουργία του 
ταχυδρομείου. Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν – και ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 
φοβάται να το ομολογήσει δυνατά και ανοιχτά- ότι κανένας σήμερα ( 
συμπεριλαμβανομένου του ιδίου ή του διευθυντή) δε γνωρίζει τα πάντα και κατά 
συνέπεια αυτό που αποτελεί ζητούμενο μάθησης πέρα από την αυτογνωσία, είναι 
και το πώς αναζητείται η γνώση καθώς και τα βήματα τα οποία πρέπει να 
ακολουθηθούν. Για να γίνει αυτό, η τάξη πρέπει να διαθέτει μια βιβλιοθήκη-αρχείο 
ενημερωτικού υλικού, ενώ τα παιδιά οφείλουν να συνεργάζονται κατά την έρευνα 
τους με βάση τα αρχεία, και να μυηθούν τρόπον τινά, τόσο στην ταξινόμηση όσο και 
στη διαχείριση των αρχείων. Στην τάξη Freinet το πειραματικό ψηλάφισμα 
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. Οι δραστηριότητες μάλιστα που προτείνονται είθισται να 
προγραμματίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοείται η στρατηγική αυτή μάθησης. 
Μειώνεται λοιπόν η παραδοσιακή διδασκαλία (ex cathedra) και δίνεται περισσότερος 
χρόνος για πειραματισμούς, συγκρίσεις, αξιολογήσεις, συζητήσεις αλλά και 
αναζήτηση λύσεων πέρα από την πεπατημένη οδό. (ΣΗΜ ΕΡΕΥΝ: ενθαρρύνεται 
δηλαδή και η εναλλακτική σκέψη). 
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 η. η ελεύθερη έκφραση ευνοείται 
 
Στην τάξη Freinet, ο εκπαιδευτικός δίνει προτεραιότητα και αξιοποιεί ότι 
πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο στην έκφραση των παιδιών, πέρα 
από τα στερεότυπα του περιβάλλοντος. Δεν προσκολλάται στα καθιερωμένα 
μοντέλα μάθησης, κάτι που φυσικά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καταφεύγει και 
σε αυτά κατά καιρούς, αν χρειαστεί. Η εργασία αποβλέπει στο να απελευθερωθούν 
τα παιδιά από τις προσωπικές τους «αλυσίδες» και να εκφράσουν το βαθύτερο 
τους είναι μέσω του σχεδίου, της ζωγραφικής, της σωματικής έκφρασης, του 
θεάτρου, της μουσικής και της γραφής. 
 
θ. η συνεργασία  
  
Τέλος, και εδώ είναι που υπάρχουν και οι περισσότερες δυσκολίες, ο 
εκπαιδευτικός αναζητά δομές και λειτουργίες, που να ευνοούν τη συνεργασία 
μεταξύ των παιδιών και όχι τον ανταγωνισμό. Έχει συνείδηση ότι πάει κόντρα 
στο ρεύμα, και ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί 
αντιμέτωπος με τον ίδιο το θεσμό του σχολείου, τους γονείς, τα τηλεοπτικά 
προγράμματα, τις αθλητικές εφημερίδες, μουσικούς διαγωνισμούς, μουσικά 
«τηλεριάλιτι» και φυσικά, η λίστα είναι μεγάλη! Την ίδια στιγμή όμως το ξέρει καλά πως 
αυτό είναι το μέλλον (δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός, ότι ακόμη και μερικοί 
«υποψιασμένοι» διευθυντές επιχειρήσεων το αντιλαμβάνονται): σε κανένα τομέα δεν 
μπορεί πλέον κανείς να κάνει κάτι μόνος του, αφού παντού απαιτείται 
συνεργασία.»  
 
2.4.7 Παιδαγωγική Freinet, «μια παιδαγωγική κατά της βίας» 
 
 Με αφορμή την έννοια της «συνεργασίας», κυρίαρχη στην Παιδαγωγική Freinet,  
αλλά και ως ένδειξη παρακαταθήκης του Γάλλου παιδαγωγού, η εμπειρία του οποίου 
στον πόλεμο, καθώς αναφερθήκαμε πρωτύτερα, επηρέασε τη σκέψη και τη φιλοσοφία 
του, όπως αυτές εκφράστηκαν στις τεχνικές και τα εργαλεία που εισήγαγε, θα θέλαμε 
τέλος, να κάνουμε και μια δεύτερη σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα της 
ερευνητικής ομάδας Théodile στο πανεπιστήμιο Lille III, υπό τη διεύθυνση του 
καθηγητή Yves Reuter, σχετικά με τη βία και την άμβλυνση της μέσω της 
Παιδαγωγικής Freinet. Στηριχτήκαμε στην παρουσίαση της Cécile Carra, 
«Βιαιότητες και Κανονιστικές Διαδικασίες»54, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Σύγχρονα Θέματα, στο τεύχος αφιέρωμα στην Παιδαγωγική Freinet: 
 
«Η μελέτη της βιαιότητας γενικότερα και της βιαιότητας στο σχολείο πιο 
συγκεκριμένα συναντά μια πρώτη δυσκολία που είναι ο ορισμός του 
αντικειμένου μελέτης. Από τα κτυπήματα και τους τσακωμούς μέχρι την σχολική 
φυγή, οι αναλύσεις χάνονται πολλές φορές στην προσπάθεια τους να μετρήσουν ένα 
φαινόμενο, του οποίου τα όρια μοιάζουν να διαφεύγουν στον ερευνητή. Έτσι σε αυτήν 
την μελέτη επιλέξαμε να θεωρήσουμε τη βία όπως αυτή ορίζεται από τα υποκείμενα 
της έρευνας. Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ταυτόχρονα, χωρίς 
διαχωρισμό την αναπαράσταση, την πράξη και το βίωμα της βίας από αυτά τα άτομα. 
Πιστεύουμε πράγματι όπως ο Michaud, ότι «η βία δεν είναι μόνο τα γεγονότα αλλά και ο 
τρόπος που τα αντιλαμβανόμαστε, τα κρίνουμε, τα βλέπουμε ή δεν τα βλέπουμε» 
( MICHAUD, Yves. (1999), La Violence, PUF, Paris, p.122). Μελετώντας λοιπόν τις 

                                                             
54 CARRA, C. (2007), ΒΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΑΓΩΝΗ, Μ. (επιμέλεια) 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007). ΑΦΙΕΡΩΜΑ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINETΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 56-65. 
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απόψεις των δραστών θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη σχέση που 
αναπτύσσουν με τη βία οι μαθητές ενός σχολείου που εφαρμόζει την παιδαγωγική 
Freinet». Όπως αναφέρει η ερευνήτρια εστιάστηκαν τρία σημεία: 
 

1. H εξέλιξη των αναπαραστάσεων του φαινομένου της βίας από τους 
μαθητές  

2. Η σχέση με τις κανονιστικές διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο 
3. Η δημιουργία ενός ιδιαίτερου «σχολικού κλίματος» και ο ρόλος που παίζει 

στην αποδοχή των νορμών από τους μαθητές 
 

Η συγκέντρωση των δεδομένων αφορά δασκάλους και μαθητές από τη στιγμή που 
εγκαταστάθηκε η νέα ομάδα, δηλαδή αντίστοιχα, από το έτος 1 (η έρευνα διήρκεσε τρία 
χρόνια, την περίοδο 2001-2003). Τα δεδομένα αυτά ήταν στην αρχή ποιοτικά και 
είχαν τη μορφή παρατηρήσεων και συνεντεύξεων με τους δασκάλους κατά τη 
διάρκεια των ετών 1 και 3. Συγκεντρώθηκαν επίσης ποσοτικά δεδομένα με τη 
βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους μαθητές του σχολείου 
κατά τα έτη 1 και 3. Κατά το έτος 3 τα δεδομένα της έρευνας διασταυρώνονται με 
τα δεδομένα μιας άλλης έρευνας πάνω στη σχολική βία. Έτσι τα ερωτηματολόγια 
που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές του σχολείου Freinet μοιράστηκαν επίσης σε 
2000 άλλους μαθητές ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δημοτικών σχολείων ενός 
βόρειου νομού της Γαλλίας (από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη τάξη) και των 
δασκάλων τους (γύρω στους 100).  
 
1)Σχετικά με την εξέλιξη των αναπαραστάσεων της βίας, υπήρξε μια γενικευμένη 
αίσθηση μείωσης του φαινομένου βίας (κατά το έτος 1)55: πιο σπάνια κτυπήματα, 
ένταση λιγότερο εμφανής, αίσθηση μείωσης της βίας (σύμφωνα με δασκάλους, γονείς, 
βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό), βελτίωση των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις της 
τρίτης τάξης και συνεχής μείωση της απόστασης από το μέσο όρο των υπολοίπων 
σχολείων της συγκεκριμένης περιφέρειας, αλλαγή στάσης και υιοθέτηση σοβαρότητας 
μαθητών μέχρι πρότινος επιθετικών και αδιάφορων προς τις σχολικές δραστηριότητες, 
μείωση της φυγής σχολικού πληθυσμού.  
 
Θα θέλαμε όμως να δείξουμε ενδεικτικά και ένα πίνακα με τις αναπαραστάσεις και 
των ίδιων μαθητών του Σχολείου Freinet καθώς και του συνολικού δείγματος εν 
συγκρίσει, σχετικά με τη βία. Έτσι τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: «Υπάρχει βία στο 
σχολείο σου;» και «Αν ναι, τι είδους βία είναι αυτή;» 
 

 Κτυπήματα Τσακωμοί 
(Καυγάδες) 

Υβριστικές 
εκφράσεις 

Σπρωξίματα Μαλώματα Απειλές Άλλα 

Συνολικό 
δείγμα  
(31 
σχολεία) 

30 39,8 15,9 4,3 4,9 1,3 3,8 

Hélène 
Boucher- 
Σχ.Freinet 

29,8 20,2 17,9 6 4,8 3,6 17,7 

*Τα ποσοστά επί % έχουν υπολογιστεί με βάση τις απαντήσεις σε ανοιχτή ερώτηση (πολλές πιθανές 
απαντήσεις) 

 

                                                             
55 Θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ερευνήτρια ενώ για τους ενήλικες παρατηρήθηκε μια αίσθηση 
μείωσης της βίας, η τάση αντιστράφηκε για τους μαθητές τα 2 επόμενα χρόνια (με βάση τις απαντήσεις τους). 

Αυτό όμως όπως εξηγεί η ερευνήτρια δε συνέβη επειδή αυξήθηκε η βία αλλά επειδή η αναπαράσταση των 
μαθητών σχετικά με τη βία παρουσίασε εξέλιξη, δηλαδή οι μαθητές κατά κάποιο τρόπο έδωσαν πιο «ενήλικες», 
πιο «ώριμες» απαντήσεις σε σχέση με τα «φαινόμενα βίας».  
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Σύμφωνα με την ερευνήτρια, μια σειρά από ερωτήσεις που αναφέρονται στο βίωμα και 
τις αναπαραστάσεις της βίας από τους μαθητές, φανερώνουν ότι συγκριτικά, τόσο 
συγχρονικά όσο και διαχρονικά, παρατηρείται μια εξέλιξη της αναπαράστασης της 
βίας στους μαθητές του Σχολείου Freinet. Έτσι η κατηγορία «τσακωμοί» εμφανίζει μια 
διαφορά είκοσι πόντων μεταξύ των μαθητών του Σχολείου Freinet συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους μαθητές του δείγματος. (20,2% έναντι 39,8%), ενώ οι υπόλοιπες 
κατηγορίες εμφανίζουν τα ίδια περίπου ή και υψηλότερα ποσοστά. Η ανάλυση των 
ανοιχτών ερωτήσεων μάλιστα που έγιναν στα πλαίσια της έρευνας (επί τρία χρόνια) 
έδειξε μια εξέλιξη των συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται ως βίαιες και μια 
έκδηλη αποδοχή των κατηγοριών που χρησιμοποιούν οι ενήλικες. Μπορούμε 
λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη της αναπαράστασης της βίας από τους 
μαθητές, η οποία φαίνεται τόσο από την εικόνα που έχουν αυτοί για τη σχολική 
πραγματικότητα όσο και από τον τρόπο που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά 
των άλλων. Έτσι η αύξηση του βιώματος της κατάστασης θύματος στο Σχολείο 
Freinet, μπορεί να εξηγηθεί από την επέκταση του φάσματος των ενεργειών που οι 
μαθητές χαρακτηρίζουν ως βίαιες, χαρακτηρισμοί που δείχνουν την ενσωμάτωση 
των κριτηρίων ανάλυσης που χρησιμοποιεί η παιδαγωγική ομάδα, καθώς και την 
αλλαγή των μορφών που παίρνει η βία για τους μαθητές. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν 
αυξάνονται οι εκδηλώσεις βίας, αλλά ότι το όριο ανεκτικότητας μειώνεται και ότι αυτό 
που υπολείπεται από τις εκδηλώσεις βίας γίνεται ανεκτό με όλο και μεγαλύτερη 
δυσκολία. Η αύξηση της απαιτητικότητας των μαθητών μεταξύ τους συντελεί σε μια 
διεύρυνση της κοινωνικής αντίδρασης που νομιμοποιείται, μέσα από τα μαθητικά 
συμβούλια (αλλά και τις διαδικασίες διακανονισμού της σχολικής ζωής).  

 
2)Σχετικά με τις διαδικασίες διακανονισμού της σχολικής ζωής, οι παρατηρήσεις 
στο πλαίσιο του σχολείου και η ανάλυση των συνεντεύξεων με τους δασκάλους 
Freinet, εμφάνισαν διαφορετικές λογικές κανονισμού της σχολικής ζωής (εν 
συγκρίσει με τα παραδοσιακά σχολεία): 
 
 

 Ο ρόλος του σχολικού κανονισμού στη διαχείριση 
παραπτωμάτων: απώλεια της αυτονομίας του μαθητή που εκδηλώνει 
βίαια συμπεριφορά και απομόνωση από τις δραστηριότητες της 
ομάδας, παραπομπή της σύγκρουσης στο μαθητικό συμβούλιο της 
τάξης ή του σχολείου, συλλογικές αποφάσεις, ρύθμιση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των διαφόρων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 
(δηλαδή μαθητών, γονιών και δασκάλων), συγκρότηση σχολικής 
κοινότητας, συλλογική θέσπιση θεσμών και τρόπος ρύθμισης των 
συγκρούσεων με βάση τους θεσμούς και όσους τους στηρίζουν.  

 Τα «μαθητικά συμβούλια» και η κατασκευή πολιτικών 
δεξιοτήτων για ένα αυτό-διακανονισμό της σχολικής ζωής: 
συνεχής εξέλιξη των νόμων της τάξης με βάση τη συλλογική 
επεξεργασία κανόνων και το ψήφισμα τους, συμμετοχή του καθένα στα 
συμβούλια, και εσωτερική αλλά και εξωτερική συνοχή της ομάδας μέσω 
αυτών, επαναπροσδιορισμός παραδοσιακών σχέσεων δύναμης στα 
πλαίσια της τάξης και του σχολείου, αντιμετώπιση των μαθητών ως 
μαθητευόμενοι πολίτες με ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων και 
υποβολή όλων (μαθητών και δασκάλων) στους κανόνες που 
αποφασίζονται με ψηφοφορία. 

 Το άνοιγμα προς τους γονείς αλλά και το συμβολικό «κλείσιμο» 
του σχολείου: δηλαδή ατομικά ραντεβού, συναθροίσεις γονέων ή 
κηδεμόνων, συνάντηση «στην είσοδο του σχολείου πριν ή μετά το 
μάθημα», «ώρα γονέων», «βραδινά εργαστήρια» που διεξάγονται και 
από γονείς μαθητών, πολύμορφες ανταλλαγές κατά την «ώρα γονέων» 
όχι μόνο σε σχέση με τα προβλήματα μάθησης των παιδιών αλλά σε 
σχέση και με τα δημιουργήματα ή τον τρόπο σκέψης τους, διττή τάση 
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του σχολείου αφενός να ανοιχτεί προς την οικογένεια και ταυτόχρονα 
να κλειστεί προκειμένου να γίνει φανερή η ύπαρξη συμβολικών 
συνόρων ανάμεσα σε ότι συμβαίνει μέσα στο σχολείο και ότι συμβαίνει 
έξω από αυτό. 

 Οι συμπεριφορές διακανονίζονται με «τελετουργίες» και 
βασίζονται σε σχολικές παραγωγές: δηλαδή «τελετουργίες» που 
στηρίζονται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά «εργαλεία» ή 
«τελετουργίες» που διέπουν τη σχολική ζωή και ρυθμίζουν το ρόλο και 
τη θέση των μαθητών άρα και τις απαιτήσεις των δασκάλων, ευνοϊκές 
συνθήκες έκφρασης των παιδιών και «μεταμόρφωσης» μέσα από τις 
παραγωγές τους, βελτίωση της συμπεριφοράς και κοινωνικοποίηση 
μέσα από την εργασία. 

 Η διαχείριση των δυσκολιών από την συλλογικότητα της τάξης: 
δηλαδή προσπάθεια προσαρμογής των παιδιών με δυσκολίες 
συμπεριφοράς μέσα από μουσικές και θεατρικές δημιουργίες, διαλέξεις, 
μαθηματικές έρευνες, και κείμενα, ένταξη στη συλλογικότητα της τάξης 
και τη δυναμική της ομάδας μέσω της συνεργασίας και της 
αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών, οικοδόμηση πολιτικών 
δεξιοτήτων, οικοδόμηση της γνώσης και ρύθμιση της συμπεριφοράς 
μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων που κινούν το ενδιαφέρον των 
μαθητών, οικοδόμηση σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον και με τους 
γονείς.  

 
 
 

3)Σχετικά με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου «σχολικού κλίματος», αυτό 
αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: το «κλίμα της εργασίας», το 
«εκπαιδευτικό κλίμα» και το «κλίμα της δικαιοσύνης». Το ακόλουθο σχήμα δείχνει 
την αναπαράσταση αυτής της διάρθρωσης που τείνει να συμβάλλει στις διαδικασίες 
ανα-οικοδόμησης του συναισθήματος της βίας: 
 

 
Η διακύμανση του κλίματος βίας συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με 
αυτά τα τρία στοιχεία του σχολικού κλίματος- εργασία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη- 
τα οποία επίσης συσχετίζονται μεταξύ τους. Το «κλίμα εργασίας» μετριέται με το 
ποσοστό των μαθητών που έχουν το συναίσθημα ότι έχουν καλά αποτελέσματα, που 
πιστεύουν ότι βρίσκονται σε μια τάξη που δουλεύει καλά και όπου οι μαθητές έχουν το 
συναίσθημα ότι βοηθιούνται από το δάσκαλο. Το «εκπαιδευτικό κλίμα» μετριέται με 

ΕΡΓΑΣΙΑ
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το ποσοστό των μαθητών που πιστεύουν ότι ο δάσκαλος τους χειρίζεται ισότιμα μέσα 
στην τάξη (δεν έχει προτιμήσεις ούτε αντιπάθειες) και δίνει σπάνια αρνητικές κυρώσεις 
(είτε σε σχέση με τα μαθήματα είτε με τη συμπεριφορά). Το «κλίμα δικαιοσύνης» 
τέλος, μετριέται με το ποσοστό των μαθητών που πιστεύουν ότι ο δάσκαλος είναι 
δίκαιος μαζί τους. Αυτά τα τρία στοιχεία συσχετίζονται με την ανάπτυξη ή τη μείωση 
του «κλίματος βίας». Το σχολείο Freinet χαρακτηρίζεται από μια τέτοια διάρθρωση 
(όπως αυτή του σχήματος). 

 
Έτσι σχετικά με την έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα Théodile του 
πανεπιστημίου Lille III και συμπεριλαμβάνει απαντήσεις των μαθητών από το 
συγκεκριμένο σχολείο Freinet στη Lille, το Hélène Boucher, αλλά και το συνολικό 
δείγμα των απαντήσεων των μαθητών από άλλα δημοτικά σχολεία στο βόρειο νομό της 
Γαλλίας, θα μπορούσαμε ενδεικτικά να παραθέσουμε και τον ακόλουθο πίνακα που 
αφορά την ερώτηση: «Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο σου;» 
 
 
Προτιμήσεις Σχολικές 

δραστηριότητες 
Δραστηριότητες 
διαλείμματος  

Εργασία Σχέσεις 
με τους 
ενήλικες 

Σχέσεις με 
τους 
συμμαθητές  

Σύνολο 

Συνολικό 
δείγμα 
σχολείων  

34,9% (855) 22,2% (544) 9,9% 
(243) 

16,2 % 
(397) 

16,8%  
(412) 

100% 
(2451) 

Hélène 
Boucher 
(σχολείο 
Freinet) 

52,6% (51) 23,7% (23) 16,5% 
(16) 

4,1% (4) 3,1% (3) 100% 
(97) 

Σύνολο 35,6% (906) 22,3 (567) 10,2% 
(259) 

15,7% 
(401) 

16,3%  
(415) 

100% 
(2548) 

*Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση τις απαντήσεις σε ανοιχτή ερώτηση (πολλές πιθανές 
απαντήσεις) 

 
 
Το «εκπαιδευτικό κλίμα» και το «κλίμα δικαιοσύνης» εμφανίζονται πολύ πιο 
ανεπτυγμένα από το σύνολο του δείγματος. Η εργασία αποτελεί επίσης τη βασική 
δραστηριότητα που τονίζεται από τους δασκάλους και δίνει αξία στους μαθητές. Το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τις σχολικές δραστηριότητες επίσης είναι φανερό. Τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου δείχνουν ότι οι «σχολικές δραστηριότητες» 
βρίσκονται πολύ αυξημένες (52,6%) σε σχέση με τα υπόλοιπα 30 σχολεία του δείγματος 
του βορείου νομού της Γαλλίας (34,9%), ενώ η επόμενη κατηγορία που αναφέρεται 
είναι η «εργασία» (16,5% έναντι 10,2% για τα άλλα σχολεία.) 
Θα πρέπει να υπογραμμιστούν δύο διαστάσεις της εργασίας: υπευθυνότητα και 
αυτονομία από τη μία, σχέση με τη συλλογικότητα και συνεργασία από την άλλη. Οι 
μαθητές οργανώνουν τη δουλειά τους με αυτόνομο τρόπο, με τη βοήθεια 
ατομικών φυλλαδίων και με υποστήριξη των τελετουργιών της τάξης. Αυτός ο 
διακανονισμός περνάει από την άσκηση υπευθυνοτήτων («προεδρεία», «ώρα», 
«υπολογιστές», «καθαριότητα») και τη διανομή των ρόλων σε συσχετισμό με τις 
σχολικές δραστηριότητες («εμψυχωτής», «γραμματέας», συγγραφέας», «ομιλητής») 
και σε ένα πλαίσιο που διέπεται από την αρχή της συνεργασίας. Στόχος δεν είναι 
να γίνει ο μαθητής ο καλύτερος της τάξης αλλά να αποκτήσει δεξιότητες που να 
συμβάλλουν στην εξέλιξη της ομάδας.  
Για την εγκαθίδρυση όμως ενός τέτοιου κλίματος, σύμφωνα με την ερευνήτρια, 
απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, μια ιδιαίτερη σχέση με το μαθητή αλλά και με 
το ίδιο το επάγγελμα του δασκάλου. Έτσι από την πλευρά του, χρειάζονται συχνές 
επιμορφώσεις και επένδυση στο επάγγελμα του, αλλά και συνεργασία με την 
εκπαιδευτική ομάδα των συναδέλφων του για την ανάπτυξη συνοχής. Η συνοχή 
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της εκπαιδευτικής ομάδας επιτρέπει τη διαχείριση των προβλημάτων και τον 
διακανονισμό των αλληλεπιδράσεων μέσα στο σχολικό πλαίσιο, με την υποστήριξη 
του σχολικού κανονισμού, τον οποίο οι μαθητές αποδέχονται πιο εύκολα, όταν 
συμμετέχουν στην κατασκευή του, και βρίσκουν ότι η εφαρμογή του είναι σωστή. 
Αυτή η αρχή της δικαιοσύνης παίζει αποφασιστικό ρόλο στην καλή σχολική 
λειτουργία. Υπάρχει σύμφωνα με την ερευνήτρια και μια ηθική διάσταση του 
επαγγέλματος του δασκάλου στην Παιδαγωγική Freinet, η οποία συνίσταται στην 
πίστη στην ικανότητα εκπαίδευσης των μαθητευομένων, αλλά και ένα ευρύτερο 
κοινωνικό σχέδιο: «ένα κοσμικό και λαϊκό σχέδιο για μια άλλη κοινωνία». Μάλιστα 
σύμφωνα με τον απολογισμό της ομάδας (για την περίοδο 2001-2003) που διεξήγαγε 
τη συγκεκριμένη έρευνα στους στόχους της είναι: «Να εφαρμόσουμε διαδικασίες 
μάθησης και τεχνικές που θα επέτρεπαν στους πιο ταπεινούς μαθητές να προοδεύσουν 
προς μια συμμετοχική μόρφωση απελευθερωμένη από τη πίεση του φαταλισμού, της 
ιεραρχίας και της κατανάλωσης.»  
 
Η ερευνήτρια Cécile Carra καταλήγει: Το παιδαγωγικό έργο ενώνει τη ομάδα 
επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη ενός συλλογικού τρόπου δουλειάς. Αυτή η διάσταση 
συμβάλλει στη μείωση του συναισθήματος της βίας μέσα από την κοινωνικοποίηση των 
κρουσμάτων και από τη θεσμοποίηση των μέσων διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ 
μαθητών, δασκάλων και γονέων. Το σχέδιο του σχολείου νοηματοδοτεί την παιδαγωγική 
δράση ενώ ταυτόχρονα εγγράφεται σε ένα πολιτικό σχέδιο: να οδηγήσει στη χειραφέτηση 
των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τη γνώση κάνοντας τα «φωτισμένους» πολίτες, 
σχέδιο που απαιτεί πολύ έντονη επένδυση του εκπαιδευτικού έξω από το πλαίσιο της 
τάξης.  
 
 
 
 
 
Επίλογος Κεφαλαίου 
 
 Θεωρούμε καίριο να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με την αξιολόγηση56 των 
αποτελεσμάτων της Παιδαγωγικής του Celestin Freinet, κατά την πρακτική 
εφαρμογή της σε σχολείο της Lille, από την ερευνητική ομάδα Théodile του 
Πανεπιστημίου Lille ΙΙΙ, δεδομένου ότι δίνει μια συνοπτική εικόνα των θετικών 
στοιχείων που συνεπάγεται η σχολική πραγμάτωση της, ενώ δείχνει και τη 
χρησιμότητα εφαρμογής της στο σήμερα: 
 

 Η βία μειώθηκε από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του σχολείου με τη 
συγκεκριμένη παιδαγωγική μέθοδο. Μάλιστα, κατά το δεύτερο και τρίτο χρόνο, 
μειώθηκε το επίπεδο ανοχής της βίας από τους μαθητές, γεγονός ιδιαίτερης 
σημασίας, αφού σηματοδοτεί την υιοθέτηση καινούριων κανόνων. 

 Οι μαθητές αναγνωρίζουν το νόμο του σχολείου και αποδέχονται την 
εγκυρότητά του. Αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται με τον τρόπο διαχείρισης της 
σχολικής ζωής και την πραγματική συμμετοχή των μαθητών στον καθορισμό 
και την εφαρμογή των σχολικών κανονισμών. Στα σχολεία Freinet, ο 
σεβασμός τόσο προς το δάσκαλο όσο και προς τους κανονισμούς ήταν πολύ 

                                                             
56 Στυλιανού, Σ., Παπαδόπουλος, Μ., & Καραγιάννη, Μ. (2009). Έκθεση επίσκεψης εργασίας στη Γαλλία για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Παιδαγωγικής Φρενέ (FREINET) ως μέτρο πρόληψης της βίας στο 
σχολείο και της σχολικής αποτυχίας. Έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, Κύπρος. 
[πηγή: Πιλοτικό Πρόγραμμα: "ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ" 
Επιστημονικός Σύμβουλος: Φοίβος Ζαφειρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ  
Υπεύθυνη: Μίκα Χαρίτου-Φατούρου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, ΑΠΘ, http://synergatiki-
mathisi.blogspot.gr/p/blog-page_11.html] 
 

http://synergatiki-mathisi.blogspot.gr/p/blog-page_11.html
http://synergatiki-mathisi.blogspot.gr/p/blog-page_11.html
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μεγαλύτερος σε σύγκριση με την παραδοσιακή παιδαγωγική. Το εύρημα αυτό είναι 
φαινομενικά παράδοξο, μιας και στην παιδαγωγική Freinet οι εξουσίες του 
δασκάλου είναι αποκεντρωμένες, λειτουργεί η άμεση δημοκρατία και οι 
μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των εσωτερικών 
κανονισμών. 

 Το γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν ασκεί άμεση εξουσία στο μαθητή, αλλά αποτελεί 
τον εγγυητή του νόμου, ο οποίος και καθορίζει τη θέση του κάθε μέλους στη 
σχολική κοινότητα, βοηθά το μαθητή να δημιουργήσει μια διευκολυντική για τη 
ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη σχέση με την εξουσία. Παράλληλα, τον βοηθά να 
αναπτύξει πολιτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή του 
στη συλλογική ζωή (να ψηφίζει, να δέχεται την άποψη της πλειοψηφίας, να ασκεί 
κριτική, να επιχειρηματολογεί κ.λπ.). 

 Παρόλο που ο δάσκαλος δεν αποτελεί τον απόλυτο άρχοντα της τάξης, όπως στην 
παραδοσιακή παιδαγωγική, τα παιδιά τον σέβονται και αναγνωρίζουν τον 
ιδιαίτερο ρόλο του, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας που φροντίζει να δείχνει για 
τη μάθηση και την ευεξία των παιδιών στο σχολείο. 

 Η ηθική ανάπτυξη (υπευθυνότητα, αυτονομία) του παιδιού επιτυγχάνεται όχι 
μέσα από ηθικολογίες, αλλά μέσα από την καθημερινή εμπλοκή των μαθητών 
στη διαχείριση της ζωής τους στο σχολείο και τις τελετουργίες μάθησης. 

 Το γεγονός ότι η παιδαγωγική μέθοδος δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μεταφέρουν 
στο σχολείο εμπειρίες από το σπίτι, οι οποίες αξιοποιούνται και 
μετατρέπονται σε αντικείμενο μάθησης, επιτρέπει τη δημιουργία μιας 
ουσιαστικής γέφυρας μεταξύ του οικογενειακού και του σχολικού κόσμου 
του παιδιού. 

 Οι διαδικασίες του συμβουλίου της τάξης, καθώς και το δικαίωμα λόγου που 
έχουν τα παιδιά στο σχολείο, τους δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. ενεργητική ακρόαση, επιχειρηματολογία) και τη 
δεξιότητα κριτικής σκέψης και προβληματισμού.  

 Οι διαδικασίες μάθησης βοηθούν το μαθητή να γίνει καλός παρατηρητής, 
δεξιότητα που διευκολύνει την κοινωνικοποίησή του. 

 Το κλίμα «εργασίας» και «δικαιοσύνης» που επικρατεί στο σχολείο δημιουργεί 
θετικά συναισθήματα στα παιδιά για αυτό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ένας 
δεσμός μεταξύ σχολείου και παιδιού. 

 Το παιδί αναδεικνύεται μέσα από τη δουλειά του στο σχολείο και τη σχολική 
του επιτυχία. 

 Οι μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών (π.χ. έρευνα, αξιοποίηση μέσων μάθησης, 
τεχνικές στα μαθηματικά) βελτιώνονται κατά πολύ. 

 Τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα της αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης. 

 Τα μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών βρίσκονται σε καλά επίπεδα, σύμφωνα 
με τις μετρήσεις που συγκρίνουν με άλλα σχολεία της Γαλλίας.  

 Οι δεξιότητες που τα παιδιά αποκτούν στο δημοτικό βοηθούν την ομαλή μετάβασή 
τους στο γυμνάσιο και τους εξασφαλίζουν σχολική επιτυχία. 

 Οι γονείς εμπιστεύονται το σχολείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι γονείς 
από την ευρύτερη περιοχή της Lille ζητούν να εξασφαλίσουν εγγραφή για τα παιδιά 
τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης παιδαγωγικής, το σχολείο αυτό κινδύνευε να σταματήσει τη 
λειτουργία του, διότι οι γονείς δεν το προτιμούσαν για τα παιδιά τους εξαιτίας της 
βίας που υπήρχε στο χώρο και των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών. 
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Εισαγωγή: Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου θα εξηγήσουμε καταρχάς κάποιους όρους 

σύμφωνα με το ICEM (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ). Οι 

όροι αυτοί προέρχονται από γλωσσάρι όρων του ίδιου του ICEM. Προσθέσαμε επίσης και μερικούς 

όρους που δεν αναφέρονται, αλλά θεωρούμε ότι σχετίζονται άμεσα με την Παιδαγωγική Freinet. Για 

την ανάλυση και εξήγηση τους, χρησιμοποιήσαμε κυρίως είτε την ερμηνεία που δίνει το ίδιο το 

γλωσσάρι, είτε την ερμηνεία που δίνει λεξικό, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς όρους, είτε 

ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία για την Παιδαγωγική Freinet, ενώ φυσικά χρησιμοποιήσαμε σε κάποια 

λήμματα, και λόγια του ίδιου του Freinet ή της συζύγου του, Εlise Freinet. Tέλος, συμπεριλάβαμε 

στη θεωρητική ανάλυση, και όρους, που υπάρχουν στο γλωσσάρι του ICEM, για τους οποίους όμως, 

δεν ρωτήθηκαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, καθώς είναι τεχνικές που θεωρούμε ότι αφορούν 

περισσότερο τα Γαλλικά Σχολεία Freinet, είτε γιατί σχετίζονται με άλλους όρους που 

συμπεριλήφθησαν στο ερωτηματολόγιο. 

Όσον αφορά τις Σταθερές του Freinet (1964) συμπεριλαμβάνονται μεταφρασμένες, στην ελληνική 

έκδοση του Σχολείου του Λαού (1977, Οδυσσέας) ενώ υπάρχει στην έκδοση αυτή και η εξήγηση που 

δίνει ο ίδιος ο Freinet, για κάθε μία, την οποία και αποδίδουμε είτε περιφραστικά είτε 

χρησιμοποιώντας τα λόγια του ίδιου του Freinet. Όπως αναφέρει μάλιστα : «Πρόκειται για μια 

καινούργια κλίμακα σχολικών αξιών, που θα θέλαμε να καθιερώσουμε, και που για το σχηματισμό της 

δεν πήραμε υπόψη τίποτα άλλο εκτός από τη μέριμνα μας για έρευνα και αλήθεια, στο φως του 

πειράματος και της καλής θέλησης. Στη βάση των αρχών αυτών που θεωρούμε σταθερές, κι 

επομένως απρόσβλητες και σίγουρες, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα είδος Παιδαγωγικού 

Κώδικα, που θα μας επιτρέψει, με ένα μίνιμουμ ψηλαφισμάτων και κινδύνων, να καταλήξουμε στην 

άσκηση ενός επαγγέλματος που είναι τρόπος ζωής : στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού»1  

 

1. Ορίστε η λίστα με όρους που εντάσσονται στην παιδαγωγική Freinet. Παρακαλώ διαλέξτε 

τουλάχιστο 5 και μιλήστε ελεύθερα! 

Ελεύθερη επιλογή από τους εκπαιδευτικούς. 

Α. Όροι για τους οποίους ρωτήθηκαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. 

Αυτο-οργάνωση / Αυτοδιαχείρηση παιδαγωγική (Auto-organisation, Auto-géstion pédagogique) : 

Σύστημα σύμφωνα με το οποίο, οι μαθητές διαχειρίζονται μόνοι τους τόσο τη μόρφωση τους, όσο και 

τη ζωή της ομάδας που αποτελούν. Η ομάδα είναι που αποφασίζει τις τεχνικές, τους τρόπους εργασίας, 

το ρυθμό εργασίας, ενώ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, θεσμοθετεί κανόνες και ρυθμίζει 
τις όποιες συγκρούσεις προκύψουν. Ο δάσκαλος απλά αρκείται στο να διατηρήσει το δικαίωμα της 

απόφασης, παραμένοντας όμως βασικός παράγοντας της ομάδας-τάξης. 2 

 

Δελτία αυτο-διόρθωσης ή (αυτο-διορθωτικά δελτία) (.Fichiers Auto-correctifs):  

To αυτο-διορθωτικό δελτίο δημιουργήθηκε και απευθύνεται στην εξατομικευμένη εργασία. 

Επιτρέπει στο κάθε παιδί να προχωράει ανάλογα με το ρυθμό εργασίας του, ενώ ταυτόχρονα του δίνει 

αυτονομία στην επιλογή της εργασίας, στην πραγματοποίηση της αλλά και στη διόρθωση της. 

Συνίσταται γενικά από μια σειρά καρτών--ερωτήσεων, που συμπεριλαμβάνουν ενίοτε, και κάποιες 

συμβουλές για το παιδί που αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, αλλά και μια σειρά καρτών –

απαντήσεων. Για μια σειρά δελτίων που αναφέρονται στην ίδια δυσκολία, αντιστοιχεί στη συνέχεια 

και μία κάρτα –test. Το πρώτο δελτίο δημιουργήθηκε το 1931 από τον Célestin Freinet (αυτό-

διορθωτικό δελτίο για τον υπολογισμό). 

Δελτίο Συνεργατικής Εργασίας: δημιουργήθηκε από τους Εκπαιδευτικούς του Μοντέρνου 

Σχολείου, την Παιδαγωγική Freinet και διαδόθηκε ευρέως από τον Συνεταιρισμό Λαϊκής 

Εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα σύνολο δελτίων που προτείνουν στα παιδιά:  

• εμπειρίες, επιτεύγματα αλλά και οδηγίες επιστημονικής έρευνας 

• ποικίλες χειρωνακτικές δραστηριότητες, κατασκευές κτλπ 

• οδηγίες για δημιουργία αλλά και έρευνα στα μαθηματικά, τα γαλλικά, τη σωματική έκφραση,  

 τη μουσική……  
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• συμβουλές και έγγραφα σχετικά με έρευνες πεδίου (όρος της Παιδαγωγικής Freinet)3 

Η Elise Freinet, μάλιστα αναφέρει σχετικά, τον ενθουσιασμό για τα αυτοδιορθωτικά δελτία, που 

εξέφρασε ο P. Otlet: «Το σχολικό δελτίο ανταποκρίνεται σε τρεις ανάγκες : α) να συμπληρώσει το 

σχολικό υλικό που αναγκαστικά είναι περιορισμένο, από συλλογικά ενημερωτικά στοιχεία χωρίς 

περιορισμό, β) να ευνοήσει τη εξατομίκευση της διδασκαλίας με τη δημιουργία ενός υλικού αυτό-

διδακτικού για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται και γ) να δώσει σε κάθε εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να 

συνεισφέρει στο συλλογικό έργο της τάξης, με τη βοήθεια ενός μέσου «συνεταιριστικής» μάθησης που 

απαλλάσσει από την δαπανηρή εκτύπωση βιβλίων»4 

«Στην Παιδαγωγική Freinet η εξατομικευμένη δουλειά, δεν μπορεί να διαχωριστεί από την 
πειραματική διαδικασία μάθησης μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, ούτε από την ελεύθερη 

έκφραση και επικοινωνία. Η εξατομικευμένη δουλειά, μέσα από εργασίες που διορθώνει ο μαθητής, 

είναι ένα συμπλήρωμα στην πειραματική διαδικασία και την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία, αντί 

να είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης όπως στο Σχέδιο Ντάλτον.»5 (Σημ Ερευν: από το οποίο επίσης 

εμπνεύστηκε ο Freinet).  

 

Δημιουργικότητα (Créativité): Ικανότητα για εύρεση λύσεων. Σχετίζεται με την ικανότητα να 

αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα από άλλη οπτική γωνία. Για κάθε σύγχρονη επιχείρηση αλλά 

και για το θεσμό του σχολείου, η δημιουργικότητα είναι μια αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνο προόδου 

αλλά και επιβίωσης. Μάλιστα φαίνεται πως οι πραγματικές δυνατότητες δημιουργικότητας κρύβονται 

στις ομάδες και όχι στα άτομα.6 

 

Δημοκρατική Συνείδηση του πολίτη –Πολιτειότητα (Conscience de Citoyenneté): Θα δανειστούμε 

τα λόγια του P. Langevin, συγχρόνου του, και σε ιδεολογική σύγκλιση σε πολλά με τον Freinet, για 

να ορίσουμε αυτήν την έννοια: «Σε μια δημοκρατική κοινωνία η πρώτη αρχή, η αρχή που με την ίδια της 

την αξία και την ευρύτητα των συνεπειών της κυριαρχεί σε όλες τις άλλες, είναι μια αρχή δικαιοσύνης. 

Προσφέρει δύο πλευρές, που δεν είναι καθόλου αντίθετες αλλά συμπληρωματικές, την ισότητα και τη 

διαφορετικότητα. Όλα τα παιδιά, όποια κι αν είναι η οικογενειακή, η κοινωνική και η εθνική προέλευση 

τους, έχουν ίσα δικαιώματα στη μέγιστη ανάπτυξη που συνεπάγεται η προσωπικότητα τους ….η 

δημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης, που είναι σύμφωνη με τη δικαιοσύνη εξασφαλίζει καλύτερη 

κατανομή των κοινωνικών προσπαθειών. Εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον καθώς και την ατομική 

ευτυχία.» 7 

Όσον αφορά την παιδαγωγική Freinet, οι ευθύνες που αναλαμβάνουν τα παιδιά και η εβδομαδιαία 

συνάντηση αποτελούν τις βάσεις της συνεργασίας και της δημοκρατικής ζωής. Στις τάξεις Freinet, 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνες. Η ομάδα χρειάζεται αρκετά άτομα υπεύθυνα 

άτομα για να αναλάβουν διάφορες εργασίες. Αυτά τα άτομα υπόκεινται στην εξουσία της 

εβδομαδιαίας συνάντησης που λειτουργεί σαν μεσολαβητής της ηθικής και κοινωνικής ζωής της 

τάξης. 8 

 

Δημόσια Εκπαίδευση (Enseignement Publique): O Célestin Freinet, αναφέρει στο «Σύγχρονο 

Γαλλικό Σχολείο» (1946): «Επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της Δημόσιας Εκπαίδευσης μας, αν 

θέλουμε να βάλουμε στην υπηρεσία των παιδιών του 20ου αιώνα μια παιδεία, που να ανταποκρίνεται στις 

ατομικές, κοινωνικές, πνευματικές, τεχνικές, και ηθικές ανάγκες της ζωής του λαού στην εποχή του 

ηλεκτρισμού, του αεροπλάνου, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, της εφημερίδας, της τυπογραφίας, 

του τηλεφώνου, μέσα σε ένα κόσμο που ελπίζουμε να γίνει σύντομα, ο κόσμος ενός θριαμβευτή 

σοσιαλισμού».9  

 Σημείωση Ερευνητή: Άραγε στον 21ο αιώνα της ψηφιακής τεχνολογίας πως θα μπορούσαμε να 
προσαρμόσουμε και να εξελίσσουμε τη φιλοσοφία αυτή; 

 

Διαφορετικό σχολείο (Ecole différente): «….Θέτουμε τις βάσεις για ένα σχολείο ανθρωπισμού, 

κατανόησης, ευθυκρισίας και απελευθέρωσης…., δείχνουμε το δρόμο, ξεχωρίζουμε το φως από την 

πλάνη. Βαδίζουμε προς αυτό το φως και, επειδή ακριβώς διαβλέπουμε αυτήν την απελευθερωτική 

δυνατότητα, ενωθήκαμε σε ένα κοινό αγώνα του οποίου γνωρίζουμε τους κινδύνους. Και είμαστε τόσοι 

πολλοί για να διατρανώσουμε την ακλόνητη θέληση μας να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τα παιδιά μας 

να είναι αύριο οι ελεύθεροι άνθρωποι και δημιουργοί που θα θέλαμε να γίνουν»10 (Célestin Freinet, 

Συνέδριο Angers, 1949)  
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Αντίστοιχα, η «Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης» (Αλγέρι, 1944) συναντά το 

πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet στον ορισμό του διαφορετικού σχολείου: «η παθητική και 

συλλογική διδασκαλία θα παραχωρήσει βαθμιαία τη θέση της σε μια διδασκαλία ενεργητική και όσο το 

δυνατόν περισσότερο ατομική…. Πρόκειται για τη μέθοδο των κέντρων ενδιαφέροντος που καταρρίπτει 

τα χωρίσματα μεταξύ των τεχνητά χωρισμένων τομέων, σύστημα των ομάδων, κυρίως στις μεγάλες 

τάξεις. Για την ηθική αγωγή και μάθηση της κοινωνικής ζωής με την αυτονομία. Για την ενθάρρυνση της 

φαντασίας με την ελεύθερη σύνταξη, το σχέδιο, τη μουσική. Για το συλλογικό έργο των προόδων και της 
πειθαρχίας, για τη μύηση στην έρευνα με ένα σύστημα δελτίων και ευρετηρίου. Προπάντων, για τη συνεχή 

προσφυγή στην περιέργεια, στην πρωτοβουλία, στη προσπάθεια των μαθητών. Το μεγάλο καθήκον του 

δημοτικού σχολείου είναι να δώσει την αγάπη για τη μάθηση.» 11  

Ο Freinet συμπληρώνει : «Το σχολείο πρέπει να πηγάσει από τη γη με τις τοπικές της συνήθειες και τους 

βαθύτερους ζωτικούς χυμούς της. Το παιδαγωγικό πρόβλημα είναι αδύνατο να λυθεί στους τέσσερις 

τοίχους του σχολείου, γιατί είναι στο σύνολο του κοινωνικό πρόβλημα. Οι κύριοι παράγοντες του είναι το 

πλατύτερο κοινωνικό περιβάλλον αφ’ ενός και το στενότερο ατομικό περιβάλλον αφετέρου, που κι αυτό 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ψυχικό κλίμα του τόπου, όπου ζει το παιδί. Πρέπει λοιπόν να 

ξαναβάλουμε το σχολείο στο πλατύτερο πλαίσιο της ανθρώπινης κοινωνίας.» 12 

 

Ενεργητικό σχολείο (École Active): «…το παραδοσιακό σχολείο περιστρεφόταν γύρω από την ύλη 

διδασκαλία και γύρω από τα προγράμματα που καθόριζαν, διασαφήνιζαν και ιεραρχούσαν την ύλη αυτή. 

Η σχολική οργάνωση, οι δάσκαλοι και οι μαθητές συμμορφώνονταν στις αιτήσεις τους. Το αυριανό 

σχολείο θα περιστρέφεται γύρω από τον μαθητή – μέλος της κοινότητας. Από τις βασικές τους 

ανάγκες και σε συνδυασμό με τις ανάγκες της κοινωνίας που ανήκει θα προκύπτουν οι τεχνικές μέθοδοι – 

χειρωνακτικές και διανοητικές – που θα ρυθμίζουν την ύλη διδασκαλίας, το σύστημα διδαχής, τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες της εκπαίδευσης…»13 (Célestin Freinet, «Σύγχρονο Γαλλικό Σχολείο») 

 Για να ορίσουμε τη έννοια του ενεργητικού σχολείου που πρώτος χρησιμοποίησε ο Ferrière σαν όρο 

ενώ αναφέρεται και από τον Freinet, θα δανειστούμε τα λόγια της Επιτροπής Langevin (1945-46), 

για τη μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης, πάντα στο ίδιο πνεύμα με την Παιδαγωγική Freinet: « Οι 

μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι ενεργητικές μέθοδοι, δηλαδή οι μέθοδοι που 

προσπαθούν, για κάθε μάθηση ή γνωστικό τομέα, να αναφερθούν στις πρωτοβουλίες των ίδιων των 

παιδιών. Θα προκαλέσουν εναλλαγή της ατομικής και της ομαδικής εργασίας, δεδομένου ότι και η μια 

και η άλλη είναι ικανές να ενεργοποιήσουν τις διάφορες δεξιότητες του παιδιού, άλλοτε κάνοντας το να 

αντιμετωπίζει με τις δικές του δυνάμεις τις δυσκολίες της μελέτης και άλλοτε κάνοντας το να διαλέξει 
έναν ιδιαίτερο ρόλο και μια προσωπική υπευθυνότητα στο συλλογικό έργο. Έτσι θα αποκαλυφθούν οι 

νοητικές και κοινωνικές ικανότητες του και η σημασία που θα αποδοθεί στην αυθορμησία του θα 

μετατρέψει τη διδασκαλία που θα δεχτεί σε μια διδασκαλία στα μέτρα του» 14.  

 

Εξατομικευμένη Εργασία (Travail individualisé): Η εξατομικευμένη εργασία, λαμβάνει υπόψη της 

πως τα παιδιά είναι όλα διαφορετικά και παρουσιάζουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η 

εξατομικευμένη μάθηση δίνει έμφαση στη προγνωστική αξιολόγηση κάθε παιδιού. Στη συνέχεια σε 

κάθε παιδί ανατίθενται, ανάλογα με τις ανάγκες του αλλά και τις ικανότητες του, ένα πρόγραμμα 

σπουδών που περιλαμβάνει εργασίες, τις οποίες θα διεκπεραιώσει είτε μόνο του είτε μέσα στην ομάδα, 

ασκώντας όμως τον αυτοέλεγχο του. Η προσωποποίηση μιας διδασκαλίας, σημαίνει πως λαμβάνεται 

υπόψη το άτομο, οι ικανότητες και οι δεξιότητες του, οι νοητικές του δομές, τα ενδιαφέροντα του αλλά 

και οι ανάγκες του. Η «εξατομικευμένη εργασία, όμως δεν αποκτά νόημα παρά μέσα σε μια 

συνεργατική κοινωνική ζωή». (Célestin Freinet).15  

 

Ετερότητα (Alterité): Σημείωση Ερευνητή Αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό στο 

ερωτηματολόγιο σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet για τους εξής λόγους:1) Γνωρίζουμε από την 

έρευνα που έγινε για τη ζωή και το έργο του Freinet, με συνεντεύξεις, βιβλιογραφική και αρχειακή 

έρευνα πως ο Freinet στο σχολείο που ίδρυσε στη Vence (1935)λίγο πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, 

συμπεριέλαβε παιδιά που αντιμετώπιζαν κοινωνικές δυσκολίες και παιδιά ορφανά προσφυγόπουλα 

από την Ισπανία,16 αλλά και παιδιά Εβραίων υπό διωγμό (η συγκεκριμένη πληροφορία, παρά την 

έρευνα σε γραπτές πηγές δεν έχει επαληθευτεί και προέρχεται από προφορικές πληροφορίες από 

Γάλλους εκπαιδευτικούς Σχολείων Freinet, αν και μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους που δεν 

υπάρχει καταγεγραμμένη μια τέτοια πληροφορία, λόγω των δεδομένων ιστορικών συγκυριών), 2) ενώ 

το θέμα της ετερότητας στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία θεωρούμε ότι σχετίζεται άμεσα με 
την εργασία σε ομάδες μέσα σε πλαίσιο κοινότητας, όπως το εννοεί ο Freinet («Το αυριανό σχολείο 
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θα περιστρέφεται γύρω από τον μαθητή – μέλος της κοινότητας» 17). 

  

Κέντρα ενδιαφέροντος/Σύμπλεγμα (Σύνολο) Ενδιαφερόντων (Centres/Complexes d’intérêt) : 

Ο Freinet δανείστηκε από τον Decroly τα Κέντρα Ενδιαφέροντος και στα πρώτα δημοσιεύματα του 

χρησιμοποιεί τον όρο αυτό. ‘Όμως βαθμιαία τον περιορίζει προς χάριν του όρου Σύμπλεγμα 

Ενδιαφερόντων, που ανταποκρίνεται περισσότερο στην ψυχική διάθεση του μαθητή αυτής της 

ηλικίας, και πολύ πιο κοντά προς τη συνισταμένη των ενδιαφερόντων των μαθητών ολόκληρης μιας 

τάξης, όπως συστηματικά το επιδιώκει η Μέθοδος Freinet. Ο Freinet προτιμά τον όρο Σύμπλεγμα ή 
Σύνολο Ενδιαφερόντων κατά το παράδειγμα των Ρωσικών Σχολείων (βλ KΕΦ I, το κείμενο του για 

Το ρόλο του Συμπλέγματος Ενδιαφερόντων και τη διαφορά τους από τα Κέντρα Ενδιαφέροντος). Η 

μέθοδος αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην ΕΣΣΔ, είναι άμεσα επηρεασμένη από το Σχέδιο Εργασίας 

του Dewey. To σχέδιο εργασίας μπορεί να είναι συλλογικό ή ατομικό, αλλά οι Σοβιετικοί προτιμούσαν 

να εφαρμόζου τη συλλογική εργασία. 18 

Ο Freinet στο Σύγχρονο Γαλλικό Σχολείο αναφέρει επίσης: «Μπορούμε να πούμε πως μόνο εμείς 

είμαστε τεχνικά σε θέση να εφαρμόσουμε τη γνήσια μέθοδο των Κέντρων Ενδιαφερόντων. Άλλωστε 

αυτός είναι ο λόγος που μας χωρίζει πέρα για πέρα από τη σχολαστική μορφή που έδωσε η παιδαγωγική 

στη μέθοδο αυτή μετά τον Decroly. Επειδή δεν έχει κανείς αρκετά τεχνικά μέσα για να ανταποκριθεί στη 

πολύπλοκη πρωτοτυπία των παιδικών ενδιαφερόντων, περιορίζεται σε μια λίγο πολύ αυθαίρετη 

συγκέντρωση γύρω από μερικές κυρίαρχες τάσεις…. Αντί για Κέντρα Ενδιαφέροντος, θα μιλήσουμε 

περισσότερο για Σύνολα Ενδιαφερόντων. Το δικό μας Σχολείο εργασίας βρίσκεται στο κέντρο της 

ζωής και επηρεάζεται από τα πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα της ζωής αυτής. Είναι δουλειά των 
παιδιών να διαλέξουν, ανάμεσα στα τμήματα μας, τα αντικείμενα της απόλυτης αρεσκείας τους. Κανείς δε 

θα αμφισβητήσει πως αυτό το Σύνολο Ενδιαφερόντων είναι ανώτερο από τα περισσότερο ή λιγότερο 

λογικά κέντρα. Εκείνο που μας εμπόδισε ως τώρα να περάσουμε από το φορμαλισμό του ενός στη 

ζωντανή πραγματικότητα του άλλου, δεν είναι παρά ζήτημα τεχνικής. Αν επιλύσουμε το θέμα αυτό και 

πιστεύουμε πως θα το κατορθώσουμε θα έχουμε κάνει από παιδαγωγική άποψη ένα σημαντικό βήμα στο 

δρόμο της λειτουργικής εκπαίδευσης».19  

 

Κριτικό πνεύμα-Επιστημονικό πνεύμα (Esprit Critique): Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν 

καλούνται να κάνουν έρευνα αντιμετωπίζοντας πραγματικές καταστάσεις που τους θέτουν ένα 

πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν από αυτά. Είναι η 

κατ’ εξοχήν επαγωγική υλιστική προσέγγιση, δηλαδή η πειραματική διαδικασία μέσα από δοκιμές 

και λάθη. Αν κι αυτή η προσέγγιση σε μαθήματα φυσικής δεν είναι πολύ πρωτότυπη σήμερα, δείχνει 

γενικά τον τρόπο σκέψης της Παιδαγωγικής Freinet σε πολλά θέματα. Ο Freinet ενθάρρυνε τους 

δασκάλους να αφήσουν τα παιδιά να πειραματίζονται μόνα τους, ακόμα και σε θέματα γραφής και 

ανάγνωσης ή γραμματικής: αυτό που εκείνος ονόμαζε φυσική μέθοδος ανάγνωσης και γραφής (la 

méthode naturelle de lecture écriture) και φυσική μέθοδο γραμματικής.(la méthode naturelle de 

la grammaire). 20  

 

Παιδαγωγική Freinet (Pédagogie Freinet): O Freinet στο έργο του «Στην αναζήτηση της 

παιδαγωγικής αλήθειας» θέτει ένα προβληματισμό για την Παδαγωγική Freinet: «Άραγε η 

παιδαγωγική μας, όπως την έχουμε ορίσει και όπως την ασκούμε είναι μια παιδαγωγική επαναστατική, 

και αν ναι σε ποιο βαθμό. Αυτή είναι η ερώτηση που εδώ και χρόνια πλανάται παράλληλα με τη δράση 

μας. Οι μεν μας κατηγορούν ότι είμαστε επικίνδυνοι και ακραίοι, οι δε αμφιβάλλουν πως οι εργασίες μας 
έχουν μια σημαντική συνεισφορά στις προσπάθειες της προλεταριακής απελευθέρωσης….. Ας 

διευκρινίσουμε όμως ένα γεγονός, είμαστε παιδαγωγοί και όχι πολιτικοί. Στις έρευνες μας, δεν 

ξεκινήσαμε ποτέ από πολιτική άποψη, αφού αυτό κατά τη γνώμη μας θα ήταν κάτι σαν αίρεση. 

Ξεκινήσαμε χωρίς προκατασκευασμένες αντιλήψεις, προς την καινούργια οδό, και χωρίς καμία 

κονφορμιστική θεώρηση, και χωρίς εκδηλώσεις σεβασμού για «είδωλα» στα οποία δεν υποτασσόμαστε, 

πηγαίνοντας ενάντια σε αντιλήψεις ενός αιώνα παραδοσιακής παιδαγωγικής και ανατρέποντας τα 

εμπόδια που δεν σταμάτησε να θέτει ανάμεσα στο σχολείο και τη ζωή, ανάμεσα στο σχολείο και το 

κοινωνικό περιβάλλον. Με το Τυπογραφείο στο Σχολείο, βρήκαμε την πηγή της αλήθειας, 

αποδεσμευμένης από τις σχολαστικές σοφιστείες που την «μαράζουν». Δεν αποτελεί έγνοια μας αν η 

παιδαγωγική αυτή μπορεί ή δεν μπορεί, να δεχτεί τελικά μια μέρα το χαρακτηρισμό επαναστατική».21 
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Παιδική τέχνη (Art Enfantin): Αυτή η έκφραση εκλαϊκεύτηκε από την Elise Freinet και 

συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία του πειραματικού ψηλαφίσματος αλλά και στη φυσική μέθοδο. Η 

δημιουργία δεν μπορεί να γεννηθεί παρά μόνο σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας, αλλά και σε 

βοηθητικές δομές (πλούσιο περιβάλλον, υλικά, εργαστήρια, συνεργασία, ελεύθερη επιλογή των 

δραστηριοτήτων…). Εξαρτημένη άμεσα από την καλή θέληση του δασκάλου, την παρουσίαση στην 

ομάδα, καθώς και την ανοιχτή και θετική κριτική, αυτή η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να αποκτήσει 

μια αναμφισβήτητη καλλιτεχνική αξία. 22 

Η Elise Freinet, καλλιτέχνης η ίδια, η οποία εξάλλου έγραψε και το βιβλίο «Το παιδί καλλιτέχνης» 
(IMPRIMERIE ROBAUD, CANNES, 1960), στο οποίο παρουσιάζει ζωγραφιές παιδιών και 

εμβαθύνει σε όλες τις πτυχές της παιδικής καλλιτεχνικής δημιουργικότητας σε σχέση πάντα με την 

Παιδαγωγική Freinet, αναφέρει: « Το έχουμε ξαναγράψει και οφείλουμε να το επαναλάβουμε πως αυτή 

η παιδική τέχνη, που με τόσο υπομονή και ευνοϊκή διάθεση προωθήθηκε στα ταπεινά μας σχολεία, έγινε 

χωρίς αξιώσεις. Δεν στοχεύει ούτε να επιβληθεί άμεσα, ούτε όμως και να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα 

σε εκείνες τις σπουδαίες εποχές, κατά τις οποίες η Τέχνη σήμανε με τρόπο, ενστικτώδη και έντονο τα 

Κινήματα της Σκέψης. Ούτε πάλι θέλει να φέρει στο προσκήνιο παιδιά θαύματα, που «ρίχνονται σαν 

πρόβατα στη σφαγή», μιας εσκεμμένης προπαγάνδας. Θέλουμε το παιδί να παραμείνει παιδί, με τον 

δικό του τρόπο που βλέπει κόσμο, τις ανασφάλειες και τα ξεσπάσματα του αλλά και τη ικανότητα του 

αυτή να είναι ένας μεσολαβητής μέσω του οποίου, η δημιουργία μεταμορφώνεται συνέχεια και με 

καταπληκτική δεινότητα, ενώ διακατέχεται από δυνάμεις φανταστικές που ούτε τις υποψιαζόμαστε! 

Θέλουμε το παιδί να παραμείνει απλό και αγνό, στις προθέσεις του, μακριά από άθλια παζάρια, που 
στηρίζουν μια επιδεικτική φήμη. Επιθυμούμε το παιδί να διατηρήσει την αθωότητα, την απερισκεψία και 

τη άγνοια του, αλλά και την ζωτικότητα,την όρεξη για να ζήσει τη ζωή του.» 23  

 

Παιχνίδι/Εργασία -Παιδαγωγική της εργασίας (Jeu-Travail- Pédagogie du travail): «Υπάρχει ένα 

παιχνίδι που μπορούμε να ονομάσουμε «λειτουργικό», που ανταποκρίνεται στις ατομικές και κοινωνικές 

ανάγκες του παιδιού και του ανθρώπου, ένα παιχνίδι που προέρχεται από πολύ παλιά. Αυτό το παιχνίδι 

που είναι ουσιώδες, τόσο για το μικρό ζώο, όσο για το μικρό άνθρωπο, είναι σίγουρα η εργασία, αλλά η 

παιδική εργασία της οποίας δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα το στόχο.(….). Για το παιδί αυτή η εργασία-

παιχνίδι είναι ένα είδος έκρηξης και απελευθέρωσης, όπως το νιώθει ακόμα στις μέρες μας ο άνθρωπος, 

ο οποίος καταφέρνει να αναλάβει μια μεγάλη αποστολή που τον εμψυχώνει και τον διεγείρει24» (Célestin 

Freinet) 

 

Πειραματικό «ψηλάφισμα» (Tâtonnement Expérimental): Κάθε άτομο, εάν βρεθεί στο κατάλληλο 

τόσο υλικό όσο και ανθρώπινο περιβάλλον, προσπαθεί να ανακαλύψει να γνωρίσει με το ψηλάφισμα, 

δηλαδή με δοκιμές, με αναλύσεις, με υποθέσεις, με επαληθεύσεις ατομικές και συλλογικές. Έτσι 

ενσωματώνει τη γνώση του προς ότι του φαίνεται οικείο. Αυτή η πράξη επιτυχίας αφήνει στη ζωτική 

μας συμπεριφορά ένα ίχνος λιγότερο ή περισσότερο αντιληπτό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

εμπειρίας και τη δεκτικότητα της φύσης μας. Όταν μια εμπειρία συνοδεύεται από επιτυχία, τότε 

επαναλαμβάνεται για να μετατραπεί κατόπιν σε κανόνα ζωής.25 

 

Πλάνο Εργασίας (Plan de travail): Αυτό το εργαλείο εκλαϊκεύτηκε στη Γαλλία, από τον Freinet και 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως, κυρίως κατά τη εξατομικευμένη εργασία. Μπορεί να είναι εβδομαδιαίο και 

είτε ατομικό είτε συλλογικό. Το πλάνο εργασίας επιτρέπει στα παιδιά να οργανώσουν από μόνα τους 
τις δραστηριότητες τους (δηλαδή πρόγνωση, κυρίως εργασία, απολογισμός). Το συλλογικό πλάνο 

εργασίας αποτελεί το κυρίως πρόγραμμα της τάξης, κατά το οποίο αποφασίζονται οι ατομικές ή 

συλλογικές εργασίες των μαθητών, οι διάφορες δραστηριότητες, γίνεται το Συμβούλιο της τάξης 

κτλπ26 

 

Προσωπική Εκφραση (Expression personnelle/ libre): θα αντιστοιχίσουμε την έννοια αυτή με την 

Ελεύθερη Έκφραση: Δεν υπάρχει σκοπός στην πρακτική της μη πλαισιωμένης έκφρασης, μη 

κατευθυνόμενης και μη καθορισμένης. Επίσης βοηθά στην απόκτηση πολλών δεξιοτήτων, καθώς οι 

πολλαπλές εμπειρίες έχουν αντίκτυπο. Φυσικά, οι εμπειρίες αυτές είναι διάχυτες, εκτείνονται σε 

μεγάλο εύρος και είναι πιο σύνθετες. Ουσιαστικά όλο αυτό έχει σχέση με το να δοθούν εφορμήσεις 

στα παιδιά αλλά και στους εφήβους στην κατάκτηση του εαυτού τους27. Δύο παραδείγματα ελεύθερης 

(ή προσωπικής) έκφρασης, βασικής έννοια της Παιδαγωγικής Freinet, είναι το Ελεύθερο σχέδιο28 
και το Ελεύθερο κείμενο29. Το πρώτο αποτελεί μια δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσει το ένστικτο 
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που οδηγεί τα παιδιά στο σχέδιο. Δεν τους δίνεται κάποια συμβουλή, δεν τους γίνεται κριτική, παρά 

μόνο ενδεικτικά σχόλια όταν υπάρχει εμφανής έλλειψη σωστής παρατήρησης. Συστάθηκε υπό αυτό το 

πλαίσιο από τις Επίσημες Οδηγίες του 1923. Αντίστοιχα στο Ελεύθερο κείμενο το παιδί γράφει αυτό 

που θέλει, όταν θέλει και με τη μορφή που επιθυμεί. Αυτό το κομμάτι ζωής, αυτή η έκφραση 

απευθείας από την ενδόμυχη σκέψη του παιδιού και του νέου ανθρώπου, μπορούν να επεξηγηθούν, να 

δουλευτούν περισσότερο, κατά τη διάρκεια ανταλλαγών κριτικών ακόμη και αντιπαραθέσεων μέσα 

στην τάξη. Κάθε παρέμβαση βέβαια σέβεται την ευαισθησία και την αλήθεια του κειμένου. Καρποί 
της ελεύθερης έκφρασης είναι η Αλληλογραφία και η Σχολική Εφημερίδα ….. που προσθέτουν στην 

τεχνική αυτή της ζωντανής κατασκευής της γλώσσας μια διάσταση κοινωνική και ανθρώπινη. 

«Η αυτο-έκφραση του παιδιού ή η ελεύθερη έκφραση και η επικοινωνία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι 

της Παιδαγωγικής Freinet. H δουλειά στο σχολείο έχει νόημα για τα παιδιά, όταν έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν αυτό που θέλουν να πουν και όταν συνειδητοποιούν, ότι αυτά που 

μαθαίνουν στο σχολείο τα βοηθούν να επιτύχουν το στόχο. Όπως έγραφε ο Freinet: «Από τη στιγμή 

που η γραφή έχει στόχο και σημασία- την επικοινωνία με άλλους φίλους και ενηλίκους, είτε κοντά είτε 

μακριά-τα παιδιά βιώνουν με φυσικό τρόπο την ανάγκη να γράψουν, να εκφραστούν, όπως αισθάνονται 

και την ανάγκη να μιλήσουν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους». Στη διαδικασία της μάθησης ανάγνωσης 

γραφής, επομένως, όπως και στο σχολικό περιοδικό που μετουσιώνει τις σκέψεις των παιδιών σε κάτι 

υπαρκτό στην κοινωνία, χρησιμοποιείται η ελεύθερη γραφή. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο 

Freinet για να περιγράψει τις μικρές εκθέσεις που ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να γράψουν 

ελεύθερα (κάτι που σημαίνει επίσης ότι μπορούν να επιλέξουν να μην τις γράψουν) στηριζόμενα στις 

δικές τους εμπειρίες ή στα δικά τους ενδιαφέροντα. Παρουσιάζονται στην τάξη κείμενα που έχουν 

γραφεί από τα παιδιά και αυτά διαλέγουν ένα ή δύο σηκώνοντας το χέρι. Αυτά τα κομμάτια ελεύθερης 

γραφής χρησιμοποιούνται για να διδάξουν στα παιδιά πώς να γράφουν και να διαβάζουν (δεν 

υπάρχουν στάνταρ βιβλία σο Σχολείο Freinet, εκτός από ένα αντίγραφο στη βιβλιοθήκη της τάξης). 

Τα επιλεγμένα κομμάτια ελεύθερης γραφής επανεξετάζονται συλλογικά και για ακρίβεια περιεχομένου 

και για γραμματική και για ορθογραφία: το κείμενο γράφεται στον πίνακα και ύστερα η τάξη δουλεύει 

με το παιδί που έγραψε το κείμενο για το βελτιώσουν, για να το κάνουν πιο καθαρό σε άλλους 

αναγνώστες. Πρώτα διορθώνονται τα λάθη της ορθογραφίας και μετά τα λάθη γραμματικής, ο τρόπος 

γραφής και το περιεχόμενο. Από τη στιγμή που το κείμενο θα διορθωθεί, είναι έτοιμο να τυπωθεί στο 

σχολικό περιοδικό.» 30  

 

Προσωπική εμπειρία (Expérience personnelle): Στις επίσημες οδηγίες του 1923 διαβάζουμε : «Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ουσιαστικά πειραματική, δηλαδή λαμβάνει προπάντων υπόψη της τις 

εμπειρίες που αληθινά πραγματώνει το παιδί στον κόσμο, ο οποίος το περιβάλλει, καθώς και την έμφυτη 

τάση που έχει κάθε ανθρώπινο ον να συλλάβει τη συγκεκριμένη πραγματικότητα για να τη γνωρίσει, με 

σκοπό να συναγάγει από αυτήν, με την πειραματική απόδειξη, ορισμένες μερικές και γενικές αλήθειες που 

θα του επιτρέψουν να δράσει σωστά στο φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο». 31 

Αντίστοιχα, στην Παιδαγωγική Freinet υπάρχει ο όρος Έρευνα πεδίου, τον οποίο θα θέλαμε να 

αντιστοιχίσουμε με την Προσωπική Εμπειρία. Αποτελεί μέσο μόρφωσης και αγωγής, αλλά και σκοπό 

της εκπαίδευσης. Πράγματι, το να «ελέγχει» κάποιος το περιβάλλον, μέσω της γνώσης και της 

σπουδής, σημαίνει να αυξήσει την επιρροή του στην αισθητή πραγματικότητα, αλλά και τις 

οικονομικές συνθήκες. Σημαίνει επίσης να συγκροτηθεί σαν προσωπικότητα αλλά και σαν υποκείμενο 

της γνώσης των φαινομένων, καθώς και να δομήσει την αυτονομία του μέσω της επιρροής του στον 

κόσμο.32  

 

 

Ρόλος των Γονέων (Rôle des parents): Στο Σύγχρονο Γαλλικό Σχολείο ο Freinet γράφει : «Για τους 

περισσότερους γονείς αυτό που τελικά έχει σημασία δεν είναι καθόλου η διαμόρφωση, ο βαθύς 

πλουτισμός της προσωπικότητας των παιδιών τους αλλά η κατάρτιση που επαρκεί ίσα -ίσα για να 

αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις, να καταλάβουν την ποθούμενη θέση, να μπουν στην τάδε σχολή ή να 

τοποθετηθούν στο τάδε διοικητικό πόστο. Σκέψεις χωρίς άλλο ανθρώπινες, που η αδυναμία τους δε 

βαρύνει αποκλειστικά τους γονείς, αφού κατά βάθος αποτελούν τη συνέπεια μιας άμεσα χρησιμοθηρικής 

αντίληψης περί κουλτούρας, της πίστης δηλαδή στην αρετή της ξερής τυπικής γνώσης.»33  

 

Συμβούλιο (Conseil): Βασικός θεσμός της συνεργατικής τάξης. Τα παιδιά θεσπίζουν τους κανόνες 

τους, και ρυθμίζουν τις διαφορές τους εξετάζουν τις προτάσεις που αφορούν τις δραστηριότητες και 
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τις σχέσεις στους κόλπους της ομάδας. Μπορεί να θέσουν σε εφαρμογή το πλάνο εργασίας της 

εβδομάδας ή να συζητήσουν το πώς θα προχωρήσουν στο να πραγματοποιήσουν τα σχέδια 

εργασίας……34 

Το συμβούλιο συνεταιρισμού έχει λίγο ως πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες: την οργάνωση της 

εργασίας (το περιεχόμενο της εφημερίδας, το σχέδιο παρακολούθησης των ατελιέ, το εβδομαδιαίο 

πλάνο εργασίας, την οργάνωση της σχολικής αλληλογραφίας…), τη συνέχιση των σχεδίων εργασίας 

και την επιβεβαίωση της αποπεράτωσης τους, τη ρύθμιση της ζωής της ομάδας μέσα στην τάξη και το 

σχολείο. Η θέση αυτής της τελευταίας λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τις επιλογές των δασκάλων. 
Στο βιβλίο Pédagogie Institutionnelle («Θεσμική Παιδαγωγική») αυτή καταλαμβάνει μια 

ουσιαστική θέση: «Θεωρούμε το συμβούλιο συνεταιρισμού κάπως σαν το κύριο στήριγμα του 

συστήματος, καθώς αυτό το συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέους θεσμούς, να θεσμοποιεί 

το κέντρο της ζωής» (A. Vasquez, F. Oury, «Vers une Pédagogie Institutionnelle») 35 

 

Συνεργασία-Συνεργατική μάθηση- Σχολικός Συνεταιρισμός (Coopération-Coopérative scolaire): 

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά θεμέλια της Παιδαγωγικής Freinet. Η συνεργατική 

παιδαγωγική στηρίζεται σε τρεις αδιαχώριστες συνιστώσες: 

 την εμπιστοσύνη, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, ώστε οι 

συνεταιριστές να είναι ίσοι.  

 την υπευθυνότητα, καθένα έναντι της ομάδας αλλά και έναντι του ίδιου του εαυτού. 

  την αγωγή του ανθρώπου και του πολίτη: προς μία συμπεριφορά ατόμων ελεύθερων και 

υπεύθυνων.36 

Στα ίδια πλαίσια υφίσταται στην Παιδαγωγική Freinet, η έννοια του Σχολικού Συνεταιρισμού. Οι 

σχολικοί συνεταιρισμοί δεν είναι παρά κοινότητες μαθητών, διαχειριζόμενες από τους ίδιους και με τη 
συνδρομή των δασκάλων, στα πλαίσια κοινών δραστηριοτήτων. O Barthélémy Profit δημιούργησε 

τους πρώτους σχολικούς συνεταιρισμούς. Με την ενθάρρυνση των Επίσημων Οδηγιών του 1923, 

δημιουργείται η Κεντρική Υπηρεσία για τη Συνεργασία στο Σχολείο (γαλ. OCCE). Η έννοια του 

Σχολικού Συνεταιρισμού, είναι εμπνευσμένη από το ιδεώδες της ανθρώπινης προόδου, ενώ σκοπός 

του είναι η ηθική, πολιτική και πνευματική μόρφωση των συνεργαζόμενων εταίρων, μέσω της 

διαχείρισης της κοινωνίας τους (κοινότητας) και της εργασίας των ατόμων που την απαρτίζουν.37 

 

 

Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου: (INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 

MODERNE)- ΙCΕΜ) Δημιουργήθηκε από το Célestin Freinet to 1947, και συγκεντρώνει 
εκπαιδευτικούς, ειδικούς και ερευνητές σε δράσεις συνεχούς και βασικής επιμόρφωσης, παιδαγωγικής 

έρευνας και παραγωγής εργαλείων και έντυπου υλικού. Εγκεκριμένο από τον οργανισμό Νεολαία και 

Αθλητισμός το 1991, αλλά και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας το 1995, σαν οργανισμός 

επιμόρφωσης. Είναι οργανωμένο σε ομάδες σε διαφορετικά διοικητικά τμήματα της Γαλλίας, και σε 

τομείς εργασιών. 

Αντίστοιχα υπάρχει και το FIMEM, δηλαδή η Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων Μοντέρνου 

Σχολείου (FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ECOLE MODERNE), η οποία 

δημιουργήθηκε από το Freinet το 1957 και οργανώνει κάθε δύο χρόνια Διεθνή Συνάντηση 

Εκπαιδευτικών Freinet που ονομάζεται RIDEF.38 

Εκδόσεις ΙCΕΜ: Έργα συγκεντρωμένα σε πολλές εκδόσεις, όπως το «Πρακτικές και Έρευνες», και 

το «Εργαλεία για την τάξη». Προσεγγίζουν θεματικά ή εγκάρσια, όλους τους τομείς της σχολικής 

ζωής, αλλά επίσης αναφέρονται και σε θέματα που άπτονται την εκτός σχολείου ζωή. Προσφέρουν 

εργαλεία χρησιμοποιήσιμα άμεσα στην τάξη και το σχολείο. Υπάρχουν επίσης και τεύχη εκτός σειράς, 

που συμπληρώνουν τις εκδόσεις αυτές. Αντίστοιχα υπήρχαν οι Εκδόσεις του Μοντέρνου Σχολείου 

(γαλ. P.E.M.F.), οι οποίες εκδίδανε διάφορα εργαλεία όπως δελτία, βιβλιαράκια, αρχειακό υλικό, και 

περιοδικά της Παιδαγωγικής FREINET, όπως το Bibliothèque de Travail, Créations, και το Le 

Nouvel Educateur. (περιοδικό του κινήματος Freinet, που παρουσίαζε μαρτυρίες και εργαλεία, 

θεωρητικές σκέψεις και παρατηρήσεις……).39 
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Σχολείο του λαού (L’école du peuple): Στην εισαγωγή του Σχολείου του Λαού ο Freinet γράφει: 

«Επιμένουμε στη λέξη λαϊκό. Όχι μόνο για να περιορίσουμε το θέμα μας με σκοπό τη μεγαλύτερη 

εμβάθυνση του αλλά και για να σημειώσουμε ένα καινούργιο στάδιο στην εξέλιξη του σχολείου. Με 

μια, λίγο πολύ θλιβερή, καθυστέρηση εξαιτίας της πεισματικής αδράνειας των ξεπερασμένων θεσμών, το 

Σχολείο, παντού και πάντοτε, προσαρμόζεται αργά στο οικονομικό, κοινωνικό, και πολιτικό 

σύστημα που επικρατεί. Είτε μας στεναχωρεί, είτε μας χαροποιεί, η προσαρμογή αυτή είναι γεγονός που 

μια φευγαλέα ματιά στα δύο χιλιάδες χρόνια της ιστορίας μας θα το αποδείκνυε συνοπτικά….. Ακριβώς 
στη δική μας πρωτοποριακή ομάδα των εκπαιδευτικών, που συγκεντρώθηκαν γύρω από την ιδέα 

σύμβολο του «σχολικού τυπογραφείου», ανατέθηκε το καθήκον και η τιμή να προχωρήσει σε τούτη τη 

στοιχειώδη προσαρμογή των παιδαγωγικών αντιλήψεων, του υλικού και των τεχνικών της εργασίας 

μας στην υπηρεσία της ζωής. Εδώ και τριάντα χρόνια αγωνιζόμαστε για να ξεπηδήσει μέσα από τους 

ίδιους τους κόλπους του δημόσιου σχολείου τούτο το Σχολείο του Λαού, που τις τεχνικές του βάσεις 

επεξεργαστήκαμε λεπτομερειακά. Είμαστε ήδη πολλοί εμείς που δρασκελίσαμε την τάφρο, όχι μόνο με τη 

σκέψη ή τη θεωρία αλλά και στην πράξη…. Στη συνέχεια θα ενωθούμε όλοι μαζί οι δάσκαλοι του 

λαού για να φτιάξουμε ανάμεσα στο λαό και μέσα από τον αγώνα του λαού το Σχολείο του Λαού.» 40  

  

Σχολικά Εγχειρίδια (Manuels scolaires): Η Elise Freinet, αναφέρει « Μπροστά στη πειστικότητα των 

γεγονότων που αποδεικνύουν ξεκάθαρα την εμβέλεια της παιδικής σκέψης, σαν βασικό στοιχείο 

διαμόρφωσης της προσωπικότητας, ο Freinet προειδοποιεί τους δασκάλους, για το πόσο επιζήμιο 
αποβαίνει το γεγονός πως η σκέψη των ενηλίκων επιβάλλεται έξωθεν και αυθαίρετα στο παιδί. Σχετικά 

με το θέμα αυτό συμπυκνώνει τη σκέψη του σε ένα σύντομο κείμενο, για το οποίο δέχτηκε κριτικές και 

σαρκασμούς, το Όχι πια αναγνωστικά: «Τα αναγνωστικά είναι ένα μέσο αποβλάκωσης. Υπηρετούν 

συχνά με τρόπο πολύ φτηνό, τα επίσημα προγράμματα. Όμως, πολύ σπάνια τα σχολικά εγχειρίδια είναι 

πραγματικά φτιαγμένα για το παιδί. Υποτίθεται πως υπάρχουν για να διευκολύνουν και να οργανώνουν τη 

δουλειά του δασκάλου, που παινεύεται πως ακολουθεί πιστά, βήμα-βήμα …..το πρόγραμμα. Και το παιδί 

θα ακολουθήσει…. αν μπορεί. Έτσι κι αλλιώς όλο αυτό δεν αφορά εκείνο πραγματικά. Για αυτό το λόγο, 

τα εγχειρίδια τις περισσότερες φορές προετοιμάζουν την εξάρτηση του παιδιού από τον ενήλικο και πιο 

συγκεκριμένα, από την τάξη, που μέσω των προγραμμάτων και των βαθμών, παρέχει την εκπαίδευση. … 

Ακόμη κι αν τα εγχειρίδια είναι καλά, θα έπρεπε με κάθε τρόπο να μειώσουμε τη χρήση τους. Γιατί, το 

εγχειρίδι, κυρίως δε όταν χρησιμοποιείται από την παιδική ηλικία, καλλιεργεί, θα λέγαμε, στο μυαλό του 
παιδιού ένα είδος «ειδωλολατρίας» για την ήδη τυπωμένη γραφή. Το βιβλίο είναι κάτι ξεχωριστό, ένας 

κόσμος από μόνος του, αλλά και κάτι που ίσως φέρει μία «θεϊκή» σφραγίδα, κατά κάποιο τρόπο, ώστε 

να μη μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους ισχυρισμούς του: -«Μα είναι γραμμένο στο βιβλίο»…. Τα 

εγχειρίδια καταργούν κάθε δυνατότητα για κριτική σκέψη, ενώ μάλλον σε αυτά οφείλουμε, όλες αυτές 

τις γενιές των «ημι-αναλφάβητων», που πιστεύουν κατά λέξη, ότι λέει η εφημερίδα τους. Και εάν αυτή 

είναι η πραγματικότητα, τότε χρειάζεται πραγματικά να πολεμήσουμε τα αναγνωστικά (εγχειρίδια). Από 

την άλλη δε, τα εγχειρίδια «υποδουλώνουν» και τους δασκάλους. Τους συνηθίζουν να διανέμουν 

ομοιόμορφα, χρόνια ολόκληρα, την ίδια ύλη, χωρίς να ενδιαφέρονται εάν το παιδί μπορεί να την 

αφομοιώσει. Η ολέθρια αυτή ρουτίνα παρασύρει το δάσκαλο. Γιατί τι να τον νοιάζουν όλες οι παιδικές 

προσδοκίες, όταν σε μερικές σελίδες συμπυκνωμένου κειμένου βρίσκεται το ένα και μοναδικό ιδανικό, 

που δεν είναι άλλο από την ύλη που χρειάζεται για να περάσει κάποιος τις εξετάσεις. Πρέπει 

οπωσδήποτε, να απελευθερωθούν οι εκπαιδευτικοί από αυτή τη μηχανική διανομή της ύλης για να 
αφιερωθούν απλά και μόνο στην αγωγή του παιδιού…» (Célestin Freinet)»41 

 

Σχολική Αλληλογραφία (Correspondance scolaire): Δημιουργήθηκε όταν ο Freinet, έχοντας 

εισάγει το ελεύθερο κείμενο στην τάξη του, ένιωσε την ανάγκη να διευρύνει το πεδίο των εμπειριών 

του ανταλλάσσοντας τις εργασίες των μαθητών του με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες 

τάξεις (1924).Στηρίζεται στην αμοιβαιότητα της ανταλλαγής και στο σεβασμό του ελεύθερα 

καθοριζόμενου συμβολαίου. Μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική. Αυτές οι ανταλλαγές μπορεί να 

ποικίλλουν: γράμματα, σχολικές εφημερίδες, σχέδια, έρευνες, δέματα, χρήση διαδικτύου (skype)…. 42 

 

Σχολική ενσωμάτωση (Intégration scolaire): Σημειώνουμε από επιστημονική έρευνα που εξετάζει 

ακριβώς αυτό : Ένα από τα κύρια προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά στη σχολική εκπαίδευση 

είναι αυτό της εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές που δεν ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών 
που αρχίζουν.43 Έχουν γίνει επίσης πολλές έρευνες σχετικά με το θέμα της σχολικής αποτυχίας που 

μπορεί να εκδηλωθεί είτε σαν απλή απόρριψη της ιδέας της συνέχισης του σχολείου, κυρίως στο 

δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, είτε σαν προσανατολισμός σε τομείς λιγότερο απαιτητικούς αλλά και 
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λιγότερο καταξιωμένους κοινωνικά, (που δεν οδηγούν απαραίτητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή 

απλά οδηγούν σε επαγγέλματα που προκαλούν λιγότερη προσωπική ικανοποίηση), ή και σαν μη 

καταλληλότητα των μαθησιακών διαδικασιών που προτείνονται στους μαθητές στο σχολείο (ακόμη κι 

αν ένας μαθητής περάσει την τάξη, ή αποκτήσει ένα δίπλωμα, μια εκπαίδευση που δεν θα του 

καλλιεργούσε την ικανότητα να ενσωματωθεί ενεργά στην επαγγελματική, οικογενειακή και 

κοινωνική ζωή, θα μπορούσε να σημαίνει αποτυχία). Aυτό που προτείνεται σαν λύση, δηλαδή σαν 

σχολική ενσωμάτωση είναι ένας «διδακτικός εκλεκτισμός», ενώ ο Bloom (βλ. σχετικά «Το 

πρόβλημα των δύο Σίγμα: οι ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας το ίδιο αποτελεσματικές με 

την οικοδιδασκαλία») αναφέρει πως σε ένα ευνοϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον ελάχιστα μπορεί να 

υπάρξει θετική επίδοση στη μάθηση μη προσιτή από το μαθητή. Οι μαθητές όταν τους ρωτούν πως θα 

ήθελαν να λειτουργεί το σχολείο, εστιάζουν στην πραγματοποίηση σχολικών εργασιών 

συγκεκριμένων, χρήσιμων, πρωτότυπων και με ενδιαφέρον, σε εκπαιδευτικούς διαθέσιμους, 

ανοιχτούς, φιλικούς, ενθαρρυντικούς, και σε ένα πλαίσιο εργασίας πιο ελεύθερο, πιο ελαστικό. 

Υπάρχει λοιπόν απόρριψη της παραδοσιακής παιδαγωγικής και προτίμηση σε μεθόδους 

ενεργητικές και λειτουργικές, βασισμένες σε μια σχέση ποιότητας εκπαιδευτικού-μαθητών. Αυτές 

οι εναλλακτικές παιδαγωγικές υπάρχουν από παλιά και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ονόματα των Decroly, Dewey, 

Freinet…..είναι γνωστά σε όλους. Η εργασία σε ομάδες, η παιδαγωγική του project, η τάξη-

εργαστήριο, είχαν μεγάλη απήχηση από τότε που εφαρμόστηκαν. Όμως η ανάπτυξη τους ανεστάλη 
από την αυστηρότητα των σχολικών δομών και από κάποια στερεότυπα συμπεριφοράς των γονιών 

και των εκπαιδευτικών. 44  

 

Σχολική Εφημερίδα (Journal scolaire): Τέθηκε σε εφαρμογή από το Freinet το 1926, και αποτελεί 

ένα εργαλείο ελεύθερης έκφρασης που αποτελείται από ελεύθερα κείμενα, περιλήψεις, μαρτυρίες της 

ζωής και του σχολείου. Εκδίδεται συνεργατικά και εκτυπώνεται. Εργαλείο πληροφορίας, 

υποστηρικτικό υλικό δημιουργίας, φορέας σκέψης, έκφραση της γνώμης, σημαντικό μέσο για το 

άνοιγμα του σχολείου….. μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: εφημερίδα τοίχου, ηλεκτρονική 

εφημερίδα κτλπ 45 

Όσον αφορά την εφημερίδα τοίχου ο Freinet γράφει : «Μέσα στις διάφορες τεχνικές διδασκαλίας 

υπάρχει μία που προτείνουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Είναι η εφημερίδα τοίχου. Κάθε 

Δευτέρα τοποθετούμε την εφημερίδα τοίχου στο διάδρομο, σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να τη 
βλέπουν όλα τα παιδιά. Πάνω στο μεγάλο χαρτί κάτω από μια λωρίδα που έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά, 

ζωγραφίζουμε τέσσερις στήλες με τις επικεφαλίδες: Κριτική –Συγχαρητήρια-Ευχές –Επιτεύγματα. 

Δίπλα υπάρχει ένα μολύβι για να μπορούν τα παιδιά ελεύθερα να γράφουν αυτό που θέλουν να πουν. 

Απαγορεύεται να σβήσει κανείς κάτι. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες 

ώστε να μην υπάρξουν περιθώρια για να δημιουργηθεί διάθεση κακολογίας ή «καρφώματος». «Καρφί», 

θεωρείται εκείνος που ελπίζοντας μέσα του, ότι θα κερδίσει κάτι πληροφορεί στα κρυφά το δάσκαλο, ή 

κάποιον άλλον που έχει εξουσία, για τη συμπεριφορά κάποιου συμμαθητή του. Όταν ένα μέλος της 

κοινότητας λέει αυτό που θέλει να πει δημόσια, όσο σοβαρή κι αν είναι η κατηγορία θα επαινεθεί για το 

ηθικό και πολιτικό του θάρρος.» 46  

Σχολικό περιοδικό: Eίναι το συνηθισμένο προϊόν της διαδικασίας εκτύπωσης της τάξης και βασίζεται 

σε κομμάτια ελεύθερης γραφής. Ο Freinet έγραφε: « τα παιδιά που μαθαίνουν να τυπώνουν έχουν την 

αίσθηση ότι το κείμενο αποκτά υπόσταση με τα δικά τους χέρια. Δίνουν στο κείμενο μόνιμη ζωή και το 

κάνουν δικό τους. Με αυτή την τεχνική δεν υπάρχει διακοπή της συνολικής διαδικασίας που οδηγεί από 
το να αποκτήσουν μια ιδέα ως να την εκφράσουν, να παράγουν το περιοδικό, και τέλος να το 

ταχυδρομήσουν στους φίλους τους και άλλα σχολεία. Το κάθε βήμα είναι εδώ: συγγραφή, διόρθωση από 

την ομάδα, στοιχειοθεσία, εικονογράφηση, προετοιμασία του χαρτιού, μελάνωση των γραμμάτων, 

εκτύπωση, κοπή και συρραφή.» Το περιοδικό το σχολείου είναι μια ευκαιρία για παραγωγική 

δουλειά. Για το Freinet, που πάντα επέμενε στην εκπαίδευση βασισμένη στην εργασία, έπαιζε πολύ 

σημαντικό ρόλο. Σήμερα ελάχιστα περιοδικά σχολείων που ακολουθούν την Παιδαγωγική Freinet, 

τυπώνονται με τον τρόπο αυτό, έστω και μερικώς. Συνήθως, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η 

εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα συμφωνούσε άραγε ο Freinet με αυτό; Πάντα 

εισήγαγε την ιδέα της τεχνολογικής πρωτοπορίας στην τάξη του, επομένως θα χρησιμοποιούσε 

πιθανότατα υπολογιστές. Αλλά ίσως να του έλειπε η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, που απαιτείται 

για να τυπωθεί κάτι με παραδοσιακό τρόπο, γιατί η εκτύπωση με τον υπολογιστή είναι μια μάλλον 
μοναχική πορεία. Το σχολικό περιοδικό πουλιέται στους γονείς και τους φίλους της τάξης. Γίνεται 

επίσης ανταλλαγή με άλλες τάξεις. 47  

Σχολικό Έντυπο: «Τα σχολικά έντυπα προέρχονται από άμεσες επαφές του μαθητή προς τη ζωή, που 

αντιπροσωπεύουν λειτουργικές δραστηριότητες. Είναι μορφές της βαθιάς και ζωτικής ανάγκης του 
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παιδιού να δράσει και να γνωρίσει. Περιέχουν παρατηρήσεις, έρευνα, σκέψη, συναίσθημα, 

αφομοίωση, πράξη, οικοδομική προσπάθεια, που φέρνει το μαθητή στο άκρο των δυνάμεων του και 

κάποτε πέραν αυτού» Το σχολικό έντυπο είναι …Σύνολο Ενδιαφερόντων, που ακτινοβολεί προς όλες 

τις κατευθύνσεις και εμψυχώνει όλα τα μαθήματα»48 

  

Σημ Ερευν: Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τι γράφει ο Freinet, για την Τεχνική του Τυπογραφείου 

της τεχνικής για την οποία έγινε ευρύτατα γνωστός: « Το κύριο πλεονέκτημα του Τυπογραφείου στο 

Σχολείο, δεν είναι όπως θα πίστευαν πολλοί η πρωτοτυπία της χειρωνακτικής εργασίας που απαιτεί: η 

σύνθεση, η εισαγωγή του μελανιού, η εκτύπωση, ο καθαρισμός του πιεστηρίου, ακόμη κι η 

επανατοποθέτηση των χαρακτήρων, καθήκοντα που τελικά τα παιδιά ζητάνε ως χάρες, ούτε και η τάξη, η 

εφαρμογή, η καθαριότητα που επιβάλλει στα παιδιά, και στα οποία θα αναφερθούμε ξανά. Η μεγάλη 

συμβολή της τεχνικής μας στην παιδαγωγική, είναι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού της 

εκπαίδευσης, εισάγοντας στο σχολείο τα μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα, που ο σύγχρονος 

πολιτισμός θέτει στη διάθεση μας. Οφείλουμε να απομακρύνουμε κάθε τι συμβατικό και μη ζωντανό 

υπάρχει στη σχολική εργασία, σήμερα, αλλά και να διαμορφώσουμε πολίτες της νέας κοινωνίας» 

(Célestin Freinet)49 

 

Σχολικός Υλισμός (Matérialisme scolaire): η έννοια αυτή βρίσκεται στη βάση της χρήσης 

εργαλείων, όπως το τυπογραφείο, το σχολικό δελτίο, η Βιβλιοθήκη Εργασίας… Προϋποθέτει 
δραστηριότητες μέσα σε ένα προσαρμοσμένο σχολικό πλαίσιο: αναζήτηση δομών, τεχνικών, 

εργαλείων, υλικών που να ευνοούν τη μάθηση. 50 

  

Τάξη Freinet (Classe Freinet): Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τάξης Freinet είναι :  

•  τα συλλογικά σχέδια εργασίας (παιδαγωγική Project, επιλογή προτεραιοτήτων, συνεργασία 

στα πλαίσια της ομάδας) 

• τα ατομικά σχέδια εργασίας (εργαλεία εξατομίκευσης, επιλογή από κοινού μαθητή και 

εκπαιδευτικού βημάτων για την πορεία της εργασίας, επιλογή σχετικών δελτίων από τις καρτελοθήκες 

και των σελίδων των σχολικών εγχειριδίων στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξει σε περίπτωση 

δυσκολιών, εβδομαδιαία «διάταξη» του πλάνου εργασίας και ενημέρωση του μαθητή για τα μέσα που 

έχει στη διάθεση του) 

• η εξουσία των παιδιών (τα παιδιά μπορούν να δράσουν μέσα στις «ζώνες» ελευθερίας που 

τους θέτει η θεσμική διοίκηση, ενώ ο εκπαιδευτικός διασαφηνίζει τα όρια ελευθερίας που τους 

αναθέτει στο συμβούλιο της τάξης) 

• η τάξη είναι ανοιχτή στον έξω κόσμο (επικοινωνία με άλλες τάξεις, άλλα παιδιά, άλλους 

ενήλικους, επισκέψεις σε εκτός σχολείου, πρόσκληση ειδικών ή άλλων στην τάξη να μοιραστούν μια 
εμπειρία ζωής) 

•  η έκδοση εφημερίδας (οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε βιώνεται μέσα στο εσωτερικό της 

τάξης έχει αντίκτυπο στον έξω κόσμο) 

• ο πειραματικός ψηλαφισμός (συγκρίσεις, αξιολογήσεις, συζητήσεις αλλά και αναζήτηση 

λύσεων πέρα από την πεπατημένη οδό) και το πνεύμα της έρευνας (συλλογική ή ατομική, σε βιβλία, 

οπτικοακουστικά αρχεία και σε φυσικά πρόσωπα, ύπαρξη βιβλιοθήκης-αρχείο ενημερωτικού υλικού, 

συνεργασία και μύηση στην ταξινόμηση και διαχείριση αρχείων) 

• η ελεύθερη έκφραση (σχέδιο, ζωγραφική, σωματική έκφραση, θέατρο, μουσική, γραφή) 

• η συνεργασία (σε κανένα τομέα δεν μπορεί πλέον κανείς να κάνει κάτι μόνος του, αφού 

παντού απαιτείται συνεργασία)51 

Σημ Ερευν: Συμπληρωματικά θα προσθέταμε τις νέες τεχνολογίες, υπέρμαχος των οποίων υπήρξε από 

την πρώτη στιγμή ο Freinet 

Πάντως ο ίδιος ο Freinet περιγράφει τη ζωή στην τάξη Freinet ως εξής: «Τίποτα δεν είναι τόσο 

ηθικό και ωφέλιμο όσο αυτή η από κοινού κριτική και εποικοδομητική ταυτόχρονα εξέταση της ζωής 

της τάξης. Οι ίδιες οι συνθήκες της συλλογικής αυτής εξέτασης αποκλείουν κάθε τάση για δυσφήμιση, 

συκοφαντία, μικροπρεπής κακολογία γιατί η κακή πρόθεση μπορεί πολύ γρήγορα να αποκαλυφτεί και 

να γελοιοποιηθεί. Μετά από μια σύντομη πρακτική –χρόνος που απαιτείται για να απαλλαγεί η τάξη 
από τις συνήθειες της παθητικότητας, της αυστηρής υποταγής και της υποκριτικής συναδελφικότητας 

που μέχρι τώρα ήταν ο κανόνας-τα παιδιά δίνουν μέσα από αυτή την αυτοκριτική δείγματα μιας 

εντιμότητας, και προπαντός ενός θάρρους που καταπλήσσουν. Η καθαυτό συναδελφικότητα δεν 

επηρεάζεται παρά σε ασήμαντο ποσοστό. Οι μαθητές όμως μπορούν να κάνουν κριτική και ωστόσο να 
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παραμένουν έντιμοι, ειλικρινείς και καλοί. Σε μερικές σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί 

κάποια κύρωση. Το γραφείο του συνεταιρισμού είχε προτείνει τελευταία τη σύνταξη ενός πραγματικού 

κώδικα που θα προέβλεπε για κάθε ομάδα πλημμελημάτων την αντίστοιχη τιμωρία. Πρακτικά όμως η 

δοκιμή αυτή αποδείχτηκε ανεφάρμοστη…. Η συλλογική κριτική, η αναγνώριση λαθών, το κοινό 

αίσθημα, η επιθυμία να τα κάνουμε όλα καλύτερα αποδεικνύονται αρκετά αποτελεσματικά. Συνήθως η 

μοναδική κανονική κύρωση είναι να …βοηθάμε σε μια δουλειά για να αντισταθμιστεί το αδίκημα που 

θα επιβαρύνει την τάξη. Ωστόσο προβλέπεται ένα μικρό πρόστιμο για ορισμένα σφάλματα: το ποσό 

πηγαίνει στο ταμείο του συνεταιρισμού…… Δεν υπάρχουν μικροπρονόμια!» 52  
 

  

Τεχνικές ζωής (Techniques de vie): Οι Τεχνικές ζωής συνδυάζουν τις δομημένες γνώσεις, με τις 

τεχνικές δεξιότητες και τις κοινωνικές συμπεριφορές. Βρίσκονται διαρκώς στη διάθεση του καθένα, 

ενδεχομένως συνδυάζονται μεταξύ τους, και του επιτρέπουν να διαχειριστεί την καθημερινότητα, να 

δομήσει τη ζωή του και να μπορεί να αντιμετωπίσει τα απρόβλεπτα γεγονότα. Αυτό το σχήμα 

εκμάθησης συνδέεται άμεσα με το πειραματικό ψηλάφισμα: μια πρακτική που μετατρέπει ένα 

«ίχνος» σε κανόνες ζωής….53 

 

Φυσική Μέθοδος (Méthode naturelle): H έκφραση χρησιμοποιήθηκε από το Freinet, για να 

περιγράψει μία διαδικασία εκμάθησης βασισμένη στον τρόπο με τον οποίο το παιδί μαθαίνει να μιλάει 

και να περπατάει. Η φυσική μέθοδος βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση και το πειραματικό 

ψηλάφισμα. Το άτομο δομεί τη μάθηση του σε στέρεες βάσεις, με τη βοήθεια ενηλίκων αν χρειαστεί 

αλλά και με τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Εμπλέκει το σχολείο στη δημιουργία ενός πλούσιου 
πλαισίου σε εργαλεία και τεχνικές αλλά και σε μία οργάνωση δραστηριοτήτων που δίνουν ποικίλες 

ευκαιρίες για ψηλάφισμα.54 

 

Β. Όροι της Παιδαγωγικής Freinet, για τους οποίους δε ρωτήθηκαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. 

Πρωινή Ακρόαση (Entretien): Aυτή η τεχνική, ονομάζεται και «Τι νέα;», (Quoi de neuf) και αφορά 

τη στιγμή έναρξης του μαθήματος, ενώ εφαρμόζεται συνήθως σαν «πρωινή συνάντηση» και 

επικεντρώνεται στη ζωή των παιδιών. Αυτή η πρωινή συνάντηση, που αποτελεί την πρώτη φάση της 

σχολικής ημέρας, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: κάθε πρωί τα παιδιά εκφράζονται 

ελεύθερα μπροστά στο σύνολο της τάξης. Πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία έκφρασης-

επικοινωνίας. Ο όρος-τεχνική «Τι νέα;», προέρχεται από τη θεσμική παιδαγωγική.55 

 

Προγραμματισμένες σειρές (Livrets programmés): Επιτρέπουν στα παιδιά να δουλέψουν ατομικά, 

σχετικά με ζητήματα που αφορούν το μάθημα των μαθηματικών, σεβόμενα στο μάξιμουμ, τους 

διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού που υπάρχουν. Είναι προσχεδιασμένες, κάτι που επιτρέπει στα 

παιδιά να ερμηνεύσουν και να επιλύσουν μια περίπλοκη κατάσταση. Έχουν το ρόλο του «ίχνους» στον 

πειραματικό ψηλαφισμό, που ευνοεί τη μάθηση. Επίσης τα φυλλάδια αυτά είναι αυτό-διορθωτικά: 

παρέχουν βοήθεια στο παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την εργασία του, ή τη λύση, ή συλλογισμούς 

που θα του επιτρέψουν να φτάσει στην απάντηση. 56 

 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / Εύσημα (Brevets): Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται, ώστε να 

υπάρξει αποδέσμευση από τις εξετάσεις και άλλα μέσα ελέγχου. Συνίσταται στην μη-ιεράρχηση των 

γνώσεων, τόσο των «πνευματικών» όσο και των «χειρωνακτικών». Πίσω από αυτή την τεχνική 
βρίσκεται η έγνοια, να οδηγήσουμε το παιδί να αισθανθεί οπωσδήποτε επιτυχία, κάπου. Εξετάζει την 

προσφυγή σε δραστηριότητες «πραγματικές» (δηλαδή, που άπτονται της εξωσχολικής ζωής) και όχι 

απαραίτητα εντός του σχολικού πλαισίου, τη δημιουργικότητα, ενώ ο έλεγχος της εργασίας 

(δραστηριότητας) γίνεται από το «συνεταιρισμό» της σχολικής κοινότητας. 57  

  

Σημείωση Ερευνητή Ο Freinet πιστός στην παιδαγωγική του άποψη, πως κάθε παιδί πρέπει να νιώσει 

μια επιτυχία σε οτιδήποτε ζητάει το 1937 από τις Επίσημες Αρχές (βλ χρονολόγιο στο Κεφάλαιο II, 

2.1) να υπάρξει μεταρρύθμιση σχετικά με το Πιστοποιητικό Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. 

Τελικά μόλις το 1946, (βλ χρονολόγιο Κεφάλαιο II, 2.1), θα εκδώσει τα πρώτα σχέδια για τίτλους 
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σπουδών για το δημοτικό σχολείο, τα περίφημα brevets, δηλαδή ένας είδος τίτλου σπουδών ή 

διπλώματος ή αυτό που ονομάζουμε «εύσημα». Σύμφωνα με αυτά, μπορούν να αξιολογηθούν όχι μόνο 

οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά και δεξιότητες σε άλλους τομείς όπως πχ η δημιουργικότητα και η 

φαντασία, η κριτική ικανότητα, η δεξιότητα σύναψης κοινωνικών σχέσεων στα πλαίσια της ομάδας, η 

συνέπεια στην πρακτική άσκηση κτλπ. Ο ερευνητής εξηγεί τον όρο αυτό με βάση την εμπειρία του 

κατά την πρακτική του άσκηση, στα πλαίσια της υποχρεωτικής εξάμηνης παραμονής του στη Γαλλία 

σύμφωνα τους όρους της Σύμβασης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, στο εναλλακτικό 
γυμνάσιο Anne Frank, στην πόλη Lemans. Αυτό γίνεται διότι στην Ελληνική Εκπαίδευση που είναι 

προσανατολισμένη στη «βαθμολογία», δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με τον όρο brevet, πέρα από τις 

Σχολικές Μονάδες Ειδική Αγωγής, στις οποίες αξιολογούνται οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, όχι με 

βάση μόνο την ακαδημαϊκή τους επίδοση αλλά κυρίως ανάλογα προς την ανάπτυξη διαφόρων 

δεξιοτήτων πχ κοινωνικών.  

 

Διάλεξη / Προφορική Έκθεση (Conférence - Exposé): Πρόκειται για την «κατάληξη» μιας έρευνας 

πάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα, η οποία παρουσιάζεται στη τάξη. Δεσμεύοντας το μαθητή να 

ολοκληρώσει την εργασία του, και λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά ενδιαφέροντα των παιδιών, η 

τεχνική αυτή προϋποθέτει την απόκτηση πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων. Καθώς επίσης λόγω της 

τεχνικής αυτής ευνοούνται οι ανταλλαγές απόψεων, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική δομή της 

τάξης. 58  

«Τα ομαδικά μαθήματα δεν τα προκαλεί ο δάσκαλος, για να λύσει τις απορίες των μαθητών του, αλλά 
οι ίδιοι οι μαθητές, για να δώσουν απολογισμό της εργασίας τους στους συμμαθητές τους. Οι 

απολογισμοί έχουν αυτογνωσία και αυτοκριτική. Κάθε τόσο γίνονται διαλέξεις στα μαθήματα από 

τους μαθητές που σημειώνονται και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας. Κάθε μαθητής μιλάει με τη 

σειρά του για το θέμα που διάλεξε ελεύθερα. Η διάλεξη είναι επίμονη, συστηματική και προσωπική 

εργασία, και προϋποθέτει ότι ο μαθητής συμβουλεύθηκε τη Βιβλιοθήκη Εργασίας, το λεξικό, τα 

αρχεία, τους γονιούς. Την τυπώνει σε 3 αντίτυπα και δίνει ένα στους γονείς του, ένα στο σχολείο ή στο 

μαθητή με τον οποίο αλληλογραφεί, συμπληρώνοντας την με σχέδια, χάρτες, πίνακες κτλ.»59 

 

Ευθύνες / «Επαγγέλματα» (Responsabilités – «metiers»): Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν 

τις ευθύνες των πράξεων τους (ηθική ευθύνη), καθώς και να αναλαμβάνουν γενικότερα ευθύνες έναντι 

άλλων (κοινωνικές ευθύνες). Η ανάληψη ευθυνών παραπέμπει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 
αφορούν τη λήψη αποφάσεων.60 

 

Ρόλος / «μερτικό» του δασκάλου (Part du maître): Αυτή η έκφραση ανήκει στην Elise Freinet, η 

οποία στο περιοδικό L’ Educateur, αφιερώνει μία στήλη, σχετικά με το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί 

στο δάσκαλο, αλλά και το αντίστοιχο που αναλογεί στο παιδί. Αντίθετα με κάποιες φήμες που ήθελαν 

την Παιδαγωγική Freinet, να είναι μια εντελώς ελευθεριακή και χωρίς κανόνες, με την έκφραση 

«μερτικό του δασκάλου», υπογραμμίζεται ουσιαστικά πως ο δάσκαλος χρειάζεται να αναλάβει την 

ευθύνη που του αναλογεί, δηλαδή το ρόλο ενός ενηλίκου με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, από αυτό 

του παιδιού και υπεύθυνου συγχρόνως για την οργάνωση του περιβάλλοντος ζωής και εργασίας των 

παιδιών στο σχολείο. 61 

 

Βιβλιοθήκη Εργασίας (Bibliothèque du travail-B.T): Δημιουργήθηκε το 1932, από το Célestin 

Freinet, προκειμένου να προτείνει υλικό (φυλλάδια) που θα απευθύνονταν στα παιδιά, μέσα στη 

συνεργατική τάξη. Πρέπει να μπορεί να ενημερώνεται και να έχει στη διάθεση του υλικό που θα 

μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει και να αφομοιώσει. Αυτό το υλικό συγκεντρώνεται από τις ίδιες τις 

εργασίες, αλλά και τις έρευνες των παιδιών.62 

 

Δημιουργία και έρευνα στα μαθηματικά –«Ζωντανός» υπολογισμός (Création, recherche 

mathématique- calcul vivant) : O όρος «Ζωντανά Μαθηματικά» είναι η φυσική συνέχεια του 

«Ζωντανού υπολογισμού». Οι ελεύθερες έρευνες που γίνονται ατομικά από τα παιδιά ή συλλογικά, 

σχετίζονται με τη ζωή τους, δηλαδή είτε τα προσωπικά τους βιώματα, είτε τα γεγονότα που 

συμβαίνουν στην τάξη. Τα παιδιά επιλέγουν το «κομμάτι» των μαθηματικών που επιθυμούν, ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα τους και τις γνώσεις τους. «Χτίζουν» τα δικά τους μαθηματικά, ενώ παράλληλα 

αποκτούν μια «μαθηματική άποψη» του κόσμου που τους περιβάλλει. 63  
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2. Πέστε ονομαστικά 5 σημεία της Παιδαγωγικής Freinet που σας έκαναν εντύπωση 

Επιγραμματική αναφορά από τους εκπαιδευτικούς. 

3. Ορίστε οι περίφημες Σταθερές64 Φρενέ. Διαλέξτε τουλάχιστον 5 και αναπτύξτε ελεύθερα : 

Ελεύθερη επιλογή από τους εκπαιδευτικούς. 

1. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

Σταθερά 1: Το παιδί έχει την ίδια φύση με εμάς (δηλαδή με τους ενήλικες). 

Ο Freinet, παρομοιάζει το παιδί με ένα δεντράκι, που η ανάπτυξη του δεν έχει τελειώσει ακόμη. Για 

αυτόν, το παιδί τρέφεται, αισθάνεται, υποφέρει, αναζητά και αμύνεται, όπως ακριβώς ο ενήλικος, με 

διαφορετικούς, όμως ρυθμούς, λόγω της οργανικής του αδυναμίας, της άγνοιας, της απειρίας αλλά και 
του τεράστιου δυναμικού της ζωής του, που στους ενήλικους έχει πληγεί επικίνδυνα. Το παιδί δρα και 

αντιδρά, ενώ ανάμεσα σε αυτό και τον ενήλικο, δεν υπάρχει παρά μόνο διαφορά επιπέδου. Οπότε, 

συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς, να θέσουν ένα θεμελιώδες ερώτημα:  

-Αν ήμουν στη θέση του πως θα αντιδρούσα;  

-Και πως αντιδρούσα όταν ήμουν σαν κι αυτό;  

 

Σταθερά 2: Το να είναι κάποιος πιο μεγάλος (πιο ψηλός) δε σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται και 

πιο πάνω (πιο ψηλά) από τους άλλους. 

Ο Freinet σχολιάζει τη σταθερά αυτή, αρχίζοντας με μια παρατήρηση προς τους εκπαιδευτικούς. Ρωτά 

κάθε εκπαιδευτικό αν δεν του αρκεί τελικά που συνήθως είναι πιο ψηλός από τους μαθητές του, κι 

όμως του χρειάζεται επιπλέον, να ανέβει σε μια έδρα, για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα του. Για 

αυτό το λόγο παρακινεί άμεσα τους εκπαιδευτικούς να καταργήσουν την έδρα, και να βρεθούν στο 
επίπεδο των παιδιών, ώστε να τα δουν με άλλο μάτι, όχι σαν παιδαγωγοί ή διευθυντές από τη μια, και 

μαθητές από την άλλη, αλλά σαν άνθρωποι και παιδιά. Θεωρεί, πως έτσι θα μειωθεί η επικίνδυνη 

απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο, στο παραδοσιακό σχολείο. Συμβουλεύει, 

μάλιστα, σε περίπτωση που υπηρεσιακοί λόγοι δεν επιτρέπουν την κατάργηση της έδρας του 

εκπαιδευτικού, τουλάχιστον, να την κατεβάσει από το βάθρο, και να την τοποθετήσει σε ύψος, ίδιο με 

αυτό των θρανίων των παιδιών και όχι απαραίτητα απέναντι τους. Θεωρεί πως η έδρα πάνω στο 

βάθρο, συμβολίζει την κενολογία, τις ερωτήσεις και επεξηγήσεις της παραδοσιακής παιδαγωγικής, που 

πραγματοποιούνται με περισσότερο κύρος και αποτελεσματικότητα, όταν γίνονται από άλλο ύψος με 

αυτούς που ακούν. Μιλάει για θέση μάχης ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές, ώστε μέσω της 

υπερύψωσης να επιτευχθεί, η εποπτεία το κύρος και η πειθαρχία. Έτσι προτρέπει τους εκπαιδευτικούς 

να σταθούν στο ύψος των μαθητών τους, να εισαχθούν στη σύγχρονη παιδαγωγική, αλλά και να 

αναθεωρήσουν τόσο τη στάση τους, όσο και την παιδαγωγική τους συμπεριφορά.  

 

Σταθερά 3: Η σχολική συμπεριφορά ενός παιδιού είναι συνάρτηση της λειτουργίας της φυσιολογίας 

του, αλλά και της οργανικής του (διά)-θεσης, καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται. 

 Ο Freinet αναφέρει πως έχουμε την τάση να πιστεύουμε απάνθρωπα, πως το παιδί που δεν εργάζεται 

καλά, ή συμπεριφέρεται με αξιοκατάκριτο τρόπο, το κάνει από πρόθεση ή κακοήθεια. Το παιδί δεν 

είναι ολότελα υπεύθυνο για τα ελαττώματα που παρουσιάζει στην τάξη. Αναφέρει πως και ο 

εκπαιδευτικός εργάζεται ανεπαρκώς, όταν έχει πονόδοντο, πονοκέφαλο, δυσπεψία ή δεν έχει φάει 

καλά, αφού ……νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, ενώ εκνευρίζεται πιο εύκολα, όταν του έχει συμβεί λίγο 

πριν, κάποια λογομαχία ή αποτυχία. Τα παιδιά είναι άνθρωποι, όπως κι ο εκπαιδευτικός. Όταν λοιπόν 

διαπιστώσουμε κάποια διαταραχή συμπεριφοράς, ας τα ρωτήσουμε, αν τυχόν υπάρχουν λόγοι υγείας, 

ισορροπίας ή δυσκολίας με το περιβάλλον. Ας ενεργούμε σαν εκπαιδευτικοί, με πολύ περισσότερη 

λογική και ανθρωπιά, καλυτερεύοντας με τον τρόπο αυτό και το κλίμα της τάξης. 

 

 

 



127 
 

 

 

2. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

Σταθερά 4: Κανένας – ούτε το παιδί ούτε και ο ενήλικας- δεν επιθυμεί να διατάζεται Ιδίω Δικαιώματι. 

Ο Freinet θεωρεί, πως εδώ υπάρχει ένα είδος αντανακλαστικού, που είναι και φυσιολογικό και 

ψυχολογικό. Ο νόμος αυτός είναι γενικός. Δεν επιδέχεται εξαίρεση ούτε στο φυσικό τομέα, ούτε στην 

ηθική, κοινωνική ή διανοητική μας συμπεριφορά. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι και γι’ αυτό κάθε 

αυταρχική κίνηση ή μεταχείριση, επιφέρει τη σχεδόν αυτόματη αντίθεση του ατόμου που την 

υφίσταται: κοκκινίζει, ή επιχειρεί μια κίνηση αντίστασης -που ίσως αναχαιτιστεί πολύ γρήγορα –ή 

ακόμη μπλέκεται στο ξεδίπλωμα των σκέψεων και των συναισθημάτων του. Από αυτό προκύπτει, πως 

κάθε αυταρχική μεταχείριση είναι πάντοτε σφάλμα. Δική μας δουλειά σαν εκπαιδευτικοί είναι να 

διαμορφώσουμε μια παιδαγωγική, στα πλαίσια της οποίας θα ανήκει κατ’ εξοχήν στο παιδί η ευθύνη 

της επιλογής του για την κατεύθυνση που θα πάρει, ενώ ο ενήλικος θα επιδεικνύει «την ελάχιστη 

δυνατή αυταρχικότητα.» Αυτό προσπαθεί να πετύχει η Παιδαγωγική Freinet: «δίνει στο μάξιμουμ το 

λόγο στο παιδί, αφήνοντας του ατομικά και συλλογικά, την πιο μεγάλη πρωτοβουλία στα πλαίσια της 
κοινότητας, προσπαθώντας να το εκγυμνάσει παρά να το κατευθύνει». Λέει λοιπόν ο Freinet πως όταν 

ετοιμάζουμε το πλάνο εργασίας, παρουσιάζουμε στην τάξη τρία τέσσερα θέματα που θα μελετήσουν 

τα παιδιά ή οι ομάδες. Για την κατανομή των θεμάτων υπάρχουν δύο τρόποι: o αυταρχικός, που 

επιβάλλει, θέμα 1=χ, θέμα 2 =ψ, θέμα 3 =ζ, από τον οποίο κανένα παιδί δε θα μείνει ικανοποιημένο» 

ενώ εκείνος προτείνει τρία θέματα για επεξεργασία και αφήνει στο παιδί το δικαίωμα επιλογής, 

ανάλογα με το ενδιαφέρον του. Μοιράζει τα θέματα ανάλογα με την απαίτηση κάθε μαθητή και οι 

τελευταίοι παίρνουν αναγκαστικά το θέμα που απομένει. Αν και το μέρος επιλογής των παιδιών είναι 

κάπως περιορισμένο, με τον τρόπο αυτό, ωστόσο τα παιδιά δεν εξαναγκάζονται και έτσι μένουν 

ικανοποιημένα. «Αν επιβληθεί κάτι στο παιδί θα υπάρξει εναντίωση, ενώ αν του προσφερθεί η 

δυνατότητα επιλογής, όλα θα ταχτοποιηθούν. Το να διατάζουμε αυταρχικά είναι λάθος, ενώ το να 

αποφεύγει κανείς τα λάθη, είναι κάτι σημαντικό.»  

 

Σταθερά 5: Κανένας δεν θα ήθελε να στοιχίζεται, γιατί η στοίχιση σημαίνει παθητική υπακοή σε μία 

εξωτερική εντολή. (στρατιωτικός όρος ως επί το πλείστον ) 

Ο Freinet αρχίζει την επεξήγηση της σταθεράς αυτής αναφέροντας πως υπάρχουν παιχνίδια, ή 

συλλογικές εργασίες όπου η στοίχιση γίνεται αντιληπτή σαν ανάγκη και δεν δημιουργεί πρόβλημα. 

Στις περιπτώσεις όμως που η στοίχιση αυτή είναι ένα είδος διοικητικής ή τεχνικής που την απαιτεί 

κάποια υπέρτερη εξουσία, τότε θύματα της εξουσίας αυτής είναι και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. 

Δίνει το παράδειγμα των γευμάτων ή την ώρα της εισόδου και εξόδου από την τάξη. Το μόνο που 

χρειάζεται, λέει ο Freinet, είναι να εξηγήσουμε στα παιδιά τις επιτακτικές ανάγκες ορισμένων 

πράξεων ή τρόπων συμπεριφοράς. Η πειθαρχία αυτή είναι ελάχιστα ενοχλητική και δεν επηρεάζει τις 

σχέσεις μαθητών –καθηγητών, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο δάσκαλος δεν πρέπει να διεκδικεί 

για τον εαυτό του δικαιώματα που προέρχονται μόνο από τη θέση που κατέχει. Ο Freinet θεωρεί 

επικίνδυνη μόνο την υποχρέωση που στα μάτια των παιδιών φαίνεται περιττή, σαν «ένδειξη μιας 
κακόβουλης ευχαρίστησης του ενηλίκου να δοκιμάσει το υπέρτερο κύρος του, αποδείχνοντας ότι οι 

εντολές του πρέπει να ερεθίζουν ένα αντανακλαστικό παθητικής υποταγής που δεν είναι άλλο από την 

αποβλάκωση.» Ο Freinet απορρίπτει φυσικά τη στρατιωτική πειθαρχία σαν ένα είδος ανυπόφορου 

λάθους που διέπει αυταρχικά, όλες τις σχέσεις ανάμεσα σε στρατιώτες και βαθμοφόρους. Η απόδειξη 

ότι δεν επινοήθηκε παρά για να επινοήσει μια βάναυση αυταρχικότητα, βρίσκεται στο ότι μειώνεται ή 

και εξαφανίζεται σε περίοδο ενεργοποίησης, ή σε καιρό πολέμου. Αναφέροντας ένα παράδειγμα από 

τη δικιά του εμπειρία στο μέτωπο, ο Freinet τονίζει πως η μόνη πειθαρχία που σέβονταν οι στρατιώτες 

ήταν η πειθαρχία της δράσης. Το ίδιο λοιπόν θεωρεί πως και στο σχολείο, η μόνη πειθαρχία που 

χρειάζεται είναι αυτή που αναφέρεται στη συμβίωση σε ομάδες. Αυτήν τη πειθαρχία τα παιδιά και την 

αποδέχονται και την καταλαβαίνουν και την εφαρμόζουν ή ακόμη, την εφαρμόζουν από μόνα τους 

όταν αντιλαμβάνονται την ανάγκη της. Ο Freinet θεωρεί αποβλακωτική αυταρχικότητα τη στοίχιση 
στην αυλή ή πριν την είσοδο στην τάξη, όπως και την ησυχία στη διάρκεια μιας εργασίας, τα 

σφυρίγματα των εκπαιδευτικών που επιβάλλουν την τάξη καθώς και τα σταυρωμένα χέρια των 

παιδιών. Η μόνη λύση για πραγματική πειθαρχία είναι η συλλογική οργάνωση.  
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Σταθερά 6: Κανένας δεν επιθυμεί να εξαναγκάζεται να κάνει μία συγκεκριμένη εργασία, ακόμη κι αν 

η εργασία αυτή δεν τον δυσαρεστεί ιδιαίτερα. Ο εξαναγκασμός είναι που προκαλεί φόβο. (η σταθερά 

αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες) 

Ο Freinet ξεκινά την επεξήγηση αναφέροντας πως η πρώτη αντίδραση κάθε παιδιού και κάθε ενήλικα 

σε μια αυταρχική προσταγή, είναι αρνητική! Επικαλούμενος το παράδειγμα των παιδιών από εφτά ως 

εννιά χρόνων, αναφέρει τη λεγόμενη «αντρίκια» εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία ο ενήλικος 

επιδεικνύει το κύρος του με τη βάναυση άσκηση εξουσίας, που οδηγεί ή υποχρεώνει στην παθητική 

υποταγή. Τότε λοιπόν είναι που με βάση τα λεγόμενα του παιδαγωγού, αρχίζει ένα είδος αγώνα 

ανάμεσα στο παιδί, που θέλει να αποκτήσει εμπειρίες και να ζήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, και 

τον ενήλικο που θέλει να το εξαναγκάσει στην υποταγή. Μια φάση του αγώνα αυτού είναι η 

αντίθεση. Συνήθως μετά το παιδί θα υποκύψει. Όμως, υπάρχουν και τα παιδιά αυτά που δεν 

δέχονται τη βάναυση αυταρχικότητα: είναι όσοι χαρακτηρίζονται αμέσως ως ανυπότακτοι, 

ξεροκέφαλοι και απροσάρμοστοι, με όλες τις ατομικές και κοινωνικές περιπλοκές που συνεπάγεται 

αυτή η κατηγοριοποίηση. Τέλος κάνει λόγο ο Freinet για ένα είδος «μαγικού πέπλου», που καλύπτει 

ορισμένες δραστηριότητες όπως τις σχολικές εργασίες και λόγω αυτού κανείς δε μαθαίνει να αγαπάει 

την εργασία, ενώ γεννιούνται φοβίες, ανορεξίες και συμπλέγματα, που μια σωστή παιδαγωγική θα 

απέφευγε.  

 

 

Σταθερά 7: Στον καθένα αρέσει να επιλέγει την εργασία του, ακόμη κι αν αυτή του η επιλογή δεν 

είναι πάντα η πιο συμφέρουσα. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες) 

Ο Freinet ξεκινάει με το δικαίωμα επιλογής, που αποτελεί βασική προϋπόθεση ελευθερίας, αντί 

μιας αυταρχικής επιβολής. Για το λόγο αυτό θεωρεί πως έχουν επιτυχία οι αυτό-διορθωτικές 

δελτιοθήκες που χρησιμοποιεί, όπως και οι διδακτικές σειρές. Για παράδειγμα «με το εγχειρίδιο 

αριθμητικής το παιδί δεν έχει καμιά ελευθερία κίνησης, αφού οι ασκήσεις επιβάλλονται από το δάσκαλο 

ή το βιβλίο», και το παιδί απλά υποτάσσεται στο να τις κάνει. Αν όμως δοθεί ευκαιρία στα παιδιά 

επιλογής της εργασίας τους, της ώρας που θα την κάνουν, όπως και του ρυθμού εργασίας, τότε όλα 

αλλάζουν. Παρομοίως, αν επιβληθεί στους μαθητές το διάβασμα ενός βιβλίου ή η μελέτη ενός 

κειμένου, τότε σίγουρα δεν θα δείξουν ούτε όρεξη ούτε ενθουσιασμό. Αν αντίθετα δοθεί η 

δυνατότητα επιλογής όπως κάνει η Παιδαγωγική Freinet με το ελεύθερο κείμενο, τότε η εργασία 

θα γίνει σε πιο ευνοϊκό κλίμα. Ο Freinet τελειώνει την επεξήγηση της σταθεράς αυτής, δίνοντας ένα 
παράδειγμα, που εξηγεί το λόγο επιβίωσης των τεχνιτών στη Γαλλία: από την υποχρεωτική «εργασία 

στο εργοστάσιο, ο εργάτης προτιμά τη δραστηριότητα του τεχνίτη, όπου επιδίδεται την ώρα και με το 

ρυθμό που του ταιριάζει, ακόμα κι αν η επιλογή αυτή του στοιχίζει περισσότερες και πιο κουραστικά 

εργάσιμες ώρες.»  

 

Σταθερά 8: Κανείς δε θέλει να μην έχει αποτελεσματικότητα και να ενεργεί μηχανικά, δηλαδή να 

κάνει πράξεις και να υποτάσσεται σε σκέψεις, που υπαγορεύονται από μηχανισμούς, στους οποίους δε 

συμμετέχει. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες) 

Ο Freinet δίνει το παράδειγμα ενός παιδιού πάνω σε ένα ποδήλατο που θα πήγαινε μέχρι την άκρη του 

κόσμου, αρκεί το ποδήλατο να μην είναι καρφωμένο σε υποστήριγμα και να δουλεύει κανονικά. 

Αλλιώς θα βαρεθεί και δεν θα πάει πουθενά. Τι είναι λοιπόν αυτό που ανοίγει το δρόμο για τη 

ζωντανή εργασία και δράση; Κατάργηση όλων σχολικών ασκήσεων που καρφωμένες σε 
υποστήριγμα, λειτουργούν για σκοπούς έξω από το παιδί. Κατάργηση των διαφόρων ασκήσεων, 

που μοναδικό σκοπό έχουν να σκεπαστούν με κόκκινο μολύβι. Κατάργηση της μηχανικής μελέτης 

και της αποστήθισης κειμένων ή αφηγήσεων που κανείς δεν καταλαβαίνει. Κατάργηση του 

μαθήματος της έκθεσης, που έχει σαν μοναδικό αναγνώστη το δάσκαλο και που δεν ανταποκρίνεται 

σε καμιά φυσική ανάγκη για έκφραση και επικοινωνία. Στη συνέχεια, ο Freinet προβληματίζεται 

σχετικά με το γεγονός πως θα είναι δύσκολο, να αντικατασταθεί η μέχρι τώρα σχολαστική εργασία 

στο σχολείο από τις αιτιολογημένες δραστηριότητες, που αποτελούν λόγο ύπαρξης της 

Παιδαγωγικής Freinet. H χρυσή τομή επομένως είναι η προσαρμογή του υπάρχοντος συστήματος 

στις Τεχνικές Freinet, και η προσπάθεια δημιουργίας, «μέσα σε αυτό το καταδικασμένο σύνολο, 

στοιχείων ελευθερίας και προόδου». Ο Freinet τελειώνει την ανάλυση του για τη σταθερά αυτή, 

διαφωνώντας με τις απόψεις των ψυχολόγων, για το παιχνίδι, αφού δεν το θεωρεί φυσική 

δραστηριότητα, αλλά υποκατάστατο εργασίας.  
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Σταθερά 9: Πρέπει να βρίσκουμε κίνητρο για την εργασία. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις 

προηγούμενες) 

Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να πούμε πως χρειάζεται να αιτιολογούμε την εργασία. Ο Freinet κάνει 

μια αναφορά, στο έργο του «Les Dits de Mathieu», για την τεράστια διαφορά ανάμεσα στην εργασία 

χωρίς λόγο και σκοπό, όπου κάποιος προσφέρει το μίνιμουμ της δραστηριότητας του, όσο ακριβώς 
χρειάζεται για να αποφύγει τη τιμωρία, και τη εργασία που έχει ισχυρό λόγο ύπαρξης και που 

αποκαλούμε «Εργασία Ερωτευμένου». Το κεφάλαιο που αναφέρει ο Freinet, έχει τίτλο : « Η εργασία 

που φωτίζει»: «Σίγουρα υπάρχουν σκαπάνες και αλέτρια και τελειοποιημένα μηχανικά εργαλεία, που 

σκάβουν το έδαφος και σπέρνουν, χωρίς να χρειάζεται να αναμετρηθεί κάποιος με το άγονο έδαφος. 

Όμως, εγώ, όταν ετοιμάζω μια σπορά, θέλω να κοσκινίζω το χώμα με τα ίδια μου τα χέρια και να 

ξεδιαλέγω,ερωτικά τις πέτρες, όπως φτιάχνει κανείς απαλό το τρυφερό κρεβατάκι του μωρού. Έτσι είναι. 

Η ίδια η εργασία, μπορεί να είναι κάτεργο ή απελευθέρωση. Δεν είναι θέμα καινοτομίας, αλλά φώτισης 

και γονιμότητας» Στη συνέχεια αναφέρει το παράδειγμα του στρατιώτη που όταν δεν έχει κίνητρο κάθε 

εργασία του φαίνεται σαν αγγαρεία. Όταν όμως παίρνει άδεια για να δει τη γυναίκα του, τότε κάθε 

εργασία την κάνει με ευχαρίστηση, «οπότε ζητάει επίμονα το προνόμιο αυτό. Το πρωινό κάτεργο, έγινε 

ανταμοιβή. Το ίδιο συμβαίνει και με το σχολείο, όπου μερικές εργασίες που είναι κτήμα της παράδοσης, 

θα επιδιωχθούν εξίσου. Μην ζητείτε μόνο την καινοτομία. Ακόμη και η πιο τελειοποιημένη μηχανή 

κουράζει όταν δεν εξυπηρετεί τις βαθιές ανάγκες του ατόμου. Από το όλο και μεγαλύτερο πλήθος 

δραστηριοτήτων που μας προσφέρεται, διαλέξτε για αρχή αυτές που δίνουν φως στη ζωή σας, αυτές 

που προκαλούν την δίψα για ανάπτυξη και γνώση, αυτές που κάνουν τον ήλιο να λάμπει. Εκδώστε 

μια εφημερίδα για να βάλετε σε εφαρμογή την αλληλογραφία, μαζέψτε και ταξινομείστε 

ντοκουμέντα, οργανώστε την ψηλαφητή εμπειρία που θα είναι το πρώτο στάδιο της επιστημονικής 

καλλιέργειας. Αφήστε τα νέα λουλούδια να ανθίσουν ακόμα κι όταν μερικές φορές τα ποτίζει η δροσιά. 

Όλα τα υπόλοιπα θα σας δοθούν και με το παραπάνω». Ο Freinet κλείνει το λόγο του λέγοντας πως το 

καινούργιο που έφερε στην παιδαγωγική είναι η τεχνική δυνατότητα να πραγματοποιηθεί στην 

σχολική τάξη πραγματικά ζωντανή εργασία δηλαδή «εργασία ερωτευμένου»: όταν το παιδί γράφει 

με ευχαρίστηση ένα ελεύθερο θέμα, για την εφημερίδα ή τους αλληλογράφους του, όταν το παιδί 

γράφει ένα γράμμα στον αλληλογράφο του, όταν το παιδί τυπώνει, σχεδιάζει, ζωγραφίζει, κάνει 
πειράματα ή ετοιμάζει διαλέξεις. «Τα παιδιά θα καταλάβουν γρήγορα –καταλήγει ο Freinet – ποιες 

είναι οι αιτιολογημένες δραστηριότητες και ποιες εκείνες που έχουν κατασκευαστεί από το Σχολείο.»  

  

Σταθερά 10 α: Δε χρειάζεται άλλο ο σχολαστικισμός.65 

Σύμφωνα με το Freinet, «ο σχολαστικισμός είναι ένας ιδιαίτερος κανόνας εργασίας και ζωής στο 

σχολείο, ενώ έξω από αυτό δεν ισχύει για τις διάφορες περιστάσεις της ζωής, για τις οποίες δεν μπορεί 

επομένως να δώσει κανένα εφόδιο». Μάλιστα προτείνει ένα μέσο ανίχνευσης του σχολαστικισμού. 

Προτείνει λοιπόν στους εκπαιδευτικούς, απλά να κάνουν στον εαυτό τους τις παρακάτω ερωτήσεις:      

-Αν με ανάγκαζαν να κάνω αυτήν την εργασία, θα την έκανα με ευχαρίστηση και αποτελεσματικότητα;    -

Aν ήμουν στη θέση αυτού του μαθητή, θα εργαζόμουν με περισσότερο ενθουσιασμό και επιμέλεια;     -Aν 

άφηνα ανοιχτές τις πόρτες της τάξης, με απόλυτη ελευθερία να βγει έξω όποιος θέλει, τα παιδιά θα 

έμεναν στην εργασία τους ή θα το έσκαγαν για να κάνουν άλλα πράγματα;  

 

Σταθερά 10β: Κάθε άτομο επιθυμεί να πετύχει. Η αποτυχία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και 

καταστρέφει τη ζωτικότητα και τον ενθουσιασμό του ατόμου. 

Ο Freinet τονίζει πως αυτή η σταθερά είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι «όλη η τεχνική του 

παραδοσιακού Σχολείου, βασίζεται πάνω στην αποτυχία». Φαίνεται καθαρά πως υπάρχει κάτι που 

απασχολεί πολύ τον Freinet, το ζήτημα όχι μόνο των πρώτων (Σημ Ερευν: κάτι που συνήθως, 

απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, καθώς «είθισται» να κρίνονται πόσο αποτελεσματικοί είναι, βάσει των 

καλών αποτελεσμάτων, των «πρώτων» μαθητών τους) αλλά και των υπολοίπων μαθητών της τάξης 

: «Οι πρώτοι της τάξης πετυχαίνουν οπωσδήποτε επειδή έχουν ιδιαίτερες ικανότητες αλλά κι επειδή 

παίρνουν καλούς βαθμούς, «λίαν καλώς», και «άριστα» κι επειδή πετυχαίνουν στις εξετάσεις, αλλά το 

Σχολείο καταπιέζει τους υπόλοιπους με το φάσμα της αποτυχίας», όπως «υπερβολικές διορθώσεις 

στα γραφτά, κακοί βαθμοί, τιμωρίες και μουτζουρωμένα τετράδια…..». Ο Freinet εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός, πως «σπάνια οι παρατηρήσεις αφήνουν στο παιδί την παρηγοριά μιας 

επιτυχίας», ενώ «αποθαρρύνεται και ζητάει μέσα από άλλους –επιλήψιμους- δρόμους άλλες 
επιτυχίες.» Ο Freinet συστήνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς, την ακόλουθη ρήση :        

 « Κάνετε πάντα τα παιδιά σας να πετυχαίνουν. Η τόνωση της εκπαίδευσης, θα είναι άμεση και πολύ 
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αισθητή». 

Σε όσους μάλιστα ισχυρίζονται πως «δεν μπορεί κανείς ωστόσο να βάλει καλό βαθμό σε μια ανεπαρκή 

εργασία ή να συγχαρεί ένα μαθητή για το ακατάστατο τετράδιο του», ο Freinet απαντά με την 

παιδαγωγική του: «Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια παιδαγωγική, που να επιτρέπει στα παιδιά να 

πετυχαίνουν, να παρουσιάζουν εργασίες που έγιναν με αγάπη, να φτιάχνουνε εικόνες ή κεραμικά, που θα 

είναι έργα τέχνης, να διοργανώνουν διαλέξεις που να χειροκροτούνται από τους ακροατές». Ο Freinet 

καταλήγει: 
«Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι όλος ο τύπος του Σχολείου, καθώς και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, που αντί να είναι ένας αποκλειστικός λογοκριτής, θα ξέρει να προάγει το ρόλο του που 

είναι κατ’ εξοχήν επιβοηθητικός.»  

 

Σταθερά 10 γ: Δεν είναι το παιχνίδι που αποτελεί έμφυτη «ενόρμηση» στο παιδί, αλλά η εργασία. 

Ο Freinet αρχίζει τη ανάλυση της σταθεράς αυτής λέγοντας, πως «διατυπώνοντας.. την προτεραιότητα 

της εργασίας πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα της σύγχρονης ψυχολογίας και παιδαγωγικής». Θεωρεί 

μάλιστα πως «το λάθος αρχίζει από το νηπιαγωγείο, που από αυτή την άποψη, έχει μολύνει τις 

οικογένειες». Για το λόγο αυτό, επικαλείται τους εκδοτικούς οίκους, που παρουσιάζουν πληθώρα 

παιχνιδιών μα κανένα εργαλείο δουλειάς. Επίσης θεωρεί αντίστοιχα πως μέσα στην οικογένεια, 

«αποχτήθηκε η συνήθεια να μην αναθέτουν εργασία στα παιδιά», αλλά αυτά να έχουν γίνει «νωχελικοί 

βασιλιάδες που τους χαρίζουν παιχνίδια». Εκτός όμως από το νηπιαγωγείο, τόσο στο δημοτικό όσο και 

στο γυμνάσιο πιστεύει, ότι η «παιδαγωγική δεν έχει αποδεχτεί την αρχή της εργασίας», αφού 
επιβάλλουν μεν πολλά γραψίματα και ασκήσεις, «με επιφανειακό όμως ενδιαφέρον και χωρίς τον 

ορισμό της φυσικής, αιτιολογημένης και ολοκληρωμένης εργασίας». Η Παιδαγωγική Freinet, είναι, 

όπως λέει και ο ίδιος, «μια παιδαγωγική της εργασίας»:  

«η πρωτοτυπία μας έγκειται στο ότι δημιουργήσαμε, δοκιμάσαμε, διαδώσαμε εργαλεία και τεχνικές 

εργασίας που η πρακτική τους εφαρμογή, μεταμορφώνει ριζικά τις τάξεις μας.»  

 

3. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Σταθερά 11: Η φυσιολογική οδός της μάθησης δεν είναι καθόλου η παρατήρηση, η εξήγηση και η 

απόδειξη, βασική διαδικασία που ακολουθείται στο παραδοσιακό σχολείο, αλλά «το πειραματικό 

ψηλάφισμα», ενέργεια δηλαδή φυσική και παγκόσμια.  

Σύμφωνα με το Freinet, «το παραδοσιακό σχολείο εργάζεται αποκλειστικά με επεξηγήσεις», ενώ «τα 
πειράματα όταν γίνονται δε λειτουργούν παρά σαν αποδεικτικό συμπλήρωμα.» Ο Freinet θεωρεί πως «η 

εξήγηση ακόμα κι όταν υποβοηθιέται, από την απόδειξη, αποφέρει μια επιφανειακή και τυπική μόνο 

γνώση που δεν ριζώνει ποτέ μέσα στη ζωή του ανθρώπου, μέσα στο περιβάλλον του». Την παρομοιάζει 

με τα βλαστάρια, που όταν φυτρώνουν πρόωρα και δίνουν την «αυταπάτη της ζωής», όμως οι ρίζες 

τους που δεν προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον, δεν μπορούν να δώσουν «τους αναγκαίους χυμούς και 

το δέντρο, χωρίς θρεπτικές αυτές ουσίες ξεραίνεται». Θεωρεί λοιπόν τη γνώση στο Σχολείο και τις 

εξετάσεις, «επιφανειακή» και «καλυμμένη με το βερνίκι των λέξεων». Κάνει λόγο για τη «ματαιότητα 

της επιπόλαιης αυτής της αντιμετώπισης», ενώ δείχνει να μη συμμερίζεται τους «έξυπνους και 

αποδοτικούς ερευνητές» που προετοιμάζει η εκπαίδευση αφού δεν έχουν «βαθιά καλλιέργεια». Η λύση 

που προτείνει για πραγματική καλλιέργεια, είναι και αυτό που αποτελεί τη βάση της Παιδαγωγικής 

Freinet: το πειραματικό ψηλάφισμα. (όπως το ανέλυσε στο «Δοκίμιο Αισθητής Ψυχολογίας».) 
Τέλος, αναφέρει πως οι πειραματικές επιστημονικές εργασίες αποτελούν την πρώτη κρατική 

αναγνώριση αυτής της διαδικασίας. 

 

Σταθερά 12: H μνήμη, την οποία το σχολείο θέτει τόσο πολύ σε υπόληψη, δεν είναι έγκυρη και 

πολύτιμη, παρά μόνο όταν τίθεται στην υπηρεσία της ζωής.  

Ο Freinet επικαλείται τη φράση του Montaigne: «Η αποστήθιση δεν είναι γνώση». Αναλύει μάλιστα 

την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε στην εκπαίδευση, αφού ναι μεν η καλή μνήμη είναι κάτι 

πολύτιμο, όμως θεωρήθηκε, ότι για να αποχτηθεί θα πρέπει να ασκείται συνέχεια. Όμως η μνήμη δεν 

καλλιεργείται με την άσκηση, «αντίθετα με ότι πιστεύουν οι σχολαστικοί.» Μάλιστα η μηχανική χρήση 

της μνήμης, μπορεί να την κουράσει, όπως συμβαίνει, αναφέρει ο παιδαγωγός, στους νέους, αφού 

«δυστυχώς όλη η σχολαστική εκπαίδευση έχει θεμελιωθεί πάνω στη μνήμη, και οι εξετάσεις καταμετράνε 

αποκλειστικά τις γνώσεις που βασίζονται σε αυτή».  
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 Σταθερά 13: Η απόκτηση γνώσεων δε γίνεται όπως πιστεύουμε συχνά, με τη σπουδή των νόμων και 

των κανόνων, αλλά με την εμπειρία. Το να μελετάει κάποιος πρώτα τους κανόνες και τους νόμους, στα 

γαλλικά, την τέχνη, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, είναι σα να τοποθετεί το άροτρο πριν από τα βόδια.  

Ο Freinet δεν αναλύει πολύ τη σταθερά αυτή. Αρκείται μόνο να πει πως «οι νόμοι και οι κανόνες είναι 

καρπός της εμπειρίας, διαφορετικά δεν είναι παρά τύποι χωρίς αξία.»  

 

Σταθερά 14: H νοημοσύνη (ευφυία) δεν είναι, όπως μας διδάσκει ο σχολαστικισμός, μια ειδική 

ικανότητα που λειτουργεί σαν σε κλειστό κύκλωμα, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ζωτικές δυνάμεις 
του ατόμου. 

O Freinet διαφωνεί με τη γνωστή φράση: « Αυτό το παιδί είναι ευφυές ή δεν είναι ευφυές», αφού «η 

νοημοσύνη (ευφυία) δεν υπάρχει καθαυτή, αλλά είναι κάτι σαν σύνθετη απόρροια των πιο σοβαρών 

δυνατοτήτων του ατόμου». Συμπεραίνει μάλιστα, πως δεν υπάρχει ως εκ τούτου, και μέθοδος 

καλλιέργειας της αφού είναι «όπως και η υγεία, μια σύνθεση στενά δεμένων μεταξύ τους στοιχείων, 

πάνω στα οποία θα πρέπει να επιδράσουμε ευνοϊκά». Ο Freinet κάνει αναφορά στο βιβλίο του 

«Δοκίμιο Αισθητής ψυχολογίας», όπου εξηγεί πως «η ευφυία είναι ένα είδος ευαισθησίας, απέναντι 

στην εμπειρία, ενώ όσο πιο ευαίσθητο, είναι ένα άτομο σε σχέση με τις εμπειρίες του, τόσο περισσότερο 

αυτές αποτυπώνονται στη συμπεριφορά του και τόσο πιο γρήγορα προοδεύει.» Γενικεύοντας ο Freinet 

κλείνει λέγοντας πως «η άσκηση του πειραματικού ψηλαφίσματος, μέσα κι έξω από την τάξη, είναι αυτό 

που καλλιεργεί οριστικά την εξυπνάδα, κάνοντας τη δυνατή και αποτελεσματική.»  

 

 

Σταθερά 15: Το σχολείο δεν καλλιεργεί παρά μία αφηρημένη μορφή νοημοσύνης, (ευφυίας) η οποία 

δρα έξω από τη ζωντανή πραγματικότητα, μέσα από λέξεις και ιδέες που η μνήμη έχει αποτυπώσει. 

Ο Freinet θίγει το κατά πόσον άτομα που έχουν αναπτύξει στο έπακρον αυτή τη μορφή ευφυίας 

(νοημοσύνης) και «μπορούν να μιλήσουν με ευχέρεια για όλα τα θέματα που έχουν μάθει», μπορούν να 

φανούν το ίδιο ικανά «για ότι έχει σχέση με τη ζωή και την προσαρμογή στο περιβάλλον.» Μάλιστα 

αναφέρει πως το πειραματικό ψηλάφισμα μπορεί να αναδείξει τις διαφορετικές μορφές ευφυίας :  

-η ευφυία των χεριών με την οποία επενεργούμε στο περιβάλλον, το αλλάζουμε και του 

επιβαλλόμαστε 

-η καλλιτεχνική ευφυία 

-η λογική ευφυία που αναπτύσσει την κρίση. 

-η θεωρητική ευφυία (πχ επιστημονικοί ερευνητές) 
-η πολιτική και κοινωνική ευφυία (που διαμορφώνει ανθρώπους της δράσης, και ηγέτες μαζών).  

(Σημ Ερευν : αυτή η ανάλυση που κάνει ο Freinet μοιάζει να συγκλίνει με τη μεταγενέστερη 

«Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης» του Howard Gardner που τη διετύπωσε -20 χρόνια μετά τις 

Σταθερές του Freinet (1964) και συγκεκριμένα – το 1983 στο Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences). 

Ο Freinet αναφέρει πως «ο λαός πάντα τιμούσε τις διάφορες αυτές μορφές εξυπνάδας, που έδωσαν τις 

καλλιτεχνικές ευφυίες, τους αφιερωμένους μέχρι θυσίας σε κάποιο σκοπό ανθρώπους, τους εφευρέτες και 

τους σοφούς που σε πολλές περιπτώσεις είχαν αποτύχει στο σχολείο, γιατί επαναστατούσαν στο 

παραδοσιακό του σύστημα. Όμως, η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη οικονομικών στελεχών, ερευνητών 

και δημιουργών, που εκδηλώνεται ολοκάθαρα η τάση –συχνά έξω από το πανεπιστήμιο-για την 

καλλιέργεια αυτών των μορφών ευφυίας.» 
Ο Freinet κλείνει την ανάλυση της σταθεράς αυτής λέγοντας αν και η παιδαγωγική του το έχει 

προβλέψει αυτό, (κάτι που θεωρεί «τολμηρή πρωτοτυπία»), ωστόσο «θέλουμε ακόμη καιρό για να 

κερδίσουμε το παιχνίδι», αφού «οι διανοούμενοι» υπερασπίζονται και θα υπερασπίζονται ακόμα για 

πολύ καιρό τα προνόμια τους που κατοχυρώνονται με τις εξετάσεις και τις περγαμηνές.» 

Σημ. Ερευν: από συνάντηση του ερευνητή με ένα εκ των εκπροσώπων της Θεσμικής 

Παιδαγωγικής, τον Michel Lobrot, ο τελευταίος που είχε γνωρίσει προσωπικά το Freinet ανέφερε 

πως όντας ο ίδιος ιδιαίτερα απλός αλλά αυστηρός, «αντιπαθούσε» ιδιαίτερα τους «διανοούμενους» 

αλλά και όσους είχαν «πολλές ακαδημαϊκές περγαμηνές». 
 

 

Σταθερά 16: Δεν αρέσει στο παιδί να ακούει ένα μάθημα ex cathedra. 

Ο Freinet, ξεκαθαρίζει πως αυτό δε συμβαίνει από αφηρημάδα ή τεμπελιά. Τόσο για τον ενήλικο όσο 

και για το παιδί, ισχύει πως κανείς δε θέλει να ακούσει κάτι που δε ζήτησε ή για το οποίο δεν ένιωσε 

καμιά έντονη ανάγκη. Αυτό μάλιστα, κατά το Freinet «εξηγεί την ανεπαρκή επίδοση τέτοιων 
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μαθημάτων, καθώς και όλα τα τεχνάσματα που πρέπει να εφεύρουν οι εκπαιδευτικοί για να αναγκάσουν 

τα παιδιά να υποταχτούν στα δασκαλίστικα μαθήματα.» Μάλιστα στο επιχείρημα ότι το παιδί δεν πρέπει 

να μάθει μόνο ότι του αρέσει αλλά κι ότι δεν ξέρει, ο Freinet απλά ρωτά μήπως τελικά απλά 

«υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι για αυτή τη διδασκαλία;». Έτσι, συνιστά:  

«Αν το μάθημά σας περιορίζεται στην αποκλειστική από μέρους σας διδασκαλία, (Σημ Ερευν: 

μετωπική διδασκαλία) τότε δεν ακούει κανείς. Οργανώστε λοιπόν την εργασία σας με τέτοιο τρόπο, 

που να αρχίσει το ίδιο το παιδί να ενεργεί, να δοκιμάζει, να ερευνά, να διαβάζει, να επιλέγει και να 
ταξινομεί ντοκουμέντα. Τότε, θα σας κάνει ερωτήσεις που λίγο πολύ το προβλημάτισαν. Απαντήστε στις 

ερωτήσεις του: θα πετύχετε αυτό που ονομάζουμε μάθημα εκ των υστέρων.» (Σημ. Ερευν: αναδυόμενη 

διδασκαλία)  

 

Σταθερά 17: To παιδί δεν κουράζεται να κάνει μια εργασία η οποία είναι σε απευθείας σύνδεση με τη 

ζωή του, ώστε να καθίσταται, σύμφωνα με αυτό που αποκαλούμε, «λειτουργική». 

O Freinet υπογραμμίζει πως αυτό που κουράζει τόσο το παιδί όσο και τον ενήλικο, είναι να κάνουν 

κάτι επειδή εξαναγκάστηκαν. Όπως αναφέρει λοιπόν, ο σχολαστικισμός της εκπαίδευσης θεωρεί πως 

το παιδί δεν μπορεί να εργαστεί περισσότερο από σαράντα λεπτά, και ότι μετά του χρειάζεται 

δεκάλεπτο μάθημα. Όμως λέει ότι «από την πείρα μας διαπιστώνουμε -με ελάχιστες εξαιρέσεις- ότι 

αυτός ο κανόνας είναι λάθος: όταν το παιδί απασχολείται με ζωντανή μια εργασία που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του, δεν κουράζεται καθόλου και μπορεί να της αφιερώσει 2-3 ώρες ή περισσότερες αν δεν 

παρέμβαιναν οι διάφορες φυσικές ανάγκες. Στο Σχολείο Freinet τα παιδιά εργάζονται, χωρίς διακοπή 
από τις 8.30 μέχρι τις 11.30, ενώ η κούραση των παιδιών είναι αυτή που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε 

την ποιότητα μιας παιδαγωγικής.»  

 

Σταθερά 18: Σε κανένα, ούτε στο παιδί ούτε στον ενήλικα, δεν αρέσει ο έλεγχος και η τιμωρία, τα 

οποία πάντα θεωρούνται προσβολή στην αξιοπρέπεια του ατόμου, πόσο μάλλον δε όταν ασκούνται και 

δημόσια. 

Ο Freinet ξεκινάει αναφέροντας πως «από αυτή την άποψη, η διόρθωση των γραπτών και των 

ασκήσεων, όπως και η ανάγνωση των περιλήψεων, είναι πάντα αιτία ταραχής και αντίθεσης του 

παιδιού». Ο παιδαγωγός διαφωνεί με όσους ισχυρίζονται πως «πρόκειται για αναγκαίο κακό και ότι 

πρέπει οπωσδήποτε να διατάζουν και να ελέγχουν.» Αυτό είναι πάντα το επιχείρημα όσων δεν θέλουν 

«επαναστατικές πρωτοβουλίες» στο όνομα της «παράδοσης και των προνομίων της». Για το Freinet 

για να μπορέσει η παιδαγωγική να κάνει «ένα θαρραλέο βήμα», θα πρέπει να αλλάξει στάση ο 
δάσκαλος απέναντι στην εργασία του μαθητή. Δηλαδή «το παιδί στο παραδοσιακό σχολείο, θεωρείται 

εκ των πραγμάτων λειψό», ενώ «ο δάσκαλος δε βλέπει στη εργασία του παιδιού ότι καλό υπάρχει» αλλά 

αντίθετα ότι είναι κατακριτέο. Μάλιστα ο Freinet δε διστάζει να τον παρομοιάσει «με τους 

αστυφύλακες που βρίσκονται πάντα σε αναζήτηση εγκληματιών.» Ο Freinet τονίζει πως «αυτή η 

κατάσταση κατωτερότητας και λάθους είναι ουσιαστικά εξευτελιστική», ενώ τη θεωρεί ως «μία από τις 

βασικές αιτίες της σχολικής αποτυχίας και της αποστροφής που νιώθει το παιδί από νωρίς για τα 

ζητήματα του σχολείου». Όμως, αν δεν διορθώνουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των παιδιών, θα 

καταβάλλουν ποτέ προσπάθεια να καλυτερέψουν; O Freinet ζητά από τους εκπαιδευτικούς, όπως 

ακριβώς η μητέρα βλέποντας το παιδί της να κάνει τα πρώτα του βήματα, δεν το μαλώνει αλλά 

διαισθάνεται ότι προσπαθεί, έτσι πρέπει και εκείνοι όχι να διορθώνουν αλλά να βοηθούν ώστε τα 

παιδιά να πετύχουν, και να ξεπεράσουν τα όποια λάθη. Ο Freinet υπογραμμίζει πως «η βοηθητική 

στάση είναι η μόνη έγκυρη στην παιδαγωγική. Προυποθέτει όμως ότι: 
 

α) έχουμε αναθεωρήσει τις μεθόδους εργασίας μας 

β) ο σχολαστικισμός έχει δώσει τη θέση του στις φυσικές μεθόδους  

γ) τα παιδιά εργάζονται με πλήρη πρωτοβουλία, χωρίς τη αυταρχικότητα του δασκάλου.» 

 

Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος του Μοντέρνου Σχολείου; Να κάνει το παιδί να ενδιαφερθεί για την 

εργασία και τη ζωή του.  

Ο Freinet τελειώνει προτείνοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει παρατηρώντας την τάξη ή 

διαβάζοντας γραπτές μαρτυρίες σε ποιο βαθμό η παιδαγωγική Freinet το έχει καταφέρει αυτό.  

 

Σταθερά 19: Οι βαθμοί και οι κατατάξεις αποτελούν πάντα ένα λάθος. 

Σύμφωνα με το Freinet: «ο βαθμός είναι η εκτίμηση της εργασίας του παιδιού από ένα ενήλικο και θα 
είχε αξία αν ήταν αντικειμενική και δίκαιη.» Αυτό μπορεί όταν πρόκειται για κάτι απλό πχ για τις 
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τέσσερις πράξεις της αριθμητικής. Λέει όμως ότι «σε σχέση με τις πολύπλοκες εργασίες, όπου πρέπει να 

υπολογιστεί η ευφυία, η αντίληψη, ακόμα και η έννοια της συμπεριφοράς, κάθε συστηματική μέτρηση 

είναι λειψή. Μάλιστα μας λέει πως «δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν οι βαθμοί ποικίλλουν, ανάλογα με τους 

εξεταστές, που «χρησιμοποιούν ήρεμα κι ωραία τις υποδιαιρέσεις των βαθμών σαν να χειρίζονται 

χρονόμετρο.» Ο Freinet θέτει σε αμφισβήτηση αυτού του είδους τις κατατάξεις, και θεωρεί πως 

πρόκειται «για τα πιο λαθεμένα μαθηματικά, για την πιο αντι-ανθρώπινη στaτιστική.» Αν οι γονείς και 

οι εκπαιδευτικοί εμμένουν σε αυτό, είναι γιατί «στη δεδομένη κατάσταση του σχολείου και με παιδιά 
που δεν έχουν διάθεση να εργαστούν, οι βαθμοί και οι κατατάξεις παραμένουν το πιο αποτελεσματικό 

μέσο για κύρωση και άμιλλα.» Όμως ο Freinet βρίσκει σε αυτό «ένα πολύ επικίνδυνο αντιστάθμισμα.: 

«Επειδή πρέπει να βαθμολογήσουν ένα μίνιμουμ λαθών παίρνουν από την παιδαγωγική ότι μπορεί να 

μετρηθεί, πχ ένα υπολογισμό, ένα πρόβλημα, μία επανάληψη μαθήματος. Αλλά η αντίληψη, οι λειτουργίες 

της νόησης, η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, το καλλιτεχνικό, επιστημονικό, ιστορικό αισθητήριο 

δεν μπορούν να βαθμολογηθούν. Μάλιστα στο σχολείο αυτά «τα μειώνουν στο ελάχιστο και τα 

καταργούν από το πεδίο του συναγωνισμού», ενώ στις «εξετάσεις και τους διαγωνισμούς ελάχιστα 

υπολογίζονται». 

Πως μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή; 

 

«α) δίνοντας στα παιδιά τη διάθεση και ανάγκη για εργασία. 

β) δημιουργώντας υγιή άμιλλα με το συνεργατικό και κοινωνικό συναγωνισμό. 
γ) εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαγραμμάτων και διπλωμάτων που θα αντικαταστήσει την παράνομη 

χρήση των βαθμών και των κατατάξεων». 

 

 

Σταθερά 20: Να μιλάτε όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Ο Freinet λέει τα εξής: «Ματαιοπονούμε. Η παλιά παιδαγωγική μας έχει εμποτίσει τόσο καλά, που 

πάντα έχουμε την τάση να μιλάμε, να εξηγούμε, να αποδεικνύουμε, ακόμα κι όταν δεν χρειάζεται 

περισσότερο. Κάντε οικονομία στο φωνητικό σας όργανο που έχει συνηθίσει να ξεπερνάει όλους τους 

θορύβους μέχρι να φθαρεί. Μην εξηγείτε σε κάθε ευκαιρία: δε χρησιμεύει σε τίποτα. Όσο λιγότερο μιλάτε 

τόσο περισσότερο θα δράτε. Όποιος εργάζεται συνειδητά δεν μιλάει. Αλλά η αλλαγή αυτή στη 

συμπεριφορά προϋποθέτει να λάβει κανείς υπόψη του τη Σταθερά 13: Η απόκτηση γνώσεων δε γίνεται 

όπως πιστεύουμε συχνά, με τη σπουδή των νόμων και των κανόνων, αλλά με την εμπειρία. Το να 
μελετάει κάποιος πρώτα τους κανόνες και τους νόμους, στα γαλλικά, την τέχνη, τα μαθηματικά, τις 

επιστήμες, είναι σα να τοποθετεί το άροτρο πριν από τα βόδια: μορφώνεται κάποιος όχι με την εξήγηση 

και την υπόδειξη, αλλά με το πειραματικό ψηλάφισμα. Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει ακόμα την κατοχή 

υλικού και τεχνικών που επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική παιδαγωγική.» 

 

Σταθερά 21: Στο παιδί δεν αρέσει καθόλου να δουλεύει σαν μέσα σε «αγέλη», στην οποία, 

οποιοδήποτε άτομο θα πρέπει να υποτάσσεται μηχανικά (σαν ρομπότ). Αντίθετα, προτιμά την 

εξατομικευμένη ή ομαδική εργασία, μέσα όμως στα πλαίσια μιας συνεργατικής κοινότητας. 

Ο Freinet πιστεύει πως «αυτό αποτελεί την καταδίκη των σχολαστικών μεθόδων, σύμφωνα με τις οποίες 

τα παιδιά κάνουν την ίδια δουλειά και ταυτόχρονα. Ας ταξινομούν τους μαθητές σε κλάδους και τμήματα. 

Ποτέ δε θα αποκτήσουν όλοι τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες ικανότητες. Είναι τελείως παράλογο πως θα 

τους κάνει όλους να περπατούν με το ίδιο βήμα. Άλλοι εκνευρίζονται γιατί πηγαίνουν σημειωτόν ενώ 

θέλουν και μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Άλλοι αποθαρρύνονται γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν μόνοι. 
Μόνο μια μικρή μειοψηφία επωφελείται από την έτσι διευθετημένη εργασία. Αναζητήσαμε και βρήκαμε 

τη δυνατότητα που επιτρέπει στα παιδιά να εργάζονται με δικό τους ρυθμό, στα πλαίσια μιας ζωντανής 

κοινότητας. Κι αυτή ακόμα η έννοια της ομαδικής και συνεργατικής εργασίας πρέπει να επανεξεταστεί. 

Εργασία σε ομάδα ή συνεταιρισμό δε σημαίνει αναγκαστικά πως όλοι κάνουν πάντα την ίδια εργασία. 

Αντίθετα το άτομο πρέπει να διατηρήσει στο μάξιμουμ τη προσωπικότητα του, στην υπηρεσία μιας 

κοινότητας. Η νέα αυτή μορφή εργασίας έχει, από παιδαγωγική και ανθρώπινη άποψη, τη μεγαλύτερη 

σημασία.» 

 

Σταθερά 22: H τάξη και η πειθαρχία είναι αναγκαίες μέσα στη σχολική τάξη. 

O Freinet θεωρεί πως γίνεται μια παρανόηση: «πολύ συχνά πιστεύουν μερικοί ότι οι τεχνικές Freinet 

συμβιβάζονται πολύ καλά με μια αναρχική έλλειψη οργάνωσης και ότι η ελεύθερη έκφραση είναι 

συνώνυμη με την απείθεια και την τεμπελιά». (Σημ Ερευν: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τον τίτλο της 
ταινίας «Σκασιαρχείο», που μπορεί να αποπροσανατολίσει, ενώ η ταινία δεν αναφέρεται παρά στην 
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εποικοδομητική σχολική εργασία που γίνεται με όρεξη και ενδιαφέρον) O Freinet λοιπόν λέει πως 

στην πραγματικότητα «συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: ένα σύνθετο σχολείο που πρέπει να εφαρμόσει 

ταυτόχρονα διάφορες τεχνικές και στο οποίο γίνεται απόπειρα να αποφευχθεί η βάναυση αυταρχικότητα, 

έχει ακόμη ανάγκη από πολύ περισσότερη τάξη και πειθαρχία, από όση ένα σχολείο παραδοσιακό, που 

βασικός εξοπλισμός είναι τα μαθήματα και τα εγχειρίδια.» Πιστεύει πως «στην περίπτωση αυτή δεν 

μπορούμε να κινηθούμε σύμφωνα με την τυπική τάξη που μεταφράζεται σε σιωπή και σταυρωμένα χέρια, 

κάτω από την επίβλεψη του δασκάλου. Έχουμε ανάγκη από μια βαθύτερη τάξη, ενσωματωμένη στη 
συμπεριφορά και την εργασία των μαθητών, από μια πραγματική τεχνική αιτιολογημένης ζωής που θα 

έχουν θελήσει οι ίδιοι οι μαθητές». Μάλιστα συνεχίζει και αναφέρει πως «εδώ δεν έχουμε να κάνουμε 

με λόγια αλλά με δυνατότητες εφικτές για όλα τα σχολεία που θα προσανατολιστούν προς τη νέα 

εργασία.» Για το Freinet και φυσικά για την Παιδαγωγική Freinet, «η τάξη και η πειθαρχία στο 

Μοντέρνο (νέο) Σχολείο είναι η οργάνωση της εργασίας». Διότι αν εφαρμοστούν οι σύγχρονες τεχνικές 

για τη ζωντανή εργασία, τότε «τα παιδιά θα πειθαρχήσουν από μόνα τους, γιατί θέλουν να εργαστούν 

και να προοδεύσουν» σύμφωνα όμως «με κανόνες που θα τους είναι οικείοι». Κλείνοντας τη σταθερά 

αυτή ο Freinet απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς : «Τότε μόνο θα έχετε στις τάξεις σας την 

πραγματική πειθαρχία».  

  

Σταθερά 23: Οι ποινές είναι πάντα ένα λάθος. Είναι υποτιμητικές για όλους και δεν καταλήγουν ποτέ 

στον επιδιωκόμενο στόχο. Δεν είναι το πολύ παρά μια προσωρινή λύση. 

O Freinet θεωρεί πως «υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμωρία αποτελεί ανάγκη, αποτελεί τη μόνη λύση 
για τη διαφύλαξη της τάξης.» Όμως επισημαίνει πως το σφάλμα που διαπράττεται με την αγωγή του 

παιδιού στο σπίτι, γίνεται πριν παρέμβει ο δάσκαλος. Έτσι, «όταν τα παιδιά τρώνε πολύ ξύλο στην 

οικογένεια τους, σφυρηλατούν μια τεχνική ζωής από χτυπήματα και τιμωρίες» ενώ «γίνονται αναίσθητα 

σε κάθε άλλη τεχνική ζωής, η επανόρθωση είναι συνήθως φοβερά μακρόχρονη και δύσκολη.» Άρα, για 

το Freinet, «αν τα παιδιά έχουν κακο-ανατραφεί, και έχουν αποκτήσει λαθεμένες αντιλήψεις, και δεν 

έχουν συνηθίσει τη εργασία, θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ για να φτάσουν σε μια τάξη λειτουργική. Το 

σφάλμα διαπράχθηκε ανεξάρτητα από μας. Δεν πρόκειται να το διορθώσουμε διαμορφώνοντας την 

πορεία μας να είναι σύμφωνη με αυτό, αλλά δουλεύοντας για να κάνουμε την τιμωρία άχρηστη.» Στη 

συνέχεια ο παιδαγωγός μας καλεί να παρατηρήσουμε αμερόληπτα ένα παιδί που το τιμωρούν και να 

θυμηθούμε τη δική μας αντίδραση στις τιμωρίες που έχουμε υποστεί. Τονίζει το συναίσθημα 

εναντίωσης, οργής, εκδίκησης αλλά ίσως και μίσους που δημιουργείται, δεδομένου ότι πάντα 
υφίσταται το στοιχείο της ταπείνωσης ακόμη κι αν αυτή κρύβεται πίσω από μια μάσκα αυθάδειας, 

περηφάνιας και ψευτοπαλικαριάς. Εφόσον η τιμωρία είναι πάντα λάθος, κάθε φορά που καταφεύγουμε 

σε αυτή σίγουρα θα πέσουμε στην παγίδα ενός λάθος χειρισμού, ακόμα κι αν επιφανειακά φαίνεται 

πως όλα μπαίνουν σε τάξη, ακόμα κι αν δε βλέπουμε τις συνέπειες. Η μόνη λύση λοιπόν είναι να 

κάνουμε τα παιδιά να ενδιαφερθούν για την εργασία της τάξης, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη τους 

για δημιουργία, εμπλουτισμό και ζωή, ώστε να καταστούν άχρηστες οι κυρώσεις. Ο Freinet 

καταλήγει: «Δεν ισχυριζόμαστε πως είναι εύκολο πράγμα να μη τιμωρεί κανείς. Η τάξη και η πειθαρχία 

είναι απόρροια όλων των συνθηκών εργασίας μέσα στην τάξη, και οι συνθήκες αυτές είναι πολύ συχνά, 

ακόμη οι χειρότερες! Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να κρίνουμε δίκαια και να μετράμε την σπουδαιότητα 

των λαθών μας, έστω κι αν δεν μπορούμε πάντα να τα αποφύγουμε.»  

 

Σταθερά 24: H ζωή στο Νέο (μοντέρνο) Σχολείο προϋποθέτει το σχολικό «συνεταιρισμό», δηλαδή τη 
διαχείριση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού, 

των θεμάτων που άπτονται της ζωής στο σχολείο και της εργασίας.  

Ο Freinet λέει: «Ο Σχολικός Συνεταιρισμός είναι η συνέπεια των παραπάνω σταθερών» και συνεχίζει 

«Θα σκέφτεστε πως τα παιδιά δεν είναι αρκετά έμπειρα, ότι δεν έχουν ακόμη αρκετή συνείδηση των 

καθηκόντων τους, ότι δεν είναι αρκετά άνθρωποι, και ότι χρειάζεται, οπωσδήποτε να επιβάλλετε την 

ανωτερότητα και το κύρος σας. Αν πραγματικά έχετε πετάξει από πάνω σας τον παλιό δάσκαλο, θα 

αναθέσετε στο σχολικό συνεταιρισμό το μάξιμουμ της υπευθυνότητας σε σχέση με την οργάνωση της 

τάξης σας.» Όμως ο Freinet βάζει 2 προϋποθέσεις:  

1) «Η υπευθυνότητα αυτή δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά οικονομική και τεχνική. Το θέμα δεν 

είναι να συγκεντρώνουμε έσοδα και να διαχειριζόμαστε, ούτε και να παράγουμε προς όφελος 

του Συνεταιρισμού. Αυτά βέβαια όχι μόνο δεν είναι αμελητέα αλλά και αποτελούν ένα πρώτο 

βήμα. Ωστόσο δεν αποτελούν παρά μια επιμέρους αντίληψη, του συνεταιρισμού που οφείλει να 
απλώνεται σε όλη τη ζωή του σχολείου και προπάντων στο κοινωνικό και ηθικό μέρος της 

οργάνωσης. 

2) Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αρκεστεί να βλέπει τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, για να 
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αποδοκιμάζει από τα έξω τις αδυναμίες και τα λάθη. Οφείλει να μπει στο συνεταιρισμό και να 

προσπαθήσει να γίνει το καλύτερο στοιχείο του.»  

 

 

 

Σταθερά 25: H υπερφόρτωση των τάξεων είναι πάντα ένα παιδαγωγικό λάθος. 

Ας αφήσουμε το Freinet να μιλήσει: «Αν το ζήτημα είναι μόνο να διδάξουμε τα παιδιά, τότε ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών είναι ενίοτε αποδεκτό. Είναι δυνατόν να βρεθούν τεχνικές εργασίας που να επιτρέπουν, 

σχεδόν το ίδιο καλά, τις μηχανικές γνώσεις σε μια μάζα 50 παιδιών όσο και σε ένα όμιλο των δέκα. Αυτό 

προσπαθούν να αποδείξουν, όσοι μιλάνε για τις πιθανές αρετές των οπτικοακουστικών τεχνικών. 

Παρόλα αυτά όμως, η απόχτηση γνώσεων παραμένει μια δευτερεύουσα λειτουργία του σχολείου ενώ, 

αντίθετα το σημαντικό είναι η διαμόρφωση του αυριανού ανθρώπου, του ηθικού και κοινωνικού 

ανθρώπου, του συνειδητοποιημένου ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, του θαρραλέου ου σε 

ότι θα αντιμετωπίσει σαν εργαζόμενος, του ευφυούς παιδιού και ανθρώπου, του ερευνητή, δημιουργού, 

συγγραφέα, μαθηματικού, μουσικού, καλλιτέχνη.» Για να αποχτηθούν όμως αυτές οι ιδιότητες 

χρειάζεται να δοθεί σε κάποιον η δυνατότητα να εργαστεί, να δράσει κοινωνικά και ατομικά και όχι σε 

ανώνυμη ομάδα. Ο Freinet χρησιμοποιεί μια παροιμία: «Δουλεύοντας με το σίδερο γίνεσαι σιδεράς». 

Δηλαδή μόνο ζώντας και δουλεύοντας μέσα σε ένα όμιλο ή μια ομάδα μαθαίνει κανείς να ζει ομαδικά. 
Βασική προϋπόθεση λοιπόν να μην ξεπερνά μια τάξη τον αριθμό 20-25 παιδιών, ώστε το Σχολείο να 

μη γίνει ανώνυμη μάζα. 

 

Σταθερά 26: H σύγχρονη αντίληψη των μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων οδηγεί στην ανωνυμία 

τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών, και ως εκ τούτου, πάντα αποτελεί λάθος και τροχοπέδη.  

Ο Freinet λέει: «Η μεγάλη μάζα, όταν δεν είναι οργανωμένη στην υπηρεσία των ανθρώπων, όταν είναι 

απλή αντιπαράθεση ατόμων που δε συνδέονται με κανένα πνευματικό ή ψυχικό δεσμό είναι πάντα 

καταστροφική για τα άτομα αυτά. Αυτό διαπιστώνει κανείς στον αποβλακωμένο στρατό. Τα μικρά 

σχολεία με τις λιγότερες από 5-6 τάξεις διατηρούνται ακόμα σαν ένα συμπαθητικό χωριό όπου οι 

άνθρωποι γνωρίζονται και ζουν σε συνάρτηση ο ένας με τον άλλο, όπου οι δάσκαλοι μπορούν να 

συζητούν, να συμφωνούν μεταξύ τους και να παρακολουθούν όλους τους μαθητές. Πέρα από τον αριθμό 

αυτό πέφτουμε στα μεγάλα συγκροτήματα (είδος στρατώνα) όπου βασιλεύει η ανωνυμία: οι δάσκαλοι δε 

γνωρίζονται πάντα μεταξύ τους. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει κάποια κοινή σκέψη ή ασχολία που να 

τους συγκεντρώνει ή τους ενώνει. Για τα παιδιά είναι ένας επιζήμιος στρατώνας από όπου δε θα 
μπορούσε να αποβληθεί το στρατιωτικό πνεύμα. Η κατασκευή σχολείων με 5-6 τάξεις, η διάσπαση των 

μεγάλων συγκροτημάτων σε παιδαγωγικές μονάδες των 5-6 τάξεων, εμφανίζεται σαν ένα από τα μέτρα 

που πρέπει : οπωσδήποτε να παρθούν για τον εκσυγχρονισμό και την επιτυχία του σχολείου.»  

 

Σταθερά 27: Προετοιμάζουμε τη Δημοκρατία του μέλλοντος με τη Δημοκρατία στο σχολείο. Ένα 

αυταρχικό καθεστώς στο Σχολείο, δεν μπορεί να διαμορφώσει πολίτες με δημοκρατική συνείδηση.  

Σύμφωνα με το Freinet : «Αυτό είναι κάτι το τόσο φυσικό, που και μόνο η καλή θέληση, θα μπορούσε να 

επιβάλλει αυτή τη σταθερά. Οι αυταρχικές συνήθειες είναι αλίμονο, τόσο καλά αποτυπωμένες στη ζωή 

των γονιών και των δασκάλων, που σε όλα σχεδόν τα σχολεία και τις οικογένειες τα παιδιά μένουν πάντα 

ουσιαστικά ανήλικα και υποταγμένα στο κύρος των ενηλίκων. Ο πατέρας συνδικαλίζεται φυσικά, είναι 

οπαδός ή και μέλος ενός προοδευτικού πολιτικού κόμματος. Αλλά στο σπίτι του είναι πολύ συχνά ο 

κύριος που όπως στο Μεσαίωνα, δεν ανέχεται καμιά αντίρρηση στις διαταγές του. Ο δάσκαλος θεωρεί 
τον εαυτό του εξελιγμένο κοινωνικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά αλλά μέσα στην τάξη δεν ανέχεται να 

αντιταχτούν στο κύρος του. Όλα πρέπει να πηγαίνουν σύμφωνα με τον κανόνα, αν όχι σύμφωνα με τη 

ράβδο. Και έπειτα μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα παιδιά που ξεφεύγουν μια μέρα από την 

αυταρχικότητα είναι ανίκανα να αυτοκυριαρχηθούν, να σκεφτούν να δράσουν. Ότι δεν έχουν τις 

δυνατότητες να οργανωθούν και ότι το κύριο μέλημα τους, τώρα και αργότερα είναι να ξεφύγουν από την 

αυταρχικότητα.! Στον αιώνα της δημοκρατίας και ενώ όλες οι χώρες, η μία μετά την άλλη, βαδίζουν προς 

την ανεξαρτησία τους, το Σχολείο του Λαού δε θα μπορούσε να είναι παρά ένα δημοκρατικό σχολείο, 

που θα προετοιμάζει, με το παράδειγμα και τη δράση, την αληθινή δημοκρατία.»  

 

Σταθερά 28: Δεν είναι δυνατόν να διαπαιδαγωγήσουμε παρά μόνο μέσα σε κλίμα αξιοπρέπειας. Το να 
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σέβονται αμφότεροι ο ένας τον άλλον, δηλαδή και ο δάσκαλος τους μαθητές αλλά και οι μαθητές το 

δάσκαλο, αποτελεί μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την ανανέωση του Σχολείου. 

Για το Freinet «με τούτη ακριβώς την αξιοπρέπεια των καινούργιων σχέσεων που θα θεσπιστούν στα 

σχολεία θα μετρήσουμε τις πραγματικές προόδους που θα έχουμε κάνει. Ο λόγος που απευθύνεται στους 

ενήλικες έχει το ίδιο κύρος και για τις τάξεις μας: μην κάνεις στους άλλους ότι δε θέλεις να σου 

κάνουν εκείνοι.» 

 

Σταθερά 29: H αντιπαλότητα της παιδαγωγικής αντίδρασης, στοιχείο της κοινωνικής αλλά και 
πολιτικής αντίδρασης, είναι επίσης ένα δεδομένο (μια σταθερά), το οποίο θα πρέπει -αλίμονο!- να 

συνυπολογίσουμε, χωρίς να μπορούμε οι ίδιοι να το αποφύγουμε ή να το διορθώσουμε. 

«Η ανθρώπινη φύση είναι που στρογγυλοκάθεται εγωιστικά σε αυτό που είναι και αμύνεται φτάνοντας ως 

την αδικία και τη βία, ενάντια σε οποιονδήποτε σκοπεύει να ταράξει στο όνομα της προόδου, τον 

εφησυχασμό των βολεμένων ανθρώπων… Αφού θα έχετε συνειδητοποιήσει τη αλήθεια των τριάντα 

αυτών σταθερών, θα θελήσετε να διαμορφώσετε την οργάνωση της εργασίας και της τάξης σας σύμφωνα 

με τις επιταγές τους. Αλλά το παράδειγμα σας προπάντων αν πετύχει, θα αναγκάσει εκπαιδευτικούς και 

γονείς γύρω σας να επανεξετάσουν προοδευτικά τη στάση τους. Θα σας αξίζει έπαινος αν τα καταφέρετε 

αργά, μέσα από γκρίνιες, αντιρρήσεις, κριτικές και προσβολές. Το ότι τόσοι δικοί μας κατακρίθηκαν, 

κακολογήθηκαν, συκοφαντήθηκαν, το ότι συχνά κινητοποίησαν εναντίον τους τη συμμαχία του 

αρτηριοσκληρωτισμού και του συντηρητισμού αποτελεί επίσης μια σταθερά της σχολικής και κοινωνικής 

προόδου. Μην ξαφνιάζεστε. Μάθετε από πριν πως θα έχετε να λογαριαστείτε με τη σταθερά αυτή, και 

πως είναι το τίμημα των κατακτήσεων σας, και πως οι ίδιες δυσκολίες και λύπες συντροφεύουν πάντα 
στο δρόμο τους εκείνους που θέλουν να πάνε μπροστά γιατί θέλουν να είναι αληθινοί δάσκαλοι, 

θαρραλέοι διαμορφωτές ανθρώπων» (Freinet)  

 

Σταθερά 30: Υπάρχει επίσης μία σταθερά που δικαιολογεί όλους τους πειραματισμούς μας 

(ψηλαφισμούς) και επικυρώνει τη δράση μας : είναι η αισιόδοξη ελπίδα στη ζωή. 

«Όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος τόσο περισσότερο νιώθει την ανάγκη να ριψοκινδυνέψει. Τη στιγμή που 

η βάναυση αυταρχικότητα νομίζει ότι έχει ανακόψει την ορμή του, να τον που παίρνει τα κρυφά 

μονοπάτια για να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ανακτήσει το προβάδισμα. Μόνο όταν εξαιτίας 

αρρώστιας, αστικοποίησης, γήρατος ή σοβαρών σφαλμάτων στην εκπαίδευση, καταφέρνει κανείς να 

εκμηδενίσει αυτή την ελπίδα στη ζωή, η αποτυχία φαίνεται να είναι οριστική. Αυτή η ελπίδα θα είναι στη 

ψηλαφητή συνέχεια των παραπάνω Σταθερών, ο μυστηριακός μίτος της Αριάδνης που θα μας 

οδηγήσει στο μεγάλο σκοπό: τη διαμόρφωση του σημερινού ανθρώπου από το σημερινό παιδί.» 
(Freinet) 

 

4.Ποια η γνώμη σας για τον τρόπο που σχεδιάστηκε αυτό το ερωτηματολόγιο; 

Ελεύθερη Ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις και Βιβλιογραφικές αναφορές 



137 
 

                                                             
1 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας. Πρόλογος 
Elise Freinet, σελ 10 
 
2 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).Le 
maître qui apprenait aux enfants de grandir –Un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion, édition ICEM 

no 26 ΙN  Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή) 
 
3 MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.91 (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή) 
 
4 FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE.historique de l’école moderne 
(pédagogie Freinet).PARIS-  FRANCOIS MASPERO, p. 97 
 
5 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.  
Μετάφραση: Μαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.σελ.13 
 
6 MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.91 (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή) 
 
7 ΦΑΜΠΡ, Α. (1986). Το Πειραματικό Ενεργητικό Σχολείο, Μετάφραση: Κυριάκος. Σ. Κατσιμάνης, Πρόλογος: 
Γκαστόν Μιαλαρέ,  Αθήνα, Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελ 21 
 
8 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΡΕΝΕ. 
Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.  
Μετάφραση: Μαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. Σελ 15  
 
9 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Eκδ. Οδυσσέας. 
Πρόλογος Elise Freinet, σελ 20 
 
10 ΦΑΜΠΡ, Α. (1986). Το Πειραματικό Ενεργητικό Σχολείο, Μετάφραση: Κυριάκος. Σ. Κατσιμάνης, Πρόλογος: 

Γκαστόν Μιαλαρέ,  Αθήνα, Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελ.80 
 
11 ΦΑΜΠΡ, Α. (1986). Το Πειραματικό Ενεργητικό Σχολείο, Μετάφραση: Κυριάκος. Σ. Κατσιμάνης, Πρόλογος: 
Γκαστόν Μιαλαρέ,  Αθήνα, Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελ.24 
 
12 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. (1952). H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ 
ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ. σελ.258. 
 
13 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Eκδ. Οδυσσέας. Σελ. 22 
 
14ΦΑΜΠΡ, Α. (1986). Το Πειραματικό Ενεργητικό Σχολείο, Μετάφραση: Κυριάκος. Σ. Κατσιμάνης, Πρόλογος: 
Γκαστόν Μιαλαρέ,  Αθήνα, Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελ.25 
 
15 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C.SAINT LUC, F. (2005). 
Les apprentissages individualisés dans la classe coopérative, édition ICEM no 53 IN Démarrer en pédagogie 
Freinet. Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET, 

p 80 
 
16 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης:ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, 
MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια Jean Hussaye. Μετάφραση : 
Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 277 

 
17 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας.Πρόλογος 

Elise Freinet, σελ. 22 
 
18 1. MΙALARET.G (1981). Léxique- éducation, puf, p.28,120 (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον 
ερευνητή) 2. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,Μ.. (1952). H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ 

 
19 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας.Πρόλογος 
Elise Freinet, σελ 20 
 



138 
 

                                                                                                                                                                              
20 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.  
Μετάφραση: Mαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. Σελ 8-10 
 
21 FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE. historique de l’école moderne 

(pédagogie Freinet).PARIS-  FRANCOIS MASPERO.  
 
22 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Αpprendre aux enfants à explorer  les arts plastiques, édition ICEM, no 19,  Qu’ontils fait du dessin ? édition 
ICEM, no 39 ΙΝ Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE 
L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.79 
 
23 FREINET, E. (1960), l’enfant artiste, IMPRIMERIE ROBAUDY, CANNES. p.80. 

 
24 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης:ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, 
MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια Jean Hussaye. Μετάφραση : 
Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ.284 
 
25 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Tâtonnement experimental et pédagogie Freinet., édition ICEM no 35, IN Démarrer en pédagogie Freinet. 
Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η 

μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.81 
 
26 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Les  apprentissages individuels dans la classe coopérative,  édition ICEM no 53, IN  Démarrer en pédagogie 
Freinet. Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET 
(Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 78 
 
27 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 

Expression libre et Pédagogie Freinet, édition ICEM no 34, S’exprimer pour apprendre, édition ICEM no 37 IN 
Comment?.INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα 
γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.77 
 
28 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Comment?.INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα 
γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.79 
 
29 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Réhabiliter le texte libre, édition ICEM no 5, Du texte libre à l’étude de la langue, édition ICEM no 45  IN 
Comment?.INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα 
γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 79 
 
30 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.  
Μετάφραση: Mαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, σελ.10-11 

 
31 ΦΑΜΠΡ, Α. (1986). Το Πειραματικό Ενεργητικό Σχολείο, Μετάφραση: Κυριάκος. Σ. Κατσιμάνης, Πρόλογος: 
Γκαστόν Μιαλαρέ,  Αθήνα, Εκδόσεις: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, σελ. 28 
 
32 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 79 
 
33 ΦΡΕΝΕ, Σ.( 1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Eκδ.  Οδυσσέας. σελ.21 
 
34 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Le conseil dans la classe, édition ICEM no 56, Le conseil d’enfants de l’école, édition ICEM no 27 IN  Démarrer 
en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 76 
 
35 PEYRONIE, H. (2000), Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης:ROUSSEAU, PESTALOZZI, FROBEL, ROBIN, FERRER, STEINER, DEWEY, DECROLY, MONTESSORI, 

MAKARENKO, FERRIERE, COUSINET, FREINET, NEIL, ROGERS. Επιμέλεια Jean Hussaye. Μετάφραση : 
Δέσποινα Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ. 287 
 



139 
 

                                                                                                                                                                              
36 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
 Coopération et Pédagogie Freinet, édition ICEM no 33, Coopérer pour apprendre, édition ICEM no 33. IN  
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE. 
PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.77 
 
37 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 80  
 
38 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.76,82 
 
39  ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F. ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE. 
PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.80,81 
 
40 ΦΡΕΝΕ, Σ..( 1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Eκδ.   Οδυσσέας.σελ 
15,18,19. 
 
41 FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE.historique de l’école moderne 
(pédagogie Freinet).PARIS-  FRANCOIS MASPERO. p.39-40 

 
42 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
La correspondence scolaire, édition ICEM no 9 IN  Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. 
INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά 
έγινε από τον ερευνητή), p.79 
 
43 MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.91 (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή). 
p.11 

 
44 ROOSEN, A. BASTIN, G. (1992). L’ECOLE MALADE DE L’ECHEC.DE BOECK UNIVERSITE.p17,18, 82, 
117,118   
 
45 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C, SAINT LUC, F. (2005). 

Le journal scolaire, édition ICEM no10-11. IN Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. 

INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά 

έγινε από τον ερευνητή), p.77 

 
46 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.   
Μετάφραση: Mαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. Σελ  15 

 
47 ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων.  
Μετάφραση: Mαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. Σελ  11,12  
 
48 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. (1952). H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ 
ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ. σελ. 274 
 
49 FREINET, E. (1978). NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE. historique de l’école moderne 
(pédagogie Freinet). PARIS, FRANCOIS MASPERO. p.66 
 
50 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C.SAINT LUC, F. (2005).  
L’outil en pédagogie Freinet, édition ICEM no 44 IN Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. 
INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά 
έγινε από τον ερευνητή), p.77 
 
51AUFFRAND, R.(2007). ECOLES DIFFERENTES -ALTERNATIVES EDUCATIVES-CHANGEONS L’ECOLE: 
NOUS SOMMES TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION, Agence Information Enfance-Possible, Saint Ouen. (Η 
μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή) 
 
52 ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση:.Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Οδυσσέας. Πρόλογος 
Elise Freinet, σελ 10 



140 
 

                                                                                                                                                                              
 
53 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C.., SAINT LUC, F. (2005). 
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.80 
 
54 MIALARET, G. (1981). Léxique- éducation, puf, p.91 (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή). 
 
55 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005). 
La Parole du matin, édition ICEM no 54,  IN Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?.INSTITUT 
COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον 
ερευνητή), p. 76 
 
56 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  

Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 78. 
 
57 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 78,79 
 
58 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  

Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 

MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 79 

 
59 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. (1952). H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ 
ΑΓΩΓΗ. ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ. σελ.305. 
 
60 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 

MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p. 80 
 
61 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 
MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.81 
 
62 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  

Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE 

MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.81 

 
63 ASLANIAN, P. CHABRUN, C. Le MENAHEZE, F.  ΜΑΤΗIEU, A. MAZURIE, C. SAINT LUC, F. (2005).  
Pour une méthode naturelle des mathématiques, édition ICEM no 13, Entrées en maths, faire évoluer sa pratique, 
édition ICEM no 40. IN  Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi? Comment? INSTITUT COOPERATIF DE 
L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET (Η μετάφραση από τα γαλλικά έγινε από τον ερευνητή), p.81, 82 
 
64 Η μετάφραση των σταθερών έγινε από τον  ερευνητή Φωτεινό Ιωάννη, ενώ στηριχτήκαμε  και στη μετάφραση 

της Κατερίνας Δεναξά –Βενιεράτου, από το Σχολείο του Λαού (1977), εκδ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, με κάποιες αλλαγές όπου 
χρειάστηκε στη σύνταξη, στη  διατύπωση και την  απόδοση των νοημάτων. Επίσης στηριχτήκαμε σε κάποια 
σημεία και στη μετάφραση του κυρίου Νίκου Ράπτη (http://www.aegean.gr/ee/studies_enved_2_text.htm). Για το 
περιεχόμενο στη ανάλυση των Σταθερών, επίσης στηριχτήκαμε στη μετάφραση της  Κατερίνας Δεναξά –
Βενιεράτου, με μικρές αλλαγές στη διατύπωση. Όπου χρειάστηκε καταφύγαμε στο πρωτότυπο γαλλόφωνο 
κείμενο. 
 
Πηγές:  

1. ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου. Εκδ.  Οδυσσέας, σελ. 
149-189. 
2. FREINET, C. (1994). Œuvres Pédagogiques.  Tome 2. : L’école moderne française – Les dits de Mathieu – 
Méthode naturelle de lecture – Les invariants pédagogiques – Méthode naturelle de dessin – Les genèses. Editions 
du Seuil. p. 385-413. 
 
 
65 Σχετικά με την έννοια του σχολαστικισμού, στην πρωτότυπη έκδοση του 1977 διαβάζουμε  τα λόγια του Freinet  
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου : «Μια βαθιά και αποτελεσματική ανανέωση της μόρφωσης των νέων γενεών είναι 

αυτό που πρέπει να πραγματοποιήσουμε. …..Μπορούμε να πούμε ότι, παρά την επίμονη προσκόλληση σε μια 

http://www.aegean.gr/ee/studies_enved_2_text.htm


141 
 

                                                                                                                                                                              
αιωνόβια παράδοση, η βασιλεία του σχολαστικισμού έχει τελειώσει, πράγμα που δεν σημαίνει ότι εξέλιπε ο κίνδυνος 
να παραταθεί η επιθανάτια αγωνία του. Οφείλετε χωρίς καθυστέρηση, να τον αντικαταστήσετε με μία μόρφωση που 
θα αντλεί τελικά μέσα από το λαό, μέσα από τις ανάγκες του τον τρόπο της ζωής, της δράσης, της δουλειάς και της 
σκέψης του, τις βαθιές και ζωντανές ρίζες που θα εξασφαλίζουν την ισχύ του σφρίγους του. Αλλά ταυτόχρονα θα 
πρέπει να συνδέσετε τη μόρφωση αυτή με τη μεγάλη ανθρώπινη σκέψη, με ότι θετικό και αρνητικό μας έδωσε η  

πρόοδος, καθώς και με τα μεγάλα πολιτισμικά ρεύματα που μέσα από τη θρησκεία και την παράδοση άρχισαν εδώ 
και αιώνες την κίνηση προς τα μπρος. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε και να συνεχίσουμε αυτή την κίνηση.»  
ΦΡΕΝΕ, Σ. (1977). Το Σχολείο του Λαού. Μετάφραση: Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου, Εκδ.  Οδυσσέας 
 



142 
 

Περιεχόμενα 
Β Μέρους  

 Μεθοδολογία  και Παρουσίαση Έρευνας – Διατύπωση Υποθέσεων  

                       

Το Β μέρος της εργασίας παρουσιάζει την έρευνα που έγινε σχετικά με τη Διάδοση της 
Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα. Στηριχτήκαμε σε 7 εκπαιδευτικούς της Ελληνικής 
Δημόσιας Εκπαίδευσης, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας, ενώ έγινε συνέντευξη και 
από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της εταιρείας που διανέμει  στην Ελλάδα 
και προωθεί (κυρίως σε σχολεία) την προβολή της ταινίας «Σκασιαρχείο», η οποία είναι 
αναγνωρισμένη από το Συνεταιριστικό Ινστιτούτο Μοντέρνου Σχολείου και εισάγει το 
θεατή σε βασικά σημεία της Παιδαγωγικής Freinet. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
Θεσμοθετημένη Εναλλακτική Δημόσια Εκπαίδευση, ούτε δημόσια σχολεία που να 
εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη παιδαγωγική, όπως για παράδειγμα τα Σχολεία Freinet στη 
Γαλλία, αυτό που θελήσαμε να ερευνήσουμε ήταν κατά πόσον ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού 
Δημόσιου Σχολείου,  μπορεί τελικά να εφαρμόσει εναλλακτική παιδαγωγική  επιτυχώς, 
στην οποία  φυσικά εντάσσουμε και την Παιδαγωγική  Freinet. Με τον όρο Παιδαγωγική 
εννοούμε τις τεχνικές  ή πρακτικές  που εφαρμόζονται, αλλά και τη στάση των εκπαιδευτικών 
που ευνοεί την εφαρμογή τους. Επίσης, θέλουμε να διερευνήσουμε αν το γενικότερο πλαίσιο 
του σχολείου πχ γονείς, Διοίκηση, είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια εφαρμογής 
εναλλακτικής παιδαγωγικής και  αν ενισχύει ή όχι, το έργο των εκπαιδευτικών  ή τελικά όλο 
αυτό έγκειται μόνο στην πρωτοβουλία τους. Κατά συνέπεια οι Υποθέσεις Έρευνας είναι οι 
ακόλουθες δύο: 
 

Υπόθεση 1: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν Εναλλακτική Παιδαγωγική κατά το 
πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet αποτελεσματικά, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής 
Δημόσιας Εκπαίδευσης 

 

Yπόθεση 2: Η Εναλλακτική Παιδαγωγική που εφαρμόζεται κατά το πρότυπο της 
Παιδαγωγικής Freinet, στηρίζεται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, και έχει αρωγό σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το γενικότερο πλαίσιο του Σχολείου. 

 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών ακολουθήσαμε  την ποιοτική μέθοδο έρευνας. Η 
μέθοδος αυτή αποτελεί μέσο «μέτρησης» σε ποιοτικό υλικό και κυρίως κωδικοποίηση, 
ταξινόμηση και συστηματική ανάλυση στοιχείων επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), 
δηλωτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων, σχέσεων, στάσεων κτλπ1.  Αντικείμενο της ανάλυσης 
είναι  οι συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, καθώς και οι γραπτές 
απαντήσεις που εστάλησαν με βάση το ερωτηματολόγιο που δόθηκε. Ο τρόπος απάντησης, 
δηλαδή η επιλογή συνέντευξης ή η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γραπτών 
απαντήσεων, εναπόκειτο στους συμμετέχοντες. Επίσης τόσο κάποιες συνεντεύξεις, όσο και 
γραπτές απαντήσεις διανθίστηκαν από υλικό που παραχωρήθηκε από τους συμμετέχοντες και 
που συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα, καθώς παρουσιάζει, συμπληρώνει και 
τεκμηριώνει τη δράση με βάση τα λεγόμενα τους. Όλες οι συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα, 
αλλά και οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν στα πλαίσια της έρευνας συμπεριλήφθησαν 
αυτούσιες και ολόκληρες. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι επειδή θέλαμε να παρουσιάσουμε 
εκτενώς τη δράση των συμμετεχόντων και να δώσουμε χώρο στις θέσεις και τις 
απόψεις τους, καθώς οι πρακτικές και τεχνικές τους παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε 
επίπεδο έρευνας. 
 

Υπάρχουν 2 έρευνες σχετικά  με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα πλαίσια της 

διπλωματικής αυτής εργασίας. 

                                                             
1 ΜΙΧΑΛΗΣ, Γ. (2009-2010), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΑΠΘ, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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1) Η πρώτη περιλαμβάνει δύο συνεντεύξεις που έγιναν  και μία αποστολή γραπτής 
απάντησης, με βάση την ακόλουθη εκφώνηση : «Μιλήστε μας για τη σχέση σας με την 
Παιδαγωγική Freinet». Έγινε ελεύθερη ανάπτυξη από πλευράς συμμετεχόντων. 

Ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος  είναι ο μόνος μη εκπαιδευτικός στην έρευνα αυτή, αλλά σαν 
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της εταιρείας διανομής, στην οποία εργάζεται, 
είναι σε συνεχή επαφή με εκπαιδευτικούς αλλά και θεσμικές δομές της Εκπαίδευσης, τόσο λόγω 
της προβολής της ταινίας «Σκασιαρχείο» στα σχολεία, όσο και λόγω κινηματογραφικών 
εργαστηρίων επιμόρφωσης, τα οποία διευθύνει και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Η συνέντευξη μας έδωσε γενικότερα στοιχεία όχι για την εφαρμογή αλλά για τη 
διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet, κάτι όμως που μας βοήθησε να καταλάβουμε το 
γενικότερο κλίμα αποδοχής ή υποδοχής της παιδαγωγικής αυτής.   
Η δεύτερη συμμετέχουσα είναι εκπαιδευτικός.  Έδειξε την ταινία «Σκασιαρχείο» στους 
μαθητές της και στη συνέχεια μοίρασε ερωτηματολόγιο σχετικά με αυτή. Με τη συγκατάθεση 
της παρουσιάζουμε τις  ανώνυμες απαντήσεις παιδιών στο ερωτηματολόγιο που μοίρασε. 
Επίσης παραχώρησε σύντομη γραπτή παρουσίαση της επιλογής να προβληθεί η ταινία στα 
παιδιά. Η συμμετοχή της στην έρευνα βοήθησε επίσης, ώστε να γίνει κατανοητό το γενικότερο 
κλίμα αποδοχής ή υποδοχής της Παιδαγωγικής Freinet, ενώ έδωσε στοιχεία για την άποψη 
των ίδιων των παιδιών σχετικά με την παιδαγωγική αυτή, όπως παρουσιάζεται στην ταινία. 
Ο τρίτος συμμετέχων που είναι εκπαιδευτικός και ερευνητής της Παιδαγωγικής Freinet, 
μίλησε για την πρακτική  της εφαρμογή από τον ίδιο στο σχολείο στο οποίο εργάζεται, σε 
συνδυασμό και με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις που συμπληρώνουν την Παιδαγωγική Freinet, 
αλλά και το κατά πόσον το γενικότερο σχολικό πλαίσιο στηρίζει ή όχι την εφαρμογή αυτή. 
Θεωρήσαμε σκόπιμο να διανθίσουμε το κομμάτι της συνέντευξης του, που παρουσιάζεται στο 
παρόν δεύτερο μέρος της εργασίας και αφορά δηλαδή στην πρακτική εφαρμογή, με 
αποσπάσματα δημοσιευμένων κειμένων του,  στα οποία διαφαίνονται τόσο οι δράσεις στο 
σχολείο του, όσο και η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί, αλλά και η στάση στήριξης ή 
όχι  από το  γενικότερο σχολικό πλαίσιο. 
 

2) Στη συνέχεια εκτός από τους τρεις συμμετέχοντες, δόθηκε ερωτηματολόγιο σε 5 
εκπαιδευτικούς. Αυτό αποτελεί και τη δεύτερη έρευνα, κύριο σημείο εξέτασης 
σχετικά με την ερευνητική μας διεργασία. Οι απαντήσεις τους ομαδοποιήθηκαν 
γύρω από τα ερωτήματα τα οποία είχαν  τεθεί και αφορούσαν το σχολιασμό όρων του 
IΣΕΜ και της Παιδαγωγικής Freinet, αλλά και τις 30 Σταθερές του Célestin Freinet. 
Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ελεύθερα τον όρο ή στη σταθερά που ήθελαν να 
σχολιάσουν. Από τους 5 εκπαιδευτικούς οι 3 απάντησαν γραπτά και οι 2 μέσω 
συνέντευξης που απομαγνητοφωνήθηκε.  

 

Όσον αφορά την ανάλυση περιεχομένου αυτή έγινε με βάση τις 2 υποθέσεις εργασίας.  
Σχετικά με τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων, ακολουθήθηκε η μέθοδος της 
ομαδοποίησης των απαντήσεων των εκπαιδευτικών α) με βάση την ταξινόμηση των 
τεχνικών ή πρακτικών Freinet που εφαρμόζονται, αλλά και τη στάση των εκπαιδευτικών και 
β) το ρόλο του γενικότερου πλαισίου σε σχέση με την εφαρμογή των τεχνικών ή πρακτικών 
αυτών. 
1) Έτσι, γύρω από την πρώτη υπόθεση, που τέθηκε αρχικά από τον επόπτη της διπλωματικής 
κύριο Καμαρούδη2, ότι δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν Εναλλακτική 
παιδαγωγική κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, διερευνήθηκε ποιες τεχνικές 
ή πρακτικές κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet εφαρμόζονται στο δημόσιο 

                                                             
2 Η υπόθεση εργασίας τέθηκε από τον επόπτη καθηγητή κύριο Σταύρο Καμαρούδη, ενώ 
αντίστοιχα για τη γενικότερη μεθοδολογική προσέγγιση και συγγραφή της εργασίας,  έπαιξε 
πολύτιμο καθοδηγητικό ρόλο το πρόσφατα εκδοθέν σύγγραμμα του, « Ειδική Επιστημονική 
Τεχνογραφία». 
 
ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ, Σ. (2013), ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ-PORTULAN, 
Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Master 2/ΑΠΘ-LE MANS, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
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σχολείο.  Η  μεταβλητή που μελετήθηκε ήταν κατά πόσον οι τεχνικές ή πρακτικές  αυτές 
βρήκαν ανταπόκριση και επέφεραν βελτίωση τόσο στο κλίμα της τάξης όσο και την ίδια τη 
μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή κατά πόσον η εφαρμογή εναλλακτικής παιδαγωγικής κατά 
το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet ήταν αποτελεσματική. Θα πρέπει να σημειωθεί στο 
σημείο αυτό, πως καθώς δεν έχουμε τη γνώμη των παιδιών (πέρα από τις ανώνυμες απαντήσεις 
τους για την ταινία «Σκασιαρχείο» που δόθηκε από την κυρία Μπαλτούμα στο Δημοτικό 
Σχολείο Αθικίων) στηριχτήκαμε για την επαλήθευση της υπόθεσης και τα συμπεράσματα, μόνο 
στις απόψεις των  εκπαιδευτικών, ενώ λάβαμε υπόψη και τη στάση τους, στη σχολική τάξη. 
 
 
2) Αντίστοιχα, για την δεύτερη υπόθεση που βγήκε σε συνάρτηση με  την πρώτη, αλλά   και 
από τις  απαντήσεις των εκπαιδευτικών, η  μεταβλητή που μελετήθηκε  ήταν κατά πόσον το 
ευρύτερο πλαίσιο λειτουργεί θετικά ή αρνητικά σε σχέση με το έργο των 
εκπαιδευτικών. 
 
 

Όσον αφορά τον τρόπο ανάλυσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ουσιαστικά ομαδοποιήσαμε 
τη θεματική των απαντήσεων γύρω από τις υποθέσεις έρευνας και με βάση τις μεταβλητές. 
Δηλαδή στη πρώτη υπόθεση η θεματική που μας απασχόλησε αφορούσε τις τεχνικές ή 
πρακτικές που εφαρμόζονται και την αποτελεσματικότητα τους σε συνδυασμό και με τη 
στάση των εκπαιδευτικών, ενώ στη δεύτερη μας απασχόλησε ο θετικός ή αρνητικός ρόλος 
του γενικότερου πλαισίου που ενισχύει ή εμποδίζει την πρωτοβουλία των 
εκπαιδευτικών. 
 

Τέλος, όσον αφορά τα συμπεράσματα και τη δυνατότητα επαλήθευσης των υποθέσεων 
εργασίας, βγήκαν από την ανάλυση των απαντήσεων, επαγωγικά.  
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1
Η

 ΈΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET: 

«Μιλήστε μας για το Freinet και τη σχέση σας με την παιδαγωγική του» (ελεύθερη ανάπτυξη) 

 

Συνέντευξη με τον Νίκο Θεοδοσίου
1
, σκηνοθέτη, υπεύθυνο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Νεανικού Πλάνου 

(Σημείωση Ερευνητή: Στα πλαίσια της έρευνας μας θεωρήσαμε σημαντικό να συμπεριλάβουμε και 

μία συνέντευξη, με το Νίκο Θεοδοσίου. Ο κύριος Θεοδοσίου είναι εκτός των άλλων μέλος της 

παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο- Παιδαγωγικοί Ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», 

ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Νεανικού Πλάνου που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Παρότι είναι ο μόνος μη εκπαιδευτικός εκ των 7 

συνεντευξιαζόμενων στα πλαίσια της έρευνας μας για τη Διάδοση  της Παιδαγωγικής Freinet στην 

Ελλάδα, θέλουμε να συμπεριλάβουμε τη συνέντευξη μαζί του (η οποία περιλαμβάνει δύο μέρη) για 

τους εξής λόγους:  

 To Νεανικό Πλάνο, ουσιαστικά πρώτο έφερε την ταινία «Σκασιαρχείο»(1949), 

στην Ελλάδα, αγοράζοντας τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας, και από το 2003 

οργανώνει προβολές στα σχολεία, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς,  συμβάλλοντας σε 

μια πρώτη γνωριμία τους με την Παιδαγωγική Freinet, ενώ μέσα από το Φεστιβάλ 

Ολυμπίας που βρίσκεται υπό την αιγίδα του, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και τους 

νέους να παρουσιάσουν τη δημιουργικότητα τους στον τομέα του κινηματογράφου. 

 

 Ο κύριος Θεοδοσίου επίσης διευθύνει κινηματογραφικά εργαστήρια τόσο για 

μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς, προωθώντας τη χρήση του κινηματογράφου ως 

μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και διεύρυνσης της κριτικής σκέψης, κατά 

τρόπο δηλαδή παρόμοιο με τον οποίο τον χρησιμοποιούσε και ο ίδιος ο Freinet, ενώ 

ύστερα από προσωπική του αρχειακή έρευνα, γνωρίζει πολλά στοιχεία τόσο για  το 

Freinet,  όσο και για τον τρόπο με τον οποίο δούλευε ο παιδαγωγός την τεχνική του 

κινηματογράφου στο σχολείο. Κείμενο του, με πολλές εμπεριστατωμένες 

πληροφορίες  γύρω από την ταινία «Σκασιαρχείο», φιλοξενείται στα παραρτήματα.)   

Α) Πληροφορίες από αρχειακό και κινηματογραφικό υλικό για τη δράση του Célestin 

Freinet   

  Έχω σπουδάσει κινηματογράφο στην Ελλάδα για δύο χρόνια αλλά δεν ολοκλήρωσα τις 

σπουδές μου, γιατί έφυγα το διάστημα μεταξύ 1967-1974, δηλαδή όσο διήρκεσε η 

δικτατορία, για λόγους ιδεολογικής διαφωνίας, και πήγα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Στο 

διάστημα της διαμονής μου εκεί, παρακολούθησα θεωρητικά σεμιναριακά μαθήματα 

κινηματογράφου, στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο ECOLE PRATIQUE DE HAUTES 

ETUDES, στο τμήμα του Marc Ferro, Γάλλου ιστορικού, με ειδίκευση στην ιστορία της 

Σοβιετικής Ένωσης, αλλά  και την ιστορία του κινηματογράφου. Η συγκεκριμένη θεματική 

που παρακολούθησα αφορούσε το πώς ο κινηματογράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

πηγή για την ιστορική έρευνα. Επίσης παρακολούθησα τα μαθήματα του Henri Langlois, 

διευθυντή της Γαλλικής ταινιοθήκης, στο πανεπιστήμιο της Nanterre, και του Jean 

Rouche, σκηνοθέτη κοινωνιολογικών ντοκιμαντέρ. Τα μαθήματα του Jean Rouche, 

συμπεριλάμβαναν και ένα πρακτικό κομμάτι, τεχνικές λήψεις δηλαδή. Το προσωπικό μου 

συγγραφικό έργο πάντως αφορά κυρίως τη ιστορία του κινηματογράφου. Θα ήθελα να 

συμπληρώσω, πως έζησα από κοντά τα γεγονότα του Μάη 1968, η ουσία των οποίων δεν 

ήταν μόνο το φοιτητικό κίνημα αλλά οι απεργιακές κινητοποιήσεις που παρέλυσαν όλη τη 
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Γαλλία, ενώ οι ιδέες που ώθησαν τους εργάτες στις κινητοποιήσεις αυτές, σιγά σιγά 

απλώθηκαν σε όλη την γαλλική κοινωνία. 

Η σχέση μου με το Freinet, την παιδαγωγική του οποίου πραγματεύεται η ταινία  

«Σκασιαρχείο» -τα δικαιώματα προβολής  στην Ελλάδα τα έχει το Νεανικό Πλάνο- 

ξεκίνησε,  όταν σαν μέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά 

και Νέους, έψαξα παλαιότερες ταινίες με θέμα το παιδί, για να προβληθούν στο φεστιβάλ και 

έτσι ανακάλυψα πριν περίπου 15 χρόνια, το «Σκασιαρχείο». Ανακάλυψα πως υπήρχε ένα 

dvd που κυκλοφορούσε στη Γαλλία, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η ταινία και  κατάφερα 

τελικά να το αποκτήσω. Να σημειωθεί, πως η ταινία μέχρι τότε δεν είχε ποτέ προβληθεί στην 

Ελλάδα. Επίσης στο διπλό αυτό υλικό συμπεριλαμβανόταν και η ταινία, αλλά επιπλέον και 

άλλο αρχειακό υλικό, που έχει σωθεί, και φυσικά σχετίζεται με το Freinet.Έτσι στο διπλό 

αυτό dvd  περιλαμβάνεται και η πρώτη ταινία που γύρισε, ο Réné Daniel το 1927 στη 

Bρετάννη, ο πρώτος ανταποκριτής του Freinet, εκεί, δηλαδή μάλλον ο πρώτος που 

ασπάστηκε τις ιδέες του και έτσι ξεκίνησε η αλληλογραφία μεταξύ των τάξεων των δύο 

δασκάλων.2 Τα πρώτα πράγματα που ξεκίνησε ο Freinet, ήταν το τυπογραφείο στο σχολείο 

και η αλληλογραφία. Στη συνέχεια μπήκε και η τεχνική του κινηματογράφου.  Είχε 

δημιουργηθεί ένας συνεταιρισμός, μέσα από τον οποίο διακινούντο όλα τα υλικά ( μικρά 

βιβλιαράκια και άλλα έντυπα που έφτιαχναν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και ταινίες). Το σχέδιο 

τους ήταν να προβάλλουν και στα σχολεία ταινίες, καταρχάς κάποιες που ήδη γύριζε η 

εταιρία Pathé, και συγκεκριμένα επρόκειτο για  ντοκιμαντέρ και ταινίες με εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, που έδειχναν στα παιδιά3. Μάλιστα ήθελαν να ζητήσουν  από την Pathé, να 

γυρίσει και κάποιες ταινίες που θα ήθελαν αυτοί Επίσης, όταν μιλάμε για ταινίες, 

αναφερόμαστε και στις ταινίες που γυρίζανε οι ίδιοι, τις οποίες μετά αναπαραγάγανε και 

μέσω του Συνεταιρισμού4., τις διακινούσαν σε όλα τα σχολεία, με τα οποία συνεργάζονταν. 

Μία από αυτές τις ταινίες, είναι η ταινία του Réné Daniel, στην οποία οι μαθητές του, που 

βρίσκονται στην παραλία, περνούν μπροστά από την κάμερα και χαιρετούν τους 

συμμαθητές τους, με τους οποίους αλληλογραφούσαν, ενώ υπάρχουν και πλάνα με τους 

γονείς τους που ήταν ψαράδες. Ήταν θα λέγαμε, ο κινηματογράφος, ένας τρόπος για να 

γνωρίζουν τον κόσμο. Σώζονται επίσης αποσπάσματα και από το σχολείο του Freinet στη 

Vence. Για όλες αυτές τις ταινίες, τα δικαιώματα ανήκουν στο Συνεταιριστικό Ινστιτούτο 

Μοντέρνου Σχολείου (στα γαλ. ΙΣΕΜ). 

Στη συνέχεια των ερασιτεχνικών ταινιών που έκαναν, γύρισαν με τη βοήθεια του σκηνοθέτη 

Yves Allegret
5
 και μια επαγγελματική ταινία, το Τιμή και Κέρδος-η Πατάτα, (1932), που 

δείχνει πως ξεκινάει η καλλιέργεια της πατάτας, από το χωράφι του αγρότη, ενώ μέσω των 

μεσαζόντων ανεβαίνει η τιμή, και έτσι όταν φτάνει στον εργάτη στην πόλη είναι  πια πολύ 

ακριβή. Σκοπός  λοιπόν των δασκάλων που συμμετείχαν στο Συνεταιρισμό  ήταν και να 

γυριστούν ταινίες ερασιτεχνικές  για την αλληλογραφία μεταξύ των σχολείων, αλλά και 

ταινίες (με τη βοήθεια επαγγελματιών) που θα έκαναν τα παιδιά να σκέφτονται και να 

αντιληφθούν πράγματα. Μπορούμε να πούμε πάντως ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική 

ταινία, που ήταν στο στιλ των Σοβιετικών ταινιών της εποχής, είχε και κάποιο 

προπαγανδιστικό χαρακτήρα, με την έννοια όμως πως ήταν μια προπαγάνδα απέναντι στην 

ίδια την προπαγάνδα που γίνεται μέσα στο σχολείο, μέσω των βιβλίων, που δε λένε πάντα την 

αλήθεια. Ο Freinet βέβαια  –και πρέπει να υπογραμμιστεί αυτό- γνωρίζουμε, ότι  δεν έκανε ο 

ίδιος πολιτική προπαγάνδα στους μαθητές του, όμως  η τοποθέτηση του σαν άνθρωπος  ήταν 

πολιτική, ταξική και ιδεολογική, αφού  έπαιρνε το μέρος της εργατικής τάξης και των 

φτωχών της κοινωνίας, δηλαδή του λαού.  Αυτό που τον διαφοροποιεί, δηλαδή  έναντι των 
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άλλων παιδαγωγών,  που  επίσης εφάρμοζαν καινοτόμες πρακτικές στο σχολείο, ήταν πως 

εκείνος ήθελε ένα σχολείο, που θα βοηθήσει την κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας, στα 

πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικής ανατροπής με την έννοια  ότι  οδηγεί σε μια κοινωνία 

ισότητας. Αυτό όμως που τον ενδιέφερε πρωτίστως, ήταν να ανοίξει το μυαλό του παιδιού, 

ενώ η γνώση να διευρύνεται, να διαδίδεται. Γι αυτό το λόγο στο μικρό επαρχιακό σχολείο  

της Vence, τα παιδιά μέσω της αλληλογραφίας και των ταινιών, ανακάλυπταν τον κόσμο 

και διεύρυναν τους ορίζοντες τους. Με τα γραπτά κείμενα και τις ταινίες6, ήθελε τα παιδιά να 

μάθουν τον κόσμο. Όντας δηλαδή σε ένα μικρό χωριό αποκτούσαν  μέσω των ταινιών, μια 

εικόνα του όλου, μια σφαιρική  εικόνα, και δεν έμεναν προσκολλημένα στο μέρος. Η  

μάθηση λοιπόν γινόταν πιο ουσιαστική. 

Κάτι άλλο, που πρέπει να αναφερθεί, ήταν πως καθώς τον καιρό εκείνο, ήταν η περίοδος του 

μεσοπολέμου, ο κινηματογράφος δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, όσο είναι σήμερα. Επίσης, στις 

ερασιτεχνικές ταινίες που γύριζαν τα παιδιά, χρησιμοποιούσαν  τις μηχανές που έπαιρναν το  

μικρό ερασιτεχνικό φιλμ των 9,5 χιλιοστών, που ήταν αρκετά πιο φτηνό συγκριτικά, ενώ 

πολλές φορές έκαναν και προβολές στο χωριό, με μικρό αντίτιμο για να 

αυτοχρηματοδότηση των επόμενων ταινιών. Τέλος,  μέσα από το Συνεταιρισμό που είχε 

ιδρύσει ο Freinet με τη συνεργασία άλλων δασκάλων κι από άλλα μέρη της Γαλλίας, είχαν 

καταφέρει να αγοράζουν  τα υλικά (μηχανές, φιλμ κλπ) πιο φτηνά.   

Σχετικά, τώρα, με  το «Σκασιαρχείο» (1949), η οποία είναι επαγγελματική ταινία 

μυθοπλασίας και θίγει κάποιες Τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Freinet στο σχολείο, ενώ 

είναι άμεσα  εμπνευσμένη από αυτόν, (χωρίς όμως να αναφέρεται το όνομα του), και φυσικά 

θεωρείται  ταινία σύμβολο της Παιδαγωγικής Freinet  και του ΙΣΕΜ,  έχω συγκεντρώσει 

οτιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη ταινία σε ένα συνοπτικό  κείμενο, που δίνει μια 

εμπεριστατωμένη εικόνα για όλο αυτό.7 Η κόπια πάντως που έχουμε σήμερα και οι τίτλοι που 

αναφέρονται σε αυτή (όπου γίνεται αναφορά και σε άλλους παιδαγωγούς της Νέας Αγωγής: 

«το φιλμ αυτό αφιερώνεται  στους: Mme Montessori-Ιταλία, Pestalozzi-Ελβετία, Ferrière-

Ελβετία, Bakulé-Τσεχοσλοβακία, Decroly-Βέλγιο, Freinet-Γαλλία»)  είναι ο τελικός 

συμβιβασμός του Freinet με τους παραγωγούς της ταινίας γιατί αθέτησαν το συμβόλαιο που 

είχαν κάνει (αφού εξαφάνισαν οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά στον ίδιο το Freinet, κάτι 

που σήμαινε παράβαση, ακύρωση του συμβολαίου). Δηλαδή, ενώ ουσιαστικά είναι μια 

ταινία, συγκεκριμένα για το Freinet (στους  τίτλους αρχής  αναφέρεται βέβαια, πως το 

σχολικό υλικό προέρχεται από το ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ FREINET),  τελικά  αφιερώνεται συνολικά σε  όλους αυτούς 

τους παιδαγωγούς και κατά κάποιο τρόπο «θάβεται» ο Freinet, ενώ στην κριτική του  

περιοδικού «L’ Ecran français», σχετικά με την ταινία γίνεται λόγος για εφαρμογή 

«ενεργών» παιδαγωγικών μεθόδων που ονομάζονται «Μέθοδοι Montessori», κάτι που 

προκαλεί τη οργή του Freinet.  Παραγωγός της ταινίας, ήταν μια εταιρία που ελεγχόταν από 

το Κ.Κ. Γαλλίας, με το οποίο ο Freinet, έρχεται την ίδια περίοδο σε οριστική ρήξη.  Πάντως 

δεν είναι μια  ταινία ακριβώς  που μπορεί να χρησιμοποιήσει  ένας εκπαιδευτικός και να πει 

ότι εκπαιδεύεται πάνω στις μεθόδους Freinet, μάλλον μια εισαγωγική ταινία μυθοπλασίας 

που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, εκλαϊκεύοντας, κατά κάποιο τρόπο τις τεχνικές Freinet.   

Επίσης, γνωρίζουμε πως το σενάριο της ταινίας στηρίζεται σε σημειώσεις της γυναίκας του, 

Εlise Freinet, ενώ για τον ίδιο πως είχε υπογράψει το συμβόλαιο το οποίο αθετήθηκε. 

Παράλληλα δε, ξεκίνησε συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του, γιατί υπήρξε πολιτική 

διαφωνία μαζί του, δεδομένου ότι το Κ.Κ. Γαλλίας, ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, ενώ 

τέτοιες πρακτικές σαν του Freinet, όπως το τυπογραφείο ή ο κινηματογράφος, τουλάχιστο 
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για την εποχή που μιλάμε,  είναι στα πλαίσια της ελευθερίας και σπάνε τα όρια, ενώ  

έρχονται σε σύγκρουση με αυστηρά πλαίσια πχ ενός κόμματος. Ο Freinet πίστευε πως στα 

πλαίσια του καπιταλισμού, μπορεί κάποιος  να κάνει πράγματα στην εκπαίδευση κι ότι ακόμη 

κι αν δεν μπορεί να αλλάξει την εκπαιδευτική πολιτική «άνωθεν», μπορεί έστω να παλέψει 

σε όλα τα επίπεδα, και για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε ως «ρεφορμιστής» από το ΚΚ 

Γαλλίας και διαγράφηκε. Ο Freinet μπορεί να ήταν αρχικά στο ΚΚ Γαλλίας, όμως ήταν 

αυτό που λέμε «ανοιχτό μυαλό» και για το λόγο αυτό δε δίστασε, στα πλαίσια της 

Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών, να συνεργαστεί  και με ανθρώπους προερχόμενους από 

άλλες πολιτικές ομάδες (όπως αναρχικούς ή τροτσκιστές κλπ), κάτι στο οποίο ήταν 

διαμετρικά αντίθετο το ΚΚ Γαλλίας.8 Επειδή λοιπόν δεν είχαν πολιτικά επιχειρήματα, 

ξεκίνησαν μια συκοφαντική καμπάνια από την Αλγερία, από κάποιους καθηγητές που 

βρίσκονταν εκεί, λέγοντας πως ο Freinet τον καιρό του πολέμου (της Κατοχής της Γαλλίας) 

συνεργάστηκε με τους Γερμανούς και μάλιστα πως ετοιμαζόταν να πάει και στη Γερμανία. 

Μετά από αυτό ο Freinet ζήτησε από την ηγεσία του ΚΚ Γαλλίας να πάρει θέση. Όμως οι 

συκοφαντίες αυτές συνεχίστηκαν, οπότε ο Freinet, αποχώρησε τελικά από το ΚΚ Γαλλίας 

και ανέστειλε τη συνεργασία μαζί τους. Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας ο Freinet, 

ήταν ήδη μέλος, και αποχώρησε τελικά το ‘48, ενώ η ταινία βγήκε στις αίθουσες το ‘49. Η 

ταινία είχε επιτυχία, ενώ στη διάρκεια της ταινίας είναι που  κορυφώθηκε η σύγκρουση.   

Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως σαν ερευνητές  πρωτίστως είναι η ιδεολογική του και όχι η 

κομματική του τοποθέτηση, δηλαδή από ποια σκοπιά είχε τις ιδέες για ένα Νέο Σχολείο, το 

οποίο θα εκπαιδεύει πραγματικά τα παιδιά του λαού, που είναι και η πλειοψηφία,  και δεν 

θα είναι μόνο το σχολείο μιας ελίτ, η οποία προετοιμάζει τα αυριανά στελέχη των μεγάλων 

επιχειρήσεων κλπ. Αντίθετα, το σχολείο του Freinet ήταν ένα λαϊκό σχολείο, γι αυτό και το 

ιδιωτικό σχολείο που έφτιαξε όταν έφυγε από τη Δημόσια Εκπαίδευση, δεν ήταν ιδιωτικό με 

τη σημερινή έννοια. Το σχολείο του Freinet στη Vence  ήταν προλεταριακό σχολείο. 

Πήγαιναν φτωχά παιδιά που δεν πλήρωναν δίδακτρα, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός πως 

φιλοξένησε  και πάρα πολλά παιδιά από τη Ισπανία, προσφυγόπουλα. Ο Freinet, πάντως  

ήταν μαρξιστής γιατί πίστευε σε ένα καθεστώς ελευθερίας μέσα στο οποίο μπορεί να 

αναδειχτεί το άτομο και αυτό ισχύει για όλα τα άτομα. Πίστευε δηλαδή, πως κάθε 

άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και μπορεί να αναδείξει αυτή του την 

προσωπικότητα, μόνο σε ένα πλαίσιο απόλυτης ελευθερίας. Φυσικά, αυτό εξυπακούει μια 

κοινωνία, μια κοινότητα, μια συλλογικότητα,  όπου όλοι δουλεύουμε ο ένας για τον άλλον. Ο 

Freinet δεν έκανε ότι έκανε γιατί απλά ήταν καλός άνθρωπος. Το έκανε συνειδητά ότι 

έκανε. Πίστευε κάτι και το εφάρμοζε και στο σχολείο. Ο καθηγητής για το Freinet δεν 

ήταν η αυθεντία, που  τα ξέρει όλα, άρα ex cathedra να προσπαθεί να βάλει γνώσεις στους 

από κάτω. Πίστευε αντίθετα  πως όλοι μαζί και στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους 

ανακαλύπτουμε τον κόσμο και τη γνώση.  

Β) Η διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα και η ανάπτυξη 

κινηματογραφικής παιδείας στα παιδιά, μέσα από τη δράση του Νεανικού Πλάνου. 

Το Νεανικό Πλάνο (Ομάδα δημιουργών για την Οπτικοακουστική Έκφραση και 

Επικοινωνία των Νέων Ανθρώπων), είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που 

οργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, την πρώτη εβδομάδα 

Δεκεμβρίου, κάθε χρόνου, (στον Πύργο, και σε όλη την περιφέρεια του νομού Ηλείας) ενώ 

από το 2001 λειτουργεί στα ίδια πλαίσια και ένα δεύτερο φεστιβάλ, που διατηρεί φυσικά την 

αυτονομία του,  η Camera Zizanio (Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής 

Δημιουργίας), που αφορά ατομικές ή συλλογικές δημιουργίες παιδιών και νέων ανθρώπων 
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έως 20 ετών. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα είναι διαγωνιστικό, ενώ υπάρχει και το Διεθνές 

Πανόραμα  Νεανικών Ταινιών, που είναι  μη διαγωνιστικό. Παράλληλα υπάρχουν και 

άλλες δράσεις, όπως το Δίκτυο Διανομής ταινιών, (δηλαδή αγοράζουμε τα πνευματικά 

δικαιώματα ταινιών-όπως το «Σκασιαρχείο» και προωθούμε την προβολή τους ), εκδόσεις 

και φυσικά προβολή ταινιών στα σχολεία. Όσον αφορά τις συμμετοχές στο φεστιβάλ 

ταινιών πάντως, στις πιο μικρές ηλικίες (δηλαδή από 4 χρονών! και παιδιών νηπιαγωγείων) 

είναι πιο πολύ συλλογικές ενώ στους  εφήβους και τους νέους έχουμε και αρκετές ατομικές 

συμμετοχές. Η θεματική των ταινιών δεν παρουσιάζει σταθερότητα αλλά επηρεάζεται από 

καμπάνιες του Υπουργείου Παιδείας πχ για το περιβάλλον ή τη σχολική βία. Το μεγαλύτερο 

κομμάτι των δημιουργιών έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ οι δημιουργίες των 

εφήβων έχουν συχνά χαρακτήρα πιο προσωπικό και σε άμεση σχέση με την ίδια τους τη 

ζωή. Οι συλλογικές δημιουργίες των σχολείων είναι πιο πολύ κατευθυνόμενες από τους 

εκπαιδευτικούς. Πάντως, η δημιουργικότητα μέσω του κινηματογράφου είναι κάτι που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη οπτικοακουστικής παιδείας, ενώ το κόστος πλέον είναι σχεδόν 

μηδαμινό. 

Η περίοδος που ανακάλυψα το «Σκασιαρχείο», προ 15 ετών συνέπεσε με αυτό που είχαμε 

ξεκινήσει στο Νεανικό Πλάνο. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο οργανώναμε το Φεστιβάλ 

Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, και αναζητούσαμε ταινίες «ποιοτικές» -και έχοντας για 

θεματική τους: O Κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών και των νέων- ενώ παράλληλα 

επιδιώκαμε το φεστιβάλ να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, στον τομέα των 

οπτικοακουστικών. Τα οπτικοακουστικά έτσι κι αλλιώς  δεν είναι κάτι καινούργιο στη 

σημερινή κοινωνία, (σε σχέση με την εποχή πχ που έδρασε ο Freinet, παρόλο που το είχε 

προβλέψει αυτό  και χρησιμοποίησε τα μέσα αυτά στην αρχική τους μορφή πάρα πολύ9), 

όπου ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά, ενώ η τηλεόραση είναι πια στα σπίτια όλων των 

ανθρώπων, χρόνια τώρα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πλέον με τις βιντεοκάμερες να 

δημιουργήσει κάποιος.  Δηλαδή, αφενός υπάρχει ένας βομβαρδισμός  εικόνων και 

οπτικοακουστικών προγραμμάτων, που έρχεται και μέσα στο σπίτι του καθένα  πλέον, ενώ 

αυτό το μέσο επειδή είναι φτηνό και εύχρηστο, μπορείς να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να 

δημιουργήσει. Αυτός είναι ο καινούργιος κόσμος της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Φυσικά, 

εδώ και μια εικοσαετία προστέθηκε και το ιντερνέτ, κάτι που σημαίνει πως δίνεται σε όλους 

μια ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα διακίνησης αυτού του υλικού που παράγεται και με 

μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με παλιότερα. 

Αυτό που θέλαμε εμείς, είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ, να εντάξουμε και το παιδαγωγικό 

κομμάτι, που σε πρώτη φάση ήταν τα παιδιά να μάθουνε να διαβάζουνε την κινούμενη εικόνα, 

να μπορούν να γίνονται κριτές, να μην είναι διάβουλοι θεατές, δηλαδή αυτοί που εισπράττουν 

το εκπεμπόμενο σήμα και μήνυμα, από την τηλεόραση και μένουν στο ρόλο του καταναλωτή, 

επειδή αυτό που έρχεται ή που εκπέμπεται από την τηλεόραση δεν είναι πάντα καλόβουλο, 

αφού κάποιοι το κατασκευάζουν, κάποιοι το προβάλλουν και σε κάτι αποσκοπούν (πχ 

οικονομικά συμφέροντα, δηλαδή να σου πουλήσουν ένα προϊόν, -το πιο απλό, ή το πιο 

σύνθετο να σου υποβάλλουν πολιτικές ιδέες). Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να κάνουμε 

θεατές σκεπτόμενους και υποψιασμένους. Αυτό μπορείς να το καταφέρεις μόνο όταν 

δείχνεις σε κάποιον πως κατασκευάζεται κάτι, γιατί αν ξέρει πως κατασκευάζεται κάτι 

τότε μπορεί και να το αναλύσει. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους  

ξεκίνησε, πάντως  με πρωτοβουλία του Δημήτρη Σπύρου το 1997, ο οποίος είναι και 

καλλιτεχνικός διευθυντής. 
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Όσον αφορά την ανακάλυψη της ταινίας «Σκασιαρχείο», στα πλαίσια του φεστιβάλ, αυτό 

που είναι ενδιαφέρον είναι πως ανακαλύπτοντας την ταινία, παράλληλα μαθαίνουμε και για 

το Freinet. Αυτό που εντυπωσιάζει φυσικά στο Freinet, είναι πως είναι ο πρώτος που 

εισήγαγε τον κινηματογράφο στο σχολείο και ως μέσο επικοινωνίας από τους ίδιους τους 

μαθητές, μέσω των ερασιτεχνικών ταινιών που γύριζαν αλλά και ως μέσο ανάπτυξης της 

κριτικής ανάλυσης, μέσω των επαγγελματικών ταινιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Κάτι αντίστοιχο ξεκινήσαμε να κάνουμε κι εμείς.10 Θέλαμε καταρχάς να μπορούν  τα παιδιά 

να αποσυνθέσουν μια ταινία, όπως όταν διδάσκονται το μάθημα της γλώσσας (πχ αναλύουν 

ένα λογοτεχνικό έργο και βλέπουν τι  διαφορετικό μπορεί να έχει ένα λογοτέχνημα από ένα 

άρθρο μιας εφημερίδας ή ένα δημοσιογραφικό κείμενο, που αν και τα δύο αποτελούν είδη 

γραπτού λόγου, πρόκειται για άλλη ποιότητα λόγου). Στη συνέχεια, όμως για να μπορεί  να 

καταλάβει το παιδί  μια κινηματογραφική ταινία, δηλαδή να δει πως χρησιμοποιείται αυτή η 

γλώσσα, ο καλύτερος τρόπος είναι να πάρει το ίδιο την κάμερα στα χέρια του. Έτσι 

μπήκαμε στη διαδικασία να οργανώνουμε μικρά εργαστήρια.  

Ο Freinet είναι ο πρώτος που έβαλε με αυτό το δημιουργικό τρόπο  τον κινηματογράφο 

στο σχολείο (αφού τα παιδιά ήδη από το 1927) δημιουργούσαν και ταινίες, μικρά 

φιλμάκια για να αλληλογραφούν με άλλα σχολεία και να στέλνουν εικόνες. Μάλιστα, 

είναι πολύ πιθανό  ο Freinet να μιμήθηκε κατά ένα μέρος, στο θέμα του κινηματογράφου, 

κάτι που  έκαναν οι Σοβιετικοί. Δηλαδή υπήρχε ένα τραίνο πλήρως εξοπλισμένο με 

κινηματογραφικές μηχανές αλλά και εργαστήρια, που πήγαινε σε επαρχίες της Ρωσίας, 

απομακρυσμένες, και το συνεργείο γύριζε ταινίες με τους ανθρώπους εκεί, τις οποίες  

επεξεργάζονταν στα κινητά εργαστήρια, ώστε να γίνεται  αμέσως μετά επί τόπου  προβολή 

και οι άνθρωποι της περιοχής  να βλέπουν αυτό που είχε γυριστεί, να συζητούν πάνω σε 

αυτό, να μαθαίνουν. Αυτήν την έννοια είχαν  περίπου και οι ταινίες που έκανε και ο  Freinet 

με τα παιδιά: γνωρίζω τον κόσμο, αλλά και κάνω ένα είδος αυτό-παρατήρησης 

(παρατηρώ τη δράση μου).  Ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο επίσης με το οποίο μπορείς να 

έλθεις σε επαφή με τις πλατιές μάζες και να τις διαπαιδαγωγήσεις, καθώς έχεις τη 

δυνατότητα της αναπαραγωγής. Ο κινηματογράφος έχει μια μοναδική δυναμική, γι αυτό και 

θεωρήθηκε μια πολύ σημαντική τέχνη. Ο Freinet φυσικά το είχε από πολύ νωρίς αντιληφθεί 

και ο ίδιος αυτό, αλλά αν ξεκίνησε μόλις το 1927να γυρίζει ταινίες,  είναι γιατί περίπου τότε 

(το 1925), η Pathé κυκλοφόρησε αυτές τις μικρές εύχρηστες μηχανές, τις οποίες μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, ενώ ήταν και οικονομικές. Πιο πριν, είχε ξεκινήσει το 

τυπογραφείο που επίσης ενέπλεκε τη δημιουργικότητα των παιδιών, αλλά στοίχιζε φυσικά 

λιγότερο.  

Ανακαλύπτοντας λοιπόν το «Σκασιαρχείο», φάνηκε πως υπήρχε μια διπλή χρησιμότητα για 

μας. Αφενός, η ταινία μπορούσε να προβληθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, αφετέρου o 

τρόπος που ο ίδιος Freinet χρησιμοποιούσε τον κινηματογράφο στο σχολείο, ταυτιζόταν με 

αυτό που κάναμε εμείς. Από τη στιγμή λοιπόν που εντοπίσαμε την ταινία,  πέρασε ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έπρεπε να βρούμε ποιος έχει τα πνευματικά 

δικαιώματα και να τα αποκτήσουμε, ώστε να φέρουμε την ταινία στην Ελλάδα,  προκειμένου 

να οργανώσουμε προβολές. Η ταινία αυτή βέβαια δεν μπορούσε να ενταχθεί στο φεστιβάλ, 

καθώς στο φεστιβάλ παίζονται καινούργιες ταινίες. Επειδή όμως  μας ενδιέφερε πολύ, 

εντάξαμε την προβολή σε παράλληλο δίκτυο που οργανώσαμε, όπου αγοράζουμε τα 

δικαιώματα κάποιων ταινιών και προωθούμε τα δικαιώματα για μαθητές σχολείων. Αυτή η 

ταινία λοιπόν ανήκει στην ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, για προβολές στα σχολεία και 

εκπαιδευτικούς. Οι προβολές για τα παιδιά γίνονται στη διάρκεια της σχολικής ημέρας, 
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αφού από το Υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται τα παιδιά να παρακολουθούν θέατρο, 

κινηματογράφο κτλπ. Αυτό γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ η ταινία είτε 

ενοικιάζεται στο σχολείο είτε τα παιδιά απλά πληρώνουν ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο. (Η 

εταιρία που οργανώνει το Φεστιβάλ Ολυμπίας, το Νεανικό Πλάνο, έχει το δίκτυο διανομής 

της ταινίας στα σχολεία και αλλού).  

Οι προβολές της ταινίας «Σκασιαρχείο», ξεκίνησαν  για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μόλις τα 

τελευταία δέκα χρόνια (από τo 2003 περίπου και μετά), ενώ συχνά συνοδεύονται από 

σχετικές συζητήσεις με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από σεμινάρια ενίοτε. 

(Υπάρχει επίσης και μία ελληνική ταινία του Δημήτρη Σπύρου, «ο Ψύλλος»(1990) με θέμα  

τη κατασκευή μιας χειρόγραφης εφημερίδας, με αυτό τον τίτλο,  που συντάσσει και εκδίδει 

ένας δωδεκάχρονος μαθητής, σ' ένα απομονωμένο χωριό της ορεινής Ολυμπίας, τον οποίο 

κανείς πια δεν τον φωνάζει με τ' όνομά του, αλλά τον αποκαλούν "Ψύλλο",11η οποία επίσης 

ανήκει στο Νεανικό Πλάνο και προβάλλεται στα σχολεία, ενώ υπάρχει ένας έμμεσος 

συσχετισμός και με το Freinet, και την Τεχνική της Σχολικής Εφημερίδας που 

χρησιμοποιούσε. -προφανώς βέβαια, το παιδί αυτό στο μικρό ελληνικό ορεινό χωριό, αφού 

πρόκειται για πραγματική ιστορία, είναι πολύ δύσκολο να γνώριζε το Freinet και τις 

πρακτικές του.) Πάντως, καμιά άλλη εταιρία διανομής δεν ενδιαφέρθηκε για τη προβολή της 

ταινίας «Σκασιαρχείο», πριν το Νεανικό Πλάνο, αφού παρουσιάζει εκπαιδευτικό και όχι 

εμπορικό ενδιαφέρον.  

Πιστεύω επίσης, πως αυτό που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς, είναι πως αναδεικνύει τον 

καθοριστικό ρόλο του δασκάλου, διότι με βάση το σύστημα της Εκπαίδευσης, παρατηρείται 

μια συνεχής υποβάθμιση του ρόλου του δασκάλου και ενός περιορισμού του σε αυτόν μόνο 

του διεκπεραιωτή. Καθώς η ταινία δίνει μια άλλη προσέγγιση στο ρόλο του δασκάλου,  

αυτό είναι που  ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, ενώ οπωσδήποτε τους προσδίδει και 

θάρρος πως κάτι μπορούν να κάνουν. Ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί απλά πιόνι. Είναι ένας 

άνθρωπος με γνώσεις, ιδέες κλπ, τις οποίες μπορεί να μεταφέρει στα παιδιά. Αυτό είναι και 

το σημείο που πραγματικά ενθουσιάζει τους εκπαιδευτικούς και τους αρέσει πολύ η ταινία, 

ενώ οι περισσότεροι αγνοούν το Freinet και έτσι δίνεται αφορμή να  πάρουν μια πρώτη ιδέα 

για την παιδαγωγική του. Το παιδί από την άλλη, βλέποντας την ταινία αντιλαμβάνεται πως 

δεν είναι υποχρεωμένο απλά να αποστηθίζει κάποια πράγματα που του δίνουν, ή να τα μάθει 

«απ’ έξω» για να πάει στις εξετάσεις να τα γράψει, αλλά ότι μπορεί να αποκτήσει γνώσεις 

με τρόπο ουσιαστικό αλλά και ελεύθερο, χωρίς να καταπιέζεται. Μέσα από τη γνώση,  το 

παιδί γίνεται ενεργός πολίτης, ενώ όταν δημιουργεί κάτι μπορεί κατόπιν να το 

επικοινωνήσει και στους άλλους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο στόχος του Τυπογραφείου του 

Freinet: το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα. 

Θα κλείσω  αναφερόμενος γενικότερα  στη δράση  πάλι του Νεανικού Πλάνου. Όταν 

ξεκίνησε η Camera Zizanio, το 2001  αναγκαστικά έγινε άνοιγμα, ώστε να συμπεριληφθούν 

Ευρωπαϊκές ταινίες, αφού δεν υπήρχε επαρκής αριθμός Ελληνικών συμμετοχών(5 ή 6 

μόνο). Με την πάροδο του χρόνου όμως και λόγω της ύπαρξης του φεστιβάλ, άρχισε να 

αναπτύσσεται ο δημιουργικός τομέας μέσα στα σχολεία και πολλαπλασιάστηκαν οι 

υποψηφιότητες και συμμετοχές ( 190 ταινίες μόνο από Ελλάδα). Αυτό σημαίνει πως έχει 

εξαπλωθεί αρκετά. Αυτό δε γίνεται στη βάση κάποιου προγράμματος από τη μεριά του 

Υπουργείου Παιδείας, αλλά έγκειται στην ατομική πρωτοβουλία κάποιων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν κάτι μαζί με τα παιδιά. Επίσης, 

υπάρχει ενίοτε και συμμετοχή ή στήριξη του Συλλόγου Γονέων, ανάλογα όμως με την 

περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. Εν πολλοίς, οι προβολές του «Σκασιαρχείου» ή τα 
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σεμινάρια κινηματογραφικής παιδείας εξαρτώνται από την πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών και μόνο. Στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης, δε βλέπουμε να υπάρχει 

κινηματογραφική παιδεία στην Ελλάδα. Όμως για κάτι τέτοιο ή πχ για το όραμα του Freinet 

για ένα σχολείο δημιουργικό, χρειάζεται καταρχάς να υπάρχει υποδομή αλλά και ειδικά 

καταρτισμένοι εκπαιδευτικά  άνθρωποι. Σίγουρα βέβαια, η προβολή του «Σκασιαρχείου» 

έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς που την είδαν και είναι πάρα πολύ θετικοί 

στο θέμα της μάθησης μέσω της δημιουργίας, ενώ φυσικά και  ευνοεί τη διάθεση τους 

για ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα παιδιά. Όμως έγκειται στον εκπαιδευτικό πως 

θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν κάτι, αλλά κι αυτό το κάτι να πάει και 

παραπέρα και να το δούμε κι εμείς. Μπορεί να γίνονται δηλαδή και πράγματα που δεν 

φτάνουν όμως  στο φεστιβάλ. Πάντως, σίγουρα η πηγή της γνώσης βρίσκεται έξω από  το 

σχολείο!  

                                                             
1 Νίκος Θεοδοσίου: Συγγραφέας, σκηνοθέτης.  Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα και το Παρίσι. Το 
συγγραφικό έργο του εκτείνεται από τη λογοτεχνία ως την ιστορική έρευνα με ιδιαίτερη προσήλωση στην ιστορία 
των κινηματογράφων στην Ελλάδα. Στον κινηματογράφο είναι προσανατολισμένος στην σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ 
με πολλές συμμετοχές σε Φεστιβάλ. Έχει επεξεργαστεί και κατευθύνει εκπαιδευτικά προγράμματα 
κινηματογράφου για παιδιά, έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά συνέδρια με θέμα την οπτικοακουστική παιδεία των 

νέων, δημοσιεύσεις σε περιοδικά κι έχει καθοδηγήσει κινηματογραφικά εργαστήρια, στην  Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Είναι  ιδρυτικό μέλος του Νεανικού Πλάνου (Ομάδα δημιουργών για την Οπτικοακουστική 

Έκφραση  και Επικοινωνία των νέων ανθρώπων), μέλος της τριμελούς γραμματείας του Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, από την ίδρυσή του το 1997, καλλιτεχνικός διευθυντής της 
Camera Zizanio (Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας), από την ίδρυσή της το 
2001, μέλος του Media Education Centre στο Βελιγράδι, μέλος από το 2014 στην άτυπη  Παιδαγωγική ομάδα 

«Το σκασιαρχείο»- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας. 
(http://skasiarxeio.wordpress.com/) 

Σπουδές:  
Σπουδές κινηματογράφου στην Ανωτάτη Σχολή Κινηματογράφου – Ιωαννίδη (στην Αθήνα) που διακόπηκαν 
βίαια το 1967, στο τρίτο έτος, με τον ερχομό της Δικτατορίας.Από τότε, για λόγους ιδεολογίας, δεν αποκτήθηκε 
κανένας τίτλος από τις σπουδές, στην αναγκαστική παραμονή στο Παρίσι, την περίοδο 1970-74 και 
συγκεκριμένα: 
- στην Ecole Pratiques des Autes Etudes και στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ με καθηγητή τον σκηνοθέτη-
εθνολόγο Jean Rouch (εθνολογικό ντοκιμαντέρ). Βοηθός καθηγητή ο Κώστας Φωτεινός. 
- στην Ecole Pratiques des Autes Etudes με καθηγητή τον Marc Ferro (Κινηματογράφος και Κοινωνία).  

Εκπαιδευτικό Διδακτικό έργο: 

•Σχεδιασμός και οργάνωση (μαζί με τον Δημήτρη Σπύρου) του προγράμματος “Εκφράζομαι με εικόνες και 

ήχους” – ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στον κινηματογράφο για εφήβους που εφαρμόζεται από το 
1998 μέχρι σήμερα σε συνεργασία με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Οργάνωση και διεύθυνση των κινηματογραφικών εργαστηρίων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας για παιδιά και Νέους από το 2001 μέχρι σήμερα. 
•Οργάνωση και διεύθυνση κινηματογραφικών εργαστηρίων στην Κύπρο το 2006 σε συνεργασία με το Διεθνές 

Φεστιβάλ Παιδικού Κινηματογράφου Κύπρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

Κύπρου. 
•Συμμετοχή στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αρχή 2005) με 
αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Διδασκαλία του 
μάθημα: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση του πρώτου Καλοκαιρινού Κινηματογραφικού Εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 ως τις 8 Ιουλίου 2006 στο Κατάκωλο 
Ηλείας. (Αντίστοιχα εργαστήρια σχεδιάζονται με το Υπουργείο Παιδείας για όλη τη χώρα). 
•Διεύθυνση κινηματογραφικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς οργανωμένων από το Δίκτυο για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση (Σπέτσες 2008), και το Κινηματογραφικό Εργαστήριο Καρδίτσας (Λίμνη Πλαστήρα 2009). 
•Εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Παρίσι, Χάβρη, Σεούλ, Αθήνα, Ρέθυμνο, 
Κοζάνη, Σέρρες, Καστοριά, Μεσολόγγι, Δράμα, Βόλο κλπ).  
 •Σκηνοθετική καθοδήγηση σε δεκάδες ταινίες που γυρίστηκαν από παιδιά σε κινηματογραφικά εργαστήρια από 
το 1998 μέχρι σήμερα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία. 
 
(Σημείωση του ερευνητή : Aπό το πολύ πλούσιο συγγραφικό, λογοτεχνικό και σκηνοθετικό έργο του κυρίου 
Θεοδοσίου, παρουσιάζουμε  στο βιογραφικό του μόνο ότι θεωρούμε πως σχετίζεται,  με τη συνέντευξη αυτή. Για 

περεταίρω πληροφορίες: http://theodosiou.wordpress.com /)   
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2 Σύμφωνα με έρευνα του συνεντευξιαζόμενου :  
«Τον Αύγουστο 1927 στο συνέδριο των συνδρομητών του "τυπογραφείου στο σχολείο" που έγινε στην Tours ο 
Φρενέ παρουσιάζει δυο μικρές ταινίες, προφανώς τρίλεπτες, στα 9,5 mm: 
1. Les eleves de Bars-sur-Loup au travail (που γύρισε ο ίδιος ο Φρενέ και έδειχνε τους μαθητές του να  
συνθέτουν και να τυπώνουν τα κείμενά τους σε ένα πρόχειρο τυπογραφείο.) 

2.μια ταινία από το σχολείο του Camblanes (που γύρισε ο Remy Boyau  και παρουσιάζει σκηνές από τη σχολική 
ζωή και τον τρύγο στην περιοχή.  
Καμία από αυτές τις δυο ταινίες δεν σώθηκε αλλά δόθηκε η αφορμή να δημιουργηθεί η Cinemathèque 

Coopérative de l' enseignement laic (27 Οκτώβρη 1927) Σώθηκε όμως η ταινία που γύρισε το Ιούλιο του 1927 ο 
Ρενέ Ντανιέλ, ένας από τους πρώτους συνδρομητές του τυπογραφείου στο σχολείο.» 
 
3 Ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος επίσης αναφέρει σε άλλη έρευνα του: «Η ταινιοθήκη αναπτύσσει μια εξαιρετική 
δυναμική. Έχει στην κατοχή της όλες τις εκπαιδευτικές ταινίες της Πατέ που κυκλοφορούν στα 9,5 χιλιοστά τις 

οποίες νοικιάζει στους εκπαιδευτικούς - συνδρομητές του συνεταιρισμού. Τα σχολεία με τη σειρά τους 
οργανώνουν προβολές: 
1. Προβολές στην τάξη. 
2. Προβολές δημόσιες για τους κατοίκους των χωριών 
 
Στις δημόσιες προβολές δεν υπήρχε εισιτήριο αλλά οι θεατές πλήρωναν στην έξοδο 
Τον Αύγουστο του 1928, στο συνέδριο του Παρισιού ενώνονται τα δυο συνεταιριστικά εγχειρήματα Ταινιοθήκη 
και Τυπογραφείο στο σχολείο (που περιλαμβάνει τυπογραφείο, εκδόσεις, ραδιόφωνο, δίσκοι) και δημιουργείται ο 
Συνεταιρισμός της Λαϊκής Παιδείας (Cooperative de l' enseignement laic - CEL)» 

 
4  Σύμφωνα με έρευνα του ίδιου του συνεντευξιαζόμενου ερευνητή : 

 
Η δράση του συνεταιρισμού CEL περιελάμβανε  

1. Την προβολή ταινιών της εταιρίας Pâté. 

2. Την  Προβολή ταινιών που γυρίζουν οι ίδιοι. 

Το κίνημα του συνεταιρισμού αποχτά μια μεγάλη δυναμική. Μερικά στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των 
ταινιών: 

1. Το 1928 αποστέλλονται 7905 ταινίες (τρίλεπτες) σε 540 αποστολές. 

2. Το 1929,  16.111 ταινίες και 193 μπομπίνες των 100 μέτρων 

 
Όμως, Ο Φρενέ και το κίνημά του διαπιστώνουν ότι υπάρχουν οι εξής  περιορισμοί: 
1. Ο περιορισμένος εκπαιδευτικός χαρακτήρας των ταινιών Πατέ 
2. Ο περιορισμένος χαρακτήρας και η χαμηλή ποιότητα των ταινιών που γυρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Ελάχιστοι 
άλλωστε τολμούν να μπουν στο παιχνίδι. 
Ο περιορισμός των ταινιών Πατέ, όπως επεσήμαναν διάφοροι συνδρομητές βρίσκονταν κυρίως στο ότι δεν είχαν 
κοινωνικό χαρακτήρα (προλεταριακό, όπως έλεγαν τότε)Για την βελτίωση των ταινιών του κινήματος προτείνεται 
η συνεργασία με επαγγελματίες.Ήδη από τον Ιούνιο του 1928 ο Φρενέ έγραφε στο "L' Ecole Emancipee": "Δεν 

θέλουμε αιωνίως να βρισκόμαστε εξαρτημένοι από τις  εταιρίες παραγωγής. Πρέπει να παράγουμε οι ίδιοι τις ταινίες 
μας, και να δείξουμε έτσι στους παραγωγούς αυτό που επιθυμούμε."  
 
5 Σύμφωνα με έρευνα του ίδιου:  «Το 1931 ιδρύουν ομάδες "κινηματογραφιστών" και απευθύνονται σε 

επαγγελματίες. Η πρώτη επαφή με αυτούς είναι αρνητική. Οι επαγγελματίες που δεν έχουν οικονομικό όφελος, 
δεν ενδιαφέρονται. Έρχονται σε επαφή την Ομάδα Οκτώβρη (θεατρική ομάδα αριστερής κατεύθυνσης, θα λέγαμε 
σήμερα, afin de diffuser les idées marxistes auprès du peuple, έλεγαν τότε). Ο νεαρός κινηματογραφιστής που 
δέχεται να βοηθήσει είναι ο Yves Allegret. Αποφασίζουν να γυρίσουν μια ταινία που να υποδεικνύει το 
μηχανισμό του κέρδους. Έτσι θα δημιουργηθεί το "Τιμή και Κέρδος". Με ελάχιστα τεχνικά μέσα λόγω 
περιορισμένου προϋπολογισμού. Η ταινία τελειώνει το 1932 και παρουσιάζεται από τον Yves Allegret τον 

Αύγουστο στο Μπορντώ στο συνέδριο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών σαν ένα «προλεταριακό»  
ντοκιμαντέρ για τους μαθητές των σχολείων. 
Γράφουν στο τεύχος 1, Οκτώβρης 1932, του περιοδικό  L'Educateur Prolétarien: 

 
"Τι είναι λοιπόν η ταινία Τιμή και κέρδος για την οποία τολμάμε να κάνουμε μια τόσο ευθεία διαφήμιση; Το παιδί 
μας, κατ αρχήν; Σίγουρα να, αλλά δε φτάνει. Είναι μια ταινία στοιχειώδης, αλλά πολύ καθαρά, η πρώτη του είδους 
της στη Γαλλία. Δεν έχει πλοκή λιγότερο ή περισσότερο ρομαντική, αλλά τη ζωή. Δεν έχει επαγγελματίες ηθοποιούς ή 
βεντέτες αλλά ανθρώπους ηθοποιούς στην καθημερινή εργασία και δράση. Να κάτι το οποίο δεν είναι αμελητέο στην 

πορεία για έναν κινηματογράφο λαϊκό και ανθρωπιστικό.» 
 
Όσον αφορά την αισθητική της είναι προφανής η επιρροή του σοβιετικού κινηματογράφου, κάτι που μάλλον 
επιδιώχθηκε. Η ταινία έχει γυριστεί στο επαγγελματικό φορμά των 35 χιλιοστών. Είναι βωβή για λόγους κόστους 
προφανώς. Έχει μήκος 550 μέτρα (έτσι μέτραγαν τις βωβές ταινίες) Το σχέδιο είναι να κυκλοφορήσει σε αντίτυπα 
των 9,5 χιλιοστών και να πάει παντού.» 
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6  Ο συνεντευξιαζόμενος- ερευνητής αναφέρει για το διαγωνισμό σεναρίου που εισήγαγε ο Γάλλος παιδαγωγός τα 

λόγια του ίδιου του Freinet : «Αφού ξεκινήσαμε δεν πρέπει να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου και μπορούμε, 
από τώρα, να πάρουμε θέσεις για το μέλλον. Γι αυτό λοιπόν ξεκινάμε διαγωνισμό σεναρίου που είναι ανοιχτός σε 
όλους τους συνεταιριστές και τους μαθητές τους. Πρόκειται για τη δημιουργία: 
 
1. Εκπαιδευτικών ταινιών πρωτοβάθμιας που θα χωράνε σε μια μπομπίνα φιλμ Pathe Baby των 20 μέτρων, μαζί με 
τους τίτλους. 
2. Ψυχαγωγικών και κοινωνικών ταινιών μάξιμουμ 1.000 μέτρων σε φιλμ 35 χιλ. ή 4.000 μέτρων σε Pathe Baby 

 
Η επιλογή των θεμάτων είναι ελεύθερη. Ο μόνος όρος είναι οι ταινίες να μπορέσουν να υλοποιηθούν με απλά μέσα, 
σε φυσικά ντεκόρ και χωρίς επαγγελματίες ηθοποιούς. Το ιδεώδες θα ήταν τα παιδιά το κεντρικό ρόλο όσον αφορά 
την ανθρώπινη παρουσία. Αλλά δε είναι υποχρεωτικό. Ο διαγωνισμός είναι διαρκής. Στην κριτική επιτροπή θα 
συμμετέχουν όχι μόνο διακεκριμένα μέλη του Συνεταιρισμού που θα υποδειχθούν από τους ίδιους τους συνδρομητές 
αλλά και μερικοί τεχνικοί με συμβουλευτική ψήφο στον τομέα  δυνατότητας υλοποίησης των σεναρίων. Τα ονόματα 
των δημιουργών θα εμφανίζονται, αν το ζητήσουν, στις ταινίες που θα δημιουργηθούν με βάση τα σενάριά τους. 
Αλλά ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα αναπαραγωγής χωρίς να δίνει πνευματικά δικαιώματα των 
κινηματογραφικών έργων που θα επιλέγει και να διαθέτει μόνον αυτός τα δικαιώματα αναπαραγωγής. Κάθε τρεις 

μήνες θα δίνονται σημαντικά βραβεία στους νικητές. Και για να ξεκινάμε ο Συνεταιρισμός προσφέρει μια μηχανή 
Pathe Kid.» 
 
7 Το κείμενο αυτό του κυρίου Νίκου Θεοδοσίου, σχετικά με την ταινία «Σκασιαρχείο» συμπεριλαμβάνεται  στα 
παραρτήματα, όπως επίσης και  διασκευασμένο σενάριο της ταινίας από τη Βιβλιοθήκη Εργασίας του ISEM, 
μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον ερευνητή της διπλωματικής εργασίας. 
   
 
8 Σχετικά με την άποψη αυτή στη συνέντευξη με τον κύριο Θεοδοσίου, θα θέλαμε να τη διανθίσουμε με ένα 
απόσπασμα από το βιβλίο «Δεκαπέντε Παιδαγωγοί», που επιβεβαιώνει την επιβεβαιώνει: 
«Ένας από τους βασικούς στόχους της Παιδαγωγικής Freinet είναι το λαϊκό σχολείο. Στη δεκαετία  1970, όταν το 
Ινστιτούτο του Γαλλικού Μοντέρνου Σχολείου διατύπωσε την ανάγκη να κάνει ένα απολογισμό, μετά την πολιτιστική 
έκρηξη του 1968, προτάχθηκε πάλι η ιδέα μιας λαϊκής παιδείας στον τίτλο της Νέας Χάρτας του Κινήματος: 
«Προοπτικές της λαϊκής παιδείας ή Προοπτικές λαϊκής παιδείας». Αυτή η προοπτική είναι που διακρίνει τη θεωρία 
και την πρακτική της Παιδαγωγικής Freinet από αυτές άλλων κινημάτων της Νέας Αγωγής στην Ευρώπη. Η πολιτική 
σφραγίδα αυτής της προοπτικής είναι εμφανής κατά τον μεσοπόλεμο, όταν η ομαδική καταδίκη του πολέμου και των 

μαζικών καταχρήσεων του καπιταλισμού συνενώνει μέσα στο ίδιο παιδαγωγικό κίνημα οπαδούς αντίθετων 
πολιτικών τάσεων (αναρχικούς και κομμουνιστές, για παράδειγμα). 
  
PEYRONIE, Henri, 2000, Célestin Freinet, Στο «Δεκαπέντε παιδαγωγοί», Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 
σκέψης: 
ROUSSEAU,PESTALOZZI,FROBEL,ROBIN,FERRER,STEINER,DEWEY,DECROLY,MONTESSORI,MAKAREN
KO FERRIERE,COUSINET, FREINET,NEIL,ROGERS,  Jean Hussaye (επιμέλεια), Μετάφραση : Δέσποινα 
Καρακατσάνη, εκδόσεις Μεταίχμιο, σελ.279 

 
9 Ακολουθεί κείμενο από έρευνα  του συνεντευξιαζόμενου-ερευνητή : Ο ΦΡΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΠΑΙΔΕΙΑ, (Θεοδοσίου Νίκος, 2014, Παρουσίαση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στην ημερίδα Freinet που 
διοργανώθηκε το Σεπτέμβρη 2014 από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας ) 
Το 1952 μπαίνει το ζήτημα της οπτικοακουστικής παιδείας. Η τοποθέτηση του Φρενέ με πολύ σημαντικές 

παρατηρήσεις. Λαμβάνει χώρα  μια ομιλία του Φρενέ του 1952 στο Centre National de Documentation 

pedagogique: "Ο κινηματογράφος στην υπηρεσία του σύγχρονου σχολείου και της ζωής". Η  κυβέρνηση την 
εποχή εκείνη με νόμο προωθεί τις προβολές κινούμενων η σταθερών εικόνων στα σχολεία, τα οπτικοακουστικά 
μέσα. «Το ότι ο κινηματογράφος είναι, ή πρέπει να γίνει, ένα ισχυρό εκπαιδευτικό μέσο, δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία.» σημειώνει ο Φρενέ. Διαπιστώνει όμως ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Παρατηρεί ότι οι εκπαιδευτικές 
ταινίες μπορεί να εμπεριέχουν τον κίνδυνο μιας παθητικής γνώσης- « Η ταινία δίνει μια εικόνα, την ψευδαίσθηση 
της ζωής. Επιτρέπει στο παιδί να παρακολουθήσει εργασίες, θεάματα, επιχειρήσεις ή επιδείξεις που δεν θα μπορέσει 
ποτέ να δει εκ του φυσικού. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.» Αλλά επισημαίνει: «Φοβούμαστε ότι τα 

οπτικοακουστικά μέσα μένουν στο επίπεδο της πληροφορίας και της επίδειξης, χωρίς να μας οδηγούν στη δράση». 
Είναι «σαν το εγχειρίδιο για το ποδήλατο που δε σε μαθαίνει να το χειρίζεσαι». Η μάθηση τώρα έρχεται έξω από το 
σχολείο και ο Φρενέ δηλώνει: 
«Οι ταχύτατες πρόοδοι στα μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους και ιδίως τα ταξίδια, ο κινηματογράφος, 
το ράδιο και η τηλεόραση κατευθύνουν την μόρφωση του ανθρώπου έξω από το σχολείο. Έχουμε όγκους 
πληροφοριών. Τα παιδιά μας ειδικά γνωρίζουν πολλά πράγματα. Σε σχέση με τον δικό μας ορίζοντα στις αρχές του 
αιώνα τα παιδιά τώρα είναι σοφοί. Συζητούν για τα πάντα. Τίποτα δεν τους εντυπωσιάζει. Έχουν δει τα πάντα και 
δεν έχουμε πλέον πολλά πράγματα να τους διδάξουμε στο επίπεδο της νέας τεχνολογίας. Τα ντοκιμαντέρ που θα τους 

δείξουμε θα αυξήσουν αυτόν τον υπερβολικό πλούτο που τους δίνει την ψευδαίσθηση της γνώσης και πολλές φορές 
την επίφαση μιας κουλτούρας» 
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Προτείνει, λοιπόν  τη δημιουργία ταινιών που εισχωρούν στο βάθος και φέρνει σαν παράδειγμα τα φυλλάδια και 
τις μπροσούρες της «βιβλιοθήκης της εργασίας». Δηλώνει ότι όπως έφτιαξαν τους 200 τίτλους της 
«βιβλιοθήκης της εργασίας» έτσι θα αναλάβουν «την παραγωγή ζωντανών διδακτικών ντοκιμαντέρ που θα 
βάλουν τον κινηματογράφο στην υπηρεσία της βαθειάς εκπαίδευσης του ανθρώπου.» Πέρα από τις εκπαιδευτικές 
ταινίες αναφέρει ότι επιδιώκουν μια ανανέωση των ψυχαγωγικών ταινιών για παιδιά. Και προχωράει σε κάτι πιο 

ουσιαστικό. Τη δημιουργία των ίδιων των παιδιών. Ανακοινώνει ότι ολοκληρώνουν μια έγχρωμη ταινία, που 
στηρίζεται σε ένα βιβλιαράκι που έχουν εκδώσει και έχει τίτλο «Η πηγή που δεν ήθελε πια να κυλάει» που 
δημιουργήθηκε από το μικρό σχολείο Saint Martin de Queyrières κοντά στη Briançon. «Υπάρχει η ζωή, η ζωή 
των παιδιών, η ζωή των εργατών, των ζώων, των φυτών, η ζωή του κόσμου. Υπάρχει ένας πλούτος εντελώς 
ανεξερεύνητος από παιδαγωγική άποψη που θα αποτελέσει το υλικό των ταινιών που θα κάνουμε». Στα τέλη της 
δεκαετίας του 60 με την εμφάνιση του ερασιτεχνικού σουπερ 8 οι παιδαγωγοί Freinet καταπιάνονται στο γύρισμα 
ταινιών από παιδιά. "Να δώσουν τα μηχανήματα στα παιδιά για να βιώσουν μέσα από εργαστήρια το σινεμά, το 
βίντεο». 

"Να μην μένουν μόνο στην κριτική των κινούμενων εικόνων. Να δώσουν την κάμερα στα χέρια των παιδιών" όπως 
επισημαίνει ο Henri Portier, υπεύθυνος Ιστορίας –Κινηματογράφου στο  ICEM  στο συνέδριο "Cinéma Ecole – 
Vas et viens " Νοέμβρης 2000. 
10  Ο  ερευνητής αναφέρει: 

«Ο κινηματογράφος έχει μια πρωταρχική θέση στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του Φρενέ. Για να είμαστε  ακριβείς 
όχι μόνο ο κινηματογράφος αλλά όλες οι νέες τεχνολογίες. Αυτές ήθελε να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία 
του σύγχρονου σχολείου όχι σαν βοήθημα αλλά σαν ουσιαστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς οι  
Νέες Τεχνολογίες σε κάθε εποχή αποτελούν ένα βήμα προς τα μπρος όλης την ανθρωπότητας και διευρύνουν τις 
δυνατότητες της γνώσης, της επικοινωνίας και διαλόγου.» 

 
11 Βλ σχετικά με τη περιγραφή της ιστορίας http://www.biblionet.gr/book/98531 και 
http://cinedraseis.wordpress.com/tainies/ο-ψύλλος/. 
 

http://www.biblionet.gr/book/98531
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Σημείωση Ερευνητή :  Χάρη στη δράση του Νεανικού Πλάνου που έφερε την ταινία στην Ελλάδα, πλέον 

γίνονται πολλές προβολές σε δημοτικά κυρίως σχολεία, της ταινίας «Σκασιαρχείο», ενώ τα παιδιά 

έρχονται σε μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο του Freinet,όπως αποτυπώνεται στην ταινία (ακόμη κι αν 

δεν αναφέρεται το όνομα του) Θεωρούμε λοιπόν πως θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα δεδομένα από 

 τη συνέντευξη αυτή, με  ένα  παράδειγμα απαντήσεων  παιδιών σχετικά με τη γνώμη τους για την ταινία, 
σε ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε  μετά το πέρας της προβολής από την εκπαιδευτικό και συνάδελφο 

Γαλλικής Γλώσσας Δομνίκη Μπαλτούμα, που οργάνωσε την εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Αθικίων 

Κορινθίας, για τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, την Τρίτη, 11-2-2014 : 

 

Η κυρία Μπαλτούμα, σημειώνει : 

 

«Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στα παιδιά της ΣΤ’ Τάξης την επόμενη εβδομάδα από την παρακολούθηση 

της ταινίας και οι απαντήσεις που παρατίθενται αποτελούν ένα σταχυολόγημα, καθώς υπήρξαν πολλές 

όμοιες και κάποιες μονολεκτικές. Εντυπωσιάστηκα από την αίσθηση που έκανε στα παιδιά η ταινία και 

από τις λεπτομέρειες που τους είχαν εντύπωθει πάρα το διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την προβολή 

της. Το πρώτο κουτάκι μετά από κάθε ερώτηση περιέχει την επικρατέστερη απάντηση και όλες τις 

διαφορετικές αιτιολογήσεις αριθμητικά.» 

Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ήρωας στην ταινία που παρακολουθήσατε και 

γιατί; 

Ο κ. Πασκάλ, γιατί:  

1. ήταν φιλικός προς τα παιδιά 

2. αυτός τους έμαθε για τα δικαιώματά τους 

3. άλλαξε τη σχολική μέθοδο 

4.κατάργησε τη σωματική βία 

5. οι μαθητές μάθαιναν πολλά πράγματα, αλλά όχι με το ξύλο 

6. έκανε τα δύσκολα απλά και διασκεδαστικά 

7. ήταν ο δάσκαλος που άλλαξε τα πάντα στη σχολική διαδικασία. 

Ο αγαπημένος μου ήρωας ήταν ο Αλμπέρ, γιατί έδειξε εμπιστοσύνη στον κ. Πασκάλ και 

με τη βοήθειά του πέρασε στις εξετάσεις. 

Η Λιζ, γιατί ήταν καλή και έξυπνη δασκάλα.. 

Ο Ερνέστ, γιατί είχε σεβασμό προς τον κύριό του. 

Τι/Ποιος σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση; 

Το ενδιαφέρον του δασκάλου για το σχολείο 

Ο τρόπος των εξετάσεων 

Ο νερόμυλος που είχαν φτιάξει τα παιδιά μόνα τους 

Που δεν υπήρχαν πια τιμωρίες, αλλά κάθε μαθητής με τη βοήθεια του δασκάλου 

καταλάβαινε το λάθος του και διορθωνόταν 

Που ο κ. Πασκάλ εξαφάνισε το βάθρο και δήλωσε ότι θα είναι μαζί τους 

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του Αλμπέρ 

Το σχολικό κτίριο και το χωριό στα παλιά χρόνια 

Το ότι ο Αλμπέρ είχε μείνει τρία χρόνια στην ίδια τάξη 

Οι μαθητές που δεν πήγαιναν σχολείο 

Το «ξύλο» ως μέθοδος μάθησης 

Η συμπεριφορά των γονέων που υπερασπίστηκαν τα παιδιά και τον κ. Πασκάλ 

Η συμπεριφορά του κ. Πασκάλ, όταν ο Αλμπέρ τον χτύπησε. 

Αναφέρετε 3 παραδείγματα αλλαγής που επέφερε ο κ. Πασκάλ στο σχολείο 

Οι μαθητές μάθαιναν μέσα από το παιχνίδι, ο ίδιος ο δάσκαλός έπαιζε μαζί τους 

Η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της αταξίας/φασαρίας 
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Σταματά τη σωματική βία 

Οι μαθητές δεν κάθονται πλέον με σταυρωμένα χέρια 

Η φροντίδα για τη θέρμανση και για τις τουαλέτες 

Η δημιουργία τυπογραφείου 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι πρωτόγνωρες δραστηριότητες που έκανε με τα παιδιά 

Εξηγούσε όλες τις απορίες των παιδιών με λόγια και παραδείγματα 

Όχι στην παπαγαλία, οι μαθητές να λένε το μάθημα με δικά τους λόγια και όχι όρθιοι 

Προσπάθησε ώστε οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους 

Άλλαξε τον τρόπο ζωής των παιδιών 

Αγόρια και κορίτσια διδάσκονται στην ίδια τάξη συνεργαζόταν μαζί τους 

Η λειτουργία του μύλου 

Οι ωραίες δραστηριότητες που γίνονταν στο μάθημα, εκτύπωση εφημερίδας, η φροντίδα 

για την ομορφιά της τάξης 

Θα θέλατε να είστε μαθητής στην τάξη του κ. Πασκάλ; 

Ναι, γιατί: 

1. Συμπεριφερόταν στους μαθητές του με καλοσύνη 

2. Γινόταν ωραίο μάθημα 

3. Ήταν καλός δάσκαλος 

4. Έκαναν πολλές κατασκευές 

5. Τύπωναν εφημερίδα 

6. Έκαναν το μάθημα κάποιες φορές έξω από την τάξη, στο ποτάμι 

7. Έλυνε με κατανοητό τρόπο τις απορίες των μαθητών και όχι με ξύλο. 
 (πηγή: Ηλεκτρονικό Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αθικίων, http://dim-

athik.kor.sch.gr/index.php/activities/school-events/269-cinema-11-2.html ) 
  

Η  κυρία Μπαλτούμα, επίσης αναφέρει:   

«Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι παρατήρησα με μεγάλη μου ευχαρίστηση πως η 
τάξη, όπως παρουσιάζεται στην ταινία πριν από την επέμβαση του κ. Πασκάλ, ήταν κάτι τελείως 
άγνωστο για τα παιδιά που παρακολουθούσαν και σε πολλά σημεία σοκαρίστηκαν, γεγονός που 
αποτυπώνει πόσο μακριά βρισκόμαστε πιά -σε συλλογικό και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο- από 
τις απαρχαιωμένες πρακτικές αποστήθισης και τιμωρίας και από τις σκοτεινές αίθουσες με τα 
σκούρα θρανία και το δάσκαλο με τη βέργα. Υπήρξαν παιδιά που με ρωτούσαν ψιθυριστά κατά 
τη διάρκεια της προβολής : «Κυρία, αλήθεια ήταν έτσι το σχολείο;»» 

 

 

http://dim-athik.kor.sch.gr/index.php/activities/school-events/269-cinema-11-2.html
http://dim-athik.kor.sch.gr/index.php/activities/school-events/269-cinema-11-2.html
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η
  ΈΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET: 

 
«Μιλήστε μας για το Freinet και τη σχέση σας με την παιδαγωγική του» (ελεύθερη ανάπτυξη) 

 

Προβολή της ταινίας «Το Σκασιαρχείο» στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου Αθικίων. 
 

 
Η ιδέα για την προβολή της ταινίας ξεκίνησε από τη διευθύντρια του σχολείου, κ. Γκιόκα Αναστασία, η 

οποία υποστηρίζει τις Tεχνικές Freinet και βλέποντας ότι ωθούσα τα παιδιά και σε μη παραδοσιακές 
μεθόδους εκμάθησης (συμμετοχή στην εφημερίδα του σχολείου, project με γκράφιτι και κολάζ, κ.λ.π.), σε 

αντίθεση με προηγούμενους συναδέλφους που ανησυχούσαν για το αν θα βγει η ύλη (!), πρότεινε να 

προχωρήσουμε στο όλο εγχείρημα. 

 

Αφού το αποφασίσαμε από κοινού και πέρασε μία εβδομάδα, όπου είδα στο σπίτι μου την ταινία, 

ενημερώθηκα για τις Σταθερές του Freinet και ετοίμασα το ενημερωτικό κείμενο και το ερωτηματολόγιο, 

ενώ η κ. Γκιόκα έστειλε την ταινία στη Σχολική Σύμβουλο για να λάβουμε την απαραίτητη έγκριση, 

οργανώσαμε την προβολή για την Τρίτη, 11-2-2014. Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί από πριν για την προβολή 

και ειδικά στα παιδιά της ΣΤ’ τάξης είχε προταθεί να κρατάνε ένα μπλοκάκι για να σημειώνουν κάποια 

πράγματα που τυχόν θα τους έκαναν εντύπωση. Επίσης, τους είχα προτρέψει να προσέχουν τα γαλλικά 

στην ταινία και να μου πουν μετά ποιές λέξεις αναγνώρισαν και αν έμαθαν κάποιες καινούργιες (για μένα 
πάντα έχει σημασία και το γλωσσικό κόμμάτι).  

 

Την ημέρα της προβολής, ετοιμάσαμε το χώρο και στήσαμε τα απαραίτητα με τη βοήθεια όλων των 

συναδέλφων, κάποιοι από τους οποίους – όσοι μπορούσαν λόγω ωραρίου- παρέμειναν και 

παρακολούθησαν την ταινία με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος, δε, που είχε επωμιστεί την έκδοση της 

εφημερίδας τράβηξε φωτογραφίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προβολή. 

 

Την ώρα της προβολής, κυκλοφορούσα ανάμεσα στα παιδιά και παρατήρησα ότι οι μαθητές της Ε’ τάξης, 

παρόλο που ήταν πολύ καλύτεροι και πιο επιμελείς από εκείνους της ΣΤ’, κουράστηκαν γρήγορα από την 

ταινία και έδειξαν λιγότερο ενδιαφέρον, ενδεχομένως γιατί ήταν λιγότερο ώριμοι. Τα παιδιά της ΣΤ’, όμως,  

παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον και σχολίαζαν τον παλιό τρόπο διδασκαλίας. Πολλά με ρωτούσαν 

έκπληκτα αν αλήθευαν όλα αυτά... 
 

Την επόμενη φορά που είδα τα παιδιά και συμπληρώσαμε το ερωτηματολόγιο διαπίστωσα ότι τα παιδιά 

είχαν καταφέρει να συσχετίσουν τον κ. Πασκάλ με τις νέες αντιλήψεις που διαπνέουν τη σύγχρονη 

εκπαίδευση και έδειξαν ενδιαφέρον να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα μαζί. Έτσι, σε επόμενη 

εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Κορίνθου ήταν πολύ πιο περίεργα και είχαν πολύ όρεξη να 

ΔΡΑΣΟΥΝ και να μάθουν. Επίσης, έδειξαν να εκτιμούν την προσπάθεια των δασκάλων τους να κάνουν το 

μάθημα όπως ο κ. Πασκάλ, τώρα που ήξεραν πόσο αποστειρωμένο θα μπορούσε να είναι το μάθημα – 

είχαν πια μέτρο σύγκρισης. 

 

Η άποψή μου 

Πιστεύω ότι όποιος θέλει να λέγεται εκπαιδευτικός συμφωνεί με το ότι το παιδί μαθαίνει μεσα από την 

εμπειρία και ότι αυτό που τελικά του μένει είναι αυτό που κατάφερε να το ενστερνιστεί μόνο του και όχι 

επειδή του το είπαν. Έτσι, προσπαθώ συνεχώς να φέρνω τα παιδιά σε επαφή με αυθεντικό περιβάλλον, με 

αλληλογραφία, με την εφημερίδα, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές, με προβολή βίντεο και με τραγούδια 

γαλλικά (προσπαθώ να βρίσκω γαλλικά τραγούδια που ακούγονται στο ελληνικό ραδιόφωνο, τα παιδιά 

ενθουσιάζονται). Δεν είναι πάντα εύκολο, άλλοτε λόγω έλλειψης υποδομής και άλλοτε λόγω χρόνου (δεν 

έχω πάντα δίωρο σε όλα τα σχολεία), ωστόσο το προσπαθώ και βλέπω ότι στην πλειοψηφία τους με 

υποστηρίζουν και οι διευθυντές των σχολείων, αλλά και οι συνάδελφοι (παρόλο που υπάρχουν κάποιοι με 

λιγότερο «κέφι» από άλλους). 

 

Πιστεύω και ελπίζω ότι με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι θα αρχίσουν να σκέφτονται υπό 

αυτό το πρίσμα και ότι βλέποντας τα αποτελέσματα των Τεχνικών Freinet – και όχι μόνο – θα καταλάβουν 



159 

 

όλοι πόσο πολύ είναι ζωτικής σημασίας να ωθήσουμε τα παιδιά στον να μαθαίνουν και να «ψηλαφίζουν» 

μόνα τους τον κόσμο, να μην περιμένουν πάντα κάποιος να τους δώσει την πληροφορία έτοιμη. Να 

αποκτήσουν, δηλαδή, την πολυπόθητη κριτική σκέψη.  

                                                                                         ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΠΑΛΥΟΥΜΑ, ΠΕ 05, ΠΕΡΙΦ.ΚΟΡ. 
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  ΈΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET: 

«Μιλήστε μας για το Freinet και τη σχέση σας με την παιδαγωγική του» (ελεύθερη ανάπτυξη) 

 

Συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό Χαράλαμπο Μπαλτά
1
 σχετικά με τη δυνατότητα αλλά 

και το λόγο εφαρμογής μιας «διαφορετικής» παιδαγωγικής στο Ελληνικό σχολείο. Η 

κατ’ουσίαν εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στην πράξη 

Α. O θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου 

 Μετά  το  νόμο 2525/97
2
, που διαδέχτηκε τον 1566/85

3
, καθιερώνεται το ολοήμερο 

σχολείο. Από τότε ξεκινάει μια  συζήτηση εντός του κύκλου των εκπαιδευτικών για το 

ολοήμερο σχολείο, για την  πρόσληψη με ΑΣΕΠ ή όχι, για την  ευέλικτη ζώνη4, για τα 

αναλυτικά προγράμματα, τις καινοτόμες δράσεις, πχ γραφείο αγωγής υγείας, γραφείο 

πολιτιστικών θεμάτων και γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτά είναι μια σειρά από 

θέματα που τέθηκαν, με αποκορύφωμα την αποτίμηση των νέων βιβλίων του 2007.  Το 

ζήτημα πλέον που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό  θα μετακινήσουμε μια σειρά από ζητήματα 

στην οικογένεια, αλλά και σε ποιο βαθμό  το σχολείο, ως δημόσιος θεσμός,  θα τραβήξει ένα 

διαφορετικό δρόμο. Το ολοήμερο, με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, ενισχύει ένα είδος 

«πελατειακών σχέσεων» με τους γονείς. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε το κίνημα που 

δημιουργήθηκε μεταξύ 1990-97 για την ελευθεριακή παιδεία, η οποία δεδομένου ότι δε 

μπορεί να λάβει χώρα την ώρα του διδακτικού ωραρίου,  λόγω της  πίεσης του χρόνου, ώστε 

να ακολουθηθεί  το επίσημο πρόγραμμα, μπορεί μόνο να υπάρξει σαν εναλλακτική επιλογή  

πολλών εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις, με ομάδες παιδιών, μετά  το 

πέρας  των υποχρεωτικών ωρών.  

Πλέον, όμως τίθεται θέμα  "γελοιοποίησης " του θεσμού του ολοήμερου σχολείου από  το ίδιο 

το υπουργείο, αφού δημιουργήθηκαν πρακτικά ζητήματα που δυσχέραιναν την ομαλή 

λειτουργία του, ενώ τελικά το σχολείο μετατράπηκε σε  "παρκινγκ  μαθητών", δηλαδή 

σταμάτησε να απασχολεί το γνωστικό κομμάτι, αλλά και προβληματισμοί όπως η πρόνοια, η 

άρση των κοινωνικών ανισοτήτων κτλπ. Προσωπικά, υπήρξα  Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας 

(2010-2012) " και κατά τη διάρκεια της δράσης μου είδα πολλά σχολεία, κέντρα πρόληψης  

κτλπ, ενώ ήμουν υπεύθυνος για θέματα όπως μαθησιακές δυσκολίες, γονεϊκή μέριμνα κτλπ, 

και από  το 2001, με την ίδρυση Γραφείων αγωγής υγείας, ξεκίνησα τα προγράμματα 

«συναισθηματικού εγγραμματισμού». Ο προβληματισμός των δασκάλων  από το 2000  και 

μετά είναι πως γίνεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ συναισθηματικού και γνωστικού πεδίου, 

δηλαδή  πριν γίνουν ομάδες να υπάρξει δουλειά ώστε να  έλθει σε επαφή το συναισθηματικό 

με το γνωστικό κομμάτι του παιδιού. Αυτή είναι και η αδυναμία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Μας απασχολεί δηλαδή πολλούς εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη 

των «πολλαπλών εγγραμματισμών»  που περιλαμβάνουν γνώση, συναίσθημα, 

κίνηση,σώμα, χώρο κτλπ.Αυτό οδήγησε  σε συνεργασία με πέντε άλλα σχολεία,στο βιβλίο 

"Αισθάνομαι, συναισθάνομαι, Εκφράζομαι ". Τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα και  επίσης 

εκφράζουν το συναισθηματικό τους κόσμο. Το δεύτερο βιβλίο αφορά τη «Διατροφή του 

παιδιού στο σχολείο». Αφορά την αντίληψη από την αγωγή υγείας αφήγησης του εαυτού 

και στο συναίσθημα και τη διατροφή. Το 2006 κάνω το  πρώτο δημοσιογραφικό εργαστήρι 

που οδήγησε στο περιοδικό "Ανεμόπτερο". Αυτό είναι επηρεασμένο από τη θεσμική 

παιδαγωγική δηλαδή κοινωνικό συμβόλαιο, ομάδες κτλπ.  
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B. H ανάπτυξη της  έννοιας της Πολιτειότητας στα παιδιά  

  Το 2007 ξεκινάμε την "πολιτειότητα" και τον προβληματισμό με το τι γίνεται με την 

"ιδιότητα του πολίτη". Αυτό που ενδιαφέρει είναι η δημιουργία μιας  δημόσιας σφαίρας 

που σε αυτή να κινηθεί ο αναστοχασμός του σχολείου. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τη 

θεσμική παιδαγωγική είναι η παθολογία του ιδρυματισμού, δηλαδή η αποασυλοποίηση 

του Ουρί αντιστοιχεί  με τη δικιά μας  αποσχολειοποίηση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι επίσης  

από το 2007 είναι ότι υπάρχει κάτι που ενώνει το σχολείο με την κοινότητα. Βγαίνουμε 

λοιπόν, σαν ομάδα από το σχολείο και  ανοιγόμαστε  στη κοινότητα που  είναι μια νήσος από 

κτίρια, όπου γίνονται συνελεύσεις, εκεί δρουν άνθρωποι που συνεργάζονται κτλπ  Αυτό  είναι 

που μας ενδιαφέρει να καταλάβουν τα παιδιά. Με απασχολεί  δηλαδή, αυτό που λέμε 

δημόσιος χώρος, καθώς και  ζητήματα που αφορούν την αποιδρυματοποίηση,  ζητήματα 

που αφορούν ότι πχ. το σχολείο αποτελείται από ενήλικες και πρόσωπα εμπιστοσύνης  ή 

σημαίνοντα πρόσωπα με τα οποία αποκτά σχέση το παιδί, κτλπ. (Επίσης, πρέπει να αναφέρω 

πως το 2007 είχα  συνεργαστεί σχετικά  με τη σωματική τιμωρία με το Συνήγορο του 

Παιδιού, γιατί πλέον με απασχολεί το πως εισάγουμε Τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ τότε 

ψηφίζεται και ο νόμος 3500/06 κατά της σωματικής τιμωρίας.) 

Την πολιτειότητα την αντιλαμβάνομαι  με την έννοια ότι  χρειάζονται  πιο πολλές δράσεις, 

που να  βγάζουν τον εκπαιδευτικό έξω από την τάξη.Το ανοιχτό σχολείο σημαίνει πρωτίστως 

τάξη, αυλή, κοινότητα, ενώ  όλες οι δράσεις υλοποιούνται με  βάση αυτό το τρίπτυχο, 

δηλαδή καμία δράση μόνη της πχ μόνο τάξη ή μόνο αυλή κτλπ Αυτό που τίθεται σαν ζήτημα 

δηλαδή,  πέρα από την ίδια τη δομή της σχολικής τάξης είναι και η ενεργοποίηση και 

αξιοποίηση  της αυλής όπως  και της ίδιας της κοινότητας. Σκοπός δεν είναι οι ομάδες 

εργασίας να «ομφαλοσκοπούν» αλλά μέσα από «διεργασία»  και «κοινωνικό συμβόλαιο» να 

εκδηλώσουν μια «εξωστρέφεια», να μετακινηθεί η «δράση» αλλά και να 

«διαλεκτικοποιηθεί ο αρχηγός
5
 », ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατική διαδικασία.. Αυτό 

που εγώ  και εφαρμόζω είναι ένας συνδυασμός  κριτικής παιδαγωγικής
6
 (ώστε το παιδί να 

αποκτήσει  κριτική σκέψη),  θεσμικής παιδαγωγικής
7
 (που  βοηθά σε όλα αυτά ) και  αντι-

οιδιποδιακής παιδαγωγικής
8
  (αυξάνω τις ροές και μειώνω τις «τομές», δηλαδή δίνουμε  

μεγαλύτερη έμφαση στο να κυκλοφορούμε παρά στο να καταστέλλουμε, δεδομένου πως το 

σχολείο στο συντηρητικό του ρόλο έκοβε τα παιδιά σε οτιδήποτε πήγαιναν να κάνουν, και 

αυτό  το «κόψιμο»,  αυτή την  «τομή»  είναι που θα πρέπει να μετακινήσουμε ).  

Από την άλλη το σχολείο της κοινότητας, το τυπογραφείο και η πολιτειότητα είναι έννοιες 

αλληλένδετες. Η δράση σε αυτά τα τρία είναι μαζί.. Επείγει όμως η  μείωση του ρόλου του 

δασκάλου, με την αύξηση του χώρου και του ρόλου που δίνουμε στις ομάδες, στο 

συμβόλαιο  που κάνουμε με τα παιδιά κτλπ. Μειώνοντας τον αρχηγό στις ομάδες, μειώνουμε  

και την καταστολή, που προκαλεί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ αυξάνοντας τη ροή 

κυκλοφορίας, αφαιρούμε από το ρόλο του σχολείου. Οσον αφορά το τυπογραφείο, σε σχέση 

με όλο αυτό  η εφημερίδα ουσιαστικά αποτυπώνει τις διαδρομές και τη φαντασιακή 

θέσμιση της κοινότητας. Η εφημερίδα δεν είναι ενδοσχολική  με κριτήριο τάξης μόνο. Το 

παιδί καταλαβαίνει ότι η κοινότητα είναι πιο μεγάλη από το σχολείο του, ενώ  μετακινεί 

τα σύνορα του σχολείου σε πιο πολλές διαστάσεις, ώστε το παιδί να έχει πιο πολλούς χώρους 

μέσα στο μυαλό του. Μάλιστα σύμφωνα με τον Freire όσο πιο πολύ χώρο δώσουμε σε ένα 

παιδί τόσο περισσότερο ελευθερία θα έχει.Η αντίθεση μου  επίσης, με τη  συνήθης σχολική 

εφημερίδα είναι ότι είναι ενδοσχολική, ότι το κριτήριο της αφορά την τάξη και μόνο, ενώ τα 

θέματα της  αφορούν μόνο όσα  αποτυπώνουν  τα παιδιά, μιμούμενα όμως τους μεγάλους.  
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Μπορούμε να κάνουμε πολιτειότητα δηλαδή συλλογικές δράσεις που να αποτυπώνονται 

στην εφημερίδα. Οι συλλογικές δράσεις είναι αυτό που γίνεται έξω από το σχολείο μέσα 

από διαδρομές κτλπ. Ουσιαστικά, μέσα από την εφημερίδα,  προτείνουμε την πράξη σε μια 

ενότητα με τη θεωρία όπου τα παιδιά αυτό που καταγράφουν είναι η δράση  που κάνουμε 

μαζί με τα παιδιά, δηλαδή υπάρχει μια δράση, και αυτή είναι που μπορεί να καταγραφεί. Δεν 

πρόκειται  απλά κάτι  επετειακό κτλπ Οταν μιλάμε για το σχολείο της κοινότητας εννοούμε  

ένα υποστηρικτικό σχολείο.Το σχολείο κάνει τη αυτοκριτική του  και γνωρίζει τα όρια του, 

δηλαδή πότε «παράγει παθολογία», η οικογένεια επίσης κάνει την κριτική της και 

αναγνωρίζει πότε  «κακοποιεί» το παιδί, ενώ η κοινότητα καλείται  να έχει ένα στοχαστικό 

«όλον», στο οποίο προσπαθεί με πιο πολλούς ενήλικες και πιο πολλά πρόσωπα που γνωρίζει 

ένα παιδί μέσα από συνεχή δράση,  ουσιαστικά να αντικαταστήσει τα πρόσωπα αυθεντίες 

μέσα στη ζωή του  με άλλα σημαίνοντα πρόσωπα. Δηλαδή πέρα από την επιλογή να έχει 

απλά ένα κακό δάσκαλο ή ένα κακό γονιό,  το παδί μέσα από το σχολείο της κοινότητας  έχει 

τη δυνατότητα να γνωρίσει πιο πολλά πρόσωπα  με τα οποία, μπορεί να αναπτύξει σχέσεις. 

Φυσικά μιλάμε για πρόσωπα που εκπροσωπούν δομές, υπηρεσίες, όπως πχ  φροντίδα, 

πρόνοια, δικαιώματα του παιδιού, (πχ συνήγορος του πολίτη), πολιτειότητα, παρέμβαση 

πολιτική κτλπ. Με άλλα λόγια  το παιδί βλέπει μέσα στα πρόσωπα μικρογραφία ομάδων  

αλλά και δυνατοτήτων συνεργασίας, δηλαδή  μοντέλα δουλειάς.  

Επίσης είναι σημαντικό οι χώροι να μην είναι  απρόσωποι στα μάτια του  παιδιού, αλλά να 

αποκτήσουν κάτι προσωπικό. Για παράδειγμα, όταν το  παιδί  πάει στο Πολυτεχνείο, θα 

πρέπει να αντιληφθεί, πως  δεν είναι απλά  ένας χώρος επίσκεψης.  Την ομάδα την περιμένει 

ο αρχιτέκτονας,  ενώ πιο πριν έχουν γίνει προ-συνεννοήσεις, και τα παιδιά μπορεί  να δουν 

πως  κάνουν μια συνέλευση οι φοιτητές,  να φάνε μέσα στο φοιτητικό εστιατόριο  κτλπ. Αυτό 

που  ενδιαφέρει, είναι  να συνδεθούν οι δομές με  δημοκρατικές διαδικασίες. Το ίδιο 

κάνουμε κατά τις επισκέψεις στο πάρκο Ναυαρίνου, ή στο Πολιτειακό Συμβούλιο για τους 

πρόσφυγες ή το κέντρο πρόληψης. Πρέπει δηλαδή, να  είναι στη γνώση του παιδιού ότι 

υπάρχουν κύτταρα κοινοτικής ζωής γύρω του,  τα οποία παράγουν καθημερινά έργο και το 

έργο αυτό  να μπορεί να το αντιληφθεί το παιδί.  

Ουσιαστικά, μέσω των καινοτόμων δράσεων,  αν όλα αυτά που περικλείονται  τελικά  είναι η 

υγεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον, τότε θέλουμε ένα παιδί να μπορεί να βλέπει για 

παράδειγμα,  στο πάρκο Ναυαρίνου πως  υλοποιείται  η  περιβαλλοντική εκπαίδευση, να 

βλέπει στο Πολιτειακό συμβούλιο για τους πρόσφυγες πως υλοποιείται η  πολιτειότητα, να 

βλέπει στο Θέατρο Εξαρχείων πως υλοποιείται  ο πολιτισμός. Να μπορεί  το παιδί να 

ταυτίζει  το χώρο με το χρόνο, πχ ένα χώρο με ένα βιβλίο, το Πολυτεχνείο με την Αλκη 

Ζεη, το κέντρο πρόληψης με το «Παραμύθι χωρίς σύνορα» κτλπ.  Θέλουμε από το παιδί  να 

φτιάξει μια ιστορικότητα
9
  στη σκέψη του, μια ιστορικότητα, που δε θα είναι όμως 

μουσειακή Θέλουμε  από το παιδί να φτάσει στο σημείο  να συνδέσει αυτό που χωρίζει. 

Θέλουμε ένα παιδί ολόπλευρο ον μέσα στο χώρο και το χρόνο που απολαμβάνει και το παρόν. 

Όλα αυτά δε γίνονται εγκυκλοπαιδικά, αλλά βιωματικά πχ όταν παίζει στην αυλή, αυτό 

είναι κάτι που το  ζει, το βιώνει. Το τυπογραφείο και οι άλλες τεχνικές είναι ουσιαστικά μια 

παιδαγωγική της αφής, δεν είναι εικονικός πολιτισμός αλλά συσχετιζόμενα μέσα από μια 

διαδικασία βιώματος και αφής.  

Γ. Η αντιπαλότητα παιδαγωγικής-διοίκησης. 

 Τέλος, θα ήθελα να  μιλήσω  για την ενάντια παιδαγωγική, (όπως αυτή που αναφέρει ο 

Freinet στη Σταθερά 29)  υπό την έννοια, ότι κάθε μέρα η παιδαγωγική κοντράρεται με τη 
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διοίκηση, και ότι σε βάθος χρόνου δε θα επιβιώσει καμιά θεωρία παιδαγωγική αν δεν 

εμπεριέχει  συγκεκριμένη ανάλυση της διοίκησης Μέχρι τώρα  δεν υπάρχουν  αρχές, ούτε  

στα πανεπιστήμια της χώρας που να συνδέουν την παιδαγωγική με τη διοίκηση  μαζί.. 

Υπάρχει μια συνεχής πάλη των δασκάλων με ένα νόμο, ένα ΦΕΚ. Όλοι οι νόμοι είναι 

απαγορευτικοί όχι προτρεπτικοί. Για αυτό ο πιο σύννομος δάσκαλος είναι όποιος δεν κάνει 

καμία δράση. Επιπλέον, ένας διευθυντής επειδή ο νόμος του δίνει κάθε δικαίωμα θεσμικά, 

μπορεί να επέμβει στο παιδαγωγικό έργο του δασκάλου χωρίς ορθολογική απάντηση. Ο 

Νόμος δεν αποτελεί πάντα βάση ορθολογισμού για εκείνο που παίρνει απόφαση και στην 

προκείμενη περίπτωση τον διευθυντή ενός σχολείου. Διοίκηση είναι αυτό που μπορεί 

συνέχεια να  παρουσιάζεται στον εκπαιδευτικό  ως εμπόδιο  στη δράση του δασκάλου.  

Θα ήθελα  επίσης να αναφέρω, ως μαχόμενος εκπαιδευτικός, πως η θεσμική παιδαγωγική 

(βασισμένη και στην παιδαγωγική Freinet) που εφαρμόζω,  μπορεί να ξυπνήσει τραύματα 

σε κάποιον άνθρωπο. Για παράδειγμα ανέθεσα στα παιδιά να γράψουν μια εργασία σχετικά 

με την παιδική ηλικία των γονιών τους πχ να τους ρωτήσουν που πήγαν σχολείο και τι τους 

άρεσε στο σχολείο τους όταν ήταν μικροί. Συνέβη όμως το εξής περιστατικό. Σε μια μητέρα 

ενεργοποιήθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό κακοποίησης που είχε συμβεί στην παιδική της 

ηλικία. Κατηγορήθηκα  ότι έβαλα ένα θέμα που δεν έπρεπε. Η κατηγορία βέβαια τελικά 

έπεσε στο κενό αφού εγώ δεν μπορούσα να γνωρίζω πως είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως το 

θέμα είναι πως  η Διοίκηση  ή ο Νόμος δεν  θα μπορούσε να με καλύψει αν είχε προχωρήσει 

η καταγγελία. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει πρόβλημα  με το Νόμο αλλά και τη Διοίκηση. 

Το συμπέρασμα  είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε την παιδαγωγική για να αποκτήσει κύρος  

και να μπορεί συνομιλεί  με τη διοίκηση. Πάντως, την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που 

αδυνατεί να λύσει η παιδαγωγική στο χώρο του σχολείου, η Δυτική Ευρώπη  το έλυσε  με το  

home schooling που προτάθηκε σαν λύση ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που 

προέκυπταν. Θα ήθελα να κλείσω με την  αντικοινωνικότητα της σημερινής κατάστασης 

που προωθεί το αντίθετο της κοινωνικοποίησης, όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους γονείς, 

τους δασκάλους, αφού κανείς πλέον δε μιλά με κανένα. Εμείς προσπαθούμε για το ακριβώς 

αντίθετο. Όπως λέει και ο Νεγκρι δηλαδή " εξατομικευόμαστε αφού πρώτα έχουμε βιώσει το 

εμείς"10.  

 

Σημείωση Ερευνητή : Τόσο οι δράσεις όσο και σχετικά κείμενα  του κυρίου Μπαλτά, είναι 

πάρα πολλά. Θα επιμείνουμε μόνο σε δύο από αυτά : 

  1. Σχετικά με  δράσεις που έλαβαν χώρα για τα Δικαιώματα του παιδιού, με  πρωτοβουλία 

του,  θέμα που απασχολεί ευρέως το ερευνητικό  και  εκπαιδευτικό έργο του κυρίου Μπαλτά, 

παραπέμπουμε στο δημοσιευμένο κείμενο του Δικαιώματα του Παιδιού: ασφάλεια, 

ελευθερία και χώρος σε μια διαρκή αναμέτρηση στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

(http://antmep.com/index.php/menu-types/item/130-baltas) ενώ θα αρκεστούμε να 

παρουσιάσουμε μόνο κάποια αποσπάσματα που θεωρούμε σημαντικά για την έρευνα μας: 

«Τα ζητήματα που είμαστε αντιμέτωποι, όταν στοχαζόμαστε τα δικαιώματα του παιδιού, είναι πολλά και 

διαφορετικά. Αφορούν την κατασκευή της παιδικής ηλικίας και τη δυνατότητα να μιλάμε για παιδική 

ηλικία κάθε φορά που μιλάμε για ένα παιδί. Και μετά αφορούν το ζήτημα της αυθεντίας των γονιών, των 

δασκάλων, των άλλων ενήλικων της κοινωνίας ή της κοινότητας, καθώς η παιδική ηλικία είναι μια 

ηλικία που συσχετίζεται με τους ενήλικες και τις μεταβιβάσεις. Αφορούν όμως και την αμφισβήτησή 

τους…..Τα δικαιώματα του παιδιού τα τελευταία χρόνια συσχετίζονται με την κρίση και με τη φτώχεια να 

http://antmep.com/index.php/menu-types/item/130-baltas
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είναι αισθητή στο 1/3 των παιδιών. Φέτος είναι πάλι επίκαιρα μέσ’ από τις καμπάνιες, με προεξάρχουσα 

αυτή του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αφορά τα σχολεία, τους χώρους νεότητας, τις 

βιβλιοθήκες, τον ελεύθερο χρόνο και τις στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών….  

Τη σχολική χρονιά λοιπόν 2013/ 2014, έγινε μια καμπάνια στο πλαίσιο του Δικτύου για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, από τις 20 Νοέμβριου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, με την δ΄ τάξη. Οι δράσεις αυτής της 

καμπάνιας αφορούσαν τις ομάδες δικαιωμάτων με βάση την ασφάλεια, την ελευθερία και τα άγραφα 

δικαιώματα του χώρου. Η ανάγνωση των δικαιωμάτων των παιδιών έγινε σ’ ένα πλαίσιο μη 

κανονιστικό, όπως αυτό που δεν υπενθυμίζει αυταρχικά στα παιδιά τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να 

ακυρώσει τα δικαιώματά τους. Συγχρόνως όμως σ’ αυτό το μη κανονιστικό πλαίσιο δοκιμάστηκε η 

«γεωγραφία» του κάθε δικαιώματος, καθώς τα παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν ένα μέρος της γης που 

έχει την διαφύλαξη ή όχι των δικαιωμάτων τους. Σ’ αυτό το μικρό παιχνίδι που γινόμαστε τελάληδες των 

δικαιωμάτων μέχρι να φτάσουν στα πέρατα της γης, τα παιδιά επέλεξαν πολύ κοντινούς χώρους για να 

εκφράσουν τις ανασφάλειές τους, όπως είναι τα Εξάρχεια. Μίλησαν για την ταυτότητα που έχουν ανάγκη 

(άρθρο 8), την προστασία από τα ναρκωτικά (άρθρο 33) και την προστασία από την σεξουαλική 

εκμετάλλευση (άρθρο 34). Μίλησαν όμως ανοιχτά και για τα δικαιώματα ελευθερίας, όπως αυτό της 

γνώμης (άρθρο 12) κι αυτό της έκφρασης (άρθρο 13), όπως και για τα παιδιά - πρόσφυγες (άρθρα 38 και 

22). Όπως επίσης μίλησαν και για τους απομακρυσμένους άλλους [others], δείχνοντας όλες τις ηπείρους 

κι ιδιαίτερα την απουσία των δικαιωμάτων τους στην Αμερική. Ακόμη, αυτό που τα προβλημάτισε ήταν η 

προσωπική τους ζωή και το ασφαλές διαδίκτυο (άρθρο 16), καθώς στην ενότητα των ΜΜΕ της Μελέτης 

Περιβάλλοντος βρήκαν ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στην αγάπη τους να εκδώσουν εφημερίδα και τα όρια 

της δημοσιότητας της εικόνας τους και της προσωπικής τους ζωής. 

Μετά έπαιξαν το παιχνίδι με τον δικηγόρο. Το ένα παιδί είχε το πρόβλημα, το οποίο καλούταν να 

περιγράψει και το άλλο έκανε το Συνήγορό του, μιλώντας μια νομική και δεοντολογική γλώσσα, με 

συνδυαστικά άρθρα από όλη τη Σύμβαση. Η άλλη δραστηριότητα μετά αφορούσε τον χωρισμό των 

παιδιών σε τέσσερις ομάδες με ρόλους (γονιών, δασκάλων, μαθητών και μαθητριών, νομικής 

υπεράσπισης των παιδιών με τη μορφή του Συνηγόρου του Παιδιού), έχοντας ως στόχο την παραγωγή 

αιτημάτων, τα οποία θα επιδίδονταν στους εκπροσώπους των παιδιών και θα γνώριζαν την επιτυχή 

έκβαση ή το πένθος για το ατελέσφορο των πράξεων. Η φετινή χρονιά στον δυτικό κόσμο είναι 

αφιερωμένη στη πολιτειότητα [citizenship] και το να μπορούν τα σχολεία να κάνουν πολιτική είναι ένας 

τρόπος να αποχωριστούν ένα ταμπού, καθώς το άκουσμα της λέξης «πολιτική» δημιουργεί συνδηλώσεις 

οι οποίες θυμίζουν τον αντικομουνισμό της εισαγωγής του μαθήματος της «Αγωγής του Πολίτη», αμέσως 

μετά τον εμφύλιο πόλεμο.  

Η άλλη δράση, μετά την παιδαγωγική της τάξης, αφορούσε την παιδαγωγική της αυλής και συγκεκριμένα 

τις πόρτες και το «λόφο» του σχολείου. Ένα μικρό ύψωμα στο χώρο του σχολείου συμπυκνώνει αυτό που 

η Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου αποκαλεί δικαίωμα του παιδιού στον κόσμο της παιδικής 

λογοτεχνίας, την λογοτεχνία από και για τα παιδιά. Εκτός από τους στίχους σ’ αυτό το χώρο που 

γράψαμε, εργαστήκαμε στις πόρτες για το «μέσα» και το «έξω» από το σχολείο, την ασφάλεια και την 

ελευθερία και τις επιλογές μας. Μετά στη τάξη ζωγραφίσαμε την πόρτα του σχολείου κι ήρθαμε σ’ επαφή 

με τη γειτονιά και τον σύλλογό της, τον «Κόμβο» και με την αρχιτέκτονα Εύα Λαντζούνη. Η 

αρχιτέκτονας, αφού συμβουλεύτηκε τον συμμετοχικό σχεδιασμό των παιδιών, μας πρότεινε και κάναμε 

την πόρτα του σχολείου μας πραγματικά μια μολυβοθήκη! Τη χρωματίσαμε! Αυτό ήταν το δικαίωμα στο 

χώρο! Γιατί από αυτή τη πόρτα θα βγαίνουμε στην κοινότητα κι αυτή η πόρτα θα αντανακλά ένα σχολείο 

της κοινότητας. Οι δράσεις αφορούσαν το τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα και σ’ αυτό το πλαίσιο η 

παιδαγωγική, μέσα από τη συμβολή της αρχιτεκτονικής, νοηματοδότησε τις πράξεις μετάβασης από τον 

έναν χώρο στον άλλο, κάνοντας την πόρτα όριο [limit] για την διαπραγμάτευση των σχέσεων «μέσα» και 

«έξω». 

Όμως, όταν ήρθε η ώρα του συμμετοχικού σχεδιασμού και της βαφής της πόρτας από τα παιδιά, η 

διοίκηση θεώρησε πως αυτό πρέπει να λάβει χώρα εκτός διδακτικού ωραρίου, γιατί δεν υπάρχει 

προορισμός για τα παιδιά για να βγουν έξω από το σχολείο! Ο χρωματισμός της πόρτας έγινε εκτός 
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διδακτικού ωραρίου, αλλά μόνο με το 1/10 των παιδιών. Αυτό το σχόλιο είναι αφιερωμένο στους 

κυβερνώντες, το υπουργείο παιδείας και τους πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστές που μας έμαθαν μονομερώς ότι 

η πολιτειότητα [citizenship] είναι για τους ενήλικες κι όχι για τα παιδιά κι όλη τη σχολική κοινότητα. Ο 

λόγος που γίνεται είναι να αναδειχθεί η αντίθεση που διαπερνά τη διοίκηση με την παιδαγωγική και το 

μέλλον που θα έχουμε με την αύξηση του ρόλου της διοίκησης στα σχολεία μας. Η διοίκηση είναι 

αντίπαλη της παιδαγωγικής και είμαστε μονομερώς με την παιδαγωγική σ’ όλες τις εκδοχές, την κριτική, 

τη θεσμική και την αντί – οιδιπόδεια παιδαγωγική.  

Αμέσως μετά τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους βιβλίο των δικαιωμάτων του παιδιού, με ελεύθερα κείμενα 

που παρουσίαζαν τα δικαιώματα του παιδιού με πλοκή ή ζωγράφιζαν το δικαίωμα που τους άρεσε. Μετά 

αναζητούσαν το δικαίωμα που τους άρεσε στον κατάλογο βιβλίων για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια (2010), όπου τα παιδιά παρουσίαζαν στη συνέχεια τα βιβλία 

που έβρισκαν.[8] Τέλος, όλες αυτές οι δράσεις είχαν ως βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας που διαβαζόταν 

από τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το βιβλίο της Άννας Μερτζάνη, «Έχω δικαίωμα να 

πω μια ιστορία;» (Απόπειρα 2011). Το βιβλίο αναφέρεται στην εμπέδωση των δικαιωμάτων του παιδιού 

μέσα από μια κατασκήνωση, μια ελεύθερη συνύπαρξη που δημιουργεί ατμόσφαιρα στοχασμού και 

φλυαρίας. Η δράση που υλοποιήσαμε στο σχολείο μαζί με την συγγραφέα είχε ως τρόπο γνωριμίας των 

παιδιών το δικαίωμά τους στην ταυτότητα (άρθρο 8). Καθώς το ένα παιδί παρουσίαζε το άλλο, τα παιδιά 

ένιωσαν φιλόξενα ή ανοίκεια μέσ’ από την ετερότητα [otherness], καθώς γινόταν ο άλλος [other] και 

συχνά διαφωνούσαν για τον τρόπο που τα παιδιά επιλέγανε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους. Το 

δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία (άρθρο 6) ήταν αυτό που έκανε βιωματικό εργαστήρι η συγγραφέας και 

το συσχέτισε με την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 13), το δικαίωμα των παιδιών στη διαδήλωση, στα 

συνθήματα, στη δημοσιότητα ή στην έκδοση εφημερίδας. Η φανταστική συνέντευξη που ήδη είχαν κάνει 

τα παιδιά, η πραγματική συνέντευξη που της πήραν και η ανανέωση της συνάντησης μαζί τους για ένα 

ποιητικό εργαστήρι, ήταν το κλείσιμο της διαδικασίας.» 

2. Όσον αφορά το σχολικό έντυπο «Φιλίες των παιδιών» παραπέμπουμε στο κείμενο του  

«Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το παράδειγμα του σχολικού 

εντύπου Οι φιλίες των παιδιών»( http://antmep.com/index.php/modules-menu/item/103-

filies) στο οποίο διαβάζουμε:  

«Εφημερίδα και περιοδικό μαζί σημαίνει φύλλο που ετοιμάζεται για να βγει σε μια μέρα και περιέχει 

τόσο ειδήσεις (και σχόλια) όσο και στοιχεία μιας προγραμματισμένης συλλογικής δράσης που 

προηγήθηκε και εγγράφεται. Σημαίνει επίσης πιο πολλά φύλλα που κατασκευάζονται χειροποίητα στη 

διάρκεια του χρόνου κι ένα τελευταίο το οποίο εκδίδεται τυπωμένο. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν 

προηγηθεί κι άλλες έντυπες εκδόσεις, δύο βιβλία αγωγής υγείας και το περιοδικό «Ανεμόπτερο»[20] - 

έντυπα που η μεθοδολογία γραφής τους ήταν πολύ κοντά στον τρόπο έκδοσης του σχολικού εντύπου «Οι 

φιλίες των παιδιών». 

Ωστόσο το εφημεριδοπεριοδικό «Οι φιλίες των παιδιών» είναι κάτι πιο πέρα από όλα αυτά τα τυπώματα 

που προηγήθηκαν. Στηριγμένο στα βιβλία της β΄ δημοτικού - αλλά και στα βιβλία κι άλλων τάξεων - 

αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής συμμετοχικής παρατήρησης της ημερήσιας διάταξης 

[agendasetting]του σχολείου και καταγραφής της. Η έκδοση του σχολικού εντύπου αποβλέπει στη 

γενίκευσή του σ’ όλα τα σχολεία με τη μορφή σχολικής εφημερίδας  προκειμένου να προχωρήσει στους 

θεσμούς το καντιανό πρόταγμα της δημοσιότητας για την αλλαγή του «υπαρκτού». 

Η έκδοση του σχολικού εντύπου «Οι φιλίες των παιδιών» - με τα παιδιά «γίγνεσθαι – συντάκτες» όπως 

θα μας έλεγε και ο Deleuze - είναι η διαδικασία μετάβασης από το κλειστό στο ανοιχτό, από το μέσα στο 

έξω, από την εγκεφαλικότητα στην υποκειμενικότητα. Αυτή η μετάβαση είναι μια διαδικασία συμβατή με 

την καθημερινότητα των παιδιών και με τον αναστοχασμό επί αυτής καθώς οι πολιτισμικές πρακτικές 

τους χρονίζονται και επιτελούνται ως μορφές κριτικής σκέψης για την παραγωγή ενός πολιτισμού που 

εγγράφεται. Η ιστορική καταγωγή της λειτουργίας της έντυπης δημοσιογραφίας στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εμπέδωση της σχολικής κουλτούρας έχει 

http://antmep.com/index.php/modules-menu/item/103-filies
http://antmep.com/index.php/modules-menu/item/103-filies
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την γενεαλογία της στον Σελεστέν Φρενέ και στο τυπογραφείο του. Η μεθοδολογία του, η έκδοση 

σχολικής εφημερίδας, οι αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, η σχολική ζωή με τη μορφή της κοινότητας, 

η πολιτειότητα και η σχολική επιτυχία των παιδιών των εργατών ήταν κύρια θέματα στην ανάπτυξη της 

προβληματικής του – μια παιδαγωγική η οποία ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται σε δημόσια σχολεία της 

Γαλλίας. 

Μερικά ζητήματα τώρα για την μέθοδο και τις τεχνικές. Η μεθοδολογία έκδοσης του σχολικού εντύπου 

έχει στοιχεία κατασκευής, συμμετοχικής παρατήρησης, συλλογικής δράσης, συναντήσεων με στόχο τη 

δημιουργία του πνεύματος της κοινότητας και δημοσιογραφικού λόγου. Οι συναντήσεις για την έκδοση 

ενός εντύπου δεν είναι διαφορετικές από τον τρόπο εργασίας των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή Πολιτισμού. Κοινωνικά συμβόλαια, όρια, επίλυση συγκρούσεων, σχέση 

μέσου και σκοπού, διαχείριση συναισθημάτων, απώλεια, δυναμική ομάδων, μετάβαση από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, να μερικά από τα κοινά αυτά θέματα με άλλα 

projects που κάνουμε στα σχολεία μας. Οι συναντήσεις του εφημεριδοπεριοδικού «Οι φιλίες των 

παιδιών» έχουν τον εξής σχεδιαστικό χαρακτήρα: 

   

Σχεδιασμός 1ης συνάντησης 

α)Εισαγωγή – Γνωριμία: αναφέρουμε το σκοπό της συνάντησης και γνωριζόμαστε. Παιχνίδι 

γνωριμίας: γράφουν το όνομά τους στο χαρτί του μέτρου στο πάτωμα και λένε κάτι για το 

όνομά τους. 

β) Σηκωνόμαστε από την κοινή συνεδρία (κυκλική διάταξη) και χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες 

που θα αποφασίσουν τι θέλουν: ΝΑΙ ΘΕΛΩ-ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΩ/ 

ΔΕΝ ΞΈΡΩ – ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ. Οι ομάδες πηγαίνουν στις 

τρεις γωνιές της αίθουσας κι αφήνουμε τα παιδιά να τοποθετηθούν. Ασκούνται στη ρητορική 

και στα επιχειρήματα έτσι ώστε κάθε παιδί που θα πείθεται να αλλάζει ομάδα. Τα 

επιχειρήματα ανταλλάσσονται γραπτά και προφορικά Αν όλα τα παιδιά συμφωνούν 

προχωρούμε στο κοινωνικό συμβόλαιο. Γράφουμε τους κανόνες και τους αναρτούμε. 

γ)Κυκλική διάταξη όλων γύρω - γύρω. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν πως αισθάνθηκαν – 

αξιολόγηση. 

Σχεδιασμός 2ης συνάντησης 

α) Ξεκινάμε με ένα παιχνίδι γνωριμίας. Τα παιδιά λένε το όνομά τους και λένε κάτι θετικό γι’ 

αυτό.(Κυκλική διάταξη, σηκωνόμαστε όρθιοι και πιάνουμε ένας/ ένας το χέρι του άλλου). 

β) Όπως είμαστε στη κυκλική διάταξη σηκωνόμαστε και χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες. Ο 

χωρισμός γίνεται με το παιχνίδι με τις βούλες που βάζουμε στη πλάτη τους. Αναφέρουμε 

τους κανόνες του χωρισμού. Οι ομάδες καλούνται να υπαντήσουν στα εξής ερωτήματα: 

Πώς το φαντάζομαι το εφημεριδοπεριοδικό; Τι θα θέλανε να περιέχει; Ποια θέματα τα 

ενδιαφέρουν; Οι ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους η μία στην άλλη. 

Όλα αναρτούνται στον τοίχο. Με ότι δεν συμφωνούμε το ετοιμάζουμε για διαπραγμάτευση. 

γ) Οι ομάδες επιστρέφουν στην ολομέλεια. Ο καθένας λέει τι θα κάνει για το 

εφημεριδοπεριοδικό. Δυναμική ομάδων - Δεσμεύσεις. 

δ) Κλείσιμο διαδικασίας. Συναισθήματα – αξιολόγηση. 

Σχεδιασμός 3ης συνάντησης   

α)Ολομέλεια – ελεύθερη συζήτηση 

β) Διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που απασχόλησαν τα παιδιά – νέες προτάσεις. 

Διατύπωση προβλημάτων – σχέσεις μέσου/σκοπού για την επίλυσή τους. 

γ)Καταγραφή – μια πρώτη διάταξη του περιεχομένου του εντύπου. 

δ) αξιολόγηση –διαχείριση προβλημάτων τύπου παραιτήσεις, απουσία επιθυμίας, 

συναισθηματικών δυσκολιών για την επίτευξη των στόχων. 

Σχεδιασμός 4ης συνάντησης 
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α) Παιχνίδια συνεργασίας (το παιχνίδι της κηρομπογιάς, το παιχνίδι του καθρέφτη, το 

παιχνίδι της εμπιστοσύνης – τυφλός περίπατος) 

β) Ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα – κοινωνικό συμβόλαιο στις ομάδες 

γ)Ολομέλεια – προσωπικές τοποθετήσεις για όλη την ομαδική δουλειά – επιλογή του 

ρεπορτάζ που σκέφτονται να κάνουν 

δ) Κλείσιμο της συνάντησης – Ρωτάμε πως τα πήγαν - αξιολόγηση. 

Σχεδιασμός 5ης συνάντησης 

α)Ολομέλεια – Ρωτάμε τις ομάδες - αν έχουν φέρει τη δουλειά τους, τι δυσκολίες συνάντησαν 

– ανανέωση εκ νέου της δουλειάς για την επόμενη φορά. 

β)Παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή (το παιχνίδι της κηρομπογιάς, το παιχνίδι του 

καθρέφτη). 

γ)Ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών (ψυχαγωγία, κατασκευή ιστοριών, μαγειρική, 

θέατρο και ιστορία του κτιρίου, κινηματογράφος και τηλεόραση, αθλητισμός, ζωγραφιές) – 

μοιράζουμε προσωπικούς στόχους –δημιουργία φακέλων των ομάδων –ανακοινώσεις του 

υλικού που έφτασε. 

δ)Το παιχνίδι της κάλπης –ο υπό ψήφιση τίτλος του εφημεριδοπεριοδικού, ο οποίος όμως από 

την ώρα που ψηφίστηκε παραμένει ο ίδιος και τα επόμενα χρόνια. 

ε) Ολομέλεια -Κλείσιμο της διαδικασίας 

Σχεδιασμός 6ης συνάντησης 

α)Ολομέλεια – διερεύνηση του υλικού που έχει έρθει στο εφημεριδοπεριοδικό –ζητάμε από 

τις ομάδες να μας εκθέσουν την πορεία τους. 

β)Ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή 

γ)Κοινό τραπέζι συνεργασίας και συζήτησης –ζητάμε την γνώμη τους για το πώς ένιωσαν στα 

παιχνίδια συνεργασίας – συγκέντρωση υλικού για τους φακέλους των ομάδων. 

δ)Ολομέλεια –κλείσιμο διαδικασίας 

Σχεδιασμός 7ης συνάντησης 

α)Ολομέλεια – προφορική υποστήριξη του έργου των ομάδων 

β)Σχεδιασμός συλλογικών δράσεων – εφαρμογή του σχήματος κτίριο – τάξη – αυλή – έξοδος 

στη κοινότητα. Νοητικές αναπαραστάσεις των στόχων και των χώρων. Συγγραφή κειμένων 

με βάση τη συλλογική δράση που αναπτύχθηκε. 

γ)Παιχνίδια αυλής – αξιολόγηση 

Σχεδιασμός 8ης συνάντησης 

α)Ολομέλεια – ζητήματα συμβολαίου – αξιολόγηση της προόδου των ομάδων 

β)Δεξιότητες και εγγραμματισμός: πληκτρολόγηση κειμένων, ανάγνωση βιβλίων για 

παρουσίαση, ρητορική με βάση κείμενα τα ποία να περιέχουν τα πολιτικά συναισθήματα του 

ενθουσιασμού και του θάρρους, εργαστήρια ποίησης 

γ)Ολομέλεια – διάχυση στη σχολική κοινότητα για αναζήτηση συνεργατών – αξιολόγηση 
 
 

Η διαδικασία συνεχίζεται με πληκτρολόγηση των κειμένων, επιμέλεια, διορθώσεις, μεταφράσεις και 

κρίσεις από την συντακτική επιτροπή για το ποια κείμενα τελικά θα συμπεριληφθούν στην έκδοση. Ο 

κλειστός κύκλος των πρώτων ομάδων διευρύνεται με τελικό στόχο το αγκάλιασμα όλης της σχολικής 

κοινότητας με την μορφή αναζήτησης συνεργατών. Είναι το στάδιο της λεγόμενης διάχυσης. Ωστόσο στις 

συναντήσεις αυτές που κατασκευάζονται φύλλα του εντύπου πριν το τελευταίο φύλλο το οποίο τυπώνεται, 

δεν συμμετέχουν οι συνεργάτες που προκύπτουν από τη διάχυση. Οι θέσεις του εντύπου «Οι φιλίες των 

παιδιών» γενικότερα είναι: 

Ισότιμη συμμετοχή ενήλικών και παιδιών. Με αυτή την έννοια στο έντυπο συνυπάρχουν 

ενήλικες με παιδιά. Επίσης καταγράφονται και οι καίριες διαφωνίες των παιδιών που δεν θα 

ήθελαν να συμμετέχουν στην έκδοσή του. 
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Τα κείμενα σελιδοποιούνται handmade από τα παιδιά κι έτσι έχουν γνώση για την διάταξή 

τους στο χώρο. Αναπτύσσεται η υπαγωγή. Το τυπωμένο φύλλο είναι το τελευταίο μιας σειράς 

χειροποίητων φύλλων 

Η αρθρογραφία κινείται μεταξύ του μυθοπλασματικού και του πραγματικού, παράγοντας 

εξόδους, βεβαιώσεις και αίσθηση του τι ισχύει και τι όχι. 

Δημιουργούμε περιβάλλον συνεννόησης έτσι ώστε να αποφεύγεται η λογοκρισία (και η αυτό – 

λογοκρισία). Τα παιδιά καταλαβαίνουν την διαφορά φωνής/ γραφής αλλά εμείς χρειάζεται να 

μειώνουμε την απόσταση αυτή. 

Κάνουμε επιτόπια παρατήρηση και συμμετοχική παρατήρηση για το ρεπορτάζ. Όπως 

αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ως φορείς γνώσεις, με βιόκοσμο, έτσι αντιμετωπίζουμε και την 

ανθρώπινη επαφή: ως πηγή γνώσης. 

Διακινούμε το έντυπο με βάση την λογική του πολλαπλασιαστή. Το κάθε παιδί καθίσταται 

αντιπρόσωπος του εντύπου. Το έντυπο καταλήγει με την επίβλεψη των παιδιών στα 

μανταλάκια να απλωθεί όπως γίνεται με τις εφημερίδες, σε σημαία διανομής και σε σταθερό 

σημείο όπου τα παιδιά διαλέγονται με τους/ τις αναγνώστες/ στριες για το περιεχόμενο 

αυτών που έγραψαν. 

Το έντυπο παίρνει στο σχολείο διαστάσεις καθολικής επικοινωνίας και βρίσκεται στα χείλη 

των παιδιών. Μοιράζεται σε πρόσωπα και φορείς που τα παιδιά συνεργάστηκαν μαζί τους. Η 

«πραγματικότητα» στα κείμενα είναι εξ’ ορισμού πολιτική. Διασταυρώνεται μεταξύ 

συμβολικού και πραγματικού και παράγεται η αλήθεια. Για την δημοσιογραφία είναι μια 

σημαντική στιγμή γιατί παράγεται το αξιερώτητο και το σημαίνον. Τα παιδιά αισθάνονται να 

συμπίπτει το μέσα τους με το έξω τους και έτσι να μειώνεται η απόσταση μεταξύ της γραφής 

και της πραγματικότητας – η οποία αδικεί την γραφή σε σημείο να λέει κάποιος: «τι νόημα 

έχει να γράψω;». 

Αναπτύσσουμε το ντελεζικό και φιλοσοφικό «γίγνεσθαι»ι: «γίνομαι δημοσιογράφος», γίνομαι 

ποιητής, γίνομαι παραμυθάς γίνομαι…Αυτή η μεθοδολογική προοπτική παράγει 

υποκειμενικότητα και μετάβαση από την παιδική ηλικία. 

Αξιώνουμε κατασκευή παιδικής ηλικίας μέσα από δύσκολα θέματα όπως η έκθεση του 

εαυτού, το ιδιωτικό και το δημόσιο, το αγαθό και το δικαίωμα, το δωρεάν και το εμπορεύσιμο. 
 

Το σχολικό έντυπο «Οι φιλίες των παιδιών» διανέμεται από τα παιδιά, τα οποία παίρνουν τη μορφή του 

πολλαπλασιαστή. Την πρώτη μέρα της έκδοσής του στήνεται ένα περίπτερο στο εσωτερικό χώρο του 

σχολείου και τις άλλες μέρες πηγαίνει και σε άλλα σημεία διανομής. Ο στόχος είναι - με τα χίλια φύλλα 

που τυπώνονται - να εξυπηρετήσει το κάθε παιδί τις ανάγκες του για τον αριθμό φύλλων που θέλει και να 

διαβαστεί από την σχολική κοινότητα, την γειτονιά των Εξαρχείων, τους συγγενείς ή τους /τις φίλους /ες 

του. Βέβαια κάποια από τα φύλλα του θα ταξιδέψουν πιο μακριά κι αυτό αφορά τις δημόσιες σχέσεις του 

εντύπου.» 

                                                             
1 Για το βιογραφικό του κυρίου Μπαλτά παραπέμπουμε στο ερωτηματολόγιο-μέρος Β, στις πληροφορίες σχετικά 
με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Η συνέντευξη με τον 
κύριο Μπαλτά κινήθηκε γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
διάδοσης της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα, ενώ ο δεύτερος την παιδαγωγική επί του πρακτέου που 

εφαρμόζει στο σχολείο όπου εργάζεται. Ύστερα από αλλαγή της αρχικής μας σκέψης να μπει δηλαδή ολόκληρη η 
συνέντευξη, παραθέτουμε τελικά μόνο το μέρος αυτό που σχετίζεται με το δεύτερο άξονα, ενώ προτιμήσαμε για 
την πιο έγκριτη παρουσίαση του ιστορικού  και κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, αντί του πρώτου μέρους της 
συνέντευξης, που υπάγεται στους κινδύνους της προφορικής ελλειπτικότητας του λόγου, λόγω της φύσης του 
θέματος και δεδομένου του εύρους γνώσεων γύρω από αυτό του συνεντευξιαζόμενου,  να παραθέσουμε στα 
παραρτήματα κείμενο του ίδιου με αυτή τη θεματική. Το κείμενο του κυρίου Μπαλτά  που παραθέτουμε στα 
παραρτήματα σχετικά με τη Διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα λοιπόν  αποτελεί  την αρχική 
μορφή επιστημονικής μακροχρόνιας έρευνας που διεξήγαγε  και θα συμπεριληφθεί (στην τελική της μορφή) σε 

επικείμενη Έκδοση της ομάδας Freinet  «Παιδαγωγική Ομάδα –Σκασιαρχείο-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για 

ένα σχολείο της κοινότητας».  
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2 Παραθέτουμε το άρθ. 4 του Νόμου 2525/97 (http://www.dakepe.gr/LH2Uploads/ItemsContent/10/2525.pdf): 

Άρθρο 4 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σκοπός του οποίου είναι :  

α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων,  
β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων 
δημιουργικής απασχόλησης και  
γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες.  
2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης 
παρακολουθούν κατά προτίμηση μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε 
γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.  

1. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών 
σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.  
2. Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία προσλαμβάνονται 
προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας ή ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε 
τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα 
όργανα, το είδος, το όριο των εβδομαδιαίων ωρών και το ύφoς της αποζημίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτονικού σχολείου, για 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.  

3. Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και με όμοια 
απόφαση,  που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα 
Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως ολοήμερα,  εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, 
μετά από συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των μαθητών και τους Ο.Τ.Α. 

 
3 Σύμφωνα με το νόμο 1566 «για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του 1985 που εισηγήθηκε  στη Βουλή ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης, σκοπός της 

Εκπαίδευσης είναι «να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε, ανεyξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά»….. Το διάστημα 1981 -1985 
υλοποιήθηκε η αστική μεταρρύθμιση που εκκρεμούσε από τις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς αφορούσε όλα τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, και αποτέλεσε την πιο ολοκληρωμένη 

προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της παιδείας. (Ελένη Κεχαγιόγλου)   
[Επίμετρο του βιβλίου «Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ» των Α. Βελαλίδη, Κ. Καλαπανίδα και Ν. Κανάκη, σε εικονογράφηση 
Ε.Μωραϊτη (υπό τη καθοδήγηση Α. Βουγιούκα και Δ. Μελά), ΟΕΔΒ 1982, σε ειδική έκδοση για το Βήμα, στη 

σειρά ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, 2014, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη]      
 
4 Σχετικά με την ευέλικτη ζώνη και άλλες προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, που έγιναν από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παραπέμπουμε στο κείμενο του Σταμάτη. Ν. Αλαχιώτη: Για ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα,  http://www.pischools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita.pdf 
 
Διαβάζουμε σχετικά:  
 

Η κοινότοπη, λοιπόν, αναφορά στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της δηµιουργικότητας του παιδιού, οι σχετικές 
παιδαγωγικές αναλύσεις, ´διαγνώσεις και προτάσεις, ενώ παίρνουν πολλές φορές τη µορφή ´συνταγής, δεν 
απαντούν ξεκάθαρα στο πιο βασικό σχετικό ερώτηµα: τι να κάνουµε, δηλαδή, για να γίνουν δηµιουργικά τα 

παιδιά µας; Γι αυτό χρόνια τώρα ψελλίζουµε διάφορα περί βιωµατικών προσεγγίσεων, περί δηµιουργικού 

σχολείου και τα σχετικά, χωρίς αποτελεσµατική µεθοδολογική πρόταση (Αλαχιώτης 2002 α, Κανάκης, 1987, Frey, 
1998). Με την υιοθέτηση της διαθεµατικής προσέγγισης όπως αυτή περιγράφεται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και 
εφαρµόζεται στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και στην υλοποίηση του πιλοτικού 

προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης προωθείται η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 

του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα από την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων αλφαβητισµού (διασύνδεση της 

σχολικής γνώσεις µε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής) και την καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογίας και 
αυτορυθµιζόµενης µάθησης (Αλαχιώτης, 2002δ, Καρατζιά ñ Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγούρας, 2002β, 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τεύχος 7). Με το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, ουσιαστικοποιείται 
στο έπακρο η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και προσεγγίζεται αποτελεσµατικά ο προβληµατισµός περί 
της ζητούµενης καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης του µαθητή προς την κατεύθυνση της δηµιουργικής 

µάθησης (Αλαχιώτης, 2002γ, Ματσαγγούρας 2002α). Με το συστηµατοποιηµένο και οργανωµένο αυτό 
καινοτόµο πρόγραµµα (Αλαχιώτης 2002γ, Καρατζιά ñ Σταυλιώτη, 2002, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 
τεύχος 6) που εφαρµόζεται σε ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Νηπιαγωγείο η παρέµβαση στο ωρολόγιο πρόγραµµα 

είναι πολύ µικρή και αξιοποιείται µε τον πιο εποικοδοµητικό τρόπο, καθώς ανοίγεται ένα παράθυρο 

ελευθερίας, επικοινωνίας και σύνδεσης της σχολικής ζωής µε την κοινωνία και την πραγµατικότητα. Η 
Ευέλικτη Ζώνη κινείται µέσα από τις συντεταγµένες των δηµιουργικών µεθόδων διδασκαλίας, όπως η 

http://www.dakepe.gr/LH2Uploads/ItemsContent/10/2525.pdf
http://www.pischools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita.pdf
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µέθοδος σχεδίων εργασίας (Kανάκης, 1987, Χρυσαφίδης, 1994), καλλιεργώντας επί της ουσίας την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης του µαθητή. Στο πιλοτικό αυτό Πρόγραµµα οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί ñ 
αναπτύσσοντας την πρωτοβουλιακή τους δράση και µέσα από συµπράξεις εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων υλοποιούν σχέδια εργασίας µε θέµατα δικής τους επιλογής, ειδικά προσαρµοσµένα στις 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολείο και τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ισχυροποιείται και το 

σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον συµβάλλοντας στην καλύτερη διασύνδεση του σχολείου µε τον κοινωνικό 

του περίγυρο. Για να αναπτυχθούν π.χ. οι δηµιουργικές ικανότητες του µαθητή πρέπει να θεωρήσουµε ως 
βασική παράµετρο το ενδιαφέρον του. Η δηµιουργικότητα είναι µια αναζήτηση, µια ανακάλυψη που πρέπει να 
καλλιεργηθεί µε φυσικό τρόπο για να νιώσει ο µαθητής µια ελάχιστη εµπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, για να 
µην οδηγηθεί στην ανακάλυψη υποκατάστατων. Αντίθετα, πρέπει να βοηθηθεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα και 
τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει το άγνωστο χάρισµά του, το ίχνος της ιδιοφυΐας του, το ταλέντο του σε κάτι 
(Φερρό και Ζαµµέ 2000, Gardner 1998) καθώς ο µαθητής πρέπει να έχει ενεργό συµµετοχή στη µάθηση όπως οι 
σχετικές έρευνες υποστηρίζουν. Για παράδειγµα τα λεγόµενα «πολυθεµατικά βιβλία» (Αλαχιώτης 2002γ), ένα για 

το ∆ηµοτικό και ένα για το Γυµνάσιο, που αναφέρονται σε ποικίλα θέµατα……διαµορφώνουν µια έγκυρη 

πηγή πληροφόρησης για επίκαιρα αλλά και για διαχρονικά θέµατα, βοηθώντας το µαθητή να κατανοήσει την 

πραγµατικότητα και να την αντιµετωπίσει δηµιουργικά. Η εκπόνηση, επίσης, συλλογικών εργασιών για 
ενδιαφέροντα θέµατα αναβαθµίζει και την αντίληψη των µαθητών για την τυπική διδασκαλία στα αυτόνοµα 

µαθήµατα. Η συγγραφή π.χ. ενός «δηµιουργικού κειµένου» από το µαθητή µπορεί να προσφέρει στην 
εκµάθηση της γλώσσας σοβαρό όφελος, συµπληρωµατικά προς τους µερικώς απεχθείς και άψυχους εν πολλοίς 
κανόνες. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ευέλικτη Ζώνη έχει ´ανοιχτή θεµατική και η τελική επιλογή των 

αντικειµένων µελέτης βασίζεται κυρίως στην αρχή της ελεύθερης συλλογικότητας και στην αρχή της 

ποικιλίας και του πλουραλισµού. Έτσι, αντισταθµίζεται η ανελαστικότητα της µονοµέρειας και ο 

πολυκερµατισµός του παραδοσιακού σχολείου. Κατά την επιλογή των θεµάτων θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και να αξιοποιούνται ανάλογα οι δυνατότητες των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς 
και των παιδιών µε ιδιαίτερα εθνοτικά, πολιτισµικά,  θρησκευτικά, γλωσσικά και κοινωνικοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να συµµετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία (Π.Ι., 2002 α,β,γ,, ∆άλκος, 1998, Frey, 
1992, Χρυσαφίδης, 1994). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται κατά τη διάρκεια 
ενός σχεδίου εργασίας είναι διαφοροποιηµένος σε σχέση µε αυτόν που αναλαµβάνει κατά την παραδοσιακή 
διδασκαλία. Από φορέας-µεταδότης της γνώσης και κέντρο της διδακτικής διαδικασίας µετατρέπεται σε 

συνερευνητή, συνεργάτη και καθοδηγητή. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των µαθητών, είναι αρωγός στις 

δυσκολίες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του σχεδίου εργασίας, όχι ως αυθεντία αλλά ως 

εµπειρότερος συµµέτοχος. Με τη µεθοδολογία αυτή αξιοποιείται η δυναµική της συνεργαζόµενης µαθητικής 

οµάδας και υλοποιείται σε ένα κλίµα αποδοχής, ενθάρρυνσης και δηµιουργικότητας, καθώς ο κάθε µαθητής 

κατέχει κεντρικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία και ο δάσκαλος διευκολύνει, συµβουλεύει και ενθαρρύνει τους 
µαθητές ώστε να επιτυγχάνεται η κατάκτηση της γνώσης και η καλλιέργεια των στάσεων και των δεξιοτήτων 
που απαιτεί η σηµερινή κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης (Π.Ι., 2002α, Hargraves, 1994). 

 
5 Σύμφωνα με το συνεντευξιαζόμενο σκοπός της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που γιαυτό το λόγο εμπλέκει και 

την αρχιτεκτονική του σχολείου αλλά και την ίδια τη δομή της τάξης, είναι η να «διαλεκτικοποιηθεί» η έννοια 
του αρχηγού της ομάδας και να εξαλειφτεί μια μελλοντική αυταρχική προσωπικότητα. Σε αυτό το σημείο έγινε 
από τον ίδιο αναφορά στις έρευνες του Theodor Adorno για την αυταρχική προσωπικότητα (από την ίδια 
συνέντευξη). Σχετικά με τις έρευνες αυτές παραθέτουμε:  

«Ο Adorno και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν μια κλίμακα βασισμένη σε προβολικά τεστς και άλλες 
ερωτήσεις με το όνομα F-scale, δηλαδή Φασιστική κλίμακα. Με βάση αυτή, η αυταρχική προσωπικότητα 
περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) πίστη στις συμβατικές αξίες της κοινωνίας, 2) υποταγή σε αυταρχικές 
αξίες, 3) επιθετικότητα, 4) τάση να γίνεται αντιληπτή μόνο η επιφανειακή συμπεριφορά, και έλλειψη ευαισθησιών 
σε συναισθήματα και σκέψεις, 5) προλήψεις, 6) ψευτοδυναμικότητα, 7) ενδιαφέρον για εξουσία και δύναμη, 8) 
κυνισμός, 9) τάση να πιστεύει κανείς σε σκοτεινές, μεταφυσικές, καταστρεπτικές δυνάμεις που επηρεάζουν τον 
άνθρωπο, 10) πίστη ότι οι ερωτικές σχέσεις είναι ανήθικες. Αποτελέσματα από μελέτες στις Η.Π.Α. έχουν δείξει, 
ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως αυταρχικά με βάση το F-scale συγχρόνως α) είναι προκατειλημμένα 
απέναντι σε μειονότητες, β) είναι πιστά σους παραδοσιακούς ρόλους της οικογένειας, γ) είναι πιο συντηρητικά 

στα πολιτικά τους φρονήματα, δ) έχουν προβλήματα προσαρμογής σε ομάδες με δημοκρατικό ύφος ή με laissez-
faire ύφος, ε) δυσκολεύονται να αντιληφθούν την στάση των άλλων, στ) είναι καχύποπτα απέναντι στις προθέσεις 
των άλλων και συγχρόνως εκμεταλλεύονται τους άλλους και ζ) προέρχονται από οικογένειες με χαμηλή μόρφωση. 
Ο Adorno και οι συνεργάτες του υποστήριξαν ότι ο τύπος της αυταρχικής προσωπικότητας ήταν πολύ πιθανότερο 
να εμφανίσει εθνοκεντρικές τάσεις……. O Adorno δεν υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα και οι πρακτικές 
ανατροφής παιδιών γεννούν αυταρχικές και φασιστικές ιδεολογίες. Εισηγούνται ιδεολογίες που ταιριάζουν 
καλύτερα σε ορισμένους ανθρώπους εξαιτίας της ανατροφής τους…. Αν και η θεωρία της αυταρχικής 
προσωπικότητας μπορεί να εξηγήσει τις πράξεις μερικών ατόμων, οι κριτικοί της επισημαίνουν ότι η θεωρία δεν 

είναι σε θέση να εξηγήσει το ρατσισμό σε μια κοινωνία. 
ΓΕΩΡΓΑΣ, Δ. (1995). Κοινωνική ψυχολογία : Δυναμική της ομάδας, συμμόρφωση, συνεργασία και ανταγωνισμός, 
ηγετικός ρόλος, ψυχολογία του περιβάλλοντος, Ελληνικά Γράμματα, Δ’ Έκδοση. Αθήνα, σελ. 139. 
6  Για τον ορισμό της κριτικής παιδαγωγικής αναφέρουμε απόσπασμα από το κείμενο   της κυρίας 
Νικολακάκη, καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο συλλογικό έργο που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Σιδέρη : 
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Η Κριτική Παιδαγωγική αναφέρεται σε εκπαιδευτική θεωρία και σε διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των μαθητών σχετικά με τις καταπιεστικές κοινωνικές 
συνθήκες. Η Κριτική Παιδαγωγική, όχι μόνο εστιάζει στην προσωπική απελευθέρωση μέσω της ανάπτυξης της 
κριτικής συνείδησης, αλλά έχει και μια ισχυρή πολιτική συνιστώσα, με την έννοια ότι η κριτική συνείδηση 
θεωρείται ως το αναγκαίο πρώτο βήμα ενός ευρύτερου συλλογικού πολιτικού αγώνα, για να αμφισβητήσουμε και 

να αλλάξουμε τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα βασίζεται 
περισσότερο στην ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τους κριτικούς παιδαγωγούς, η κοινωνική αλλαγή 
είναι το αποτέλεσμα της πράξης σε συλλογικό επίπεδο.  
Η Κριτική Παιδαγωγική επηρεάστηκε αρχικά από το έργο του Πάουλο Φρέιρε, του κατά γενική ομολογία πιο 
γνωστού αναγνωρισμένου κριτικού  παιδαγωγού. Στην «Αγωγή του καταπιεζόμενου», ένα από τα σπουδαιότερα 
έργα στην εκπαιδευτική θεωρία, ο Φρέιρε επικαλείται την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται κριτικά για την 
κατάσταση της εκπαίδευσής τους. Αυτός ο τρόπος σκέψης τούς επιτρέπει να «αναγνωρίζουν τις συνδέσεις 
ανάμεσα στα προσωπικά προβλήματα και εμπειρίες τους και στα κοινωνικά πλαίσια που τα περιλαμβάνουν».  

 
Η Κριτική Παιδαγωγική έχει τις ρίζες της στην κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης, αλλά, ως 
δυναμικό πεδίο, δεν καθορίζεται στατικά. Ο όρος, τα τελευταία τριάντα χρόνια της παρουσίας του, έχει υποστεί 
πολλές μεταβολές από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διερευνούν και χρησιμοποιούν νέες στρατηγικές, για να 
αντιμετωπίσουν τα μεταβαλλόμενα κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια.  
Αλλά η Κριτική Παιδαγωγική είναι κάτι περισσότερο από απλή θεωρία. Είναι ένας τρόπος για να υπάρχουμε 
στον κόσμο. Όπως περιγράφει ο Ίρα Σορ (1992)  η Κριτική Παιδαγωγική είναι: 
«Συνήθειες σκέψης, ανάγνωσης, γραφής και ομιλίας, που πάνε πέρα από το επιφανειακό νόημα, τις πρώτες 
εντυπώσεις, τους κυρίαρχους μύθους, τις επίσημες εξαγγελίες, τα παραδοσιακά κλισέ, την λαϊκή σοφία, και τις απλές 

γνώμες, προκειμένου να κατανοήσουμε το βαθύ νόημα, τις βασικές αιτίες, το κοινωνικό πλαίσιο, την ιδεολογία και 
τις προσωπικές συνέπειες που έχει κάθε πράξη, συμβάν, αντικείμενο, διαδικασία, οργάνωση, εμπειρία, κείμενο, ύλη, 
πολιτική, μέσο ενημέρωσης ή λόγος.» 
  
Πηγές  
1.Shor, I. (1992) Empowering Education, University of Chicago Press, Chicago, p:129  (συμπεριλαμβάνεται ΣΤΟ) 
2. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ. Μ. (2011) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ,  Πρόλογος :GIROUX HENRY, Μετάφραση: ΔΕΝΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ, 

ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Επιμέλεια: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Εκδότης :ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. 

 
7 Πρόκειται για ένα κίνημα παιδαγωγικής αλλαγής, οι στόχοι του οποίου ήταν  κυρίως κοινωνικοί, δηλαδή 
αναμόρφωση της κοινωνίας, αναθεώρηση της αντίληψης για την καπιταλιστική κοινωνία, κριτική στους 
διαχωρισμούς σε κοινωνικές τάξεις, αποδέσμευση από τους γραφειοκρατικούς θεσμούς. Η θεσμική παιδαγωγική 
επιτίθεται στις αδυναμίες των σχολικών και κοινωνικών θεσμών  και στις παραδοσιακές παιδαγωγικές. Προτείνει 
μια νέα αντιμετώπιση των θεσμών (κριτική αντιμετώπιση), έτσι ώστε να ρυθμίζονται από τη βάση, με διαρκή 
κριτική των θεσμοθετημένων κανόνων και με ανάπτυξη των θεσμιζουσών δυνάμεων. Καταδεικνύει τον τρόπο με 
τον οποίο το κράτος, η οικονομία, η πάλη των τάξεων καθορίζουν τους θεσμούς. Απομυθοποιεί τις έννοιες της 
ομάδας και της αυτονομημένης οργάνωσης μέσα από την ψυχολογία των ομάδων και την κοινωνιολογία των 

οργανώσεων. Κύριες πηγές της είναι η μαρξιστική κοινωνιολογία, και η θεσμική ψυχοθεραπεία η οποία ασκεί 
κριτική στους θεσμούς. Στόχος είναι η ανάδειξη της αυτοδιαχείρισης ως οργάνου ανάλυσης των αντιφάσεων του 
σχολικού συστήματος και διευκρίνισης των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών των αντιφάσεων αυτών. Προτείνεται  
επίσης μια ευρύτερη κοινωνική ανάλυση, σύμφωνα με την οποία η σχολική τάξη θεωρείται ο χώρος όπου 
βιώνονται οι θεσμικές αντιφάσεις, οι κοινωνικές κρίσεις, ο χώρος εκδήλωσης και έκρηξης αυτών, αλλά και  η 
αναδιοργάνωση των σχέσεων μέσα στην τάξη και τον ίδιο το θεσμό παίρνοντας υπόψη την παρουσία του 
ασυνείδητου, με τη ψυχαναλυτική έννοια του όρου, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
 

Η θεσμική παιδαγωγική κατείχε κυρίαρχη θέση στα γαλλικά συγγράμματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
’70, αλλά μπορούμε να περιγράψουμε τα πρώτα ψελλίσματα  του ρεύματος αυτού στην παιδαγωγική Freinet του 
Γάλλου παιδαγωγού όπως και στα γραπτά του Macarenco, ο οποίος από το 1917 προτείνει παιδαγωγική για τη 
νέα σοσιαλιστική κοινωνία, προσανατολισμένη όμως στις ομάδες. Η θεσμική παιδαγωγική επίσης, αντλεί τις 
πηγές της από την ελεύθερη χωρίς περιορισμούς παιδαγωγική της δεκαετίας του 30, από τα πειράματα του Neil 

(Summerhill), και από πειράματα λαϊκής θεσμικής κριτικής στην ψυχανάλυση στα τέλη της δεκαετία του 50 και 
στις αρχές της δεκαετίας του 60 στη Γαλλία.  Η ομάδα θεσμικής παιδαγωγικής ιδρύθηκε το 1963, ενώ κύριοι 
υπερασπιστές της υπήρξαν οι Lapassade, Loureau, Lobrot, Oury, Vasquez κλπ. Oι Lapassade, Loureau 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το μετασχηματισμό των θεσμών, ενώ ο Lobrot για το μετασχηματισμό των 

ατόμων με «ροτζεριανές», μη κατευθυντικές μεθόδους. Αν και η θεσμική παιδαγωγική έχει κριτική στάση 
απέναντι στους θεσμούς και διακατέχεται από πολιτική συνείδηση  υπάρχει μια συνάφεια με την παιδαγωγική 
αυτοδιαχείριση που στοχεύει περισσότερο στη βελτίωση του κλίματος και τη βελτίωση των σχέσεων. Η 
παιδαγωγική αυτοδιαχείριση αναζητά την κατάργηση εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ διδασκόντων και 
διδασκομένων, κυρίαρχων και κυριαρχόμενων, ενώ αποτελεί όργανο ανάλυσης των αντιφάσεων του σχολικού 
συστήματος και διευκρίνισης των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών αυτών των αντιφάσεων. Επίσης καθώς η 
σχολική οργάνωση είναι ένα κοινωνικό σύστημα που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την κοινωνία, ένα αυτό-
διαχειριζόμενο κίνημα διευκολύνει την εμφάνιση μιας αυτο-διαχειριιζόμενης κοινωνίας χωρίς κυρίαρχη τάξη, αλά 
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και χωρίς γραφειοκρατία ή κρατισμό, η οποία στηρίζεται στη συλλογική οργάνωση των ανθρώπων, χωρίς 
κοινωνικές τάξεις. Έτσι αναιρείται η σχέση εξουσίας μεταξύ καθηγητή και μαθητή, ενώ οι  σπουδαστές 
αποφασίζουν  και διαχειρίζονται μόνοι τους τη μόρφωση τους. Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει η 
σχολική αίθουσα είναι ο χώρος έκρηξης της γενικής κρίσης της κοινωνίας. Η κοινωνική αυτοδιαχείριση είναι ο 
κύριος σκοπός της παιδαγωγικής αυτοδιαχείρισης, εφόσον επιτρέπει τη ικανοποίηση των ουσιωδών ανθρώπινων 

αναγκών που αποσκοπούν στη δημιουργία, την ανακάλυψη, την πρωτοβουλία, την αναζήτηση, την ανθρώπινη 
επικοινωνία. Η κοινωνική αυτοδιαχείριση είναι σύμφωνα με το Lobrot,, η μόνη απάντηση στη γραφειοκρατία, 
ενώ επισημαίνει ότι χωρίς ανάληψη ευθύνης από τους ίδιους τους μαθητές, χωρίς καταστροφή της παιδαγωγικής 
γραφειοκρατίας δεν μπορούμε να περιμένουμε πραγματική μόρφωση, άρα και καμία αλλαγή στη νοοτροπία των 
ατόμων, ενώ η κοινωνία θα βυθίζεται στα ανεπίλυτα προβλήματα της.   
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ. Δ, (2014) ( (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Παν. Πελ. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής), Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το μάθημα «Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας», Πηγή: Bertrand, Y. 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ,(2009), εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

 
8 Για τον ορισμό της Αντι-οιδιποδιακής  θεώρησης, όπως αυτή εκφράστηκε στο βιβλίο Deleuze, G. et Guattari, 

(1972), F. L'Anti-OEdipe, premier tome de Capitalisme et Schizophrénie, rééd. Minuit, 1995, «δεν είναι η 
επιθυμία που στηρίζεται στις ανάγκες, αλλά αντίθετα οι ανάγκες που πηγάζουν από αυτή : αντι-παράγονται στην 
πραγματικότητα που η επιθυμία παράγει», ενώ η Αντι-οιδιποδιακή θεώρηση θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις 

μεταξύ μαρξισμού και ψυχανάλυσης, αφού η επιθυμία βρίσκεται παντού και όχι μόνο στην ψυχή, και «η πρώτη 
ένδειξη γι’ αυτό είναι πως η επιθυμία βρίσκεται παντού, όχι μόνο στα πρόσωπα ή στα πράγματα, αλλά και σε 
ολόκληρα περιβάλλοντα στα οποία διέρχεται, οι παλμοί, αλλά και ο χείμαρρος κάθε μορφής, που ενυπάρχουν σε 
αυτή, εισάγοντας τομές, «συλλήψεις»……». Η Αντι-οιδιποδιακή θεώρηση ασκεί δριμεία κριτική στην 
ψυχανάλυση και στη χρήση που κάνει του περίφημου, Oιδιπόδιου Συμπλέγματος: «Αντί να συμμετέχει σε μια 
προσπάθεια αποτελεσματικής «απελευθέρωσης του ανθρώπου, η ψυχανάλυση συμμετείχε στην πιο βασική καταπίεση 
της αστικής κουλτούρας, που δεν είναι άλλη από  την προσπάθεια διατήρησης της ανθρωπότητας, κάτω από το ζυγό 
των εννοιών «πατέρας-μητέρα», και δεν ξεμπέρδεψε μια και καλή με το ζήτημα αυτό».  Μειώνοντας τη σημασία 

όλων όσων σχετίζονται με το ρόλο της οικογένειας, οι  Deleuze και Guattari απαιτούν να ακούσουμε το 
πραγματικό «παραμιλητό»: το ασυνείδητο δεν «παραμιλά» σχετικά με τις έννοιες πατέρας-μητέρα, αλλά σχετικά 
με τις φυλές, τις ηπείρους, τη ιστορία και τη γεωγραφία.» 
ΗALPERN, C. (2005),  L'Anti-Oedipe : Libérer les flux du désir, Foucault, Derrida, Deleuze : Pensées rebelles, 
SCIENCES HUMAINES, N° Spécial N° 3 - Mai -Juin 2005. (η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή) 
 
9  Σχετικά με την έννοια της ιστορικότητας  και τη βιωματική διεργασία που γίνεται με τα παιδιά 
συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα η εργασία που έγινε στο  ίδιο «πνεύμα» στο σχολείο του κυρίου Μπαλτά, το 

35ο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Αθήνας και συγκεκριμένα με τη Γ  ́ τάξη, από τις συναδέλφους του 
εκπαιδευτικούς, Αθηνά Καρανάση και Έλενα Μολασιώτη,  αποτέλεσμα του οποίου ήταν ένα  βιβλίο, από κείμενα 
και ζωγραφιές των ίδιων  παιδιών, με τον τίτλο «Ένα μαγικό καπέλο στα Εξάρχεια», που μέσα του «χώρεσε» 
πολλές ιστορίες ανθρώπων από διαφορετικές περιόδους. Το «μαγικό καπέλο» έγινε με στόχο να αγαπήσουν οι 
μαθητές το μάθημα της ιστορίας, μέσω του βιωματικού τρόπου, ώστε να να αναδυθεί η περιέργεια τους και να 
κινητοποιηθούν οι αισθήσεις τους. Έτσι τα παιδιά ντύθηκαν με ρούχα εποχής και περιπλανήθηκαν σε κτίρια-
σύμβολα των Εξαρχείων, που καθένα αντιπροσώπευε και μια ιστορική περίοδο. Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις 
διαφορετικές περιόδους ήταν η μυθοπλασία, αλλά και ένα «μαγικό» στοιχείο, που δεν είναι άλλο από το καπέλο. 

Αυτό εξάλλου αποτέλεσε ενδυματολογικό σήμα-κατατεθέν για κάθε ιστορική περίοδο. Τα παιδιά στην αρχή 
έφεραν τα δικά τους καπέλα, ενώ κάποια στιγμή έφτασε στο σχολείο και το μαγικό καπέλο (ένα αποκριάτικο 
καπέλο μάγου), που έφερε ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά έπρεπε να ανοίξουν,τις αισθήσεις, την 
καρδιά και το μυαλό τους και να συνδιαλέγονται με τα διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Έπειτα 
ξεκίνησε η περιπλάνηση στα περιβάλλοντα αυτά. Σε κάθε επίσκεψη σε διαφορετικό χώρο τα παιδιά φορούσαν και 
αντίστοιχα ρούχα εποχής ενώ «βίωσαν» την διαφορετική εποχή που αντιπροσώπευε κάθε κτίριο-σύμβολο: 
χωρισμένα σε ομάδες τα παιδιά επιδόθηκαν σε θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, με τη συνοδεία αντίστοιχων 
μουσικών ακουσμάτων  από κάθε ιστορική περίοδο, ενώ τραγούδησαν και χόρεψαν, αλλά και διάβασαν 
αντίστοιχα αναγνώσματα. Έτσι στο υλικό που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβάνονται μουσικές εποχής, 

αναγνώσματα, ποιήματα, πολλές φωτογραφίες, υλικό από το internet, λευκώματα, αυτοσχέδια καπέλα  και 
κοστούμια για κάθε εποχή –επίσκεψη. Πριν από κάθε επίσκεψη, ο κύκλος των παιδιών άκουγε και έβλεπε υλικό 
για τα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία της κάθε εποχής. Μετά από κάθε επίσκεψη το ζητούμενο ήταν να μπλέξει 
το ιστορικό με το παραμυθένιο. Η ανταπόκριση ήταν χειμαρρώδης. Οι μαθητές έγραφαν και ζωγράφιζαν με ζήλο 
και τα πράγματα απέκτησαν ενδιαφέρον όταν τα παιδιά εφηύραν τον κεντρικό ήρωα, ιδιοκτήτη του μαγικού 
καπέλου τον Άρθουρ. 
Πηγή:  Ένα μαγικό καπέλο στα Εξάρχεια, κείμενο : σύντομη περιληπτική παρουσίαση  από τον ερευνητή 
στηριγμένο στο κείμενο «Κάτι για το τέλος» από τις Αθηνά Καρανάση και Έλενα Μολασιώτη. 

10 Βλ σχετ Negri, A. (2004).  Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.  
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1. Εισαγωγή  

 Στο ερωτηματολόγιο θελήσαμε να συνδυάσουμε τη βασική ορολογία της Παιδαγωγικής Freinet 

σύμφωνα με το ICEM με τις 30 Σταθερές όπως τις διατύπωσε ο ίδιος ο Freinet. Ζητήθηκε λοιπόν από 5 

εκπαιδευτικούς (3 που εργάζονται στη Μέση Εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία και 2 στην Πρωτοβάθμια, 

επίσης στο δημόσια σχολεία) να επιλέξουν και να σχολιάσουν από τους όρους αυτούς, οι οποίοι 

σχετίζονται με την Παιδαγωγική Freinet όπως και από τις 30 σταθερές του παιδαγωγού. Σκοπός μας ήταν 

να εξετάσουμε κατά πόσον η Παιδαγωγική Freinet μπορεί να εφαρμοστεί έστω και με πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών στο ελληνικό δημόσιο Σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ακολουθούν το επίσημο 

πρόγραμμα σύμφωνα με τη Γραμμή του Υπουργείου Παιδείας και παράλληλα προσπαθούν στα πλαίσια 

ελευθερίας που τους δίνεται να εφαρμόσουν στοιχεία από την Παιδαγωγική αυτή δεδομένου ότι 

σχετίζονται με την «Παιδαγωγική Ομάδα –«Σκασιαρχείο»- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο 

της κοινότητας» ή την Εναλλακτική παιδαγωγική. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η δικιά τους 

προσέγγιση κυρίως στις Σταθερές του Freinet, αλλά και οι προβληματισμοί τους σχετικά με τη Δημόσια 

Ελληνική Εκπαίδευση και τις δυνατότητες που τους δίνονται να δουλέψουν δημιουργικά.  

Τα βασικά κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί (ύστερα από αρχική συζήτηση του ερευνητή 

μαζί τους) είναι τα ακόλουθα : 

 Το ενδιαφέρον τους κυρίως για την Παιδαγωγική Freinet (αλλά και την 

εναλλακτική παιδαγωγική γενικότερα στο βαθμό που εφάπτεται με την εν λόγω 

παιδαγωγική ) 

 Τον τρόπο που δουλεύουν στην τάξη και συγκεκριμένα το αν εμπλέκουν τα παιδιά 

σε δημιουργικές δραστηριότητες που να σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την 

Παιδαγωγική Freinet 

 Την εμπειρία τους στην Ελληνική Δημόσια εκπαίδευση  

 Τη θέληση τους να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία με εναλλακτικές μορφές 

διδασκαλίας και να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους 

 Το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το ρόλο τους ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί αλλά και 

το όραμα τους για την Εκπαίδευση γενικότερα 

 

Σε τρεις περιπτώσεις, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και οι 

απαντήσεις αντίστοιχα των εκπαιδευτικών, ενώ με τους άλλους δύο εκπαιδευτικούς, έγιναν συνεντεύξεις 

και ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των απαντήσεων. Συγκεκριμένα υπήρξαν τρεις συνεντεύξεις δύο 

ατομικές σε σχέση με τη βασική ορολογία της Παιδαγωγικής Freinet σύμφωνα με το ICEM και μία 

συνέντευξη από κοινού με τους δύο εκπαιδευτικούς σχετικά με τις 30 Σταθερές του Freinet. Στην από 

κοινού συνέντευξη έγινε αρχικά, μια συζήτηση σχετικά με τις Σταθερές αλλά και πως τις εξηγεί ο ίδιος ο 

Freinet στην Ελληνική έκδοση του Σχολείου του Λαού, ενώ στη συνέχεια ο κάθε ένας από τους δύο 

εκπαιδευτικούς μίλησε ξεχωριστά για την προσωπική του εμπειρία στην τάξη σε σχέση με τις αυτές.  

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν πολύ ενθαρρυντική, ενώ ύστερα από αρχική συζήτηση μαζί τους 

και εξήγηση του γενικότερου πλαισίου της διπλωματικής αυτής εργασίας, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους 

να συμμετέχουν. Αυτό που υπήρξε κοινός τόπος και για τους 5 συμμετέχοντες ήταν ότι όλοι στην αρχική 

συζήτηση που έγινε με τον καθένα, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για ένα σχολείο όπου γίνονται 

πράγματα και τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τη δυνατότητα να 

μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν δημιουργικά και στο μέλλον.  
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Στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς : 

1. Να διαλέξουν τουλάχιστον 5 όρους από την ορολογία του ICEM και να 

αναπτύξουν ελεύθερα  

2. Να αναφέρουν επιγραμματικά 5 σημεία της Παιδαγωγικής Freinet που τους 

έκαναν εντύπωση 

3. Να διαλέξουν τουλάχιστον 5 από τις 30 Σταθερές του Freinet και να αναπτύξουν 

ελεύθερα 

4. Να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε το 

ερωτηματολόγιο αυτό 

 

Δεν υπήρξαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, ενώ το ελάχιστο όριο τουλάχιστον 5 επιλογών, τόσο από 

τους όρους του ICEM όσο και από τις 30 Σταθερές έγινε ελεύθερα από τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με 

το τι τους ενδιέφερε να μιλήσουν. Απαντήθηκαν όλοι οι όροι του ICEM, για τους οποίους ρωτήθηκαν, ενώ 

δεν απαντήθηκαν 3 από τις 30 Σταθερές του Freinet, (αν και λόγω της φύσης των παιδαγωγικών αυτών 

σταθερών, μπορεί να θεωρηθεί πως απαντήθηκαν έμμεσα κατά το σχολιασμό των υπολοίπων).  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως από την πλευρά του ερευνητή, υπήρξε θέληση οι εκπαιδευτικοί που θα 

συμμετείχαν, να μην προέρχονται από μία μόνο ειδικότητα, όπως και να εργάζονται αντίστοιχα και 

στις δύο βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, δηλαδή την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό Σχολείο), αλλά και 

τη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν μπορούν να 

παρουσιαστούν ανάλογα με την ειδικότητα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται κατά τον 

ακόλουθο τρόπο:  

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα 

 1. Καθηγήτρια 
πληροφορικής  

Πληροφορική  

 2. Καθηγήτρια 

κοινωνιολογίας  

Κοινωνιολογία  

3. Καθηγήτρια Γαλλικής 

Γλώσσας 

 Γαλλική Γλώσσα  

4. Δασκάλα   Δημοτικής Εκπαίδευσης 

5. Καθηγήτρια Γαλλικής 

Γλώσσας 

 Γαλλική Γλώσσα 
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2. Παρουσιάσεις των Εκπαιδευτικών 

Α. Εκπαιδευτικός 1:Κάκια Παυλίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ηλικία : 35-50 ετών 

Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά  

Σπουδές : Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Α. Π. Θ.  

Προϋπηρεσία :12 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση 

Λόγος ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet:  

 Πριν καιρό αναζητώντας μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας ήρθα σε επαφή μέσω του διαδικτύου 

με το "Σχολείο του Λαού", το οποίο ως ιδέα με γοήτευσε με την πρώτη προσέγγιση, οπότε έψαξα 
περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Την μαθητοκεντρική και ομαδοκεντρική διδασκαλία, που 

ταυτόχρονα εστιάζει στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, την εφάρμοζα ήδη στην τάξη λόγω 

ειδικότητας, καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, καθώς και στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων 

και προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, που αναλάμβανα κάθε σχολική χρονιά ως υπεύθυνη.  

Στην εκπαιδευτική πρόταση του Freinet είχα ανακαλύψει τον τρόπο να ενεργοποιήσω κάθε μαθητή 

της τάξης ή της ομάδας ενός προγράμματος, ώστε να συμμετέχει με αυτοδιάθεση. Ένα πεδίο όπου 

εφαρμόζω προτάσεις από την Παιδαγωγική Freinet είναι η Σχολική Εφημερίδα, την οποία 

τυπώνουμε από το 2007 και Ερευνητικές Εργασίες (project), με τις οποίες εμπλέκομαι τα τελευταία 2 

χρόνια. Το παράπονό μου, όπως ίσως και των ίδιων των μαθητών, ήταν πως τέτοιες παιδαγωγικές 

προτάσεις δεν εφαρμόζονται καθολικά στο Εκπαιδευτικό μας Σύστημα.  

Αν και παρατηρώ αναφορές στην ομαδοκεντρική διδασκαλία σε σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα και 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ένα μικρό ποσοστό εφαρμόζει στην πράξη αυτές τις μεθόδους. Η 

πλειοψηφία επιμένει στην δασκαλοκεντρική διδασκαλία και με δυσκολία σκέφτεται να μεταβεί σε άλλο 

επίπεδο προσέγγισης του μαθητή. Η ευκαιρία άμεσης επαφής με το έργο του Freinet μέσω της 

εμπλοκής μου στην εργασία αυτή βοήθησε να εντρυφήσω ακόμη περισσότερο στον γοητευτικό κόσμο 

του Σχολείου του Λαού, όπου η μάθηση είναι ένα παιχνίδι, όπως οφείλει να είναι και η ζωή.  

Σημείωση Ερευνητή: Σύντομη παρουσίαση σχετικά με τη Σχολική Εφημερίδα, και το project, όπως 

δουλεύονται από την κυρία Παυλίδου στο σχολείο που εργάζεται, παρουσιάζεται στα παραρτήματα.  

 

Β. Εκπαιδευτικός 2: Ανθή Αβούρη, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Επιστημών, 

Περιφέρεια Εύβοιας 

Hλικία :35-50 ετών 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά 

Σπουδές: Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών (ειδικότητά: Πολιτικός Επιστήμονας), Παιδαγωγικά 

στην Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε.  

Προϋπηρεσία :9 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση 

Λόγος ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet:  

Φέτος παρευρέθηκα σε κάποιες συναντήσεις της Παιδαγωγικής ομάδα «Το σκασιαρχείο»- 

Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας και βρήκα ενδιαφέρον το έργο της που 

αφορά τη διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα. Καθώς εργάζομαι στο νομό Εύβοιας δεν 

κατάφερα να παρευρεθώ σε όλες τις συναντήσεις και δραστηριότητες της ομάδας που λαμβάνουν 

χώρα στην Αθήνα. Φέτος, στη Β΄Λυκείου δουλεύουμε project με τους μαθητές, και διαπιστώνω πως 

υπάρχουν πολλά κοινά με τη Παιδαγωγική Freinet, ενώ διδάσκω και Κοινωνιολογία και θεωρώ 

ενδιαφέρον το άνοιγμα της παιδαγωγικής αυτής στην κοινότητα. Όμως, αν και πιστεύω πως ο Freinet 

ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του, θεωρώ πως στον 21ο αιώνα είναι άπειρες οι πηγές και οι 

εμπνεύσεις και δεν συμφωνώ απόλυτα με την υιοθέτηση ενός μόνο δρόμου στην εκπαίδευση, στην 

εποχή μας. Δέχτηκα πάντως, να συμμετέχω στην έρευνα αυτή και βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε κάποια 

ερωτήματα που μου επέτρεψαν να δώσω την άποψη μου με βάση την εμπειρία μου. Δεδομένου όμως, 

ότι μας πιέζει η ύλη, διατηρώ μια επιφύλαξη για το κατά πόσον γίνεται πραγματικά να εφαρμοστούν 

στην πράξη καινοτόμες πρακτικές, μέσα στο ελληνικό σχολείο.  
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Γ. Εκπαιδευτικός 3: Σοφία Λάχλου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας, Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 

Ηλικία : 35-50 ετών 

Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά  

Σπουδές : Πτυχίο Γαλλικής Γλώσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό στη Λεξικολογία- 

Λεξικογραφία, ΑΠΘ, Διδακτορικό στο ΕΑΠ, Καθηγήτρια στο ΕΑΠ στη Διδακτική Μεθοδολογία -

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Προϋπηρεσία : 20 χρόνια στην Εκπαίδευση, 10 στην ιδιωτική και 10 στη δημόσια Εκπαίδευση 

Λόγος ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet : 

 Πριν από 2 χρόνια, ήλθα σε επαφή με τον Γάλλο καθηγητή Πανεπιστημίου Denis Morin, που μου 

μίλησε για την Παιδαγωγική Freinet, την οποία και η ίδια γνώριζα από τα διαβάσματά μου, και 
κυρίως, όταν άρχισα να διδάσκω στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δηλαδή, πρόκειται 

ουσιαστικά υπόθεση κάποιων ετών. Ο Morin είναι μέλος του ICEM, και δουλεύει άτυπα την 

Παιδαγωγική Freinet με τους φοιτητές του στο πανεπιστήμιο, ενώ κάνουν διερευνητική μάθηση, 

σχέδια εργασίας που τα παρουσιάζουν στην τάξη, δηλαδή, οι ίδιοι οι φοιτητές μόνοι τους 

ανακαλύπτουν τη γνώση, αλλά και μόνοι τους έρχονται και διδάσκουν το μάθημα στο πανεπιστήμιο, 

παρουσιάζοντας τα θέματα.  

Προσωπικά, εφαρμόζω συγκεκριμένες Τεχνικές Freinet στις τάξεις των Δημοσίων Δημοτικών 

Σχολείων στα οποία και εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Καθώς μελετώ και ενδιαφέρομαι για τη 

Διδακτική Μεθοδολογία και τη Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, επιθυμώ να βρίσκω τρόπους, ώστε 

να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον, να δίνεται κίνητρο στους μαθητές για τη μάθηση και να 

επικοινωνούν σε πιο θετικό περιβάλλον και σε πλαίσιο συνεργασίας. Επιθυμώ το επικοινωνιακό πλαίσιο 

της ξένης γλώσσας να είναι πραγματικό, όχι προσποιητό και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιώ την Τεχνική 

Freinet των Μικρών βιβλίων, αλλά και την Τεχνική Freinet της Σχολικής Αλληλογραφίας, ενώ 

δουλεύω τη Σχολική Εφημερίδα και συνεργάζομαι και με άλλους εκπαιδευτικούς στη Ψηφιακή 

Αφήγηση. Έτσι, τόσο με τα Μικρά Βιβλία όσο και με τη Σχολική Αλληλογραφία το παιδί καλείται να 

παράγει λόγο στη ξένη γλώσσα σε αυθεντική περίσταση επικοινωνίας και όχι σε προσομοίωση, ενώ η 

μάθηση γίνεται βιωματική (Ο Puren επίσης έχει μιλήσει πολύ για αυτά τα θέματα). Με την Σχολική 

Αλληλογραφία το παιδί επικοινωνεί είτε με γράμματα είτε μέσω Skype με άλλα παιδιά από διάφορες 

χώρες στα γαλλικά. Αλλά και το Μικρό Βιβλίο είναι κάτι που γράφει εδώ και τώρα για να διαβαστεί 

αμέσως. Θεωρώ ότι ειδικά για την ξένη γλώσσα είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους, όπως και 

να δημιουργούμε συνθήκες αυθεντικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Στη σχολική εφημερίδα, την οποία 

συντονίζω στο σχολείο που εργάζομαι υπάρχουν και γαλλικές σελίδες γραμμένες από τα παιδιά.  

Εκτός από τις Τεχνικές Freinet, οι οποίες δημιουργούν αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας, επίσης βρήκα 
ενδιαφέρον και στις Γενικές Αρχές της Παιδαγωγικής Freinet. Το πιο σημαντικό, από όλα, είναι ότι 

στην Παιδαγωγική Freinet ξεκινάς με την ελεύθερη έκφραση, δηλαδή με θέματα που ενδιαφέρουν τα 

ίδια τα παιδιά, έρχεσαι πιο κοντά σαν εκπαιδευτικός σε αυτά και σέβεσαι την ξεχωριστή προσωπικότητα 

του κάθε παιδιού. Με συγκινεί στην ταινία το «Σκασιαρχείο», η σκηνή στην οποία ο δάσκαλος 

αναρωτιέται, τι να σκέπτεται άραγε το παιδί. Θεωρώ πολύ σημαντική στην Εκπαίδευση, τη δημιουργική 

εργασία των παιδιών. Με ενδιαφέρει να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες και όχι απλά γνώσεις, που 

δεν τους ωφελούν σε τίποτα. Συμφωνώ με την Παιδαγωγική Freinet γιατί βρίσκεται στην προσέγγιση 

αυτή της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Με εκφράζει επίσης, διότι προωθείται η ελεύθερη έκφραση, ενώ με 

αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται και οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε παιδιού.  

Ωστόσο, επειδή είμαι καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας και όχι δασκάλα, βλέπω τα παιδιά πολύ λίγες 

ώρες την εβδομάδα. Φέτος, είχα την τύχη να τα βλέπω περισσότερες ώρες (δηλαδή δύο επιπλέον, πέρα 

από τις δύο υποχρεωτικές του εβδομαδιαίου μαθήματος), γιατί συνεργάστηκαν για τη Σχολική 

Εφημερίδα. Θα ήθελα να αλλάξουν τα παιδιά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη γνώση, τη ζωή και τη 

μόρφωση, ως εργαλεία για να πάνε παρά πέρα και να αναπτυχθούν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν 

δημοκρατικές σχέσεις. Δεν έχω όμως την προσδοκία, ότι μπορώ να αλλάξω με τις λίγες παρεμβάσεις 

μου πολλά στην αντίληψη των παιδιών, διότι δεν είμαι δασκάλα και δε βλέπω τα παιδιά πολλές ώρες. 

Θα ήταν επίσης σημαντικό να βρίσκονταν συνάδελφοι που να εφαρμόζουν το ίδιο, ώστε να υπάρχει η 

συνεργασία αυτή. Η συνεργασία δεν πρέπει μόνο να είναι από πλευράς των μαθητών αλλά και μεταξύ 

των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Θεωρώ ότι η Παιδαγωγική Freinet ταιριάζει και στην προσωπικότητα μου, ενώ αισθάνομαι, ότι αν 

και όλοι αναγνωρίζουν πως το σχολείο πάσχει, το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε κάτι για 

αυτό. Ακούμε δηλαδή συχνά, όλους τους δασκάλους να λένε πως το σχολείο πάσχει, αλλά βλέπω πως 

δεν κάνουν κάτι για να ξεφύγουν από αυτό. Πιστεύω λοιπόν σχετικά, ότι έχω βρει μια διέξοδο χάρη 
στις Τεχνικές Freinet που εφαρμόζω, και που έχουν και απήχηση στα παιδιά. Υπάρχει βέβαια και μια 

διαφορά με τους δασκάλους, που έγκειται στο γεγονός ότι οι καθηγητές γλωσσών δεν πιεζόμαστε τόσο 
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από τους σχολικούς σύμβουλους για να βγει η ύλη, αλλά μόνο για να βρούμε τρόπους να 

ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην ξένη γλώσσα, όπως εξάλλου, και σε θέματα όχι αποκλειστικά 

γλωσσικά, αλλά και πολιτισμικά. Η χαλαρότητα δηλαδή που έχουμε σε σχέση με την ύλη και το 

πρόγραμμα, μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε νέες μεθόδους και καινοτόμες τεχνικές, με την προϋπόθεση 

ότι θα δοθεί κίνητρο στους μαθητές για την ξένη γλώσσα, αν και αυτό δεν ισχύει για όλους, γιατί φέρνω 

για παράδειγμα στο νου μου, συνάδελφο, επίσης καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας στο ίδιο σχολείο με 

μένα, η οποία επιμένει σε πιο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στην 
έρευνα αυτή και μου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσω και για τις Τεχνικές Freinet, που χρησιμοποιώ 

στη τάξη.  

Σημείωση Ερευνητή : Στα παραρτήματα παρουσιάζονται επίσημες παρουσιάσεις της κυρίας Λάχλου 

από την εργασία της σχετικά με τις συγκεκριμένες τεχνικές Freinet που εφαρμόζει.  

 

Δ. Εκπαιδευτικός 4 : Μαριάννα Δασκαλάκη, Δασκάλα, Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 

Ηλικία: άνω των 50 ετών 

Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά 

Σπουδές : Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, Τμήμα εξομοίωσης του παιδαγωγικού τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Προϋπηρεσία : 27 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση 

Λόγοι Ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet :  

Το ενδιαφέρον μου για τα Παιδαγωγικά, ξεκίνησε στα εφηβικά μου χρόνια με αφορμή το Νeil και την 

αντιαυταρχική εκπαίδευση. Στην συνέχεια ήρθα σε επαφή με τα βιβλία του Ιvan Illits και του John 

Holt. Στο βιβλίο «Κοινωνία χωρίς σχολεία» βρήκα γραμμένο, ακριβώς αυτό που ένιωθα ως μαθήτρια 

και δεν μπορούσα να εκφράσω. Δηλαδή ότι το σχολείο ήταν ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που 

σκοπό του είχε να αναπαραγάγει την κυρίαρχη ιδεολογία. Στο σχολείο της πόλης που φοιτούσα, σαν 

παιδί εργάτη από το χωριό, ήταν πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος και οι προδιαγραφές που είχα. Ωστόσο, 

πρέπει να πω ότι με τους δασκάλους και τους καθηγητές μου συνολικά είχα καλές σχέσεις. 
Αντιλαμβανόμουνα ότι ο μηχανισμός αυτός τους ξεπερνούσε.  

Τελειώνοντας το σχολείο, ήρθα σε επαφή με «Το σχολείο του λαού» του Freinet και το «Η 

εκπαίδευση σαν μέσο ανατροπής του κατεστημένου» των Neil Postman και Charles Veingarder. 

Τα βιβλία αυτά με ενθουσίασαν κυρίως γιατί είχαν μια οπτική πολύ κοντά στην δική μου, και με 

έκαναν να δω με άλλο μάτι την εκπαίδευση. Οραματίστηκα μια εκπαίδευση για όλους, μια εκπαίδευση 

που θα μπορούσε να είναι και δημιουργική. Και έτσι δεν είναι τυχαίο, που στα 22 μου χρόνια 

αποφασίζω να αλλάξω πορεία και πολύ συνειδητά αποφασίζω να γίνω δασκάλα.  

 Φεύγω λοιπόν για το Ηράκλειο να ξεκινήσω τις σπουδές μου έχοντας μαζί μου την «Γραμματική της 

Φαντασίας» του Gianni Rodari άλλο ένα βιβλίο όπως και όλα τα προηγούμενα, που έχω αναφέρει, το 

οποίο διεύρυνε τους πνευματικούς μου ορίζοντες, ενώ μου έδωσε κατευθυντήριες οδούς στο διδακτικό 

μου έργο.  
Την αξία των Πρακτικών Freinet την συνειδητοποίησα με το χρόνο όταν έβλεπα τεχνικές που είχε 

προτείνει να βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της τάξης :Εφημερίδα Τοίχου, Πειραματικό 

Ψηλάφισμα, Δημιουργική Γραφή και τότε μου γεννήθηκε η απορία γιατί ενώ οι Τεχνικές Freinet 

έχουν εφαρμογή σε πάρα πολλά παιδαγωγικά συστήματα και τεχνικές που χρησιμοποιούμε συχνά, 

γιατί πουθενά δεν υπάρχει το όνομα του. Γνωρίζουν για αυτόν ελάχιστοι.  

Παρόλα αυτά, η φράση του: «Είμαστε το κίνημα που μετακινεί τις γραμμές», η ανάγκη δηλαδή του 

ανοικτού χαρακτήρα του κινήματος, και κατ’ επέκταση των παιδαγωγικών μεθόδων, η καλλιέργεια 

πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, η ανάδειξη της εμπειρίας ως πηγή μάθησης, η σχολική 

εργασία που μετατρέπεται σε δημιουργική επίτευξη στόχου καθιστούν την μέθοδο του πιο επίκαιρη από 

ποτέ.  

Σημείωση Ερευνητή : Σύντομη παρουσίαση του θεατρικού έργου που γράψανε με τη συνδρομή της οι 

μαθητές της κυρίας Δασκαλάκη, παρουσιάζεται στα παραρτήματα.  

 

Ε. Εκπαιδευτικός 5 Ζωή Ευθυμία Λώτη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Ηλικία : 35-50 ετών 

Ξένες Γλώσσες : Γαλλικα Γ2, Αγγλικά Γ2, Ισπανικά Β2 

Σπουδές: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Μετάφραση Université de 

Mons Hainaut ; Βέλγιο 

Προυπηρεσία :6 χρόνια, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση 
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Λόγος ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet:  

Θεωρώ πως είναι προσαρμόσιμη κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς δημιουργεί καλύτερο 

παιδαγωγικό κλίμα, ενώ συντελεί στην ανάδειξη των ταλέντων και των κλίσεων των μαθητών! 

 

 

 

ΣΤ. . Εκπαιδευτικός 6: Δομνίκη Μπαλτούμα, Καθηγήτρια Γαλλικών, Περιφέρεια Κορινθίας, 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Hλικία :35-50 ετών 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

Σπουδές: Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία (ΕΚΠΑ), Diploma in Litterature (Cambridge), 

Μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Μετάφραση από το Πανεπιστήμιο Marc Bloch – Strasbourg II.  

Προϋπηρεσία :4 χρόνια στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Αγγλικών, 9 χρόνια στη Δημόσια 

Εκπαίδευση (3 ως ωρομίσθια και 6 ως μόνιμη).  

Λόγος ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet: 

Φέτος είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη σκέψη του Freinet μέσα από την προβολή της ταινίας «Το 

Σκασιαρχείο», η οποία οργανώθηκε μετά από προτροπή της διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο 

Αθικίων Κορίνθου. Για να παρουσιαστεί σωστά η ταινία στους μαθητές μου, μελέτησα αρκετά τις 

σταθερές του Freinet και έκτοτε προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή με εκπαιδευτικούς και να παίρνω 

ιδέες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών Freinet στην τάξη. Διαβάζοντας το έργο του 

Pour l’école du peuple συνειδητοποίησα ότι όποιος εκπαιδευτικός προσπαθεί να κάνει τα παιδιά να 

φτάσουν μόνα τους στη γνώση, εφαρμόζοντας δημιουργικές και καινοτόμες πρακτικές, γνωρίζει ήδη 
τον Freinet ακόμη κι αν δεν έχει ακούσει ποτέ ούτε το όνομά του. Θεωρώ ότι είμαι τυχερή που μπορώ 

να «ξεφύγω» από τα στενά πλαίσια και την πίεση συγκεκριμένης ύλης και να προσεγγίσω τη γλώσσα 

μέσα από πολλούς τρόπους και ακόμη περισσότερα μαθήματα, για να μην αναφέρω το γεγονός ότι 

μπορώ να χρησιμοποιώ τις άλλες ξένες γλώσσες που γνωρίζω για να εκμαιεύσω, π.χ. , τη σημασία μιας 

λέξης από τα παιδιά. Έτσι, οι τεχνικές Freinet βρήκαν γόνιμο έδαφος και ελπίζω να καταφέρω να τις 

εφαρμόσω ακόμη περισσότερο.  

Σημείωση Ερευνητή:H κυρία Μπαλτούμα, δε συμμετείχε στην έρευνα με βάση το ερωτηματολόγιο, 

όμως πρόβαλλε στο σχολείο της την ταινία «Σκασιαρχείο», έδωσε και η ίδια ερωτηματολόγιο στους 

μαθητές της με ερωτήματα σχετικά με την ταινία, ενώ τόσο οι απαντήσεις των παιδιών όσο και η 

παρουσίαση της σχετικά με την προβολή αλλά και με την εργασία της γενικότερα ως λειτουργός της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης, φιλοξενούνται επίσης στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής, και λήφθηκαν 

υπόψη στα τελικά συμπεράσματα.  

 

Z. Εκπαιδευτικός 7: Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δάσκαλος, Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας 

Αθηνών, (35ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών).  

Ηλικία: 35-50 ετών  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά  

Σπουδές: 1. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθν. Καπ. Παν. Αθηνών, 2. Τμήμα Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, Εθν. Καπ. Παν. Αθηνών, 3. Μεταπτυχιακό στις Πολιτικές Επιστήμες, Εθν. Καπ. Παν. 

Αθηνών 4. Διδακτορικό με θέμα «Επιστημολογία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο», Εθν. Καπ. Παν. 

Αθηνών.  

Προϋπηρεσία: 20 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση. Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας στην Α Διεύθυνση 

Αθηνών (2010/2012).  

Λόγοι ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet: Σημ. Ερευν: Ο κύριος Μπαλτάς έχει κάνει 

εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με το Γάλλο παιδαγωγό. Εφαρμόζοντας στην πράξη την 

παιδαγωγική Freinet έχει προχωρήσει μαζί με τους μαθητές του στη σύνταξη και έκδοση σχολικών 

εντύπων όπως «Οι φιλίες των παιδιών» (σχολική εφημερίδα) και παλιότερα το σχολικό περιοδικό 

«Ανεμόπτερο». Το βασικό τρίπτυχο πάνω στο οποίο εργάζεται είναι τάξη, αυλή, κοινότητα. Τον 

Ιούνιο 2014, η τάξη του εξέδωσε και αναγνωστικό με τον τίτλο «Οι φιλίες των παιδιών». Στο 
επίμετρο του αναφέρει το ακόλουθο απόσπασμα από γράμμα του Freinet,όπως παρουσιάζεται στο Όχι 

πια αναγνωστικά –Το τυπογραφείο στο Δημοτικό Σχολείο, σε μετάφραση Τζ. Τζαγκιά, (Εκδοτικό οίκος 

Κοντομάρη): «Διευκρινίζω την πρόταση μου. Είδατε πως γράφουν τα δικά μας παιδιά στο περιοδικό «La 

Gerbe». Φτάνει να ζητήσετε από τα δικά σας να διηγηθούν τη ζωή τους, δηλαδή πως τρώνε, πως ζουν οι 
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γονείς τους, η γύρω φύση τους, τα ζώα και φυτά, τα τοπικά έθιμα κλπ. και είμαι βέβαιος πως καθετί που 

θα γράψουν θα είναι ενδιαφέρον, φτάνει μόνο να είναι η αληθινή τους έκφραση, η ίδια η ζωή των 

παιδιών». Ο κύριος Μπαλτάς είχε την ιδέα σύστασης της άτυπης ομάδας «Σκασιαρχείο, 

Παιδαγωγικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» που εκτός από το ερευνητικό της έργο 

φροντίζει για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet σε γονείς 

εκπαιδευτικούς και παιδιά στις γειτονιές της Αθήνας. Αν και δε συμμετέχει στην έρευνα με βάση το 

ερωτηματολόγιο, ωστόσο στο Β μέρος της εργασίας μας φιλοξενείται η συνέντευξη του, στην οποία 
αναλύει την παιδαγωγική φιλοσοφία της δουλειάς που κάνει με τα παιδιά, καθώς και αποσπάσματα για 

το μεθοδολογικό τρόπο εργασίας του από τα κείμενα του «Δικαιώματα του Παιδιού: ασφάλεια, 

ελευθερία και χώρος σε μια διαρκή αναμέτρηση στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών» και 

«Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το παράδειγμα του σχολικού εντύπου Οι 

φιλίες των παιδιών». Τέλος, στα παραρτήματα φιλοξενείται δείγμα της εργασίας των μαθητών του 

από την εφημερίδα Οι φιλίες των παιδιών.  

 

Σημείωση Ερευνητή: O εκπαιδευτικός 6 και ο εκπαιδευτικός 7, δε συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο 

αλλά ανέπτυξαν ελεύθερα το ερώτημα « Μιλήστε μας για το Freinet και τη σχέση σας με την 

παιδαγωγική του». Η παρουσίαση της εκπαιδευτικού 6 και η συνέντευξη του εκπαιδευτικού 7, 

φιλοξενούνται επίσης στο Β Μέρος της Διπλωματικής Εργασίας, πριν το ερωτηματολόγιο. 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να τους συμπεριλάβουμε στις παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι οι 
απόψεις και οι δράσεις τους, λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση των δεδομένων και στην τελική εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

 

 

3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1 Ορίστε η λίστα με όρους που εντάσσονται στην παιδαγωγική Freinet. Παρακαλώ διαλέξτε 

τουλάχιστο 5 και μιλήστε ελεύθερα! 

 

Αυτοοργάνωση-Αυτοδιαχείρηση παιδαγωγική 

 

Εκπαιδευτικός 1 Ο Δάσκαλος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλει να εμπνέει τους 

μαθητές προς τη δημιουργία. Έπειτα, να αναλαμβάνει ρόλο εποπτικό, δίνοντας την ευκαιρία στο κάθε 

παιδί να ανακαλύψει το ρόλο του μέσα στο Σύστημα Οργάνωσης της Ομάδας που ελεύθερα θα 

συσταθεί, ώστε να φέρει εις πέρας το Έργο που ανέλαβαν οι μαθητές. Ελευθερία στη δομή των 

κανόνων συνεργασίας, ελευθερία στην επιλογή δημιουργίας συγκεκριμένων ομάδων εργασίας, 

ελευθερία στο θέμα που θ’ αποτελέσει αντικείμενο δημιουργίας. Η οργάνωση και διαχείριση του 

εγχειρήματος ανήκει στα παιδιά. Ο δάσκαλος παρεμβαίνει, όταν κι αν του ζητηθεί βοήθεια.  

Εκπαιδευτικός 2 Τα τελευταία 3 χρόνια οι μαθητές ετοιμάζουν, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, 

μια μουσικοχορευτική παράσταση. Γράφουν τα κείμενα, επιλέγουν μουσική και κάνουν τις 

χορογραφίες μόνοι τους. Κάνουν τις πρόβες τους και οργανώνονται εντελώς μόνοι τους. Δεν 

συμμετέχει κανένας καθηγητής. Εμείς τους προσφέρουμε το χώρο και τους δίνουμε άδεια να λείψουν 

από κάποιες ώρες μαθημάτων. Η παράσταση πάντοτε απευθύνεται στην τοπική κοινωνία του 
Βασιλικού και έχει μεγάλη επιτυχία.  

Εκπαιδευτικός 3 Φέτος, για πρώτη φορά αναλάβαμε το εγχείρημα να προχωρήσουμε στην έκδοση 

σχολικής εφημερίδας, κάτι για το οποίο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, όπως και τα παιδιά. Η εφημερίδα 

ουσιαστικά προχώρησε μετά από αρκετή δική μου παρέμβαση. Έχω αναλάβει να συντονίσω όλη αυτή 

την προσπάθεια. Έχω και τη συνεργασία βέβαια και τη στήριξη από άλλες δύο δασκάλες. Βλέπω 

λοιπόν τα παιδιά, και τα παρακινώ, ενώ κάνουμε και τις συνεδριάσεις μας. Eίμαι πολύ παρούσα σε όλο 

αυτό, αν και θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει περισσότερο αυτο-οργάνωση και αυτο-διαχείριση από 

τα ίδια τα παιδιά αλλά δουλεύουμε με αυτό το εγχείρημα μόνο τρείς μήνες, και χρειάζεται σίγουρα 

πολύ περισσότερος χρόνος για να το πετύχουμε αυτό.  

Eκπαιδευτικός 4 Θα μιλήσω για την Αυτοοργάνωση-Αυτοδιαχείρηση παιδαγωγική και τα Δελτία 

αυτοδιόρθωσης. Η αυτό-οργάνωση των παιδιών είναι κάτι δύσκολο. Όταν βάζω τα παιδιά να 

δουλέψουν σε ομάδες, το μόνο που τους ζητάω είναι ένα συντονιστή, ο οποίος όμως αλλάζει κάθε 

φορά, ώστε να περάσουν όλοι από το ρόλο αυτό, ενώ αφήνω την κάθε ομάδα να οργανωθεί μόνη της, 
πριν το παρουσιάσει. Πάντοτε τα παιδιά έχουν να σκεφτούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όχι κάτι 
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πολύπλοκο, συνήθως κάτι απλό. Τα ρωτάω λοιπόν: «Παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι τρόποι προσέγγισης του 

θέματος. Εσείς πως σκέφτεστε να το προσεγγίσετε; Ένας τρόπος είναι να κάποιος να θέτει τα ερωτήματα 

και να απαντάτε με τη σειρά». Επίσης κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εργασία στις ομάδες, υπενθυμίζουμε 

το Συμβόλαιο της Τάξης, ώστε τόσο οι κανόνες, όσο και ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων, να είναι 

κατανοητά από όλους.  

 Όσον αφορά την αυτοδιαχείριση της μάθησης, αυτό που κάνω είναι κάθε πρωί την ώρα της 

ορθογραφίας (από γνωστό ή άγνωστο κείμενο), να δίνω επίσης μία άσκηση με το γραμματικό 
φαινόμενο που εξετάζουμε τη δεδομένη στιγμή και μία δεύτερη άσκηση που αφορά όμως τα 

μαθηματικά ή κάποιο άλλο μάθημα. Αφού το διορθώσουμε, ύστερα, το κάθε παιδί κάνει την 

αυτοκριτική του, π.χ. «αυτό το έκανα καλά» ή «δεν πρόσεξα αυτό» κλπ. Σχετικά με τη διόρθωση, είτε 

την κάνουν μόνα τους είτε ανταλλάσσουν φύλλα με το διπλανό τους, και κατόπιν, και στις δύο 

περιπτώσεις, το διορθώνουμε προφορικά όλοι μαζί. Όμως την αυτό-αξιολόγηση του, κάθε παιδί την 

γράφει μόνο του, σιωπηλά στο τετράδιο του. Δεν υπάρχει βαθμός. Κάθε παιδί γράφει πόσο 

ικανοποιημένο ή όχι είναι από τον εαυτό του, αλλά και γιατί δεν τα πήγε καλά, αν τυχόν έχει κάνει 

λάθη, ή τι ήταν αυτό που το βοήθησε, αν τα έχει πάει καλά. Στην αυτό-αξιολόγηση χωρίς βαθμό, δίνω 

πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με βοηθά σαν δασκάλα να αξιολογήσω, στη συνέχεια, με μεγάλη ακρίβεια 

το επίπεδο της τάξης, ενώ μπορώ και βλέπω την εικόνα που τα παιδιά έχουν για τον εαυτό τους και τις 

ικανότητες τους, αλλά και την πορεία της μάθησής τους. Με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδοτούμαι και 

εγώ. Όταν τελειώσουμε τις δραστηριότητες στην τάξη, ελέγχω τα τετράδια για να υπογράψω, και έτσι 
διαβάζω τι έχουν γράψει τα παιδιά. Φυσικά, η αυτοκριτική κάθε παιδιού είναι ατομική του υπόθεση 

και δεν κοινοποιείται στα υπόλοιπα.  

Τέλος, παρόλο που στην τάξη μπορεί να διαβαστεί κάποιο κείμενο ορθογραφίας ή κάποια άσκηση και 

να εντοπίσουμε από κοινού τα λάθη, αυτό δε γίνεται ποτέ ονομαστικά, γιατί σκοπός δεν είναι να 

αναφερθεί το όνομα του μαθητή και να έλθει σε δύσκολη θέση, απλά μέσα από το λάθος να 

εστιάσουμε στο σωστό. Αν βέβαια έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά που αξίζει επιβράβευσης, τότε 

βέβαια μπορεί να αναφερθεί ονομαστικά, ώστε και να ενισχυθεί η προσπάθεια και να εμπνεύσει προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, τροφοδοτώ όλη την τάξη μέσω μιας σωστής απάντησης, ενώ το λάθος 

ή την αρνητική απάντηση, τα χρησιμοποιώ υπομόχλια, ώστε πάλι να κατευθύνω την τάξη στο να 

σκεφτούν την σωστή απάντηση για την επόμενη φορά. Το σημαντικό είναι μέσα από την κοινή 

εμπειρία που συζητάμε όλοι μαζί, το κάθε παιδί μόνο του να σκεφτεί τελικά πως θα έκανε κάτι 
καλύτερα.  

 

Δελτία αυτοδιόρθωσης  

Εκπαιδευτικός 1 Ο μαθητής κατανοεί το λάθος του και μέσα από την ευκαιρία να το διορθώσει μόνος 

του, εφόσον έχει κατανοήσει και αφομοιώσει τον κανόνα που διέπει την ορθή προσέγγιση του εν λόγω 

θέματος, αυτό-βελτιώνεται. Ο δάσκαλος οφείλει και πάλι να κρατά ρόλο εποπτικό και όχι άμεσα 

παρεμβατικό στη διαδικασία μάθησης.  

Εκπαιδευτικός 3 Δεν γνωρίζω πολύ αυτή την τεχνική του Freinet, αλλά θεωρώ ότι μοιάζει με τα 

Portfolio που χρησιμοποιούμε στην τάξη και που είναι βασισμένα στο Cadre Commun Européen de 

Référence. Το Portfolio είναι ένας μεγάλος φάκελος μπλε για κάθε παιδί. Είναι πολύ ωραία 

φτιαγμένο. Είναι Passeport des Langues (Διαβατήριο Γλωσσών). Έχει στρατηγικές μετα-γνωστικές 

και όσο προλαβαίνουμε το δουλεύουμε και αυτό.  

 

Δημιουργικότητα  

Εκπαιδευτικός 1 Άμεσα συνυφασμένη με τα Κέντρα Ενδιαφέροντος. Απαιτεί αρκετή προεργασία του 
δασκάλου, ώστε να δομήσει το σενάριο με το οποίο θα εμπνεύσει το μαθητή προς τη Δημιουργία. 

Κομβικό σημείο αναφοράς είναι το να είναι εμπνευσμένος με τη Ζωή ο ίδιος ο Δάσκαλος και να μην 

μιμείται το εκπαιδευτικό μοντέλο του Freinet, ή κάποιο αντίστοιχο, μα ο συγκεκριμένος τρόπος 

προσέγγισης του μαθητή να πηγάζει από μέσα του, αυτόκλητα.  

Εκπαιδευτικός 3 Δημιουργικότητα είναι σίγουρα όλα όσα κάνουμε. Είναι τα εικαστικά, είναι ο λόγος 

των παιδιών,η δημιουργική γραφή που κάνουμε για τα Μικρά Βιβλία, αλλά και η δουλειά που 

κάνουμε για την Σχολική Εφημερίδα εντάσσεται στο κομμάτι της Δημιουργικότητας. Επίσης είναι 

σημαντικό το τι θα διαλέξει το παιδί να γράψει αλλά και το πώς θα το γράψει, όπως και το πώς θα το 

παρουσιάσει, για παράδειγμα σε τι χαρτί, πως θα το στείλει, τι θα βάλει πάνω στο χαρτί π.χ. καρδούλες 

ή οτιδήποτε …. Υπάρχει πολύ ζωγραφική! Η προσωπικότητα του παιδιού φαίνεται και στο πως θα 

επιλέξει να γράψει το γράμμα του αλλά βλέπουμε και την έκφραση του στο πως θα το παρουσιάσει. Το 

παιδί πάντα δίνει κάτι από τον εαυτό του.  

Εκπαιδευτικός 4 Θεωρώ πως όλα όσα κάνουμε έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργικότητα. Για να 
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υπάρξει πάντως δημιουργικότητα στην τάξη, πρέπει το παιδί να νιώσει ότι το αποδέχεσαι πλήρως. 

Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, και αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη μαθησιακή 

διαδικασία. Αν το παιδί νιώσει ότι υπάρχει αποδοχή και ελευθερία, κάνει θαύματα. Ο εκπαιδευτικός 

δεν χρειάζεται να παρέμβει πολύ, πέρα από το να δώσει στην αρχή κάποια ερεθίσματα, και μετά να 

αφήσει το παιδί ελεύθερο. Όταν ένας άνθρωπος νιώσει πως δεν θα τον κρίνεις, και του δώσεις αφορμή, 

ώστε να μπορέσει να εκφραστεί, θα μπορέσει να το κάνει αυτό τελικά. Το σημαντικό είναι, και εδώ 

είμαι πολύ επηρεασμένη από τον Freinet, να αφήσεις το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα, να 
δημιουργήσει, ακόμη κι αν δε σου αρέσει πολύ το αισθητικό αποτέλεσμα.  

Εκπαιδευτικός 5 Η δημιουργικότητα συνδέεται με την ελεύθερη έκφραση. Η έκφραση της 

δημιουργικότητας αποτελεί προσωπική ολοκλήρωση. Στα περίφημα ‘ Μικρά Βιβλία’ οι μαθητές 

εκφράζονται και δημιουργούν ελεύθερα σχέδια και κείμενα.  

 

Δημοκρατική Συνείδηση του πολίτη –Πολιτειότητα 

Εκπαιδευτικός 1 Μέσα από τις διαδικασίες που ήδη περιγράφηκαν ο μικρός πολίτης - μαθητής αποκτά 

δημοκρατική συνείδηση, εφόσον εμπειρώνεται την Εκπαιδευτική Διαδικασία χωρίς καταναγκασμούς, 

τρομοκρατία, τιμωρία. Βέβαια, οφείλουμε να εντοπίσουμε πως ο εν λόγω Δημοκρατικός Πολίτης δεν 

μπορεί εύκολα να αποτελέσει πιόνι στα χέρια καπιταλιστικών συμφερόντων, οπότε κατανοούμε πως 

στη σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνος. Και έτσι διαπιστώνουμε γιατί 

απορρίπτονται εκπαιδευτικά μοντέλα όπως αυτό που προτείνει ο Freinet.  

Εκπαιδευτικός 2 Διδάσκω στη Β Λυκείου " Πολιτική και Δίκαιο". Είναι ένα μάθημα που έχει 

κεντρική ιδέα ακριβώς αυτό. Να αναδείξει δηλαδή στους μαθητές την πολιτειότητα, τη συνείδηση του 

πολίτη. Δυστυχώς, τα τελευταία 2 χρόνια έγινε μάθημα επιλογής και μόνο για τη θεωρητική 
κατεύθυνση. Το μάθημα το διαλέγουν μόνο 12 με 15 μαθητές από τους 60 που είναι οι μαθητές της 

θεωρητικής. Κάθε χρόνο αναλαμβάνω το ρόλο του "συνδέσμου καθηγητή" για το θεσμό της Βουλής 

των Εφήβων που έχει σκοπό να αναδείξει το ρόλο του ενεργού πολίτη. Οι μαθητές της Β Λυκείου 

που συμμετέχουν δεν είναι πολλοί. Αυτοί που συμμετέχουν, γύρω στους 20, όμως με εντυπωσιάζουν 

πάντα γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα που απασχολούν την περιοχή τους και δείχνουν μεγάλο 

ζήλο να τα επικοινωνήσουν σε ανώτερα κλιμάκια.  

Εκπαιδευτικός 3 Την πολιτειότητα καθόλου δεν έχω χρόνο να την προσεγγίσω μέσα από τις λίγες ώρες 

του μαθήματος των γαλλικών. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι με αφορμή τη Σχολική Εφημερίδα-η ομάδα 

της συντακτικής επιτροπής ονομάζεται «Μαθητές εν δράσει»-έχουμε το χρόνο να κάνουν συζητήσεις 

με τα παιδιά, ώστε να δοθεί τέτοια χροιά στην εφημερίδα. Έτσι τα παιδιά βγαίνουν λίγο προς τα έξω, 

βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, προβληματίζονται και θέτουν ερωτηματικά. Άρα, θεωρώ ότι είναι ένα 

είδος πολιτειότητας. Επίσης είναι σημαντικό νομίζω το ότι δρούμε δημοκρατικά στον τρόπο που 
επιλέγουμε τα θέματα, τις στήλες, το τι θα γραφτεί γενικά. Υπάρχει θεωρώ «δημοκρατία στην 

πράξη» στον τρόπο που λειτουργούμε για την έκδοση της εφημερίδας. Φέτος μονάχα, είχα την 

ευκαιρία κάνω μια τέτοια προσέγγιση με την εφημερίδα μας. Τα παιδιά γράφουν για θέματα που τους 

έχουν απασχολήσει, ενώ μέσα από ένα άρθρο τους ζήτησαν να γίνει και κυλικείο στο σχολείο τους που 

να είναι μάλιστα και συνεταιριστικό. Το συζητήσαμε μαζί και βγήκε η πρόταση αυτή, ενώ 

αποφασίσαμε από κοινού τα έσοδα να βοηθούν για τις δράσεις του σχολείου. Το θέμα του 

συνεταιριστικού κυλικείου, ήταν μια ιδέα που τέθηκε από μένα αλλά από εκεί και πέρα έγινε συζήτηση 

μαζί τους, και τα παιδιά ήταν που την υιοθετήσανε,αφού τους άρεσε. Τον συνεταιρισμό μπορεί να τον 

καλύψει νομικά το σχολείο, ενώ τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες του. Αυτό 

που άρεσε πολύ στα παιδιά ήταν ότι το κυλικείο δε θα το έχει κάποιος ιδιώτης και έτσι τα έσοδα θα 

ανήκουν στο σχολείο, ώστε να μπορούν να τα διαχειρίζονται όλοι από κοινού. Πάντως η πολιτειότητα 

αναπτύσσεται όταν κάνεις δράσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τα βιώματα σου, τη ζωή σου, τη γειτονιά 
ή την κοινότητα, αλλά σε ότι αφορά το αν τα παιδιά είναι έτοιμα, αυτό εξαρτάται πιστεύω από την 

τάξη που βρίσκονται ή την ηλικία τους ή το επίπεδο της ξένης γλώσσας.  

Eκπαιδευτικός 4 Η συνείδηση του πολίτη ή η δημοκρατική συνείδηση, φαίνεται στο πρακτικό κομμάτι 

μέσα από αυτά που περνούν σαν νοοτροπία στα παιδιά, όταν τους δίνεις την ευκαιρία να μάθουν να 

παίρνουν αποφάσεις, να αναπτύξουν και να αναλάβουν ευθύνες μέσα στην τάξη, γιατί πολύ εύκολα 

μπορεί τα παιδιά να αφήσουν κάποιον άλλο να το κάνει αυτό αντί για εκείνα. Για αυτό το λόγο λοιπόν, 

κάθε πρωί τα ρωτώ «Γιατί ερχόμαστε εδώ;», «Τι θα μας δώσει η γνώση;» κλπ. Επίσης, για 

παράδειγμα, όταν μαθαίναμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και κάθε 

μία ανέλαβε να τους παρουσιάσει με το δικό της τρόπο, ενώ παρήγαγαν τελικά και μία αφίσα η κάθε 

ομάδα. Και οι τρεις αφίσες αναρτήθηκαν μέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν και 

ενεργοποιήθηκαν όλα τα παιδιά ενώ καθένα ανέλαβε την ευθύνη του απέναντι στην ομάδα. Μάλιστα, 

πιστεύω ότι πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, ει δυνατόν και ανά μάθημα, έτσι ώστε να έλθουν σε επαφή 
όλα τα παιδιά με όλους. Όλο αυτό είναι κάτι αρκετά δύσκολο και θέλει πολύ προσπάθεια. Πάντως, 
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κάθε πρωί ή τουλάχιστον μία με δύο φορές τη βδομάδα, αφιερώνουμε ένα δεκάλεπτο για να 

σχολιάσουμε ένα κοινωνικό γεγονός ή φαινόμενο, που μας έκανε εντύπωση, π.χ. . μια φυσική 

καταστροφή, μια πολεμική σύρραξη κλπ. Για παράδειγμα όταν αναφερόμαστε σε μια πολεμική 

σύρραξη, συζητούμε και διαπιστώνουμε, ότι τα σύνορα των κρατών δεν ήταν πάντα έτσι 

διαμορφωμένα, ενώ συνειδητοποιούμε τη θέση μας στον κόσμο, σαν οντότητα ο καθένας, αλλά και 

σαν κοινότητα, σαν κράτος, σαν ανθρωπότητα. Το παιδί κατανοεί τον κόσμο που μας περιβάλλει και 

στον οποίο ανήκει και το ίδιο. Πρέπει να αρχίσουν σιγά-σιγά, να ανοίγουν τα μάτια τους προς τα έξω. 
Πρέπει να δώσεις στο παιδί ερεθίσματα για να μάθει να σκέπτεται. Οι κατάλληλες ερωτήσεις, είναι 

που προβληματίζουν, που κινητοποιούν και διαμορφώνουν τους πολίτες. Οι κατάλληλες ερωτήσεις 

είναι που θα λύσουν τα προβλήματα. Η συνείδηση του πολίτη χτίζεται βήμα-βήμα. Γι αυτό το λόγο 

χρειάζεται πρωτίστως και ο ίδιος ο δάσκαλος να έχει συνείδηση του εαυτού του ως πολιτικό ον και ως 

πολίτη του κόσμου.  

Εκπαιδευτικός 5 Ο σεβασμός της προσωπικότητας και οι σχέσεις δημοκρατίας και ισονομίας 

αποτελούν αρχές ενός σχολείου που προετοιμάζει υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες. Κάτι τέτοιο 

υλοποιείται με τη σύνταξη κανόνων κοινής συνύπαρξης που στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ατόμου 

εντός και εκτός σχολικής κοινότητας.  

 

Δημόσια Εκπαίδευση  

Εκπαιδευτικός 1 Πλέον είναι το Όπλο με το οποίο οι Εξουσίες χαλιναγωγούν το Λαό. Οι 

κοινωνικοπολιτικές στιγμές που καταγράφει η σύγχρονη ιστορία ισορροπούν σε λεπτές κλωστές ενός 
κουκλοθεάτρου του κέρδους. Ποια η έννοια της Δημόσιας Παιδείας που μόνιμα ακρωτηριάζεται?. . . 

Ποιο το εκπαιδευτικό σύστημα που ενώ αυτοεπαινείται δημιουργεί εργασιακούς σκλάβους και 

παθητικούς αυριανούς πολίτες?. . . Δημόσια Εκπαίδευση, σήμερα είναι μία πληγή, είναι η πηγή που 

δημιουργεί ελεγχόμενα ποτάμια νέων πολιτών που ρέουν στις κοίτες της κερδοσκοπικής κοινωνίας 

των Ισχυρών.  

Εκπαιδευτικός 3 Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε στην τάξη, (δηλαδή τις Τεχνικές που 

δουλεύουμε), είναι σημαντικό να τα προσφέρει η Δημόσια Εκπαίδευση γιατί πρέπει να είναι δωρεάν 

αγαθά στα οποία όλα τα παιδιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Δεν θα ήθελα να κάνω σύγκριση με 

την ιδιωτική εκπαίδευση, διότι εδώ και πολύ καιρό δουλεύω στη Δημόσια Εκπαίδευση. Όμως, θα 

ήθελα να αναφέρω ότι πέρυσι, είχα κάνει αίτηση να πάω σε ένα πειραματικό σχολείο. Τα πειραματικά 

σχολεία κάνουν εισαγωγή μαθητών με διαγωνισμό και μονάχα οι καλύτεροι μαθητές περνάνε. 

Σκέφτηκα, τελικά, ότι αυτό μάλλον δε θα μου ταίριαζε, γιατί μου αρέσει να υπάρχουν όλων των ειδών 
οι μαθητές και με τις ιδιαιτερότητες τους και με τις δυσκολίες τους. Πρέπει να υπάρχουν και οι 

δυσκολίες και οι προκλήσεις. Δεν μπορεί μόνο να είναι οι καλύτεροι μαθητές σε μία τάξη.  

Εκπαιδευτικός 4 Θα μιλήσω για τη Δημόσια Εκπαίδευση αλλά και σε σχέση με την Παιδαγωγική 

Freinet. Η Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, κυρίως από το 1986, χρονιά που ξεκίνησα να εργάζομαι, 

οπότε μπορώ να έχω γνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται πριν από το 2006, και από το 

2006 και μετά. Πάντως, η πρώτη μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, προς τη 

μαθητοκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης, έγινε το 1981 και συνεχίστηκε μέχρι το 1990 (από το 1990 

μέχρι το 1994, επέστρεψαν οι εξετάσεις και οι βαθμολογίες-στην κλίμακα του 10- στην πέμπτη και 

στην έκτη δημοτικού, κάτι που θεωρώ πραγματικά παιδαγωγικά απαράδεκτο), ενώ μπορούμε να 

βρούμε μια κάποια συνέχεια της εκπαιδευτικής πολιτικής ( που είχε ακολουθηθεί από το 1981 έως το 

1990), εκ νέου από το 1994 μέχρι το 2006, μια περίοδο αρκετά καλή για τη ελληνική εκπαίδευση, ίσως 

σε πολλά καλύτερη ακόμη κι από την αλλαγή που συντελέστηκε το 1981(θεωρώ πως η αλλαγή του 

1981, στην εκπαίδευση –αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας και στα βιβλία, όχι δουλειά στο σπίτι και όχι 
πολλοί κανόνες, λειτουργική γραμματική κλπ. - έγινε κάπως απότομα, αφού, δεν ήταν ακόμη έτοιμοι οι 

πιο παλιοί δάσκαλοι να την δεχτούν). Από το 1994 και μετά, οι δάσκαλοι πλέον ήταν πολύ πιο 

εξοικειωμένοι με τις πρώτες αλλαγές που είχαν γίνει παλιότερα και οι οποίες επανα-προωθήθηκαν.  

Από τον Σεπτέμβριο του 2006 όμως, που εκδόθηκαν καινούργια βιβλία για το δημοτικό σχολείο, αυτά 

έπεσαν ρηξικέλευθα στο κεφάλι των δασκάλων: επρόκειτο για βιβλία φοβερά ταξικά και πολύ 

δύσκολα, κατά την άποψη μου. Είναι τέτοιο το επίπεδο των βιβλίων, που αν το παιδί δεν προέρχεται 

από ένα ανεπτυγμένο πολιτισμικό περιβάλλον, και αν επίσης δεν έχει αρκετά υψηλό γλωσσικό 

επίπεδο, αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Για παράδειγμα, το παιδί ενός εργάτη ή μιας οικογένειας χωρίς 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, αφού το γλωσσικό του επίπεδο 

δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί. Παρομοίως, το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού, από γλωσσική 

άποψη δυσκολεύει ακόμη και μαθητές λυκείου. Αναφέρομαι πολύ στο θέμα της γλώσσας που 
χρησιμοποιούν πολλά από τα νέα αυτά βιβλία, διότι πρόκειται για γλώσσα αφαιρετική και 

συμπυκνωμένη, που μοιάζει να απευθύνεται σε φοιτητές μάλλον και όχι μαθητές. Προσωπικά, υπήρξα 

επιμορφώτρια στο βιβλίο των μαθηματικών σε συναδέλφους, και αποτελεί κοινή μας διαπίστωση, ότι 
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το επίπεδο των νέων βιβλίων, δυσκολεύει την κατανόηση τους από μεγάλο μέρος των μαθητών, που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όταν είσαι υποχρεωμένος σαν εκπαιδευτικός να δουλέψεις με ένα 

βιβλίο, που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, τότε αναρωτιέσαι πως θα το δουλέψεις, δεδομένου μάλιστα 

πως τα νέα βιβλία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά; 

Είναι κοινός τόπος, πάντως, για πολλούς εκπαιδευτικούς, πως δεν υπήρξε κατάλληλος σχεδιασμός, 

ούτε και παιδαγωγική συνέχεια, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε από το 2006 και μετά. 

Μπήκαν πράγματα τυχάρπαστα στην εκπαίδευση, χωρίς μελέτη και χωρίς προηγουμένως να έχουν 
πειραματικά δουλευτεί με τα παιδιά, σε αντίθεση με προηγούμενα, που δουλεύονταν πρώτα 

δοκιμαστικά και κατόπιν υιοθετούνταν στο Επίσημο Πρόγραμμα. Επίσης αποτελεί κοινή διαπίστωση, 

πολλών εκπαιδευτικών, ότι πολλά προγράμματα εφαρμόστηκαν ευκαιριακά, σε πολλές περιπτώσεις, 

και ανάλογα μόνο, με αν υπήρχαν ή όχι, επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν υπήρχε 

επιδότηση λειτουργούσαν κάποια προγράμματα, ειδάλλως όχι, με αποτέλεσμα το σχολείο να μένει 

κυριολεκτικά μετέωρο. Για παράδειγμα, πολλές φορές δε γνωρίζαμε, αν τα τμήματα ένταξης θα 

λειτουργούσαν και την επόμενη χρονιά.  

 Σε σχέση με την Ευέλικτη Ζώνη, που επιτρέπει σε πολλούς εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν 

καινοτομίες, θεωρώ ότι, αν και είναι μια πολύ καλή ιδέα, δεν αξιοποιείται σωστά. Για παράδειγμα σαν 

δασκάλα στην έκτη τάξη, δικαιούμαι, μόνο μία ώρα Ευέλικτης Ζώνης, ενώ θα έπρεπε να έχω 

τουλάχιστο τρεις. Που είναι η δημιουργικότητα μου; Που είναι η ελευθερία μου; Έχω την «ατυχία», να 

είμαι σε ένα Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου, που σημαίνει ότι διεκπεραιώνω τα διδακτικά μου 
αντικείμενα, και κατόπιν, μπαίνουν καθηγητές ειδικότητας. Εγώ έχω μόνο μία ώρα Ευέλικτης Ζώνης 

με τα παιδιά, για να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό. Άρα όλα αυτά που έκανα πριν, π.χ. . γραφή 

θεατρικού έργου, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, περιορίζονται στο ελάχιστο. Δεν θα έπρεπε 

να έχω περισσότερες ώρες Ευέλικτης Ζώνης, για να μπορώ να δουλέψω τα θέματα που αφορούν τα 

παιδιά; Ποτέ πλέον, δεν ζητείται η άποψη μας για τα ζητήματα αυτά. Με την υπερ-εξειδίκευση, από το 

2006 και μετά, στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, αφαιρέθηκε η δυνατότητα γόνιμης και δημιουργικής 

παρέμβασης, αλλά και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Έτσι βγήκε η δημιουργικότητα από το σχολείο. 

Για παράδειγμα, από το 2005, έχουμε να γράψουμε θεατρικό στην τάξη, διότι δεν υπάρχει χρόνος. 

Πλέον, κάνω ελάχιστα μόνο πράγματα με τα παιδιά στο διδακτικό χρόνο που μου αναλογεί, έξω από 

το επίσημο πρόγραμμα. Η ευέλικτη ζώνη, τελικά, έτσι όπως εφαρμόστηκε, δεν βοηθά το παιδαγωγικό 

κλίμα, αφού υπάρχει μια πληθώρα καθηγητών ειδικοτήτων π.χ. τρεις διαφορετικοί εκπαιδευτικοί 
ξένων γλωσσών, δύο άλλοι μουσικής κλπ. , με αποτέλεσμα, να μη μπορεί να γίνει σύλλογος 

διδασκόντων, και να μην υπάρχει πλέον κοινή πολιτική. Είναι δύσκολο να γίνουν προγράμματα όπως 

παλιά, και κυρίως ο δάσκαλος δεν έχει το χρόνο που είχε με τα παιδιά.  

Καθώς πολλοί καθηγητές δεν έχουν οργανική θέση και απλά επιλέγονται από μια λίστα, ανάλογα με τη 

δυνατότητα μισθοδοσίας από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), το αποτέλεσμα 

είναι να μην υπάρχει συνοχή. Σε όλα πλέον, η πολιτική του σχολείου στηρίζεται στην ενδεχόμενη 

επιδότηση, αλλιώς ακυρώνονται πράγματα. Με το ρυθμό, με τον οποίο, αλλάζουν οι καθηγητές, το 

σχολείο μοιάζει με «ανεμοστρόβιλο». Το παιδαγωγικό κλίμα πλέον απειλείται, γιατί και με την 

αξιολόγηση θα υπάρχει ποσόστωση καλών και κακών εκπαιδευτικών, ενώ τα σχολεία θα χωριστούν σε 

καλά και κακά σχολεία. Η αξιολόγηση όταν δεν είναι ανα-τροφοδοτική, και απλά κατηγοριοποιεί, δεν 

μπορεί να είναι λειτουργική. Με τον τρόπο, που εφαρμόζεται, η μάθηση των μαθητών εξαρτάται μόνο 
από αυτό, το οποίο θα ερωτηθούν στις τελικές εξετάσεις, και όχι σε όλα αυτά που πρέπει να μάθουν.  

Αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε μια οποιαδήποτε σχέση της Δημόσιας Ελληνικής Εκπαίδευσης 

με το Freinet, θεωρώ πως είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, σήμερα, κι ας έχουν περάσει σχεδόν 

εκατό χρόνια από τις πρώτες δημοσιεύσεις του, όπου ήδη προέβλεπε την παρακμή και το θάνατο του 

σχολείου, ενώ θεωρούσε ότι το δωρεάν και υποχρεωτικό σχολείο κατέληγε πια σε αδιέξοδο. Για μένα, 

το σχολείο είναι πάνω από όλα ομαδικό, και αποτελούμενο από μικρότερες ομάδες ενταγμένες όλες 

στη συνολική ομάδα : τμήμα-τάξη-σχολείο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των επιμέρους ομάδων 

με το σύνολο. Το σχολείο, αντίθετα κατακερματίζεται, αφού σπέρνονται ανταγωνιστικά κίνητρα, και 

ενώ εγώ ήμουν από τους λίγους - επηρεασμένη τόσο από το Freinet, όσο και από την Εναλλακτική 

Παιδαγωγική- που έκαναν δημιουργικές εργασίες, υπάρχουν συνάδελφοι πια, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

Προγράμματα Υγείας, ή Πολιτισμού, και το μόνο τους κίνητρο είναι να επιτύχουν υψηλή 

αξιολόγηση. Βλέπουμε, να συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που πρέσβευε ο Freinet, δηλαδή έχουμε 
σχολαστικισμό, ενώ καλλιεργείται ξεκάθαρα το κυνήγι των στόχων. Δεν βλέπουμε ουσία στην 

εκπαίδευση σήμερα. Στη σημερινή κοινωνία, όπου υπάρχουν εντονότατα προβλήματα και θα έπρεπε 

να είμαστε δίπλα στα παιδιά, αυτό δε γίνεται ούτε φαίνεται να απασχολεί κανένα τελικά, ενώ το 

σχολείο έχει μετατραπεί σε χώρο εργασιακού ανταγωνισμού, ανασφάλειας και απειλής. Με τον τρόπο 

που λειτουργεί το σχολείο σήμερα, είμαστε εντελώς εκτός κλίματος σε σχέση με το Freinet. Μάλιστα, 

με τον τρόπο, με τον οποίο εφαρμόστηκε η Ευέλικτη Ζώνη, έχουν κατακερματιστεί πάρα πολλά 

πράγματα.  
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Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που δούλεψα τα προηγούμενα χρόνια με πολύ ελευθερία στο σχολείο, 

κάτι που δε βλέπω πια. Όσο προχωράμε προς το σήμερα, το σχολείο φαίνεται να χάνει τον κοινωνικό 

και παιδαγωγικό του ρόλο. Θεωρώ σαν δασκάλα στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μπόρεσα, μέσα από 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, να είμαι πιο κοντά στο όλο πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet, 

που είναι και το αντικείμενο της έρευνας αυτής, μόνο από το 1988 έως το 2006. Πλέον, μπορούμε να 

μιλήσουμε για πλήρη αποδόμηση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 

Σταδιακά διαλύονται οι κοινωνικές δομές του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου, αλλά και του τόπου 
μας, γενικότερα! 

 

Διαφορετικό σχολείο  

Εκπαιδευτικός 1 Πάλι σαν να λέμε Διαφορετική Ζωή. Αν κοιτάξουμε γύρω θα κατανοήσουμε το 

νόημα της φράσης. Και κατ’ επέκταση, θα φτάσουμε και στον Διαφορετικό Άνθρωπο, αυτόν τον τόσο 

επικίνδυνο για τα σημερινά δεδομένα κοινωνικοπολιτικής δομής των κοινωνιών.  

Εκπαιδευτικός 4 Εύχομαι να μπορούσα να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Προς το παρόν ας αρκεστούμε σε 

όλα αυτά τα δημιουργικά, που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα στην τάξη.  

 

Ενεργητικό σχολείο 

Εκπαιδευτικός 1 Όπως ακριβώς λέμε Ενεργή Ζωή. Το ενεργητικό σχολείο δημιουργεί ενεργούς 

πολίτες, δραστήριους ανθρώπους, με κριτικό πνεύμα, με συμμετοχικότητα στα δρώμενα της ζωής. Μα 

επανέρχομαι σε μία προηγούμενη τοποθέτησή μου. Αυτός ο Άνθρωπος είναι αποδεκτός και θεμιτός 

από τα σημερινά καπιταλιστικά καθεστώτα?. . . όχι!. Αυτός ο Ενεργός Πολίτης – Άνθρωπος ξέρει να 

διεκδικεί, να οργανώνει, να ΜΗΝ υποτάσσεται, να ΜΗΝ δέχεται διαταγές και άρα είναι Επικίνδυνος 
για την ισορροπία του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Και δεν 

ξεχνούμε πως η Παιδεία είναι το όπλο με το οποίο οι Εξουσίες χαλιναγωγούν το Λαό.  

 

Εξατομικευμένη Εργασία  

Εκπαιδευτικός 1 Ο Μαρξ όρισε την ισότητα λέγοντας «ο καθένας με τις ανάγκες του». Η 

εξατομικευμένη εργασία ενισχύει τις δεξιότητες του ατόμου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς 

να το εντάσσει σε ομάδες εργασίας γενικών καθηκόντων και γενικού ενδιαφέροντος, όπου δεν δίνεται 

η ευκαιρία να προσφέρει με επώνυμη προσφορά, μέσω των δικών του δεξιοτήτων, στο σύνολο.  

Εκπαιδευτικός 3 Πέρα από τις ομάδες μέσα στην τάξη, τα παιδιά δουλεύουν πολύ και ατομικά. Τα 

Μικρά Βιβλία γίνονται ατομικά, όπως και οι διηγήσεις τους, τα παραμυθάκια που φτιάχνουν. Τα 

ετοιμάζουμε στην τάξη αλλά μπορούν να τα πάρουν τα παιδιά και στο σπίτι, για να προσθέσουν και 

άλλα πράγματα, και τα συνεχίσουν μόνα τους. Επίσης την ώρα του μαθήματος υπάρχει ατομικός 

χρόνος όπου τα παιδιά κόβουν με το ψαλίδι, ζωγραφίζουν, κολλάνε, χρωματίζουν, γράφουν στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. Πάντως, κάθε παιδί συνεισφέρει και με τον τρόπο που μπορεί. Κάποιο 
θα νιώσει χρήσιμο ακόμη και επειδή θα κάνει μόνο τα pliages, δηλαδή, θα διπλώσει, στο τέλος, τα 

βιβλιαράκια αφού πρώτα τα υπόλοιπα γράψουν τις ιστορίες τους, τις ζωγραφίσουν και τις εκτυπώσουν. 

Επίσης, αν κάποιο μπορεί να μην είναι πολύ δυνατό στην ανάγνωση, δεν πειράζει, θα έχει συνεισφέρει 

με κάτι άλλο και εκείνο. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μάθει και να δείξει τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνει. Κάθε παιδί κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.  

Εκπαιδευτικός 4 Οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην τάξη σαν εκπαιδευτικός κάνεις την παρέμβαση σου 

εξατομικευμένα, όπου χρειαστεί. Ουσιαστικά, λαμβάνω υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες ενός 

παιδιού. Για παράδειγμα στην έκτη τάξη υπάρχουν παιδιά που δε γνώριζαν την προπαίδεια. Με αυτά 

τα παιδιά λοιπόν δουλεύουμε εξατομικευμένα προβλήματα της τρίτης τάξης. Σέβομαι πάντα το ρυθμό 

και τις δυσκολίες του κάθε παιδιού.  

Εκπαιδευτικός 5 Το διαφορετικό σχολείο σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή και αναδεικνύει τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Το διαφορετικό σχολείο προάγει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 

του μαθητή και του επιτρέπει να προοδεύσει σύμφωνα με το δικό του ρυθμό.  

 

Ετερότητα 

Εκπαιδευτικός 1 Βασική προϋπόθεση η διαπίστωση και η αποδοχή της Ετερότητας για την 

Εκπαιδευτική Διαδικασία. Μα βιώνοντας το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα εκ των έσω, διαπιστώνω 

πως όχι μόνο δεν αποδέχεται την ετερότητα του κάθε μαθητή, μα επιμένει να τους στιβάζει σε 

πολυπληθείς αίθουσες διδασκαλίας, όπου προωθείτε η «ανωνυμία» του μαθητή, εφόσον είναι αδύνατο 
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να κατορθώσει ο Δάσκαλος να εστιάσει στην προσωπικότητα και στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή του.  

Εκπαιδευτικός 2 θα απαντήσω για την Ετερότητα και τη Σχολική ενσωμάτωση. Εργάζομαι σε ένα 

σχολείο της επαρχίας ( Λύκειο Βασιλικού. ) Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από την κωμόπολη του 

Βασιλικού αλλά και από όλα τα γύρω χωριά ( Φύλλα, Αφράτι, Μπούρτζι, Λάμψακο, Μύτικα. ) Η Α 

Λυκείου είναι μια πολύ δύσκολη τάξη. Εκεί το θέμα της ετερότητας και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας είναι πολύ καυτό. Ό,τι δεν είναι συνηθισμένο, ό,τι δεν είναι κομμάτι δικό μας, ό,τι 

δεν είναι ευρέως αποδεκτό, στην καλύτερη περίπτωση το κρατάμε σε απόσταση. Στη χειρότερη του 
κάνουμε τον βίο αβίωτο. Γι αυτό στην Α Λυκείου υπάρχουν πολλές κλίκες, ίντριγκες, σούσουρα, 

καυγάδες και εμείς οι καθηγητές νιώθουμε ότι κάνουμε μάθημα σε κατακερματισμένες τάξεις. Η 

κατάσταση ευτυχώς βελτιώνεται στη Β Λυκείου, και στην Γ τάξη πια, τα παιδιά που δεν έχουν 

ενσωματωθεί είναι πολύ λίγα και είναι αυτά είτε που έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα, είτε 

συνειδητά αρνούνται την ένταξη. Τα μαθήματα του Project και της Λογοτεχνίας που γίνονται στην Α 

Λυκείου και που απαιτούν την ομαδο-συνεργατική μέθοδο συμβάλλουν στην ενότητα της τάξης και 

της ενσωμάτωσης των μαθητών. Βέβαια, οι μέρες όλων μας ( μαθητών και καθηγητών) είναι πολύ 

δύσκολες μέχρι να συμβεί αυτό. Έχουμε να παλέψουμε με πολλές αρνητικές και επί χρόνια παγιωμένες 

νοοτροπίες, και πρέπει συνεχώς να τονίζουμε και υπενθυμίζουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

Εκτός από τα μαθήματα αυτά, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενσωμάτωση των παιδιών 

συμβάλλουν οι σχολικές εορτές (κυρίως όταν ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις που έχουν στηθεί 

από τα παιδιά), τα διάφορα προγράμματα ( περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού) 
και οι αθλητικοί αγώνες.  

Eκπαιδευτικός 3 Θα μιλήσω κυρίως όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες, γιατί το συναντάμε πολύ 

συχνά. Στην τάξη, όπου δουλεύω τη Σχολική Αλληλογραφία σε σύνολο δεκατεσσάρων παιδιών, 

υπάρχουν τρία παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ένα από αυτά κάνει γαλλικά, για πρώτη φορά 

φέτος. Βέβαια, αυτά τα παιδιά τα καταφέρνουν λίγο καλύτερα στα προφορικά, ενώ μπορώ να πω ότι 

πραγματικά έχουν όρεξη γιατί δεν τα απορρίπτω, το αντίθετο μάλιστα, τα ενισχύω πολύ. Οπότε ότι 

μπορούν κάνουν. Θεωρώ ότι η διαφορετικότητα είναι καλό για όλα τα παιδιά γιατί μέσα από τον άλλο 

καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας.  

Εκπαιδευτικός 4 Θα μιλήσω για την Ετερότητα σε συνδυασμό με τα Κέντρα ενδιαφέροντος. Είναι 

κάτι που μας μαθαίνουν, ότι θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό στο σχολείο. Αυτό όμως δε γίνεται από 

όλους τους συναδέλφους πρακτικά. Μόνο τα άτομα που έχουν μια σχετική ψυχοσυναισθηματική 

ωριμότητα, μπορούν να αποδεχτούν τον εαυτό τους με τις αδυναμίες τους, άρα μπορούν να 

αποδεχτούν και το διαφορετικό. Έχω συναντήσει συναδέλφους που είναι πολύ απόλυτοι και με κάνουν 
να ντρέπομαι για τη στάση τους απέναντι σε κάποια παιδιά, τα οποία, είτε προέρχονται από άλλη 

χώρα, είτε παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε όποια άλλη διαφορετικότητα. Έχω δει μέχρι και 

ρατσισμό. Υπάρχει πάντως πρόγνωση από τις Επίσημες Αρχές της Εκπαίδευσης, να γίνεται μέχρι και 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία, ενώ υπάρχει και η στήριξη από το Σχολικό Σύμβουλο, σχετικά με το 

θέμα αυτό. Το Υπουργείο Παιδείας, ορίζει και μέσα στην τάξη να αντιμετωπιστεί με εξατομικευμένη 

διδασκαλία, αν μιλάμε για διαφορετικότητα σε επίπεδο μαθησιακό, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει 

και την Παράλληλη Στήριξη. Όμως δεν υφίσταται μόνο η διαφορετικότητα στο ρυθμό της γνώσης ή 

της συμπεριφοράς, υπάρχει και η πολιτισμική διαφορετικότητα. Όταν ο δάσκαλος για παράδειγμα έχει 

ένα παιδί Ρομά στην τάξη, θα πρέπει καταρχάς να γίνει αποδεκτό από τους συναδέλφους. Με βάση την 

προσωπική μου εμπειρία, από παιδί Ρομά, ήταν ελλιπής η παρακολούθηση του. Ωστόσο, όταν ερχόταν 

στην τάξη, ήμουν πολύ ενισχυτική απέναντι του και φρόντισα να τονίσω τα σημεία, στα οποία έβλεπα 
ότι αντιλαμβανόταν, ενώ παρακίνησα και τα άλλα παιδιά να συνεργαστούν μαζί του. Ήταν αποδεκτό 

από την τάξη, απλά δεν ερχόταν συχνά. Το θέμα της ετερότητας εξαρτάται κυρίως από τη στάση του 

δασκάλου. Τα παιδιά αν δουν ότι ο δάσκαλος έχει θέμα με τη διαφορετικότητα, θα έχουν κι αυτά. Δεν 

είναι μάλιστα τα συνειδητά λόγια του δασκάλου αλλά η υποσυνείδητη στάση του απέναντι στη 

διαφορετικότητα που επηρεάζει και τους μαθητές, δηλαδή η μη λεκτική συμπεριφορά του.  

Η ετερότητα αντιμετωπίζεται, όταν βρούμε τα κέντρα ενδιαφέροντος (με την ίδια σημασία που τα 

ορίζει και ο Freinet), καθώς και τις ικανότητες του, και κατόπιν, τα εντάξουμε στο σύνολο, στην τάξη. 

Για παράδειγμα αυτό το παιδί, που δεν ήξερε να διαβάζει καλά, ενώ και στα μαθηματικά παρουσίαζε, 

πολλές ελλείψεις, όταν όμως κάναμε φυσική και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο του ηλεκτρισμού, κάπως 

τα πήγαινε καλύτερα και έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό λοιπόν στηρίχτηκα, και άρχισα να του 

αναθέτω εργασίες χωρίς μεγάλη δυσκολία, τις οποίες και ανέλαβε να διεκπεραιώσει, φυσικά και με τη 

βοήθεια των άλλων παιδιών της τάξης. Επίσης, μέσα από τη στάση μου αυτή, το παιδί άρχισε να 
συμμετέχει πιο πολύ, ενώ στην αρχή δε μιλούσε σχεδόν καθόλου, μέσα την τάξη. Απέκτησε πιο ενεργό 

ρόλο, ενώ πολλές φορές έγινε συμ-παρουσιαστής και συμβοηθός στο μάθημα. Αυτό που θεωρούσα 

σημαντικό, ήταν πρωτίστως να φανεί και αυτό το παιδί, μέσα στη τάξη, να μην είναι αμέτοχο. Άρα 

βρίσκω τα κέντρα ενδιαφέροντος του κάθε παιδιού και τα εντάσσω. Αυτό στο οποίο έχω εμπνευστεί 
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και από το Freinet αλλά και από άλλους παιδαγωγούς,είναι στο να βρίσκεις τις ικανότητες του κάθε 

παιδιού και να τις αναδεικνύεις μέσα στην ομάδα, αφού με τον τρόπο αυτό, διατηρώντας μόνο το ρόλο 

του συντονιστή βοηθάς καίρια την ένταξη του ατόμου σε αυτήν. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια 

θεωρώ το να τίθενται στόχοι εφικτοί στην εκάστοτε περίπτωση και συγκυρία.  

 

Κέντρα ενδιαφέροντος/Σύμπλεγμα Ενδιαφερόντων 

Εκπαιδευτικός 1 Πρώτος στόχος του Εκπαιδευτικού είναι να ενεργοποιήσει τα κέντρα ενδιαφέροντος 

των μαθητών. Η εξωσχολική δραστηριότητα, που φέρνει το παιδί σε επαφή με την ίδια τη Ζωή και τις 
ανάγκες της μπορεί να αποτελέσει καταλυτική κίνηση για την ενεργοποίηση των εν λόγω κέντρων. 

Έπειτα μένει να συσταθεί ομάδα εργασίας και να τεθεί στόχος. Σήμερα η ύλη του Ωρολογίου 

Προγράμματος δεν απεγκλωβίζεται από τα στερεότυπά της και εμμένει ακόμη και στην αποστήθιση 

με σκοπό να επικρατήσει στη συνείδηση του μαθητή. Οι εργασίες είναι προεπιλεγμένες, χωρίς να δοθεί 

ευκαιρία μαθητικής παρέμβασης στη διαδικασία, που εξ ολοκλήρου σχεδιάζεται από το δάσκαλο με 

οδηγίες από το Υπουργείο.  

Εκπαιδευτικός 3 Θα μιλήσω για τα Κέντρα Ενδιαφέροντος αλλά και για τη Δημιουργικότητα. Στην 

Τεχνική Freinet που δουλεύουμε τα Μικρά Βιβλία, τα παιδιά μιλάνε για τα βιώματα τους, για την 

οικογένεια, τους φίλους και τα ζωάκια τους. Αυτό είναι και δημιουργική γραφή. Φέτος, θέλουμε να 

περιγράψουμε και κάποιες σκηνές από τη σχολική ζωή σε Μικρά Βιβλία. Βέβαια, αν και τα ίδια τα 

παιδιά επιλέγουν το θέμα της ιστορίας που θα διηγηθούν, δεν έχω ποτέ παρακινήσει τα παιδιά να 

εμβαθύνουν για τον εαυτό τους, διότι αυτά που κάνουμε στα γαλλικά είναι κάπως συγκεκριμένα. 

Επίσης, αυτή τη χρονιά, γράψαμε μικρά βιβλία και στα ελληνικά, διότι δουλεύω με τάξη σε ολοήμερο 
και έχουμε φτιάξει περίπου δέκα Μικρά Βιβλία με παραμύθια, στα οποία τα παιδιά έχουν γράψει και 

ζωγραφίσει ιστορίες με ζωάκια. Πάντως, πρόκειται για δημιουργική γραφή, για μυθοπλασία, για 

έκφραση, για παραμύθι που δεν είναι όμως από την προσωπική τους ζωή. Άρα, ουσιαστικά τα Κέντρα 

Ενδιαφέροντος τα δουλεύω προκειμένου να μιλήσουν τα παιδιά για κάποια βασικά πράγματα που τα 

απασχολούν και που αφορούν τη ζωή τους, αλλά σίγουρα δεν προσπαθώ να εμβαθύνω στην ψυχολογία 

τους με τη συγκεκριμένη τεχνική. Περισσότερο θέλω να νιώσουν μέσα από τη δημιουργικότητα τους 

που εκφράζεται, τη χαρά της δημιουργίας, την ευχαρίστηση όπως και να εκφράσουν συναισθήματα, 

που το θεωρώ πολύ σημαντικό και που τα παιδιά τα ίδια το απολαμβάνουν. Στις ιστορίες με τα ζώα, 

για παράδειγμα, που έγραψαν τα παιδιά (βλ και παραρτήματα) σίγουρα εκφράζουν συναισθήματα.  

 Όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι που αναδεικνύεται μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών, θα 

αναφερθώ, σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν τα παιδιά έφτιαχναν Μικρά Βιβλία που μιλάνε π.χ. 
για την οικογένεια, ένα παιδί που ήταν μοναχοπαίδι, ζωγράφισε σε μεγαλύτερη φιγούρα τον εαυτό του, 

και μάλιστα στη μέση ανάμεσα στους γονείς του σε πιο μικρές φιγούρες. Άλλα παιδιά βέβαια μπορεί 

απλά να αποφύγουν να γράψουν η να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με την προσωπική τους ζωή και εμείς 

σαν εκπαιδευτικοί οφείλουμε διακριτικότητα. Στον κοινωνικό μας περίγυρο δε νομιμοποιούμαστε να 

εμβαθύνουμε πέρα από ότι το ίδιο το παιδί θέλει να μοιραστεί μαζί με την ομάδα της τάξης. Θα 

εμβαθύνουμε ως ένα βαθμό, μένοντας στο ρόλο του εκπαιδευτικού, και θα αφήσουμε και τους άλλους 

ειδικούς να παρέμβουν όποτε χρειαστεί. Όσον αφορά τον ίδιο το Freinet που μέσα από τα κέντρα 

ενδιαφέροντος διείσδυε και στην προσωπικότητα του παιδιού και ενδεχομένως να εμβάθυνε αρκετά, 

θεωρώ πως την εποχή που ξεκίνησε ο Freinet τις τεχνικές του, έπρεπε να καλύψει πολλούς ρόλους 

ταυτόχρονα όπως π.χ. και αυτό του ψυχολόγου γιατί υπήρχαν κενά, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ότι 

έκανε ήταν και αποτελεσματικό ή απόλυτα σωστό. Μπορεί απλά να πειραματιζόταν ενώ με το 

συγκεκριμένο κοινό που είχε τη συγκεκριμένη εποχή μπορεί όντως να είχε και το δικαίωμα να το 
κάνει. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί όταν υπάρχει μία δύσκολη περίπτωση στο σχολείο θα απευθυνθούμε 

στον ειδικό και ο δικός μας ρόλος θα παραμείνει απλά βοηθητικός.  

Εκπαιδευτικός 5 Τα ενδιαφέροντα και οι ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών λαμβάνονται 

υπόψη για τη σύνταξη των ατομικών πλάνων μάθησης και διδασκαλίας, εμπίπτουν δε στα όρια που 

καθορίζουν τα Επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα 
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Κριτικό πνεύμα -Επιστημονικό πνεύμα  

Εκπαιδευτικός 1 Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο στα χέρια του Ενεργού Ανθρώπου. Μα είναι 

ταυτόχρονα και το πιο επικίνδυνο και γι’ αυτό το κρατούν χωρίς σφαίρες οι Ειδικοί που ελέγχουν την 

Παιδεία.  

Εκπαιδευτικός 3 Είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπω και στην εφημερίδα. Το βλέπω και στον τρόπο που 

τους οξύνει την περιέργεια τους όταν επικοινωνούν με άλλες περιοχές και το τι έχουν τα άλλα παιδιά 

εκεί που μένουν. Π.χ. τα παιδιά στις Σέρρες με τα οποία επικοινωνούμε έχουν κοντά τη Λίμνη 

Κερκίνη και τον Άη-Λιά (Προφήτη Ηλία) και το σπήλαιο Αλιστράτη, ενώ εμείς έχουμε κοντά το 

σπήλαιο της Παιανίας. Μέσα από τη σύγκριση λοιπόν και τη διαφορετικότητα, καταλαβαίνουν 
καλύτερα και τον εαυτό τους, ενώ έτσι αναπτύσσεται και ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα.  

Εκπαιδευτικός 4 Θα μιλήσω για το Κριτικό πνεύμα -Επιστημονικό πνεύμα σε συνδυασμό με το 

Πειραματικό «ψηλάφισμα». Κατά κύριο λόγο στο μάθημα της φυσικής, τα παιδιά μαθαίνουν την 

επιστημονική σκέψη παρατήρησης και καταγραφής, με πολύ απλό τρόπο. Το αρχικό ερώτημα και ο 

λόγος που κάνουμε ένα πείραμα, είναι για να διαπιστώσουμε πως μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά να 

παρατηρούν επιστημονικά, δηλαδή να κάνουν αρχικά μια υπόθεση εργασίας, στη συνέχεια να 

πειραματίζονται και να ερευνούν, και στο τέλος να επαληθεύουν την αρχική τους υπόθεση. Θα αναφέρω 

λοιπόν ένα παράδειγμα που κάνω πάντα, όταν έχω να διδάξω φυσική για πρώτη χρονιά στην πέμπτη 

τάξη, και ξεκινώ με το ακόλουθο πείραμα. Παίρνουμε 4 μπουκάλια μπύρας τα οποία εμπεριέχουν την 

ίδια ποσότητα νερού. Στο πρώτο βάζουμε νερό βρύσης, στο δεύτερο χλιαρό νερό κάτω των 30 βαθμών 

Κελσίου, στο τρίτο παγωμένο και στο τέταρτο καυτό νερό. Στη συνέχεια, ρίχνουμε μέσα σε κάθε 

μπουκάλι την ίδια ποσότητα μαγιάς, δηλαδή ένα κουταλάκι και κατόπιν κλείνουμε το στόμιο με ένα 
μπαλόνι. Μετά από 3 ώρες θα δούμε πως το μπαλόνι που έχει φουσκώσει πιο πολύ είναι στο μπουκάλι 

με το χλιαρό νερό. Άρα, τα παιδιά παρατηρούν πως οι συνθήκες στις οποίες η μαγιά αναπτύσσεται 

περισσότερο, είναι το χλιαρό νερό, ενώ καταστρέφεται στο καυτό, στο κρύο αναπτύσσεται λιγότερο 

και στο νερό από τη βρύση δεν παρατηρείται καμία διαφορά. Στη συνέχεια- και εδώ είναι που πάμε 

παραπέρα και πλησιάζουμε αρκετά το Freinet- ζητάς από τα παιδιά να υποθέσουν ποια είναι η τροφή 

της μαγιάς, το αλάτι ή η ζάχαρη. Η απάντηση είναι η ζάχαρη, αλλά τα παιδιά το διαπιστώνουν, το 

ανακαλύπτουν μόνα τους αυτό μέσα από τη δοκιμή, ψηλαφητά, ενώ μόνα τους πάλι είναι που 

καταλήγουν στο συμπέρασμα. Έτσι αρχίζουν να σκέπτονται επιστημονικά.  

Τα παιδιά δοκιμάζουν μόνα τους πια με τα υλικά και προβληματίζονται πάνω στις συνθήκες του κάθε 

πειράματος. Το πειραματικό ψηλάφισμα ξεκινά, όχι τη στιγμή της παρατήρησης, αλλά τη στιγμή που 

μόνο του το παιδί συλλογίζεται πάνω σε αυτό που δοκίμασε και βγάζει τα συμπεράσματα του. Για 

παράδειγμα έπρεπε σε ένα άλλο πείραμα να δούμε πως το χώμα περιέχει υγρασία. Πήγαμε στον κήπο 
του σχολείου, μαζέψαμε χώμα από το έδαφος, το κλείσαμε σε μια νάιλον σακούλα, δέσαμε τη 

σακούλα και την αφήσαμε στον ήλιο. Μετά από μερικές ώρες άρχισαν να βγαίνουν υδρατμοί στο 

νάιλον. Τα παιδιά πραγματικά δεν ξέρανε αν το χώμα έχει υγρασία, απλά υπέθεταν. Μόνο όταν μόνα 

τους πια μπήκαν στη διαδικασία να συλλογιστούν πάνω σε αυτό και βιωματικά πειραματίστηκαν, τότε 

μέσα από την εμπειρία, οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα. Σίγουρα κάποια παιδαγωγικά αξιώματα, όπως 

αυτό της εμπειρικής και βιωματικής μάθησης έχουν περάσει πια στο σχεδιασμό και των σχολικών 

εγχειριδίων, αφού για παράδειγμα το βιβλίο της φυσικής (της πέμπτης τάξης) εμπεριέχει πολλά 

πειράματα, τα οποία παρακινούν το παιδί να ανακαλύψει από μόνο του. Ευτυχώς, το βιβλίο αυτό -που 

χρησιμοποιεί το στρουκτουραλισμό και εποικοδομητισμό της γνώσης- δεν άλλαξε το 2006, και το 

θεωρώ πραγματικά, παιδαγωγικά άρτιο, αλλά και χρήσιμο. Όσον αφορά την Παιδαγωγική Freinet 

πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση γιατί χάρις στο πείραμα, αποκτάς εμπειρία, ενώ και οικοδομείς την 
προσωπική σου γνώση, μέσα από την εγγύτητα, αυτών που ερευνάς. Τα έχεις δηλαδή «μπροστά στα 

μάτια σου» και πειραματίζεσαι. Έτσι, μαθαίνεις να κάνεις υποθέσεις, να θέτεις ερωτήματα, να 

σκέπτεσαι, να ερευνάς…… 

Εκπαιδευτικός 5 Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της 

κριτικής ικανότητας και του επιστημονικού πνεύματος. Τα Σχολεία Freinet θέτουν ως αρχή την 

ψηλαφητή διερεύνηση, μέθοδος η οποία προάγει τη καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και την αντίληψη 

εννοιών μετά από διαδοχικούς πειραματισμούς 

 

 

 

 

Παιδική τέχνη  
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Εκπαιδευτικός 1 Το Παιδί λατρεύει τη δημιουργία. Η εργασία στα χέρια του παιδιού, στο οποίο ο 

δάσκαλος θα εμφυσήσει Όραμα, γίνεται Τέχνη και βοηθά την ίδια τη Ζωή του παιδιού ν’ αποκτήσει 

ανάλογες διαστάσεις. Μα η δημιουργία δεν παράγεται με … εκφοβισμό, καταναγκασμό, τιμωρία. 

Πρέπει να υπερβούμε τα στερεότυπα που διέπουν τα Σχολεία μας και να προωθήσουμε το σεβασμό και 

την ελευθερία επιλογών στο παιδί, ώστε υιοθετώντας μία δημοκρατική συνείδηση, να προσφέρει 

αυτόκλητα στο πεδίο δράσης που εκείνο νιώθει πως το εκφράζει απόλυτα.  

Εκπαιδευτικός 2 Ολοένα και περισσότερο, τόσο από το Υπουργείο αλλά όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς, υπάρχει η τάση να εντάξουν την τέχνη μέσα στην μαθησιακή διαδικασία. Οι 
μαθητές, σήμερα, σε όλες τις βαθμίδες, ζωγραφίζουν περισσότερο, γράφουν ποιήματα, τραγουδούν, 

φτιάχνουν ταινιούλες. Σίγουρα, δεν υποστηρίζω, ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο, αν σκεφτούμε ότι 

το Υπουργείο ήταν έτοιμο τον Σεπτέμβριο να αφαιρέσει το μάθημα των Καλλιτεχνικών από το 

Γυμνάσιο. Ευτυχώς, αναίρεσε αυτήν την απόφασή του, γιατί το συγκεκριμένο μάθημα ευχαριστεί 

ιδιαίτερα τα παιδιά και τους μαθαίνει πολλά 

.  

Εκπαιδευτικός 3 Στα Μικρά Βιβλία, το παιδί εκφράζεται μέσα από τη ζωγραφική, την οποία δένει με 

την ιστορία που έχει γράψει. Φέτος, εκτός από τη ζωγραφική για τα Μικρά Βιβλία, κάναμε, για πρώτη 

φορά, και τις «Ζωγραφηγήσεις» (ηχογραφημένες ιστορίες) με το βίντεο. Αυτό δηλαδή, που τα παιδιά 

κάνουν στα Μικρά Βιβλία, το διηγούνται και κατόπιν σκάναρω τις εικόνες που έχουν ζωγραφίσει. 

Περνάνε δηλαδή οι εικόνες που έχει ζωγραφίσει, και παράλληλα,ακούγεται η φωνή του παιδιού. Για 

κάθε ζωγραφιά ακούγεται κάτι που λέει στα γαλλικά στο βίντεο. Αυτό δεν έγινε μόνο στην τάξη των 
γαλλικών, αλλά έγινε και για κάθε μικρή ιστορία στο ολοήμερο στην ελληνική γλώσσα. Δεν πρόκειται 

απλά για σχόλιο στη ζωγραφιά, αλλά κάθε παιδί έχει γράψει την ιστορία του στα γαλλικά ή ελληνικά, 

την οποία διαβάζει,ενώ ακούμε τη φωνή του στο βίντεο, και για κάθε σκηνή της ιστορίας φτιάχνει και 

μια ζωγραφιά.  

Πρώτα γίνεται η σύλληψη (la conception) της ιστορίας, του μύθου (le conte) που θα αφηγηθεί, μετά 

ζωγραφίζει τις σκηνές (le dessin), κατόπιν διαβάζει την ιστορία του και το ηχογραφώ,ενώ στη συνέχεια 

σκανάρω τις ζωγραφιές του και τις βιντεοσκοπώ (la vidéo)αλλά και προσθέτω τον ήχο από τη φωνή του 

την ώρα που τις διαβάζει. Τα θέματα των ιστοριών δεν τα θέτω εγώ, αλλά τα παιδιά διαλέγουν : για 

παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να θέλει να γράψει για την «ερωτευμένη γάτα», ή «ένας σκύλος και μια 

γάτα μια φορά» ή για τη «χαρουπιά». Αυτό στο τέλος γίνεται ένα βίντεο, ξεχωριστά για το κάθε παιδί 

και την ιστορία που έχει φτιάξει. Είναι μάλιστα και κάποια βίντεο με ιστορίες που έχουν φτιάξει δύο 
παιδάκια, και άλλες τρία μαζί. Το παιδί, λοιπόν, διαλέγει το θέμα και φτιάνει ένα παραμύθι, μια 

ιστορία, την οποία και εικονογραφεί. Οι ζωγραφηγήσεις είναι ουσιαστικά μια καινούργια τεχνική, που 

θα λέγαμε όμως ότι πατάει στα βήματα του Freinet, στηρίζεται στις Τεχνικές του.  

Σήμερα, βέβαια, αξιοποιούμε τις Νέες Τεχνολογίες της εποχής μας, για παράδειγμα χρησιμοποιούμε 

το movie maker, το ανεβάζουμε σε ένα αρχείο mp4 και κατόπιν αναρτώνται στο site (ιστότοπο) του 

σχολείου ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στις δημιουργίες των παιδιών. Επίσης, μπορούμε εναλλακτικά 

με τις ιστορίες να φτιάξουμε Μικρά Βιβλία, και το τυπώνουμε για όλους. Σε όλα αυτά, φυσικά, 

ευνοείται η ελεύθερη έκφραση του παιδιού. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω όσον αφορά τη 

μεθοδολογία που ακολουθούμε, ότι αφού διηγηθεί το κάθε παιδί το παραμύθι του,κατόπιν και τα άλλα 

παιδιά συμπληρώνουν κάτι στην ιστορία ή το βοηθούν να την τελειώσει (le dénouement). Δηλαδή 

αλληλοβοηθούνται και όσον αφορά στοιχεία της μυθοπλασία καθαυτής, ενώ μπορεί να σκαρφιστούν 

για παράδειγμα μια ανατροπή ή κάτι που είναι αστείο στο τέλος. Στην τάξη μάλιστα που δούλεψα τη 
τεχνική αυτή, μόνο δύο –τρία παιδιά φτιάξανε τις ιστορίες εντελώς μόνα τους, τα άλλα παιδιά 

δούλεψαν σε ομάδες δύο-τριών ατόμων. (Σκεφτόμαστε όλοι μαζί πάνω στην ιστορία, κατόπιν υπάρχει 

ο ατομικός χρόνος της δημιουργίας και ύστερα συζητούν όλα μαζί την ιστορία τους και επιστρέφουν 

στην ατομική εργασία ή στις μικρές ομάδες εργασίας. )  

Για να ολοκληρωθεί η ιστορία του κάθε παιδιού γίνονται 2-3 μαθήματα με ομαδικές συζητήσεις κλπ. , 

όμως παράλληλα κάθε παιδί σκέφτεται και πάνω στη δική του ιστορία μέχρι να έλθει η στιγμή να τη 

συζητήσουμε όλοι μαζί. Δουλεύουν όλοι τις ιστορίες τους και όταν κάποιος ή κάποια ομάδα τελειώσει 

τότε τις διαβάζουμε. Επίσης, τα παιδιά αν χρειαστεί πληκτρολογούν και το κείμενο τους στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές της τάξης, που βρίσκονται στη διάθεση τους. Τέλος, υπάρχει αρκετή 

δουλειά και από το δάσκαλο, γιατί πρέπει μετά εγώ να σκανάρω τις ζωγραφιές, να τις 

μαγνητοσκοπήσω, να ηχογραφήσω την ώρα που διαβάζουν, να προσθέσω σε voice –over τη φωνή του 
κάθε παιδιού, να επεξεργαστώ τις εικόνες και το φωτισμό με photoshop κλπ.  

Εκπαιδευτικός 4 Την τέχνη τη θεωρώ το ίδιο αναγκαία με την ανάγνωση και τη γραφή. Για εμένα, δεν 

υπάρχει διαχωρισμός της τέχνης από τη ζωή, ούτε διαχωρισμός της τέχνης σε παιδική ή για ενήλικές. 

Ένα δημιούργημα τέχνης ή έχει να σου πει κάποια πράγματα ή όχι. Η τέχνη είναι μια γλώσσα ψυχής 

που εκφράζεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, π.χ. κίνηση, ζωγραφική, λόγο. Η τέχνη δεν πρέπει 
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να διαφοροποιείται από τον τρόπο ζωής μας γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μας απλά πρέπει να 

μάθουμε να ανοίγουμε δρόμους σε όλα τα εκφραστικά μας μέσα…… 

Με το που ξεκίνησα την εργασία μου σαν εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση το 1986, είχα 

λοιπόν διαμορφώσει μια στάση απέναντι στα «καλλιτεχνικά» μαθήματα αυτά, η οποία δεν μου 

επέτρεπε τον κατακερματισμό τους. Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν δούλευα μεμονωμένα τα μαθήματα. 

Χρησιμοποιούσα το χρόνο π.χ. των καλλιτεχνικών, για πιο ολοκληρωμένες δουλειές. Για παράδειγμα, 

όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να διδάξω μόνο μουσική σε μία τάξη, για να συμπληρώσω διδακτικές 
ώρες, εκείνο που έκανα ήταν να συνδέσω τη μουσική με τη μυθολογία. Έτσι, πήραμε το μύθο του 

Προμηθέα, τον αναλύσαμε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό, ενώ μάθαμε και το αντίστοιχο τραγούδι ο 

«Γίγαντας» του Γιάννη Μαρκόπουλου, για να δούμε πως συνδέεται η μελωδία με το μύθο και το 

λόγο (Στα πίσω χρόνια τα πικρά, οπού φωτιά δεν είχε … Κατέβηκεν ο Γίγαντας, μ' ένα δαδί στο χέρι… 

κλπ. ). Στο τέλος, γράψαμε και δικά μας κείμενα για τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Όταν λοιπόν 

έπρεπε να διδάξω καλλιτεχνικά μαθήματα, προσπαθούσα να τα συνδέσω με την υπόλοιπη διδακτική 

ύλη, ενώ επιθυμούσα η διαδικασία της μάθησης να γίνεται όσο το δυνατόν πιο βιωματική, ώστε να 

είναι και πιο ουσιαστική. Επειδή όμως ο ρόλος μου είναι αυτός της δασκάλας, το βιωματικό κομμάτι το 

δουλεύαμε μόνο μέσω της δραματοποίησης και της τέχνης εν γένει, αν και τη δυνατότητα να ενωθούν 

όλες οι τέχνες και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι πιο χειροπιαστό μας την έδινε το θέατρο. 

Τα παιδιά λάτρευαν τα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων και εγώ πάντα τους έδινα την ευκαιρία να 

εκφραστούν μέσα από αυτό.  
Για να δουλέψω ολοκληρωμένα, αναλάμβανα μια τάξη για μια διετία. Τον πρώτο χρόνο, κάναμε 

Συναισθηματική και Κοινωνική αγωγή, δηλαδή μαθαίναμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας και 

δουλεύαμε με τα συναισθήματα και τις αξίες, ενώ παράλληλα, παρατηρούσα την ομάδα της τάξης και 

τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, για να εντοπίσω τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς 

τους, ώστε να αποτελέσουν την θεματολογία του θεατρικού έργου, που θα γράφαμε κατόπιν, από 

κοινού. Για παράδειγμα έβλεπα, κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς, όταν δουλεύαμε με τα 

συναισθήματα, ότι μια τάξη δεν είχε καθόλου φαντασία, ενώ μια άλλη μπορεί να ήταν πολύ 

ανταγωνιστική κλπ. , και ανάλογα την επόμενη χρονιά, μαζί με τα παιδιά, γράφαμε ένα θεατρικό 

κείμενο πάνω στο θέμα αυτό. Αν και κατά τη διάρκεια της γραφής συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και το 

κείμενο γραφόταν εξ' ολοκλήρου μέσα στην τάξη, από τα ίδια, μετά χωρίζαμε τις αρμοδιότητες και 

κάθε παιδί αναλάμβανε από μία π.χ. άλλο παιδί ήταν στην ομάδα σκηνικών, άλλο τραγουδούσε, άλλο 
έπαιζε, άλλο γινόταν υποβολέας ανάλογα τα ενδιαφέροντά του. Για τη μουσική συνήθως 

συνεργαζόμουν με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, ενώ για τη διδασκαλία της κίνησης με τον γυμναστή ή 

τη γυμνάστρια.  

Αν θέλαμε, πάντως να συνοψίσουμε τα στάδια στον τρόπο που δουλεύαμε, ήταν: 

α. η γνωριμία του κάθε παιδιού με τον εαυτό του  

β. η κατανόηση βασικών συναισθημάτων, αξιών, και στάσεων ζωής 

γ. η ενασχόληση με την κύρια θεματική του θεατρικού ργου 

δ. η συγγραφή του έργου από κοινού με τα παιδιά 

ε. η κατασκευή των σκηνικών 

στ. η προσθήκη της μουσικής και η μελοποίηση των τραγουδιών (είτε με πρωτότυπη μουσική είτε 

η γραφή στίχων πάνω σε συγκεκριμένο τραγούδι, με τη συνδρομή του καθηγητή ή καηγήτριας 

μουσικής) 

ζ. η κίνηση (σε συνεργασία με το γυμναστή ή τη γυμνάστρια)  

 Σε σχέση με την Παιδαγωγική Freinet, αυτό που έκανα ήταν να εντοπίζω τι απασχολεί το δυναμικό 

της κάθε τάξης,να εφαρμόζω την μέθοδο του ψηλαφίσματος στο κόσμο των συναισθημάτων μας, να 

φροντίσω για την αποδοχή και την ελευθερία έκφρασης του κάθε μαθητή, και μην ξεχνάμε ότι η φυσική 

μέθοδος στηρίζεται στη εμπειρία ως πηγή μάθησης. Δίνοντας λοιπόν στο παιδί μια τόσο πολύπλευρη 

εμπειρία, τότε το φέρνεις κοντά σε πολλές πηγές μάθησης έτσι ώστε να μπορεί να διαλέξει από ποια 

«πηγή θέλει αυτό να πιει», ποιος τομέας τέχνης του ταιριάζει.  

 

Παιχνίδι/Εργασία- Παιδαγωγική της εργασίας  

Εκπαιδευτικός 1 Για το παιδί ακόμη και η ίδια η Ζωή προσεγγίζεται ως ένα παιχνίδι. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το στιγμιότυπο της ταινίας “La vie est belle” με τον Μπενίνι. Το μόνο που χρειάζεται για 

να προσεγγίσει με ανάλογο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία και την εργασία είναι ο δάσκαλος να 

εμπνεύσει αναλόγως το παιδί. Έχουμε εμπνευστές γύρω μας, αλήθεια?. . .  

Εκπαιδευτικός 3 Το παιχνίδι έχει αποτέλεσμα τόσο γνωστικό, όσο και κοινωνικο-συναισθηματικό. Το 

παιχνίδι είναι μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Απλώς το διαλέγουμε ανάλογα με την όρεξη των 

μαθητών, τη διάθεση, την κόπωση τους. Δεν πρέπει να εξαναγκάζουμε ποτέ το παιδί.  

Εκπαιδευτικός 5 Η εργασία αποτελεί κεντρική ιδέα στην Παιδαγωγική Freinet. Σ’ αυτή την 
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περίπτωση η εργασία ταυτίζεται με την έννοια της παιγνιώδους δραστηριότητας και προσαρμόζεται στα 

κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  

 

Πειραματικό «ψηλάφισμα» ( όρος του Freinet σχετικά με την εμπειρική γνώση αλλά και με τη 

μάθηση βασισμένη στη δοκιμή και το λάθος) 

Εκπαιδευτικός 1 Η αυτό-διόρθωση δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να επικροτήσει διπλά τον εαυτό του 

μέσω της δύναμης αποδοχής του λάθους, και εν συνεχεία μέσα από την ικανότητα διόρθωσής του. Όλη 

την ευθύνη διαχείρισης του λάθους την αναλαμβάνει ο μαθητής. Αυτή η ανάληψη ευθυνών απέναντι 
στον εαυτό του ενισχύει την αυτογνωσία του, βήμα αναγκαίο για τη δομή ενός Άξιου στη Ζωή 

Ανθρώπου.  

Εκπαιδευτικός 3 Είναι πολύ σημαντικός όρος της Παιδαγωγικής Freinet. Θα αναφέρω το παράδειγμα 

της Σχολικής Εφημερίδας. Όταν τα παιδιά τύπωναν την εφημερίδα και μετά την πουλούσαν, ένιωθα, 

ότι αυτό αποτελεί μια σπουδαία εμπειρία και πολύ σημαντική στιγμή γι αυτά. Παρατηρούσα, μάλιστα, 

την έκφραση στα πρόσωπα τους, καθώς η εφημερίδα εξαντλείτο αμέσως. Όσον αφορά τη μάθηση 

βασισμένη στη δοκιμή και το λάθος, κι αυτό είναι από τα πολύ βασικά παιδαγωγικά αξιώματα. 

Σημαίνει ότι στηρίζεις τις παλιές γνώσεις, αλλά και τις ενισχύεις με τις καινούργιες, ενώ τα λάθη είναι 

εποικοδομητικά. Αυτό δεν το συναντάμε μόνο στην Παιδαγωγική Freinet αλλά είναι κάτι πολύ 

διαδεδομένο στην παιδαγωγική γενικότερα. Επίσης τη δοκιμή και λάθος δεν τη βλέπω μόνο στο 

ψηλάφισμα. Δοκιμή και λάθος υπάρχει ακόμη και όταν θα διδαχτούν ένα απλό κείμενο. Τη στιγμή που 

γίνεται ένα λάθος από το παιδί, ο δάσκαλος δεν πρέπει να το απορρίψει αλλά να υπάρξει αυτό που 

ονομάζουμε παιδαγωγικά ενίσχυση, καθώς το παιδί μαθαίνει από αυτό.  
Πολύ σημαντική έννοια για την Παιδαγωγική Freinet, είναι και το πειραματικό ψηλάφισμα σχετικά 

με την εμπειρική απόκτηση της γνώσης, τη βιωματική. Αγγίζεις κάτι και το μαθαίνεις, το βιώνεις. Όταν 

π.χ. τα παιδιά του σχολείου στο ορεινό χωριό, στην ταινία «Σκασιαρχείο» ανακαλύπτουν -μέσα από 

τα κοχύλια που τους έχει στείλει η άλλη τάξη με την οποία αλληλογραφούν- τη Βρετάνη, που 

βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, τη φαντάζονται, αλλά και φέρνουν την εικόνα της στο μυαλό τους - 

μέσα από τα αντικείμενα που τους έχουν στείλει- αυτό μπορούμε να πούμε, πως είναι πολύ κοντά σε 

ότι εννοεί ο Freinet, σχετικά με το πειραματικό ψηλάφισμα. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, 

αναδημιουργούν την πραγματικότητα, την ψηλαφίζουν, κάτι που κάνουν τα παιδιά και με τα Μικρά 

Βιβλία και τις ιστορίες που πλάθουν, και εικονογραφούν κατόπιν. Επίσης, όπως και στην ταινία 

φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνική της Σχολικής Αλληλογραφίας και όλο αυτό που ζουν 

μέσα από την εμπειρία αυτή. Αποκτούν φίλους αφενός, αφετέρου ανακαλύπτουν και τον κόσμο, 
αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα, συγκρίνουν, σκέπτονται κλπ.  

Τέλος, υπάρχει και το πειραματικό ψηλάφισμα σε σχέση με το κομμάτι της μετα-γνώσης, όρος πολύ 

σημαντικός στην εκπαίδευση σήμερα, αφού την ώρα π.χ. που δουλεύουν για τα Μικρά Βιβλία, τα 

παιδιά έχουν την ικανότητα να σκεφτούν σε ότι κάνουν τη δεδομένη στιγμή. Eμείς μάλιστα, όποτε 

μπορούμε, αναφερόμαστε στις στρατηγικές μάθησης : για παράδειγμα λέμε «αυτό που κάνουμε τώρα 

σε τι μας βοηθά;» ή λέμε «αυτό μας βοηθά σε …» ή «τώρα θα μιλήσουμε στο πρώτο πληθυντικό και θα 

μάθουμε να το λέμε και στα γαλλικά» ή «τώρα θα μιλήσετε για την οικογένεια σας, και θα μάθετε έτσι 

πολύ καλά το λεξιλόγιο για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε και να καταλάβουν και οι άλλοι τι λέτε». 

Πραγματικά, το πειραματικό ψηλάφισμα είναι από τους βασικότερους όρους στην Παιδαγωγική 

Freinet, και αφορά όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά στην τάξη.  

 

Πλάνο Εργασίας 

Εκπαιδευτικός 1 Το σχέδιο εργασίας περνά στα χέρια των μαθητικών ομάδων, εφόσον έχει γίνει 
εργασία ανάληψης ανάλογων ευθυνών και οργάνωσης της συνεργασίας με τρόπο εποικοδομητικό.  

 

Προσωπική Εκφραση 

Εκπαιδευτικός 1 Κομμάτι Ελευθερίας η Ελεύθερη Έκφραση. Εμπεριέχει διδαχή σεβασμού προς την 

διαφορετική γνώμη, τόλμη μπρος στην αποτύπωση της προσωπικής αλήθειας του μαθητή, 

συναισθηματική καλλιέργεια που ενισχύει την αυτογνωσία του ατόμου, η οποία με τη σειρά της ενισχύει 

την αυτοπεποίθησή του.  

Εκπαιδευτικός 3 Την ώρα που δημιουργούν τα παιδιά στα «Μικρά Βιβλία» για παράδειγμα, μπορούμε 

να πούμε ότι είναι ο εαυτός τους. Φυσικά, δεν εμβαθύνουν σε προσωπικά τους θέματα γιατί δεν μας το 

επιτρέπει το επίπεδο στη γλώσσα.  

Eκπαιδευτικός 4 Πολλές φορές, κάνουμε παιχνίδια, στα οποία τα παιδιά εκφράζονται και 

εκτονώνονται, χωρίς τα ίδια να το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί τα παιδιά το 
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ζητούν πολύ αυτό. Για παράδειγμα, τους λέω λέξεις και γράφουν αυθόρμητα τρεις άλλες λέξεις, που 

τους έρχονται με ελεύθερο συνειρμό ή δίνω τέσσερις τυχαίες λέξεις να γράψουν μια παράγραφο. Με 

αυτό τον τρόπο προετοιμάζονται για δημιουργική γραφή. Αρέσουν πολύ στα παιδιά οι ασκήσεις αυτές, 

γιατί ασυνείδητα εκφράζονται. Τα παιδιά χωρίς να το ξέρουν εκφράζουν και το πλαίσιο στο οποίο ζουν 

αλλά και αλαφρώνουν κατά κάποιο τρόπο, γι αυτό και απολαμβάνουν πραγματικά το να εκφράζονται.  

Εκπαιδευτικός 5 Η ελεύθερη έκφραση υλοποιείται με τη δημιουργία Σχολικής Εφημερίδας. Τα παιδιά 

αποφασίζουν ελεύθερα τόσο το θέμα τους όσο και τα κειμενικά είδη που θα εντάξουν στη Σχολική 

Εφημερίδα. Άλλες πρακτικές, όπως οι οργανωμένες συζητήσεις και οι προφορικές ανακοινώσεις, 
στηρίζονται στην έννοια της ελεύθερης έκφρασης 

 

Προσωπική εμπειρία  

Εκπαιδευτικός 1 Κομβικό σημείο αφομοίωσης της παρεχόμενης γνώσης. Εμπεριέχει την ελευθερία του 

λάθους και μέσα από τη διαδικασία αυτή την ανεξίτηλη αφομοίωση της γνώσης.  

Εκπαιδευτικός 3 Τα παιδιά την ώρα που δουλεύουν μαθαίνουν, μέσα από την εμπειρία.  

Εκπαιδευτικός 4 Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, όταν γράφουν ή ζωγραφίζουν, δεν συνειδητοποιούν 

ότι μεταβιβάζουν προσωπικά τους πράγματα αλλά το χαίρονται. Επίσης στα πειράματα που κάνουμε ή 

όταν συζητάμε για αξίες ή συναισθήματα, ή όταν κάνουμε ασκήσεις γραφής, η προσωπική εμπειρία 

πάντα υπεισέρχεται, κατά κάποιο τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι η βιωματική μάθηση εμπεριέχει την 

εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν τα παιδιά.  

Εκπαιδευτικός 5 Η εμπειρία είναι κίνητρο μάθησης. Συνδέεται με την έννοια της ψηλαφητής 

διερεύνησης, που επιτρέπει στα παιδιά να πειραματίζονται για να ανακαλύψουν τη σωστή απάντηση.  

 

Ρόλος των Γονέων  

Εκπαιδευτικός 1 Ο συγχρονισμός στην προσέγγιση του παιδιού από δάσκαλο και γονείς είναι ο 

ιδανικός. Ο δάσκαλος της Παιδαγωγικής Freinet, προωθεί δημοκρατικές διαδικασίες, και σπρώχνει 
το παιδί στη δημιουργία, στην αυτό-οργάνωση, στην ανάληψη ευθυνών, στην αυτό-διόρθωση λαθών που 

είναι κομμάτια διδαχής. Αν η συμπεριφορά του γονιού τάσσεται αντίθετα σ’ αυτό το μοντέλο θα 

υπάρξουν έντονες συγκρούσεις, κυρίως στο συνειδησιακό και ψυχικό πεδίο του μικρού παιδιού. Οπότε 

ο ρόλος του γονιού είναι συνεργατικός προς το ρόλο του δασκάλου, με επίκεντρο το μικρό μαθητή και 

σκοπό την ενεργοποίηση του καλύτερου εαυτού του παιδιού από άποψη δημιουργικότητας, συνεργασίας, 

βελτίωσης, αποτελεσματικότητας, ενεργής εμπλοκής στη Ζωή.  

Εκπαιδευτικός 3 Χρειάζεται, να είμαστε προσεχτικοί με τους γονείς, να συμπεριφερόμαστε απέναντι 

τους όσο πιο διπλωματικά γίνεται, και ανάλογα με την περίπτωση, διότι πολλοί γονείς, απλώς, ακούν 

αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ακόμη και όταν τα παιδιά κάνουν όμορφα πράγματα, πρέπει να τους 

εξηγήσεις αυτά που κάνεις με τρόπο που να μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορείς να τους αγνοείς 

αλλά πρέπει και να τους έχει εξηγήσει με ποια μέθοδο και ποιο τρόπο δουλεύεις όπως και τι 

προσδοκίες έχεις από τα παιδιά αλλά και γιατί τα παιδιά χαίρονται με αυτό που κάνουν κλπ. Είναι 
σημαντικό αυτό, διότι σαν εκπαιδευτικός πρέπει να τηρείς κάποιους κανόνες. Τέλος, θα ήθελα να πω, 

ότι στο ελληνικό σχολείο, δεν συνηθίζεται να υπάρχει συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες από 

κοινού με τα παιδιά, όπως συμβαίνει, καθώς γνωρίζω, στη Γαλλία π.χ. στα Σχολεία Freinet.  

Εκπαιδευτικός 4 Στην Ελλάδα οι πατεράδες δεν είναι ενεργοί στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, 

γι αυτό και βλέπουμε και πολλά παιδιά να έχουν θέματα με αυτό. Γενικά πολλοί γονείς είναι 

συνεργάσιμοι ενώ υπάρχουν παραδείγματα μητέρων, που συνεργάστηκαν π.χ. στην κατασκευή των 

σκηνικών,όταν κάναμε το θεατρικό ή σε άλλες κυρίως καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τη 

διαπροσωπική σχέση με τον εκπαιδευτικό, όταν ο γονιός νιώσει, πως δεν τον κατηγορείς για τα όποια 

προβλήματα του παιδιού, γίνεται πολύ δεκτικός σε ότι του πεις. Αν τον από-ενοχοποιήσεις δηλαδή, σε 

περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με το παιδί π.χ. μαθησιακό ή συμπεριφορικό, τότε γίνεται 

εύκολα μετά συνεργάτης. Προσωπικά, λόγω των θεατρικών δραστηριοτήτων με τα παιδιά αλλά και των 

παιδαγωγικών τεχνικών που εφάρμοζα, οι γονείς ήταν αρκετά ευχαριστημένοι με τον τρόπο που 

δούλευαν τα παιδιά, ενώ συνήθως διατηρούσα και πολύ καλές σχέσεις με το Σύλλογο Γονέων στα 
σχολεία που έχω εργαστεί. Πάντως, υπάρχει περίπτωση να τύχει και περίπτωση παρεμβατικότητας 

κάποιων γονιών, αλλά από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει πως όταν ο δάσκαλος τους 

αντιμετωπίσει υπεύθυνα, ώριμα και θέτοντας όρια, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις, όπου μπορεί να 

υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα. Καλό είναι πάντως στην ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο του 

παιδιού τους, να τεθούν εξαρχής όρια, εκατέρωθεν.  
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Συμβούλιο  

Εκπαιδευτικός 1 Κομμάτι της Αυτό-οργάνωσης και αυτόκλητα προετοιμάζει το μαθητή στο να 

διαχειριστεί πραγματικές συνθήκες Ζωής, στα πλαίσια μιας μαθητικής ομαδικής εργασίας.  

Εκπαιδευτικός 3 Έχουμε κάνει συμβούλιο μόνο για τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας αλλά δε 

θεωρώ ότι έχουμε ακόμη κάνει πολλά βήματα σε αυτό.  

Εκπαιδευτικός 4 Δε λειτουργεί σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, το συμβούλιο της τάξης.  

 

Συνεργασία- Συνεργατική μάθηση  

Εκπαιδευτικός 1 Η βάση της συνεργατικής μάθησης, είναι η σύσταση ανομοιογενών ομάδων εργασίας. 

Η αποδοχή της διαφορετικότητας διευρύνει το οπτικό πεδίο πάνω σε θέματα που θα τεθούν και 

προωθεί το σεβασμό στις προσεγγίσεις που ο καθένας θα προτείνει. Έτσι μέσα από την αλληλεπίδραση 
διαμορφώνεται μία σφαιρική εικόνα Ζωής, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη Ζωή του 

μαθητή έξω από το σχολείο.  

Εκπαιδευτικός 3 Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για μένα. Αρέσει πολύ και στα παιδιά. Mάλιστα 

και από έρευνες αποδεικνύεται, ότι αυτό πoυ αρέσει στα παιδιά είναι η συνεργασία. Πάντα, ήθελα τα 

παιδιά να κάνουν πράγματα μόνα τους. Για παράδειγμα, παλιότερα που δούλευα σε γυμνάσιο, πριν 

ακόμη επηρεαστώ από το Freinet δουλεύαμε με projet δηλαδή σχέδια εργασίας. Επίσης, σε κάποιο 

σχέδιο εικαστικό που είχαν κάνει τα παιδιά μου είπαν πως το αυτό που τους άρεσε πιο πολύ ήταν που 

συνεργαστήκανε και που δουλέψανε ομαδικά. Ήταν μια ομάδα τεσσάρων παιδιών για παράδειγμα που 

συνεργάστηκαν και έφτιαξαν μια μεγάλη αφίσα. Είχαν διαλέξει τους φίλους με τους οποίους ήθελαν 

να συνεργαστούν, δούλεψαν αρμονικά ενώ εγώ δεν χρειάστηκε να παρέμβω καθόλου. Βέβαια, έχει 

τύχει να βάλω κάποιον σε ομάδα, γιατί είχε μείνει απ’ έξω. Όσον αφορά, πάντως, τον τρόπο που 

οργανώνω τις ομάδες εκμεταλλεύομαι πάντα αυτά που έχουν «χτίσει» τα ίδια τα παιδιά δηλαδή τις 

φιλίες ή τις παρέες τους και προσπαθώ να τα αφήνω να δουλεύουν όπως τους αρέσει ενώ παρεμβαίνω 
μόνο αν χρειαστεί για να εντάξω και άλλα παιδιά μέσα. Τέλος, παρακινώ επίσης κατά κάποιο τρόπο 

και την αλληλοδιδακτική ενώ λόγω της εντατικής δουλειάς που κάνουμε με τις ομάδες είναι πολύ 

σπάνιο να υπάρξουν προβλήματα πειθαρχίας.  

Εκπαιδευτικός 4 Τη συνεργασία την αντιλαμβάνομαι τόσο σε επίπεδο τάξης, μεταξύ των μαθητών, όσο 

και μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και μεταξύ σχολείων. Καταρχάς, είμαι υπέρ της 

παραδοσιακής αλληλοδιδακτικής και για το λόγο αυτό, όταν τη ώρα της ατομικής εργασίας που 

κάνουμε στην τάξη π.χ. ασκήσεις, τελειώνει ένας μαθητής πιο γρήγορα, αμέσως πάει και βοηθά 

κάποιον άλλον, που μπορεί να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό γίνεται χωρίς να 

παρεμβαίνω πάντα εγώ, γιατί έχουν μάθει πια τα παιδιά και αλληλοβοηθιούνται μεταξύ τους, όταν 

δουλεύουμε ατομικά και κάποιο δυσκολεύεται. Γιατί να μην εφαρμόζουμε πατροπαράδοτες 

εκπαιδευτικές αξίες, όπως την αλληλοδιδακτική μέθοδο, που είναι τόσο αποτελεσματική και που 

μαθαίνει τα παιδιά την έννοια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ; Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως 
στην τάξη μου έχω φτιάξει, ομάδα πυρόσβεσης από πέντε παιδιά, και τα έχω εκπαιδεύσει,ώστε αν 

τυχόν υπάρξει, οποιαδήποτε προστριβή μεταξύ δύο συμμαθητών τους, και είναι κοντά ένας από τους 

πέντε πυροσβέστες,που έχουν εκλεγεί από όλη την τάξη, να επεμβαίνει και αφού ακούσει και τους δύο, 

να ηρεμεί την κατάσταση.  

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και σχολείων, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 

2004 συνεργαστήκαμε πέντε σχολεία από τη Δάφνη, (δούλευα τότε στη περιοχή αυτή) και ένα από το 

Βόλο, και ανεβάσαμε ένα θεατρικό έργο, χωρισμένο σε έξι μέρη, ώστε σε κάθε μέρος του έργου να 

συμμετέχει κάθε ένα και από τα έξι σχολεία. Επίσης, το έργο παρουσιάστηκε στην αυλή κάθε 

σχολείου, που συμμετείχε από τη Δάφνη, όπως εξάλλου και στο Βόλο. Λάβαμε επιχορήγηση από το 

υπουργείο, και τα έξι σχολεία, ενώ με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν υλικά π.χ. στο δικό μας σχολείο 

αγοράσαμε βιντεοκάμερα. Είχαμε επίσης και ειδικούς επαγγελματίες μερικές φορές που ήλθαν και μας 
βοήθησαν π.χ. στη σκηνοθεσία ή στη διδασκαλία των ρόλων. Επίσης τα παιδιά των σχολείων 

φιλοξενήθηκαν δωρεάν τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα. ( Όλη αυτή η ενδιαφέρουσα δουλειά 

υπάρχει και σε παρουσίαση power point). Πρέπει να πω όμως ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία στη 

συνεργασία με κάποιους από τους συναδέλφους από τα άλλα σχολεία, και δεν έμεινα πολύ 

ευχαριστημένη, καθώς ένιωσα κάποιες στιγμές, πως δεν υπήρχε ίση κατανομή αρμοδιοτήτων, με 

αποτέλεσμα και ο μόχθος κάποιων να είναι μεγαλύτερος. Πάντως, νιώσαμε ότι δεν δόθηκε και το 

απαραίτητο ενδιαφέρον σε όλη αυτή την προσπάθεια, από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ την επόμενη 

χρονιά, σε αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας, σχετικά με δρώμενα και εκδηλώσεις με κρουστά σε 

ανοιχτούς χώρους, δεν εγκρίθηκε και δεν καταφέραμε τελικά να λάβουμε νέα επιχορήγηση.  

 

Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου  
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Εκπαιδευτικός 3 Καθώς δουλεύω και εφαρμόζω στην τάξη μου κάποιες Τεχνικές Freinet, έχω φυσικά 

προμηθευτεί και διαβάσει εκδόσεις του. Εκτός από τον Denis Mora, που είναι και μέλος του, επίσης 

είχα επαφή και με άλλα μέλη του ΙΣΕΜ από τη Γαλία,όπως και από τη Βουλγαρία γιατί θέλουν να 

βοηθήσουν ώστε να ενισχυθεί η ομάδα Freinet στην Ελλάδα,(υπάρχει προς το παρόν η άτυπη « 

Παιδαγωγική Ομάδα το «Σκασιαρχείο»-Πειραματικοί ψηλαφισμοί προς ένα σχολείο της 

Κοινότητας») και τους ενημερώνω για τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Επίσης, τον Ιούλιο θα παρευρεθώ 

στο Διεθνές Συνέδριο Freinet που διοργανώνει το FIMEM στο Reggio Emilia και θα παρακολουθήσω 
τα atelier (εργαστήρια) που με ενδιαφέρουν, ώστε να ανανεώσω ή να εμπλουτίσω τις τεχνικές Freinet 

που εφαρμόζω στην τάξη.  

 

Σχολείο του λαού 

Εκπαιδευτικός 1 Και μόνο ο τίτλος, ανατρέπει τα όσα έχουμε κατά νου όταν στην Ελλάδα του 2014, 

σε περίοδο μνημονίων, τρομοκρατίας και ανασφάλειας μιλάμε για την Παιδεία, την Εκπαίδευση και 

το Σχολείο. Ο μαθητοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας είναι ακόμη ουτοπική συνιστώσα στα σχολεία μας. 

Ο Freinet προσεγγίζει σε αρκετά σημεία το Μοντεσσοριανό μοντέλο και οι παιδαγωγικές του 

σταθερές αποτελούν ανατροπή στα δεδομένα της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης. Το δυσάρεστο 

είναι, πως ο Εκπαιδευτικός του σύγχρονου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι 

εγκλωβισμένος με την τρομοκρατία της Αρνητικής Αξιολόγησης και δεν επιχειρεί να υιοθετήσει 

μοντέλα διδασκαλία που αποκλίνουν από τα όσα προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.  

 

Σχολικά Εγχειρίδια 

Εκπαιδευτικός 3 Ο Freinet ως γνωστό ήθελε τα παιδιά να παράγουν τα δικά τους κείμενα. Στα 

σχολεία λοιπόν, που δουλεύω τόσο με την τεχνική των Μικρών Βιβλίων όσο και της Σχολική 

Αλληλογραφία, πάντα ακολουθούμε και το «manuel» (σχολικό εγχειρίδιο). Συνήθως κατανέμω το 

εβδομαδιαίο δίωρο που έχω σε κάθε τάξη, πέμπτη ή έκτη, και τη μία ώρα ακολουθούμε το εγχειρίδιο 

ενώ την υπόλοιπη μία αντίστοιχα δουλεύουμε με τα Μικρά Βιβλία ή την Σχολική Αλληλογραφία, 

κάθε δεύτερη βδομάδα περίπου. Τα παιδιά πάντως, ζητάνε να μαθαίνουν πολλά, όταν γράφουν τα 

γράμματα στους συμμαθητές τους από τα άλλα σχολεία, με τα οποία αλληλογραφούν και σίγουρα 

μαθαίνουν πολύ περισσότερα, γιατί ουσιαστικά μαθαίνουν σε αυθεντική περίσταση επικοινωνίας. Για 

παράδειγμα ήθελαν να πουν τη φράση «αγαπώ την Παρασκευή, γιατί …» οπότε για να πουν «j’aime 

vendredi, parce que», έμαθαν το «parce que». Βέβαια πιστεύω, ότι δεν μπορεί να ανακαλύπτουν 

πράγματα, μόνο την ώρα που τα ζητά η περίσταση επικοινωνίας. Χρειάζεται και μία βάση. Υπάρχουν 
μάλιστα, και κάποια manuel (εγχειρίδια) που είναι καθαρά Approche Actionnelle και βοηθά τα 

παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες από την αρχή, με στην παραγωγή λόγου, με αφορμή κάτι που θα 

ετοιμάσουν στο τέλος, και που θα είναι επίσης μια αυθεντική περίσταση επικοινωνίας, με 

αλληλογραφία διαδικτυακή. Τα «manuel» που υποχρεωνόμαστε να χρησιμοποιήσουμε (μπορούμε να 

επιλέξουμε από μια λίστα) δεν είναι συνήθως τέτοιου είδους, γιατί θέτουν αξιακούς στόχους, έχουν 

γνώσεις, γραμματική, actes de parole (γλωσσικές πράξεις) κλπ. δηλαδή είναι πιο πολύ θα έλεγα 

Approche Communicative. Δεν είναι το καλύτερο για μένα, αλλά αυτό έχουμε και γι’αυτό προσπαθώ 

να εμπλουτίζω τη μαθησιακή διαδικασία και με Τεχνικές Freinet.  

Πάντως, πέρα από τη Σχολική Αλληλογραφία που είναι ένα μοντέλο μάθησης, υπάρχουν πολλά που 

μπορεί να επιλέξει κάποιος για να εμπλουτίσει το μάθημα της ξένης γλώσσας π.χ. θέατρο ή τραγούδι. 

Εγώ δεν κάνω θέατρο αλλά είχα την τύχη φέτος, να κάνω τραγούδι- μια φοβερή εμπειρία - και αφού το 

μελοποιήσαμε το πήγαμε σε διαγωνισμό (Concours de Francophonie) ενώ τελικά κερδίσαμε και το 
πρώτο βραβείο. Όλη αυτή η προετοιμασία με τις πρόβες, με το τραγούδι, αλλά και η συνεργασία με 

την καθηγήτρια της μουσικής ήταν μια σημαντική εμπειρία, θεωρώ, για όλους μας.  

Εκπαιδευτικός 4 Αν και κάποια σχολικά εγχειρίδια είναι όντως αξιόλογα, θα πρέπει να παρατηρήσω 

σχετικά με το τι συμβαίνει στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, πως η συγγραφή ορισμένων 

εγχειριδίων, έχει ενίοτε εξαρτηθεί και από κριτήρια μη επιστημονικά. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι 

πολλά εγχειρίδια, μας δίνουν την ευκαιρία τόσο στα θετικά μαθήματα π.χ. στη φυσική, όσο και σε 

γλωσσικά, να επεκταθούμε και πέρα από αυτά. Για να έλθω πιο κοντά σε σχέση και με την 

Παιδαγωγική Freinet, που αυτονομείται σχετικά από τη συνεχή χρήση των σχολικών εγχειριδίων, 

σίγουρα στη φυσική δουλεύουμε και με δικά μας πειράματα, αλλά και η ελεύθερη θεατρική γραφή με 

την οποία δούλεψα χρόνια ή η δουλειά που κάναμε με τα συναισθήματα, επίσης έδωσαν αφορμές να 

ξεφύγουμε από το αυστηρό πλαίσιο των βιβλίων. Όμως, θεωρώ ότι, ακόμη και σε μαθήματα, όπου η 

ύλη είναι αυστηρά προκαθορισμένη και ακολουθείς το βιβλίο, πάλι έχεις την ευκαιρία να επεκταθείς. 
Για παράδειγμα στο βιβλίο των θρησκευτικών, όταν αναφέρει αξίες, τότε μπορούμε να συλλογιστούμε 

ελεύθερα πάνω σε αυτές μαζί με τα παιδιά. Είναι αλήθεια πάντως, πως στο ελληνικό σχολείο πουθενά 
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δεν αφήνεις εντελώς το βιβλίο, γιατί υπάρχουν οι γονείς που θέλουν να βγει η ύλη και καθώς υπάρχουν 

και άλλα τμήματα σε κάθε τάξη συχνά υπάρχει σύγκριση π.χ. πόσο πιο μπροστά στην ύλη είσαι σε 

σχέση με το άλλο τμήμα, ενώ αν οι γονείς θεωρήσουν πως αφήνεις το βιβλίο, τότε μπορεί να υπάρξει 

και ζήτημα σχετικά με αυτό.  

 

Σχολική Αλληλογραφία 

Εκπαιδευτικός 3 Συχνά δουλεύουμε τη Σχολική Αλληλογραφία σε καθένα από τα σχολεία με τα 

οποία συνεργάζομαι. Θα μιλήσω πάντως για τη τεχνική αυτή, που δουλεύω πολύ τα τελευταία δύο 
χρόνια, αρχίζοντας με ένα παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν, στο σχολείο, όπου δουλεύω στην Παιανία, 

ήμασταν στην αίθουσα γλωσσών, όπου πάντα κάνουμε μάθημα και είχαμε ενώσει τα θρανία μεταξύ 

τους. Στην τάξη ήμουν εγώ και δεκατέσσερα παιδιά ενώ πετύχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα 

συνεργασίας. Διαβάσαμε τα γράμματα που μας στείλανε από τις Σέρρες, μία από τις τάξεις με την 

οποία επικοινωνούμε με την Τεχνική Freinet της αλληλογραφίας. Κάθε παιδί διάλεξε ένα γράμμα 

και το διάβασε, ενώ επίσης επέλεξε ποιο θα κρατήσει για να απαντήσει. Υπάρχει δηλαδή και ένα 

κείμενο που θα παραχθεί από το κάθε παιδί και θα τα στείλουμε μετά στα παιδιά της τάξης με την 

οποία αλληλογραφούμε. Στη συνέχεια, φτιάξαμε μια ομαδική απάντηση στο πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο στα γαλλικά (γράψαμε την απάντηση στο χέρι και ύστερα το μεταφέραμε και ηλεκτρονικά 

π.χ. «nous aimons le français», «nous parlons grec, anglais et français», «nous habitons à 

Paiania»,κλπ. ), θα φτιάξουμε μετά και βίντεο με τις φράσεις αυτές που διαβάζουμε όλοι μαζί, ενώ 

συμφωνήσαμε για το γράμμα στο οποίο διάλεξε κάθε παιδί, να απαντήσει, κατόπιν, από το σπίτι του. 
Επίσης, συμφωνήσαμε στο επόμενο μάθημα κάθε παιδί να γράψει και να διαβάσει μία παράγραφο, 

ώστε να βιντεοσκοπήσω το γράμμα του που θα έχω «σκανάρει», και να στείλουμε στη συνέχεια μικρής 

διάρκειας βίντεο για το καθένα. Και στο Πικέρμι, όπου δουλεύω και που επίσης αλληλογραφούν με 

την τάξη των Γαλλικών στις Σέρρες, βιντεοσκόπησα το γράμμα του κάθε παιδιού και ακούγεται μόνο 

η φωνή του-voice over- την ώρα που διαβάζει στα γαλλικά την απάντηση του.  

Πρόκειται για μια Τεχνική καθαρά Freinet, διότι φυσικά υπάρχει η Σχολική Αλληλογραφία ενώ 

χρησιμοποιούμε και τις Νέες Τεχνολογίες. Αυτό αρέσει πολύ στους μαθητές. Υπάρχει αναμφισβήτητα 

ανταλλαγή και άνοιγμα οριζόντων. Γνωρίζουν έτσι τα παιδιά έναν άλλο τόπο, όπως ακριβώς και στην 

ταινία «Σκασιαρχείο» στην σκηνή στην οποία ο μέχρι πρότινος άτακτος μαθητής, αποφασίζει με την 

παρακίνηση του δασκάλου του να δώσει εξετάσεις και όταν τον ρωτάνε τι γνωρίζει για τη Βρετάνη, 

μπορεί βέβαια να δυσκολεύεται να απαντήσει με βάση τα βιβλία και την υπό εξέταση ύλη, όμως, 
φέρνει στο νου του τα κοχύλια και τα άλλα αντικείμενα που είχαν λάβει από την τάξη της Βρετάνης, 

με την οποία αλληλογραφούσαν, και τελικά μιλά για τη δική του εντύπωση , που είναι και πολύ πιο 

βιωματική από τα βιβλία.  

Η αλληλογραφία γίνεται στη γαλλική γλώσσα, με άλλες τάξεις γαλλικών, ενώ υπάρχει αυθεντική 

περίσταση επικοινωνίας και δεν πρόκειται για προσομοίωση. Είναι κάτι που συνηθίζεται στις τάξεις 

FLE. Φέτος, επικοινωνούμε με πολλές τάξεις γαλλικών με αυτή την τεχνική. Έτσι, επικοινωνούμε με 

μια τάξη στις Σέρρες, μία στη Νάουσα, και μια στην Πολωνία (Canadian school of Warsaw) με την 

οποία μιλάμε μέσω Skype. (Πρόκειται για το Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διαδικτυακής Συνεργασίας 

Ξενόγλωσσων Τάξεων -στα αγγλικά- Virtual e-Class Community [https://sites. google. 

com/site/virtualeclasscommunity/home] –που μοιάζει με το E-twinning [http://www.etwinning. 

net/el/pub/index. htm], όμως αφορά μόνο διμερείς σχέσεις, ενώ απευθύνεται σε τάξεις ξένων γλωσσών 

στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ελληνικό εγχείρημα που ξεκίνησε από την 
καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, στο ΕΚΠΑ, κυρία Δενδρινού και τη συνάδελφο Γαλλικής 

Φιλολογίας κυρία Σοφία Αργυροπούλου, από την Κατερίνη, οι οποίες και το έχουν υλοποιήσει). Η 

επικοινωνία με τα ελληνικά σχολεία γίνεται συχνά και στις 2 γλώσσες, δηλαδή και ελληνικά και 

γαλλικά ενώ με την Πολωνία στα γαλλικά. Τέλος, έχουμε επικοινωνία και με ένα σχολείο από τη 

Βρετάνη της Γαλλίας (όπως συμπτωματικά και στην ταινία «Σκασιαρχείο») συγκεκριμένα στο 

Quimper, για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Erasmus plus [http://ec. europa. 

eu/programmes/erasmus-plus/index_el. htm], που θα ξεκινήσει του χρόνου. Τα παιδιά ανυπομονούν να 

επικοινωνήσουν και με μαθητές από τη Γαλλία, δηλαδή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Πέρα από 

το γεγονός ότι έχουμε αυθεντική περίσταση επικοινωνίας, τίθενται και συγκεκριμένοι διδακτικοί 

στόχοι όπως π.χ. να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις κλπ.  

Επικοινωνούμε μέσω Skype μια φορά το μήνα, κάτι που τα παιδιά περιμένουν πως και πως. Μάλιστα, 
είχαμε κάνει ένα παιχνίδι μέσω Skype, με την τάξη από την Πολωνία, όπου μάθαιναν τα παιδιά να 

περιγράφουν τους εαυτούς τους: κάθε παιδάκι από την πολωνική τάξη, περνούσε μπροστά από την 

κάμερα και μας έλεγε το όνομα του, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά της ελληνικής τάξης, διάλεγαν ένα 

όνομα, το σημείωναν χωρίς να το αναφέρουν και το περιέγραφαν στους συμμαθητές του 

(χρησιμοποιώντας εκφράσεις και επίθετα που έχουμε μάθει στα γαλλικά) ώστε να καταλάβουν εκείνοι, 
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ποιον έχουμε διαλέξει. Επίσης, όταν ήμουν στο πειραματικό σχολείο Λαυρίου-ένα σχολείο με 

καταπληκτική υποδομή, πριν δύο χρόνια που ξεκίνησα να δουλεύω με την τεχνική αυτή, 

επικοινωνούσαμε με ένα σχολείο από τη Ρουμανία. Ο δάσκαλος τους είχε βιντεοσκοπήσει αρχικά τα 

παιδιά να παρουσιάζονται και να μιλάνε για τα ενδιαφέροντα τους δείχνοντας και τα αντικείμενα που 

τους αρέσουν π.χ. είχε μπροστά του ένα παιδί τη συλλογή του από νομίσματα και έλεγε στα γαλλικά 

«moi, j’aime collectionner de la monnaie» (εμένα μου αρέσει να συλλέγω νομίσματα) κλπ. Στη 

συνέχεια, είχαμε πολύ συχνή επικοινωνία με το σχολείο αυτό μέσω Skype ενώ στις δράσεις μας, 
είχαμε θέσει ως θεματική τις Ανθρώπινες Αξίες π.χ. ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη. Να αναφέρω επίσης, 

ότι δείξαμε και στις δύο τάξεις τη γαλλική ταινία «Νικόστρατος ο Πελεκάνος» (Nicostratos le 

pélican -2011) και κατόπιν ανταλλάξαμε εργασίες που γράψαμε στα γαλλικά για αυτή, ενώ στην τάξη 

που δούλευα φτιάξαμε και δύο μεγάλα καλλιγράμματα (calligrammes) με τον πελεκάνο, για τα οποία 

λάβαμε το Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας από τη Διεύνθυνση Εκπαίδευσης όπως και 

Ομαδικό Βραβείο Αριστείας για το  

Virtual class community project [https://sites. google. com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-

demotiko-scholeio-lauriou--ecole-racari-racari-dambovita].  

Η Σχολική Αλληλογραφία είναι πραγματικά κάτι το μαγικό είτε μέσω Skype είτε η τυπική 

παραδοσιακή αλληλογραφία, δηλαδή όταν έρχεται το γράμμα, και το ανοίγεις κατά κάποιο τρόπο 

ψηλαφητά. Έλαβα σήμερα μάλιστα, ένα γράμμα από την Πολωνία που δεν έχω ανοίξει ακόμη γιατί 

περιμένω να το ανοίξουμε μαζί με τα παιδιά. Όταν κάναμε την αλληλογραφία με την τάξη Γαλλικών 
από τη Ρουμανία τα παιδιά είχαν στείλει και αντικείμενα όπως κέρματα, βραχιολάκια για τα κοριτσάκια 

και τα παιδιά της τάξης μου στείλανε κι αυτά βραχιόλια,κέρματα, κάρτες, ενώ ένα κοριτσάκι έστειλε 

ένα κοχύλι (όπως συμπτωματικά και στην ταινία « Σκασιαρχείο») και έγραψε στην κάρτα της : «je 

t’envoie un coquillage pour écouter les sons de la mer et une branche d’olivier, qui est le symbole de la 

paix»(σου στέλνω ένα κοχύλι για να ακούσεις τους ήχους της θάλασσας και ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο της 

ειρήνης). Κατόπιν, εγώ σκέφτηκα σε κάθε γράμμα να βάζουν και από δύο μικρά κοχυλάκια. Επίσης, 

μάθανε πολλά για την περιοχή, στην οποία, βρίσκεται η άλλη τάξη, ενώ παρουσιάσανε και αυτά τη 

δική τους. Βέβαια, ο χρόνος μας είναι πάντα περιορισμένος αλλά τον εξαντλούμε πλήρως.  

 Όμως, πέρα από την παραδοσιακή αλληλογραφία, όπου υπάρχει η χαρά της προσμονής και της 

ψηλαφητής διερεύνησης την ώρα που ανοίγουμε τα γράμματα όλοι μαζί, θεωρώ πολύ χρήσιμη για τα 

παιδιά και τη στιγμή που βάζεις τα γράμματα που έχουν γράψει σε ένα είδος «πλατφόρμας» και πριν τα 
στείλουν, μπορείς να «σκανάρεις» ακόμη και τα χειρόγραφα (ή κάτι που πληκτρολογείται το ανεβάζεις 

πιο εύκολα) και ύστερα με ένα απλό «βιντεοπροτζέκτορα» τους τα δείχνεις και αυτά τα διαβάζουν ένα- 

ένα, πάντα στη ξένη γλώσσα ενώ παρατηρούν και τη γραφή τους. Και αυτό έχω διαπιστώσει 

πραγματικά, πως τα ευχαριστεί πολύ. Όσον αφορά τέλος, τη συχνότητα επικοινωνίας, φέτος για 

παράδειγμα, έχει γίνει ήδη δύο φορές η επικοινωνία μέσω Skype με την Πολωνία, ενώ έχουμε λάβει 

και αποστολές των ίδιων των παιδιών δηλαδή κάρτες, αντικείμενα κλπ. Αυτή η ανταλλαγή μέσω της 

Σχολικής Αλληλογραφίας είναι ένα μοντέλο για το μάθημα της ξένης γλώσσας, ενώ αναμφίβολα, 

αναπτύσσεται και η διαπολιτισμική συνείδηση των παιδιών. Τα παιδιά χαίρονται πάντα να έχουν φίλους 

από άλλα μέρη! Να σημειωθεί μόνο ότι χρειάζεται πολύ οργάνωση και δουλειά, και από τους 

εκπαιδευτικούς, αφού πρέπει να υπάρξει από πριν επικοινωνία μεταξύ τους (συνήθως και αυτοί μέσω 

Skype), όπως και ανταλλαγή του υλικού με το οποίο θα δουλέψουν.  

Εκπαιδευτικός 5 Η Σχολική Αλληλογραφία είναι μια από τις πλέον δημοφιλείς και διαδεδομένες 
πρακτικές στα σχολεία που εφαρμόζουν την Παιδαγωγική Freinet. Αφορά τη δημιουργία 

διασχολικού δικτύου επικοινωνίας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εκφράζονται σε διάφορα θέματα 

και να έχουν ισχυρό κίνητρο για να γράψουν.  

 

Σχολική ενσωμάτωση  

Εκπαιδευτικός 1 Πρώτο στάδιο για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, όπου η διαφορετικότητα του καθενός 

γίνεται αποδεχτή από το σύνολο και εποικοδομητικά αξιοποιήσιμη στις αρμοδιότητες, που η ομάδα 

εργασίας αναλαμβάνει.  

Εκπαιδευτικός 3 Θα ήθελα να μιλήσω με βάση τη εμπειρία μου. Όταν δούλευα στο Λαύριο υπήρχε 

παιδί που ήταν Τουρκόφωνο και δεν το έκαναν πολύ παρέα τα άλλα παιδιά. Έδωσα πραγματικό 

αγώνα, ώστε να θέλει να συμμετέχει κι αυτό τελικά στις Τεχνικές με τις οποίες δουλεύω, και όπου 

εκφράζεται η δημιουργικότητα και η έκφραση των παιδιών. Θα πρέπει επίσης να σημειώσω για το 

Λαύριο, ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά μεταναστών που ζουν εκεί. Όταν δούλεψα με τα Μικρά 

Βιβλία, μαζί με τα παιδιά των μεταναστών στο Λαύριο, πρέπει να πω ότι δεν υπήρξε κάποια 
σημαντική αλλαγή στη ψυχολογία τους με βάση την αυτή και ότι δεν ενσωματώθηκαν τελικά,όπως θα 

ήθελα. Όμως, στο ολοήμερο που βρίσκομαι φέτος στην Παιανία, παρόλο που δουλεύω με πολλά 

παιδιά μεταναστών δεν βλέπω τις ίδιες δυσκολίες και τα παιδιά αυτά είναι μια χαρά ενσωματωμένα.  
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Βέβαια, πρέπει να σημειώσω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω πάντα αν μέσα από τις Τεχνικές που 

δουλεύουμε έχει αλλάξει κάτι θετικό όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους και δεν μπορώ πραγματικά να 

το κρίνω αυτό, διότι εγώ είμαι λίγο στο σχολείο, ενώ από την άλλη είμαι κάθε χρόνο σχεδόν και σε 

διαφορετικό σχολείο. Επειδή, λοιπόν τα βλέπω λίγο αυτά τα παιδιά με τα οποία δουλεύω (μόνο 2 ώρες 

για κάθε τάξη την εβδομάδα ενώ δουλεύω και σε 3 διαφορετικά σχολεία κάθε χρονιά) δεν μπορώ να 

πω ότι έχω μια πλήρη εικόνα. Μπορεί να εφαρμόζω κάποιες από τις Τεχνικές Freinet αλλά δεν μπορώ 
να μιλήσω μακροπρόθεσμα, για το κατά πόσον οι Τεχνικές αυτές που δουλεύουμε, τα βοηθούν στην 

ενσωμάτωση τους, ούτε και έχω την πολυτέλεια του χρόνου που θα μου επιτρέψει να δω μια μεγάλη 

αλλαγή.  

Εκπαιδευτικός 4 Την περίοδο 1999-2000, ξεκίνησε μεγάλη εισροή αλλόφωνων μαθητών στα δημόσια 

σχολεία. Παρόλο, που ήδη είχαν ιδρυθεί κάποια Διαπολιτισμικά Σχολεία, κανείς δεν έδειξε 

ενδιαφέρον για τα παιδιά αυτά, ούτε οι εκπαιδευτικοί τότε επιμορφωθήκαμε για αυτό. Μάλλον 

αυτοσχεδιάσαμε. Θα θυμηθώ μάλιστα, την περίπτωση του παιδιού εκείνου από την Αλβανία που είχα 

στην τρίτη τάξη και που δε μιλούσε καθόλου ελληνικά. Μπορώ να πω ότι το ‘πήρα κάτω από τη μύτη 

μου’ , δηλαδή το είχα δίπλα μου στην έδρα. Το παιδί αυτό βέβαια έδειξε πολύ μεγάλη ευκολία τελικά 

στο να γράψει και να διαβάσει, γιατί είχε κατανοήσει το μηχανισμό της γλώσσας αλλά και είχε ιδιαίτερη 

αντίληψη. Μαζί, λοιπόν έχοντας το δίπλα μου για δύο εβδομάδες στην αρχή, με βάση μερικά 

παραμυθάκια που είχαν πολλές εικόνες, σιγά -σιγά μάθαμε τα γράμματα και την αλφαβήτα, μετά τις 

πρώτες λέξεις στα ελληνικά, μέχρι που μπόρεσε μετά από τρεις μήνες κοινής προσπάθειας να 
ενσωματωθεί στην τάξη αλλά και να μάθει τη γλώσσα. Θεωρώ όμως πως δεν υπάρχει μία πολιτική και 

στρατηγική ενσωμάτωσης. Υπάρχουν βέβαια τα διαπολιτισμικά σχολεία, όμως τα παιδιά προτιμούν 

συνήθως το σχολείο της γειτονιάς. Ο δάσκαλος, πάντως, πρέπει πραγματικά να βρίσκει εναλλακτικές 

λύσεις ανάλογα με την περίσταση αλλά και να προσαρμόζει τις πρακτικές του πάντα στα πλαίσια μιας 

μαθητοκεντρικής καθαρά διαδικασίας.  

 

Σχολική Εφημερίδα  

Εκπαιδευτικός 1 Είμαι υπεύθυνη της Σχολικής Εφημερίδας από το 2007. Ο πρώτος λόγος που 

αποφάσισα να την προτείνω στους μαθητές, είναι διότι πίστεψα πως θα τους αναπτύξει το 

«δημοσιογραφικό» ένστικτο. Αυτό σημαίνει, πως θα μάθουν να έχουν τις αισθήσεις τους σε εγρήγορση 

και θα καταγράφουν μέσα τους αφορμές προς συζήτηση και προβληματισμό. Θα μάθουν να εκφράζουν 

τη γνώμη τους επώνυμα χωρίς φόβο και πάθος. Θα μάθουν την αξία της έρευνας με σκοπό ν’ 
αποκτήσουν σφαιρική οπτική των θεμάτων, πολεμώντας στερεότυπα ή και προκαταλήψεις, που η 

κοινωνία προωθεί για ορισμένα θέματα ζωής.  

Εκπαιδευτικός 3 Πάντα υπήρξα άνθρωπος της δράσης, ενώ όταν ήμουν μαθήτρια της τετάρτης και 

πέμπτης τάξης στο ίδιο δημοτικό σχολείο στο οποίο διδάσκω τώρα, συμμετείχα στην έκδοση 

εφημερίδας. Όμως, θυμάμαι ότι δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη τότε από τους δάσκαλους μου και 

πολλές φορές σκέφτομαι «μακάρι να γινόμουν ξανά παιδί να είχα ως καθηγήτρια μια αντίστοιχη 

μουσικό όπως αυτή με την οποία συνεργάζομαι τώρα στη δράση μου στο σχολείο ή να κάνουμε τις 

γιορτές όπως γίνονται τώρα στο σχολείο ή ακόμη και να είχα ένα δάσκαλο με την ίδια ευαισθησία με την 

οποία αντιμετωπίζω τη δουλειά μου». Όταν, μαζί με τέσσερις συμμαθήτριες μου εκδίδαμε τη σχολική 

εφημερίδα οι δάσκαλοι δεν μας αναγνώριζαν αυτή την προσπάθεια, την οποία όμως εμείς κάναμε με 

πολύ μεράκι. Είχαμε πάρει συνέντευξη, θυμάμαι, από τον Αντώνη Σαμαράκη, ενώ γράφαμε για τον 

Ελύτη και το Ρίτσο. Η ίδια εφημερίδα, όταν πια πήγα στην πρώτη γυμνασίου, απέκτησε πιο 

επιστημονικό ύφος, ενώ θέλω να αναφέρω την εξαίρεση μιας νεοδιόριστης τότε φιλολόγου, που μας 
βοήθησε πάρα πολύ στην έκδοση της εφημερίδας μας και για την οποία διατηρώ μια βαθιά εκτίμηση. 

Από μικρή λοιπόν, ως μαθήτρια, μου άρεσε να κάνω πράγματα και το ίδιο θέλησα να κάνω πλέον και 

ως εκπαιδευτικός. Μάλιστα, σε πρόσφατη ερώτηση που μου έκανε μαθητής μου, αν βγάζουμε 

εφημερίδα και με άλλο σχολείο, του απάντησα πως, αν και είναι η πρώτη φορά ως καθηγήτρια, έχω 

ωστόσο εμπειρία από τα δικά μου παιδικά χρόνια.  

Σε σχέση με ότι κάνουμε τώρα στη Σχολική Εφημερίδα παραπέμπω και σε ότι αναφέρω στην 

επίσημη παρουσίαση μου για αυτό: Η Σxολική Εφημερίδα, είναι πάντα προϊόν συνεργασίας, αφού σε 

αυτήν παρουσιάζονται πολλά άρθρα σε ένα κοινό προϊόν. Για την επιλογή των άρθρων, των 

παιχνιδιών, των εικόνων και των φωτογραφιών που θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα, συνεδριάζει το 

συμβούλιο έκδοσης και λαμβάνει αποφάσεις. Σε αυτό, υπάρχουν υπεύθυνοι για την παρουσίαση των 

θεμάτων, την επιλογή του βασικού θέματος, τη διόρθωση των κειμένων, τη σύνταξη ύλης, τη συλλογή 
άρθρων κτλ. Πολλά άρθρα ετοιμάζονται επίσης συλλογικά. Η εφημερίδα αποτελεί μια πραγματική 

περίσταση επικοινωνίας, γιατί οι μαθητές γράφουν για να διαβαστούν. Η Σχολική Εφημερίδα (η 

συνεργασία και η λήψη αποφάσεων για την έκδοση της ) εντάσσεται στη συνεργατική ζωής της τάξης η 
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οποία αντικατοπτρίζει το δημοκρατικό πνεύμα του σχολείου. Η πολυμορφία των θεμάτων και τα είδη 

των κειμένων και μηνυμάτων που φιλοξενεί η εφημερίδα αντικατοπτρίζει αυτή την αρχή. Είναι σαφές 

ότι κάθε γνώμη γίνεται σεβαστή. Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται για τη 

συγγραφή ομαδικών άρθρων και για την έκδοση της. Δεν κλείνονται στον εαυτό τους, 

κοινωνικοποιούνται μέσα στην κοινότητα της τάξης. Επίσης, επικοινωνούν με τον έξω κόσμο 

(συνεντεύξεις ), και, άρα, δεν μένουν πια εγκλωβισμένοι στο χώρο της τάξης. Διαδίδουν τη δουλειά 

τους, ανοίγονται στην κοινότητα του σχολείου και της πόλης και στην κοινότητα των ανθρώπων που 
διαβάζουν την εφημερίδα. Τέλος, όσον αφορά τις συνεντεύξεις που φιλοξενούνται, οι μαθητές θέτουν 

ποικίλες ερωτήσεις τις οποίες διαλέγουν οι ίδιοι. Για τις ανάγκες της συνέντευξης (διάδραση, 

ερωτήσεις, αποδελτίωση των απαντήσεων), οι μαθητές δουλεύουν γλωσσικά φαινόμενα (ερωτηματική 

μορφή πρότασης, ερωτηματικά μόρια, ρηματικές μορφές ενεστώτα), καθώς και φαινόμενα 

κοινωνιογλωσσολογικά (χρήση του πληθυντικού ευγενείας, θετική στάση). Συνεπώς, κάθε μαθητής 

συμμετέχει ανάλογα με τις δυνατότητές και τα ενδιαφέροντά του. [Σημείωση του ερευνητή :Στη 

συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε και μέρος του κειμένου ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΡΕΝΕ 

ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΧΛΟΥ]  

Εκπαιδευτικός 4 Στην τάξη μας υπάρχει εφημερίδα τοίχου, στην οποία καταχωρούνται ανακοινώσεις, 

αλλά και εργασίες, ζωγραφιές, αφίσες και άλλες δημιουργίες των παιδιών όπως π.χ. σχετικά με τα 

συναισθήματα. Τα παιδιά, μάλιστα, χαίρονται όταν τους ανατίθενται για το Σαββατοκύριακο εργασίες 

ομαδικές, οι οποίες πάντα αναρτούνται στην εφημερίδα της τάξης, γιατί συναντιούνται και αφού 

ολοκληρώσουν την εργασία που έχουν από κοινού, βρίσκουν ευκαιρία και για παιχνίδι. Παλαιότερα, 
που υπήρχε περισσότερος χρόνος, βγάζαμε και σχολική εφημερίδα στην οποία έγραφαν τα ίδια τα 

παιδιά, από διάφορα τμήματα και τάξεις, ενώ μετά την πουλούσαν, κάτι που τους άρεσε πάρα πολύ, 

γιατί ένιωθαν πως επιβραβεύεται ο κόπος τους.  

Εκπαιδευτικός 5 Η Σχολική Εφημερίδα είναι στη βάση της Παιδαγωγικής Freinet. Επιτρέπει στα 

παιδιά να εκφράζονται και, κυρίως, τους δίνει την ευκαιρία να ανοιχτούν στον κόσμο και να 

κοινωνικοποιηθούν. Η σύνταξη Σχολικής Εφημερίδας κινητοποιεί διαφορετικά είδη νοημοσύνης και 

αναδεικνύει τα ταλέντα και τη δημιουργικότητα των παιδιών.  

 

Σχολικός Υλισμός 

Εκπαιδευτικός 4 Τα παιδιά μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις, ξεκινώντας από απλά υλικά. Προσωπικά, 

έχω αναλάβει το χημείο του σχολείου και έχω συγκεντρώσει υλικά της καθημερινής ζωής, τα οποία τα 

παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσικά στις παρατηρήσεις τους, αλλά και να πειραματιστούν με 

αυτά : αλάτι, σαπούνι, οδοντόκρεμα, ξύδι κλπ. , ενώ υπάρχουν και όργανα φυσικής, όπως σε πολλά 
σχολικά εργαστήρια, για παράδειγμα η σφαίρα με την οποία, τα παιδιά θα παρατηρήσουν την κυβική 

διαστολή, αλλά κυρίως προσπαθώ να δουν μέσα από απλά πράγματα. Όπως αναφέρει και ο Freinet, 

το παιδί μπορεί να συνδέσει αυτά που μαθαίνει στο σχολείο, με την πρακτική ζωή και τα υλικά που 

συναντούν στην καθημερινότητα τους.  

 

Τάξη Freinet 

Εκπαιδευτικός 1 Η Τάξη οφείλει να έχει μία ευρεία εννοιολογική δομή και μέσα σ’ αυτήν μαθητές και 

δάσκαλος θα είναι ίση, και όχι κατ’ ανάγκη ο δεύτερος από καθ’ έδρας διδάσκοντας να βρίσκεται 

ψηλότερα από το μαθητή, είτε χωροταξικά, είτε επιβάλλοντας το ανάστημα που του αποδίδει το λάθος 

Εκπαιδευτικό Σύστημα. Οι βασικοί κανόνες στην Τάξη είναι Σεβασμός και Ισότητα.  

Εκπαιδευτικός 3 θα μιλήσω για Τάξη Freinet και για Παιδαγωγική Freinet. Θεωρώ ότι αν και 

προσπαθώ όλο και πιο πολύ να εντάσσω συνεχώς τεχνικές της Παιδαγωγικής Freinet, δεν θα 

μπορούσα να πω ότι έχω τάξη Freinet,διότι δεν έχω όλα αυτά που περιλαμβάνει μια τάξη Freinet, 

κυρίως δε την τελετουργία, ούτε όμως και το χώρο ή τον εξοπλισμό. Κάνουμε πάντα μάθημα στην 
αίθουσα ξένων γλωσσών. Έχουμε βέβαια, και ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη τάξη μας και υπάρχει 

πρόσβαση από τα παιδιά σε αυτούς, αλλά πιστεύω ότι μια πραγματική τάξη Freinet, με βάση όσα έχω 

μελετήσει, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Στην αίθουσα επίσης που δουλεύουμε υπάρχει και φορητός 

υπολογιστής στην έδρα του καθηγητή πέρα από τους επιτραπέζιους υπολογιστές για τα παιδιά. Η 

αίθουσα χρησιμεύει και σαν χώρος ανάγνωσης, ενώ τα παιδιά μπορούν να πληκτρολογήσουν τα 

κείμενα τους. Εμείς πάντα κάνουμε εκεί μάθημα, και όταν χρειαζόμαστε να δουλέψουμε με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους χρησιμοποιούμε. Αν και δεν υπάρχει πλέον το σχήμα «π», τα θρανία 

είναι έτσι φτιαγμένα, ώστε οι μαθητές να επικοινωνούν και μεταξύ τους και με το δάσκαλο. Υπάρχουν 

έξι θρανία, ενώ τα παιδιά δουλεύουν συνήθως σε ομάδες των τεσσάρων. Τα παιδιά μπορούν πάντα να 

χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές που βρίσκονται μπροστά τους, ενώ αν χρειαστεί μπορούν να 

γυρίσουν προς το μέρος του πίνακα, για να συζητήσουμε κάποιο θέμα όλοι μαζί.  
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Πάντως, πέρα από τη διάταξη της τάξης, ενδιαφέρον έχει και η διαφορά που παρατηρώ ανάμεσα στις 

τάξεις, όπου γίνονται Τεχνικές Freinet και σε εκείνες όπου δε γίνονται. Για παράδειγμα, στο Λαύριο 

είχα τρεις τάξεις, όπου δίδασκα Γαλλικά, όμως μόνο με τη μία δουλεύαμε την τεχνική της 

αλληλογραφίας, και ακόμη κι αν δεν μπορώ να πω ότι ήταν τάξη Freinet, παρόλα αυτά έβλεπα 

διαφορά. Στις άλλες δύο τάξεις, όπου δούλευα κατά κάποιο τρόπο πιο παραδοσιακά, δεν στείλαμε 

γράμματα, όπως με την τάξη όπου δούλευα την αλληλογραφία, παρά μόνο φτιάξαμε κολάζ που 

στείλαμε στο άλλο σχολείο. Παρατήρησα λοιπόν, ότι τα παιδιά στις τάξεις, όπου δεν δουλεύαμε την 
Τεχνική Freinet δεν είχαν την ίδια όρεξη για τα Γαλλικά ούτε τον ίδιο ενθουσιασμό για το μάθημα σε 

σχέση με εκείνα, με τα οποία δούλευα και περίμεναν κάθε φορά με ανυπομονησία τη στιγμή π.χ. που 

θα επικοινωνούσαμε μέσω skype.  

Το θέμα, πάντως, δεν είναι αν θα μάθουνε μόνο Γαλλικά, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (δηλαδή 

είτε παραδοσιακά είτε με τις Τεχνικές Freinet) θα μάθουνε, αλλά πέρα από τη γνώση, υπάρχουν και οι 

δεξιότητες που αναπτύσσουν με τις Τεχνικές αυτές όπως και την προσωπικότητα τους, ενώ δε θα 

νιώσουν και ευχαρίστηση, που είναι επίσης το ζητούμενο στο μάθημα, όπως τελικά και το «να 

ονειρευτούν λίγο» (για να αναφερθούμε και στον τίτλο της τελευταίας ταινίας του 2007 για τον Freinet 

« Ο δάσκαλος που έκανε τα παιδιά να ονειρεύονται»).  

 

Τεχνικές ζωής  

Εκπαιδευτικός 3 Αυτό μοιάζει πολύ με το γνωστό savoir- faire. Θα αναφέρω σχετικά με αυτό, ένα 

γράμμα που έγραψε η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας, μια κανονική επιστολή, προς τα άλλα 
σχολεία : Αγαπητοί μας αναγνώστες, σας στέλνουμε την εφημερίδα μας, ελπίζουμε να σας αρέσει …. . 

περιμένουμε τα νέα σας. Αυτή είναι μια χρήσιμη δεξιότητα, κατά τη γνώμη μου, το να μπορείς δηλαδή, 

να επικοινωνήσεις για να αποκτήσεις ανταποκριτές. Μάλιστα,γράψανε χειρόγραφα το όνομα του 

αποστολέα και του παραλήπτη κλπ. Οπότε, το ότι έχουν μάθει να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, 

είναι μια σημαντική κοινωνική δεξιότητα αφού είναι στη ζωή μας οι νέες τεχνολογίες.  

Εκπαιδευτικός 4 Οτιδήποτε κάνουμε, μέσα στην τάξη, από τη δουλειά με τα συναισθήματα και τις αξίες, 

τη δημιουργική γραφή, μέχρι και τα πειράματα της φυσικής, προσπαθούμε να το συνδέσουμε με τη ζωή. 

Προετοιμάζουμε το παιδί από τώρα για να βγει κάποτε στη ζωή. Αυτός για μένα είναι και ένας βασικός 

ρόλος της Εκπαίδευσης.  

 

Φυσική Μέθοδος  

Εκπαιδευτικός 1 Η σχολική αίθουσα εκ των πραγμάτων πάει κόντρα στη φύση του παιδιού. Το παιδί 

έχει μέσα του το στοιχείο της ελευθερίας και αποδίδει καλύτερα σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο 
στα στοιχεία που συνάδουν με την παιδικότητα. Ελευθερία, Φύση, Φως, Εργαλεία συναρμολόγησης 

παιχνιδιού, εργασίας και. . Ζωής. Και έτσι έρχεται αντιμέτωπο με την εκπαίδευση, μέσα από 

προσωπικές του εμπειρίες που χαράζουν ανεξίτηλα την κάθε διδαχή στη συνείδηση του μαθητή.  

Εκπαιδευτικός 3 Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική αρχή για μένα και θέλω να την υπηρετώ διότι με 

τον τρόπο αυτό τα παιδιά μαθαίνουν. Έχει ένα νόημα για τα παιδιά, ότιδήποτε γράψουν, γιατί δε 

μαθαίνουν κάτι απλά για να το γράψουν. Το μαθαίνουν γιατί τους χρειάζεται. Μαθαίνουν πώς θα 

χρησιμοποιήσουν την αιτιολογική φράση, γιατί θέλουν να πουν κάτι με αυτό. Έτσι, μπορώ να πω ότι 

και οι ζωγραφηγήσεις είναι φυσική μέθοδος μάθησης γιατί τα παιδιά γράφουν για να διαβαστούν αφού 

αυτό έχει νόημα για αυτά. Αυτήν την έννοια έχει η φυσική μέθοδος μάθησης. Την ώρα που θα γράψει το 

παιδί ένα γραπτό, θέλω να είναι και σωστά συντακτικά,ότι γράψει, όχι για να μάθει το συντακτικό, 

αλλά για να καταλάβει ο αποδέκτης του αυτό που γράφει, ώστε να έχει αποτέλεσμα και αυτό που κάνει.  

 

2. Πέστε ονομαστικά 5 σημεία της Παιδαγωγικής Freinet που σας έκαναν εντύπωση  

 

Εκπαιδευτικός 1  

Α. Η παιδαγωγική της συνεργασίας.  

Β. Δοκιμή και Λάθος.  

Γ. Φυσική Μέθοδος  

Δ. Προώθηση της Δημοκρατικής Συμπεριφοράς του Ατόμου.  

Ε. Ενεργοποίηση των κέντρων ενδιαφέροντος των μαθητών.  
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Εκπαιδευτικός 3  

Α. Όχι μάθημα ex cathedra  

Β. Δοκιμή και Λάθος 

Γ. Παιχνίδι-εργασία 

Δ. Ελεύθερη Επιλογή 

     

Εκπαιδευτικός 4 

Α. Πολίτες Μαθητές 

Β. Μαθητοκεντρισμός 

Γ. Συλλογικότητα Κανόνων 

Δ. Ποικιλία Ρόλων Δασκάλου 

Ε. Δάσκαλος- Εξισορροπιστής 

 

3 Ορίστε οι περίφημες τεχνικές Φρενέ. Διαλέξτε τουλάχιστον 5 και αναπτύξτε ελεύθερα : 

 

Α. Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Σταθερά 1: Το παιδί έχει την ίδια φύση με εμάς (δηλαδή με τους ενήλικες).  

Εκπαιδευτικός 1 Θα το διατύπωνα αντεστραμμένο: Ο ενήλικας έχει την ίδια φύση με το παιδί που 

ακόμη κατοικεί μέσα του!. . . Νιώθω πως έτσι αναδύονται καλύτερα τα κοινά σημεία ενηλίκων και 

παιδιών.  

Εκπαιδευτικός 4 Το παιδί δεν είναι Tabula rasa. Το παιδί έρχεται στο σχολείο, με ένα υλικό, ένα 

δυναμικό, που είναι περίπου 40% γονίδια και 60% περιβάλλον. Ο ρόλος του δασκάλου έγκειται στο 

να αναδείξει ή να καταστείλει αυτό το δυναμικό. O δάσκαλος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, με τι 

υλικό έρχεται το παιδί, τόσο γονιδιακό όσο και από το πρώτο του περιβάλλον, και που μπορεί να το 

φτάσει, μέσα από την σχολική αγωγή.  

 

Σταθερά 2 : Το να είναι κάποιος πιο μεγάλος (πιο ψηλός) δε σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται και 

πιο πάνω (πιο ψηλά) από τους άλλους.  

Εκπαιδευτικός 1 Η αναπόφευκτη τάση ιεράρχησης του ισχυρού έναντι των αδυνάτων. Το 
κοινωνικοπολιτικό μοντέλο ζωής αντιτίθεται αυτής της σταθεράς του Freinet. Και πώς αλήθεια να 

διδάξεις κάτι ανάλογο στο παιδί, όταν η κοινωνία στα ιδιαίτερα μαθήματα που του διδάσκει του 

μαθαίνει το ανάποδο?. . . {και αφήνω την λέξη «μεγάλος» σε ελεύθερη μετάφραση} 

Εκπαιδευτικός 3 Για μένα αυτή είναι μια αρχή που την εφαρμόζω χωρίς να προσπαθώ. Δεν το 

σκέφτομαι, μου βγαίνει αβίαστα. Σέβομαι τους μαθητές μου, σέβομαι την προσωπικότητα τους. Θέλω 

να πω δηλαδή ότι πολλές φορές θα μου βγει ακόμη και να πω συγνώμη στα παιδιά ή ευχαριστώ, και 

μάλιστα τους αρέσει αυτό, γιατί τους κάνει εντύπωση, δεν είναι συνηθισμένα σε αυτό, δηλαδή τους 

φέρομαι όπως και στους φοιτητές που έχω και στο πανεπιστήμιο, πολλές φορές. Μόνο δηλαδή που 

δεν τους μιλάω στον πληθυντικό, χωρίς να σημαίνει ότι κρατάω απόσταση, γιατί και με τους φοιτητές 

μου δεν κρατάω απόσταση. Για μένα δεν είναι αυτός ο ρόλος του πληθυντικού. Ο πληθυντικός, για να 

τον χρησιμοποιήσω, σημαίνει πραγματικά ότι σέβομαι κάποιον. Στο σχολείο πάντως, σίγουρα δεν 

θέλω να κάνω την ανώτερη και την «ψηλότερη». Δεν τίθεται θέμα εξουσίας και αυταρχικότητας για 

μένα σαν εκπαιδευτικό, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα πράγματα.  

Εκπαιδευτικός 4 Πολλές φορές, κάποια παιδιά αναλαμβάνουν να γίνουν παρουσιαστές στην τάξη, και 
να κάνουν εκείνα το μάθημα. Αυτό που κάνω εγώ τότε, είναι να πάω να κάτσω στη θέση τους, 

ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, για να τα παρακολουθήσω. Χαμηλώνω. Γίνομαι μία με 

αυτά. Θα πρέπει επίσης να πω, πως πολλοί μαθητές μου είναι συχνά πιο ψηλοί από μένα, ενώ κάποιοι 

μπορεί να γνωρίζουν και κάτι καλύτερα. Μου έχει τύχει για παράδειγμα στην ιστορία ή στη φυσική, 

να έχω μαθητές της πέμπτης ή έκτης, που να έχουν πάρα πολλές γνώσεις, και μάλιστα, πολύ 

παραπάνω από αυτές που απαιτεί το δημοτικό σχολείο, σχεδόν δηλαδή σε επίπεδο γυμνασίου. Σε αυτή 

την περίπτωση, αυτό που έκανα, ήταν να ζητήσω τη γνώμη τους, και να διασταυρώσω κατόπιν, κάτι 

που μπορεί να μου ανέφεραν και να μη γνώριζα. Σκοπός μου είναι να αναδείξω τα θετικά του κάθε 

παιδιού. Είμαι εκεί για τα παιδιά, όχι για μένα.  

Εκπαιδευτικός 5 Το να είναι κάποιος μεγαλύτερος σημαίνει ότι είναι παράλληλα υπεύθυνος για την 

ύπαρξη δημοκρατικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και σχέσεων ισότητας. Ο εκπαιδευτικός 
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διαχειρίζεται την τάξη του με σκοπό την εξάλειψη των ανταγωνισμών και την ενίσχυση της 

συνεργατικότητας.  

.  

 

Σταθερά 3 : Η σχολική συμπεριφορά ενός παιδιού είναι συνάρτηση της λειτουργίας της φυσιολογίας 

του, αλλά και της οργανικής του (διά)-θεσης, καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται.  

Σχολιασμός Ερευνητή: Δεν υπήρξε συγκεκριμένος σχολιασμός από κάποιο εκπαιδευτικό, αλλά 
στοιχεία που να σχετίζονται και με τη σταθερά αυτή, μπορούμε να βρούμε στις απαντήσεις τους για τις 

άλλες σταθερές. Συγκεκριμένα, η σταθερά αυτή, συνδέεται πολύ με τη σταθερά 1.  

 

Β. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Σταθερά 4 : Κανένας – ούτε το παιδί ούτε και ο ενήλικας- δεν επιθυμεί να διατάζεται Ιδίω Δικαιώματι.  

Εκπαιδευτικός 1 Η φύση του ανθρώπου είναι ελεύθερη φύση. Εδώ καλούμαστε να δείξουμε σεβασμό 

στην Ελευθερία μας με σεβασμό, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Το άτομο που σέβεται, έχει 

πειθαρχία και αναλαμβάνει μόνο του ευθύνες ποτέ δε θα χρειαστεί να δεχθεί διαταγές από το δάσκαλο, 

το γονιό ή την κοινωνία. Σήμερα οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ένα καθεστώς εξάρτησης, χωρίς να 

καλλιεργείται η έννοια της ελευθερίας. Το μικρό παιδί που γαλουχήθηκε έτσι θα έχει ανάγκη να το 

διατάζουν, διότι έτσι έμαθε να λειτουργεί. Μόλις πάψουν οι διαταγές θα περάσει ένα δύσκολο στάδιο 
προσαρμογής όπου θα κληθεί να πατήσει στα πόδια του. Εφόσον δεν έμαθε από την αρχή να 

λειτουργεί αναλόγως.  

Εκπαιδευτικός 4 Θεωρώ πως αυτό είναι κάτι που υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Είναι αυτονόητο, 

ότι όπως ένας δάσκαλος δεν μπορεί να δουλέψει σε ένα αυταρχικό σχολείο, έτσι και ο μαθητής δεν 

μπορεί να δουλέψει σε μια αυταρχική τάξη. Ωστόσο, μερικές φορές μέσα στην τάξη, έχει τύχει να γίνω 

αυταρχική. Εννοώ δηλαδή, πως όταν κάποια παιδιά ξεφεύγουν, καμιά φορά με αυταρχικό τρόπο, ίσως, 

χρειάζεται να τα επαναφέρεις και να θέσεις όρια. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά όταν για παράδειγμα 

πρόκειται να υπάρξει τσακωμός ανάμεσα σε δύο τμήματα, τότε είναι δύσκολο να εφαρμόσεις την τάδε 

ή τη δείνα παιδαγωγική αρχή ούτε έχεις το χρόνο να ακολουθήσεις δημοκρατικές διαδικασίες, διότι 

πρέπει να αντιδράσεις στιγμιαία. Αν και αυτό δε χαρακτηρίζει τη στάση μου μέσα στην τάξη, καμιά 

φορά όμως μπορεί να τύχει να καταφύγω σε αυταρχικές μεθόδους.  

 

Σταθερά 5 : Κανένας δεν θα ήθελε να στοιχίζεται, γιατί η στοίχιση σημαίνει παθητική υπακοή σε μία 

εξωτερική εντολή. (στρατιωτικός όρος ως επί το πλείστον) 

Εκπαιδευτικός 1. Η σταθερά αυτή, συσχετίζεται άμεσα με το πώς το μικρό παιδί εκπαιδεύεται στο 

άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από την υπάρχουσα δομή της 

καπιταλιστικής κοινωνίας που ζητά υπάκουους πολίτες. Το μοντέλο του Freinet απαιτεί Ελεύθερους 

και και Τολμηρούς Ανθρώπους για να το δικαιώσουν.  

Εκπαιδευτικός 3 Όσον αφορά για τη στοίχιση, όταν φτιάχνουν σειρές για να μπουν μέσα στην τάξη, 

αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό. Ούτως ή άλλως, δεν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν στρατιώτες. 

Δε νομίζω ότι στεναχωριούνται, όταν κάνουν σειρές τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι, για να μπούνε 

μέσα. Σημασία έχει το όλο πλαίσιο. Όταν το πλαίσιο είναι γενικά δημοκρατικό και νιώθουν καλά στο 

σχολείο, δεν θα τα πειράξει η στοίχιση. Αυτό που βλέπαμε στην ταινία «Σκασιαρχείο», δηλαδή τη 

σκηνή εκείνη στην οποία χτυπούσε το κουδούνι και αμέσως όλα τα παιδιά στοιχίζονταν σαν 

στρατιωτάκια για να μπούνε στην τάξη, αλλά και το ύφος του γέρου δασκάλου - πριν αναλάβει ο νέος 

δάσκαλος που θα εφαρμόσει καινοτομίες, το ερείπιο σχολείο, η υγρασία…. ήταν μια πολύ άσχημη 
εικόνα. Σκεφτόμουν όταν έβλεπα λοιπόν τη σκηνή αυτή στην ταινία, « μα που πάει να βάλει τα παιδιά 

στην τάξη, όταν κάνει απίστευτο κρύο, όταν αυτά που τους προσφέρει είναι μέσα σε άθλιες συνθήκες».  

Τα παιδιά, πάντως, πρέπει όντως με ησυχία να μπούνε στις τάξεις τους, και αυτό δεν το θεωρώ από 

μόνο του κακό, αφού αποτελεί ένα κανόνα του σχολείου, ένα άτυπο συμβόλαιο: μπαίνουμε όλοι ήσυχοι 

με σειρά μέσα στην τάξη μας. Δεν είναι μια παθητική εντολή και συνήθως το εξηγούν αυτό οι δάσκαλοι 

στα παιδιά, τη στιγμή που σε ένα ολόκληρο σχολείο 300 μαθητών, θα πρέπει να μη δημιουργηθεί 

πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δύο τάξεις, για παράδειγμα, όπως στο ολοήμερο σχολείο 30 συνολικά 

μαθητών, όπου όταν χτυπάει το κουδούνι, τα παιδιά μπαίνουν μέσα χωρίς στοίχιση. Είναι λοιπόν θέμα 

πλαισίου. Σίγουρα, δεν κάνεις κάτι ευχαρίστως όταν υπακούς, παρά μόνο όταν το χεις καταλάβει σαν 

κανόνα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ τη στοίχιση χρήσιμη.  
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 Eκπαιδευτικός 4 Κάθε πρωί, τα παιδιά μπαίνουν στις γραμμές για να πάνε στις τάξεις τους. Δεν μου 

αρέσει η στοίχιση, από την άλλη όμως στα διαλλείματα, όπου τα παιδιά πάνε στις τάξεις χωρίς 

γραμμές, γίνεται πολύ φασαρία. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

παιδιών. Πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση λύση, από τη στρατιωτικού τύπου στοίχιση, ως την έλλειψη 

κάθε περιορισμού. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία, που να διασφαλίζει τη μετακίνηση τους, από και 

προς τις τάξεις. Για τον ίδιο λόγο μάλιστα, όταν βρισκόμαστε σε εκδρομές, ζητάμε από τα παιδιά να 

μπαίνουν σε δυάδες. Κατά τη γνώμη μου, η απλή παράταξη σε γραμμές, και όχι η στοίχιση, έχει 
χρηστική αξία, και δεν αποτελεί δείγμα αυταρχικής επιβολής.  

 

Σταθερά 6: Κανένας δεν επιθυμεί να εξαναγκάζεται να κάνει μία συγκεκριμένη εργασία, ακόμη κι αν 

η εργασία αυτή δεν τον δυσαρεστεί ιδιαίτερα. Ο εξαναγκασμός είναι που προκαλεί φόβο. (η σταθερά 

αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες)  

 Εκπαιδευτικός 1 Ερχόμαστε και πάλι – αναπόφευκτα – στο σήμερα, όπου η τρομοκρατία των 

απολύσεων συμπεριφέρεται καταναγκαστικά ακόμη και απέναντι στο δάσκαλο που είναι ερωτευμένος 

με το έργο που προσφέρει στο παιδί. Και το ερώτημα που μένει είναι: Δύναται αυτός ο 

τρομοκρατημένος με απόλυση δάσκαλος να διδάξει ελευθερία, δημοκρατία και συνεργατικότητα στο 

παιδί?. . . Τολμηρούς Ανθρώπους για να το δικαιώσουν.  

Εκπαιδευτικός 2 Αρχικά θα ήθελα να σχολιάσω την παραπάνω σταθερά σε συνδυασμό με την σταθερά 

22 (H τάξη και η πειθαρχία είναι αναγκαίες στην τάξη). Συμφωνώ με τη δεύτερη γιατί δεν γίνεται 

διαφορετικά, όταν πρέπει να κάνεις μάθημα σε 20, σε 25 ή και πολλές φορές σε 27 εφήβους. Για να 

πετύχεις όμως την τάξη και την πειθαρχία πολλές φορές εξαναγκάζεις τους μαθητές σε δυσάρεστα γι' 
αυτούς πράγματα. Έχει πάρα πολλή σημασία ποιο μάθημα κάνεις και σε ποια τάξη διδάσκεις. Κάνω 

μάθημα και στις 3 τάξεις του Λυκείου. Στην Α' διδάσκω Ιστορία που είναι ένα μάθημα που φέτος οι 

τελικές εξετάσεις θα γίνουν με την τράπεζα θεμάτων. Δηλαδή το 50% των ερωτήσεων θα μας δοθεί 

από το Υπουργείο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μας κυνηγάει η ύλη. Στη Β διδάσκω Δίκαιο, Αρχές 

Οικονομίας και Project με θέμα " Η έντεχνη ανθρώπινη σχέση και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι". 

Στην Γ διδάσκω Κοινωνιολογία ( Γενικής Παιδείας) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ( 

πανελλαδικώς εξεταζόμενο). Μια σχετική ελευθερία έχω στα μαθήματα της Β Λυκείου και απόλυτη 

ελευθερία στην Κοινωνιολογία της Γ. Εκεί πραγματικά μπορώ να εφαρμόσω τεχνικές Freinet. 

Δηλαδή να κάνω πράγματα που θα τα περάσω με τέτοιο τρόπο στα παιδιά, ώστε να μην νιώσουν 

δυσάρεστα και παράλληλα να διατηρήσω την απαιτούμενη τάξη και την πειθαρχία. Διανθίζω το 

μάθημα μου με ασκήσεις χαλάρωσης, παιχνίδια γνωριμίας και τόνωσης της αυτοεκτίμησης, ομαδικές 
ασκήσεις, προβολή ταινιών, συζήτηση και σχολιασμό και διάφορα άλλα. Στα μαθήματα όμως που οι 

μαθητές μου θα εκτεθούν σε εξετάσεις πανελλαδικές ή κάτι σχετικό δεν έχω περιθώρια να παρεκκλίνω 

από αυτά που επιβάλλει το υπουργείο και οι μαθητές μου (όπως και εγώ βέβαια) εξαναγκάζονται σε 

πολλά.  

Εκπαιδευτικός 3 Ο εξαναγκασμός, είναι έξω, τον διώχνουμε, τον κλωτσάμε από το σχολείο. Εγώ, 

τουλάχιστο, δε μπορώ να φανταστώ ότι θα έκαναν κάτι οι μαθητές μου αναγκαστικά. Και όταν καμία 

φορά είναι πολύ κουρασμένοι, γιατί κάνανε πρόβες για κάτι, αμέσως θα αυτοσχεδιάσουμε ή θα 

παίξουμε παιχνίδια, που τα ευχαριστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα τους εξαναγκάσω να κάνουν το 

μάθημα αυτό ή αν θέλουνε γυρίζουμε γρήγορα σε κάτι άλλο. Εμείς οι καθηγητές ξένων γλωσσών, 

ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα με την ύλη. Αυτό που θα κάνουμε, σαν παιχνίδι, δεν είναι εκτός ύλης, 

είναι από αυτά που έχουμε μάθει. Για παράδειγμα, αν έχεις ένα παζλ από χαρτόνια, φτιάχνεις φράσεις, 

δηλαδή ουσιαστικά κάνεις σύνταξη. Δεν θα τους εξαναγκάσω, να κάνουν, για παράδειγμα τη 

γλωσσική άσκηση ή π.χ. να διαβάσουμε καινούργιο διάλογο και να πρέπει να βγάλουμε λεξιλόγιο, να 
πρέπει δηλαδή να κάνουμε δύσκολη δουλειά. Για μένα, η λέξη εξαναγκασμός, είναι κάτι απαράδεκτο. 

Πάντα θέλω το μάθημά μου να είναι αρεστό. Αν δεν είναι αρεστό το μάθημά μου, θεωρώ ότι είναι 

τελείως αποτυχημένο.  

Παρότι η ξένη γλώσσα ήλθε λίγο απότομα για τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι όπως τα άλλα μαθήματα 

που είναι μια συνήθεια, πρέπει να γίνει αρεστή για να την αποδεχτούν, καταρχάς, τα ίδια. Δεν πρέπει 

να έλθει ποτέ η στιγμή να σου πει ο μαθητής « Μα, κυρία εγώ δεν ήθελα να κάνω γαλλικά». Ευτυχώς, 

στα περισσότερα σχολεία είναι επιλογή τους. Το μάθημα το έχουν διαλέξει με επιλογή ανάμεσα σε 

γερμανικά και ιταλικά. Όπως επίσης, κάποια δε θέλουν να κάνουν δεύτερη ξένη γλώσσα ή να μπορεί 

και σου πουν ότι είναι πολύ εύκολα γιατί μαθαίνουν και στο φροντιστήριο ξένη γλώσσα. Οι καθηγητές 

γαλλικών, δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, για παράδειγμα, στα 

αγγλικά, που το μάθημα απαξιώνεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα παιδιά τα ξέρουν, αφού τα 
διδάσκονται και έξω. Ευτυχώς, στα γαλλικά δεν υπάρχει αυτό, και έτσι, ότι κάνουμε είναι για όλους. 

Κάποια δε, που μπορεί να κάνουν μάθημα, απλά βοηθάνε και τα άλλα. Στην τάξη μου υπάρχει μόνο 

ένα 15% που καταφεύγει την παραπαιδεία, δηλαδή 2 στους 10 ή στα 20 το πολύ τέσσερα παιδιά σε μια 
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τάξη. Πάντως, πιστεύω αναμφισβήτητα, ότι τα παιδιά πρέπει να θέλουν να μάθουν και όχι να 

εξαναγκάζονται.  

Εκπαιδευτικός 4 Χρειάζεται πάντα να προωθείται η ελεύθερη βούληση. Για το λόγο αυτό, δίνω πάντα 

τη δυνατότητα επιλογής εργασίας. Όμως, στην περίπτωση που δεν θέσω εξ’ αρχής πλαίσια, μπορεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ορίσεις τα πλαίσια, και κατόπιν χρειάζεται να 

αφήσεις τα παιδιά να αναλάβουν. Από κάθε άποψη πάντως, ο εξαναγκασμός είναι κάτι άσχημο. Θα 

θέσω όμως, ένα ερώτημα που αναδεικνύει και μια άλλη πλευρά του εξαναγκασμού. Όταν υπάρχει ο 

εξαναγκασμός του σχολικού προγράμματος, δεν υπάρχει άραγε και προς τους δασκάλους εξαναγκασμός, 
και μάλιστα έξωθεν επιβαλλόμενος;  

 

Σταθερά 7: Στον καθένα αρέσει να επιλέγει την εργασία του, ακόμη κι αν αυτή του η επιλογή δεν 

είναι πάντα η πιο συμφέρουσα. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες) 

Eκπαιδευτικός 4 Είναι καλύτερο πάντα, να κάνεις κάτι που το έχεις διαλέξει, παρά κάτι που σου έχει 

ανατεθεί. Όμως, σαν εκπαιδευτικός, αναγκάζεσαι να αναθέσεις εργασίες στα παιδιά. Για να βρω τη 

χρυσή τομή ανάμεσα στην υποχρεωτική ανάθεση και τον χώρο που πρέπει να δοθεί στην 

πρωτοβουλία, προτείνω για παράδειγμα στο μάθημα της γεωγραφίας : ποιός θέλει να γράψει για 

μνημεία σε χώρες της Ευρώπης ή για μουσεία; Υπάρχουν γενικά εργασίες και ασκήσεις, στις οποίες 

μπορείς να αφήσεις το παιδί να διαλέξει, αλλά υπάρχουν και ασκήσεις στις οποίες αναγκάζεσαι να πεις 

: θα κάνεις αυτό.  

 

Σταθερά 8 : Κανείς δε θέλει να μην έχει αποτελεσματικότητα και να ενεργεί μηχανικά, δηλαδή να 
κάνει πράξεις και να υποτάσσεται σε σκέψεις, που υπαγορεύονται από μηχανισμούς, στους οποίους δε 

συμμετέχει. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες) 

Εκπαιδευτικός 1 Στον αντίποδα της εν λόγω σταθεράς του Freinet είναι η Ρομποτοποίηση του μικρού 

παιδιού που σημαίνει πως θα γίνει ένας τέλειος αυριανός εργάτης, όπως ακριβώς τον θέλει η κοινωνία 

της χαλιναγώγησης των μαζών, που δεν προωθεί και δεν ενισχύει την μοναδικότητα του ατόμου.  

Εκπαιδευτικός 4 Παλαιότερα, δηλαδή πριν επιβληθούν τα καινούργια βιβλία, καθώς μάλιστα δούλευα 

και σε μια τάξη με 15 μαθητές, μπορούσα να δουλέψω με τρόπο που το παιδί να μην ενεργεί μηχανικά 

αλλά να σχετίζεται με ότι κάνει, όπως η δουλειά που κάναμε στη τάξη με τη συναισθηματική αγωγή 

και τη δημιουργική γραφή. Τώρα πλέον, που και τα βιβλία είναι πιο δύσκολα αλλά και απαιτητικά, ενώ 

τα παιδιά πολλές φορές υπερβαίνουν τα 25, οι συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να κάνω παρά το ένα 

πέμπτο από ότι έκανα, αφού δε μένει καθόλου χρόνος. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα πλαίσιο στο 

οποίο δουλεύουμε. Τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο είναι πιο καταπιεστικό, πιο περιοριστικό, πιο 

πατερναλιστικό, πιο καθοδηγητικό και στερεί τη δημιουργικότητα τόσο από τα παιδιά, όσο και από το 
δάσκαλο.  

 

Σταθερά 9 : Πρέπει να βρίσκουμε κίνητρο για την εργασία. (η σταθερά αυτή προκύπτει από τις 

προηγούμενες)  

Εκπαιδευτικός 1 Προεκτατικά θα συμπλήρωνα: Πρέπει να Βρούμε Κίνητρο για τη ΖΩΗ!. . .  

Εκπαιδευτικός 3 Ο πρώτος στόχος είναι για μένα το κίνητρο. Δεν θα μπορούσα να μην το εφαρμόζω, 

αφού το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο για μάθηση μιας ξένης γλώσσας γενικότερα, και ειδικότερα το 

κίνητρο για μάθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας. Πρέπει να κινήσεις το ενδιαφέρον των 

παιδιών δηλαδή για όλο αυτό που λέγεται γαλλική γλώσσα και κουλτούρα με χίλιους δυο τρόπους: με 

το να τους αρέσει ο τρόπος που μιλάς ή που τους φέρεσαι. Με άλλα λόγια, με το να τους αρέσει ο 

δάσκαλος ή η δασκάλα των γαλλικών, τα κάνει ταυτόχρονα να συμπαθούν και τα γαλλικά, γιατί στα 

μάτια των παιδιών, αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη γλώσσα και κουλτούρα. Εάν δεν τα πάνε καλά 

με το δάσκαλο ή τη δασκάλα δεν θα τα πάνε καλά και με ότι θέλει να εφαρμόσει. Τα παιδιά βλέπουν 

δηλαδή μία εικόνα και θέλουν να έλθουν πιο κοντά σε αυτό που αντιπροσωπεύει. Επίσης για να τους 
δώσεις κίνητρο για μάθηση, αυτό εξαρτάται και από αυτά που θέλεις να εφαρμόσεις δηλαδή ποιες 

τεχνικές χρησιμοποιείς, έτσι ώστε να κινήσεις το ενδιαφέρον τους και να μη γίνει το μάθημα ανιαρό. 

Πάντως, εγώ θέλω τα παιδιά να συμμετέχουν, όχι να υπακούουν. Αν δεν υπακούουν, σημαίνει ότι κάτι 

δεν έχω κάνει καλά, και καθώς δουλεύω πολύ με τον αναστοχασμό, θα σκεφτώ ότι εγώ είμαι που κάτι 

δεν έκανα καλά και ποτέ δε θα πω λόγου χάρη «κοίτα τι μου έκανε το παλιόπαιδο». Είμαι σίγουρη, 

πως δεν υπάρχει ούτε μία φορά, που να έχω μαθητές που να μη φέρθηκαν καλά και να μην έφταιγα 

εγώ.  

Θα δώσω ένα παράδειγμα, από ένα σχολείο στο Πικέρμι, όπου είχα μία τάξη με 28 παιδιά, έκτη 

δημοτικού,και στην οποία υπήρχαν, αυτό που θα μπορούσα να ονομάσω, τέσσερις-πέντε δύσκολες 
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περιπτώσεις δηλαδή δύσκολα παιδιά, αν ο όρος αυτός είναι δόκιμος. Θα πω ότι σε αυτή την τάξη, 

μερικές φορές εγώ ήμουν που δεν κατάφερα να κάνω καλά το μάθημα μου, και μια φορά χρειάστηκε 

και να επικρίνω ένα παιδί από αυτά τα πέντε, από το οποίο περίμενα πολλά, γιατί είχε πολλές 

δυνατότητες αλλά θεωρώ πως παρασυρόταν. Από αυτό το παιδί λοιπόν είχα πολλές προσδοκίες, πως 

θα μπορούσε και να συμμετέχει, αλλά και να δίνει και το καλό παράδειγμα στα άλλα τέσσερα που δεν 

ήταν τόσο ήσυχα και δεν αφήναν και τους άλλους να συμμετέχουν. Διατηρώ την πεποίθηση, ότι 

γενικότερα δε διαχειρίστηκα σωστά αυτό το τμήμα γιατί φοβόμουν κάπως την τάξη, που είχε τόσο 
πολλά παιδιά (28). Επίσης καθώς ήθελα και να μάθουν πολλά και να προχωράνε παράλληλα, δηλαδή 

να βγάλω κατά κάποιο τρόπο ύλη, διότι είχα αντιληφθεί πως είχαν και πολλά κενά στα γαλλικά από 

την προηγούμενη χρονιά, είχα, θεωρώ, πολύ άγχος. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό και το γεγονός, 

ότι καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά στο σχολείο αυτό, ήθελα να κάνω και πολύ καλή εντύπωση, κάτι 

που επίσης επέτεινε το άγχος μου. Μάλιστα, δεν χρησιμοποιούσα βιβλίο, και προχωρούσα μόνο με 

δουλειά που κάναμε στην τάξη, ενώ προσπαθούσα αλλά και επέμενα πολύ, να τα κάνω να παράγουν 

λόγο προκειμένου να κάνω τη διαφορά. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο για μένα να έχουν απλά το βιβλίο 

μπροστά τους ή να χρησιμοποιήσω την «κασέτα»(cd) για ακουστική κατανόηση, γιατί σε αυτή τη 

περίπτωση, θα παρέμεναν ήσυχα προκειμένου να κάνουν τις ασκήσεις τους. Έτσι, μου στοίχισε, 

πιστεύω,τελικά γιατί θέλοντας όλα αυτά μαζί δεν το χειρίστηκα σωστά, και δεν κατάφερα να 

αξιοποιήσω το παιδί αυτό και να το κάνω να νιώσει, ότι μπορεί να κάνει κάτι εκείνη την ώρα, αλλιώς 

είναι λογικό να αρχίσει να μιλάει ή να παίζει.  
Άρα, κατά τη γνώμη μου, όταν δεν έχει πετύχει το μάθημα μου και δεν έχω σεβασμό, έχω κάνει κάτι 

λάθος εγώ. Δηλαδή έχει σημασία τελικά, όχι μόνο τι τεχνικές χρησιμοποιείς- όσο βασικό ρόλο κι αν 

παίζει αυτό- αλλά και πως οργανώνεις το χρόνο, πως χωρίζεις τις ομάδες, πόσο καλά θα κάνεις τη 

δουλειά σου, δηλαδή, τη δεδομένη στιγμή, κάθε φορά. Από την πλευρά του δασκάλου, πάντως, το 

θέμα δεν είναι πως θα αντιμετωπίσεις τα παιδιά, που ούτως ή άλλως παραμένουν ήσυχα, αλλά πως θα 

αντιμετωπίσεις τα παιδιά εκείνα, στα οποία πρέπει να τους δώσεις κίνητρο για να μη κάνουν φασαρία 

και να μάθουν κάνοντας πράγματα παράλληλα, αλλά και να ξεπεράσεις προσωπικές φοβίες, να 

διαχειριστείς σωστά καταστάσεις κλπ. Ακόμη και τα παιδιά αυτά, τα οποία θεωρούνται από κάποιους 

δύσκολα, γιατί μπορεί να ξεφεύγουν σε σχέση με κάποια όρια ή κανόνες, θέλω και αυτά να είναι στην 

τάξη, αλλά θέλω επίσης, να κάνουν πράγματα και να μαθαίνουν, να βρίσκουν, δηλαδή κίνητρο για 

μάθηση.  

Εκπαιδευτικός 4 Χωρίς κίνητρο δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Χωρίς κίνητρο δεν μπορούμε ούτε να 
καταθέσουμε τον εαυτό μας, σε ότι κάνουμε,. Η άσκηση που γίνεται χωρίς ύπαρξη κινήτρου είναι 

καθαρά διεκπεραιωτική και αναποτελεσματική. Η διεκπεραίωση ως αυτοσκοπός της εργασίας είναι 

στοιχείο ματαίωσης και πηγή δυστυχίας. Όταν διεκπεραιώνεις δε δημιουργείς, ενώ χάνεις την ουσία 

των πραγμάτων. Η εκπαίδευση αναπαράγει αυτό που θέλει να φτιάξει κάθε φορά. Όταν θέλει να 

παράγει υποτακτικούς ανθρώπους, τότε θα δώσει περισσότερη σημασία στη διεκπεραίωση και 

λιγότερο στη δημιουργικότητα, ενώ θα αγνοήσει αναγκαστικά και τη δημιουργία κινήτρων.  

Εκπαιδευτικός 5 Τα κίνητρα κάνουν τη μάθηση αποτελεσματική και ενισχύουν τη δυναμική της 

ομάδας. Η Σχολική Αλληλογραφία και οι Σχολικές Εφημερίδες αποδεικνύεται ότι αποτελούν τα 

ισχυρότερα κίνητρα.  

 

Σταθερά 10 α : Δε χρειάζεται άλλο ο σχολαστικισμός.  

Εκπαιδευτικός 4Εξαρτάται από το τι κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Ο σχολαστικισμός προσφέρεται 

για διεκπεραιωτικούς ανθρώπους, ενώ για δημιουργικούς αποτελεί τροχοπέδη, αφού τους εγκλωβίζει 

και ματαιώνει τελικά αυτά που οραματίζονται.  

 

Σταθερά 10 β : Κάθε άτομο επιθυμεί να πετύχει. Η αποτυχία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και 

καταστρέφει τη ζωτικότητα και τον ενθουσιασμό του ατόμου.  

Εκπαιδευτικός 3 Για μένα αποτελεί κλειδί αυτό. Δηλαδή, κάθε μαθητής στην τάξη πρέπει να 

καταλαβαίνει, ότι κάτι έχει πετύχει σε κάθε μάθημα, ανάλογα φυσικά και με τις ικανότητες του. Έτσι, 

όταν βάζεις πολύ υψηλούς στόχους κοινούς για όλους, υπάρχουν και παιδιά που ποτέ δε θα νιώσουν, 

πως έχουν καταφέρει κάτι. Θα νιώθουν πάντα αποτυχημένοι. Αν λοιπόν θέσεις πολύ υψηλούς στόχους, 

είναι σαν να τα «κλωτσάς» αυτά τα παιδιά, σαν να τα αποκλείεις από τη μάθηση. Να μην ξεχνάμε 

μάλιστα, πως συναντάμε πια, πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις. Όταν λοιπόν 

ανεβάζεις συνέχεια τον πήχη, γιατί μπορεί απλά κάποιος να φιλοδοξεί να είναι ο καλύτερος δάσκαλος 

ή η καλύτερη δασκάλα, τότε το μόνο που καταφέρνεις είναι να κάνεις κάποια παιδιά να νιώθουν την 

αποτυχία συνέχεια.  
Το θέμα είναι και ο πολύ δυνατός μαθητής να μη βαρεθεί και να προχωρήσει παραπάνω, αλλά και τα 
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άλλα τα παιδιά να νιώθουν ότι καταφέρνουν τους στόχους τους. Όταν έρχονται λοιπόν και έχουν κάνει 

λάθη γιατί δυσκολεύονται στην ορθογραφία ακόμα και στα ελληνικά, εγώ που κάνω ξένη γλώσσα το 

βλέπω αμέσως και το ρωτάω αν δυσκολεύεται. Αν μου απαντήσει καταφατικά, θα το καθησυχάσω, θα 

του δείξω ότι δεν πειράζει και θα του ζητήσω να μου τα πει προφορικά. Θα του πω δηλαδή «δεν 

πειράζει για το πώς γράφουμε στα γαλλικά, γράφε εσύ, να προσπαθείς, και εγώ θα αξιολογώ το πόσο 

ωραία τα λες». Συνήθως παίρνει και καλό βαθμό, γιατί δε βάζω ποτέ κάτω από 9 ή 10 στα 10, και αν 

κάποια παιδάκια αδιαφορούν και δεν έχω καταφέρει να τα βοηθήσω μπορεί να βαθμολογήσω και με 8 
στα 10. Αν όμως ένα παιδί πάρει 8 σημαίνει ότι δεν το έχω βοηθήσει. Είχα παιδιά με πολύ μεγάλο 

πρόβλημα και θυμάμαι για ένα κορίτσι από το Μαρόκο, μου είχε πει η δασκάλα της τάξης του «μα πως 

της βάζεις 10, αφού δεν μπορεί να πάρει πάνω από 7 στα άλλα μαθήματα;» κι εγώ της απαντώ ότι έχει 

προσπαθήσει πολύ στα προφορικά και το αξίζει. Πιστεύω, πάντως ότι θα ήταν καλύτερα να μην 

υπάρχουν βαθμοί και το εκπαιδευτικό σύστημα να είχε άλλο προσανατολισμό.  

Τα παιδιά πάντως, με τις μαθησιακές δυσκολίες, πόσο μάλιστα αν υφίσταται και θέμα διγλωσσίας, τα 

σέβομαι πάρα πολύ. Μάλιστα, βάζω κάποιο παιδί που είναι λίγο πιο δυνατό στα γαλλικά, να βοηθήσει 

κάποιο άλλο που αντιμετωπίζει δυσκολίες (αλληλοδιδακτική μέθοδος). Τα παιδιά που δυσκολεύονται 

π.χ. σε ένα διάλογο ή όταν γράφουμε ιστορίες, λένε τα λόγια πιο πολλές φορές, κάνουν τα σκετς στο 

διάλειμμα, γιατί αλλιώς δε θα τα μάθουν. Άρα, προτείνω ενθάρρυνση και μόνο ενθάρρυνση. 

Δυστυχώς, θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό, ότι υπάρχουν πολλές μητέρες, που όχι απλά δεν 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, αλλά με το παραμικρό λάθος, τα επικρίνουν ενώ τα χαρακτηρίζουν ως 
κουτά και κατά κάποιο τρόπο τους κολλάνε μια ετικέτα, αλλά και τα αποθαρρύνουν πραγματικά. 

Έρχονται πολλά παιδιά στο σχολείο αποθαρρυμένα από το σπίτι. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει τη σοφία 

να το καταλάβει αυτό, και να τα βοηθήσει έστω και λίγο, να τα ωθήσει δηλαδή κάπως να το 

ξεπεράσουν αυτό, και να προχωρήσουν.  

Πριν δύο χρόνια, συμμετείχα σαν γονιός σε μια ομάδα,που αποτελείτο όχι μόνο από εκπαιδευτικούς 

αλλά και από άτομα από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, και μελετούσαμε κεφάλαιο -κεφάλαιο το 

βιβλίο του Wayne Dyer, το «Τι μέλλον θέλετε για τα παιδιά σας;», στο οποίο ο συγγραφέας μιλούσε 

για το πώς ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε τα παιδιά στην επιτυχία ή τα καταδικάζουμε στην αποτυχία, 

με τη στάση μας. Πλέον, οι δάσκαλοι είναι ενήμεροι για τις μαθησιακές δυσκολίες,ενώ όλοι μας, 

σχεδόν, έχουμε στον κύκλο μας και ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, βιώνουμε δηλαδή από πρώτο 

χέρι, το τι αντιμετωπίζει, και έτσι τουλάχιστον το κατανοούμε. Θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με αυτό, 
ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν κάναμε συμβούλιο των δασκάλων για τους βαθμούς του τριμήνου, 

όπου είχαν μπει πολύ αυστηροί βαθμοί σε κάποια παιδιά, αλλά ευτυχώς, καθώς υπήρχαν δασκάλες που 

είχαν και οι ίδιες στην οικογένεια τους παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ήταν πολύ 

ευαισθητοποιημένες, και επηρέασαν λιγάκι το συμβούλιο, ενώ υπήρξε τελικά κατανόηση και επιείκεια 

στους βαθμούς, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και την προσπάθεια που κάνει Τέλος, 

θεωρώ πολύ σημαντικούς τους όρους θετική ενίσχυση και θετική αξιολόγηση. Πρέπει να αξιολογείς 

θετικά και όχι αρνητικά αλλά και να ενθαρρύνεις διαρκώς. Για παράδειγμα, μια φορά στο ολοήμερο, 

που είχαμε την αφήγηση ενός παραμυθιού και τη ζωγραφική του απεικόνιση, από μια εικονογράφο 

παραμυθιών, προσπάθησα να υπάρχει θετική ενίσχυση και είπα «Μπράβο στα παιδιά που κάθονται 

ωραία και περιμένουν να αρχίσει το παραμύθι …. Όσα παιδιά ακούνε συγκεντρωμένα και απαντάνε και 

στις ερωτήσεις (υπήρχε και διάδραση) θα έρχονται στο χαρτί, να μας κάνουν μία ζωγραφιά. » Έτσι, 
γεμίσανε ένα χαρτί με εικόνες από το παραμύθι π.χ. μέλισσες, καρδιές κλπ. ενώ έμειναν ήσυχα και 

συγκεντρωμένα, άκουσαν την ιστορία και πήραν όσο το δυνατόν περισσότερα από όλο αυτό. Αν τα 

είχα αφήσει εντελώς ελεύθερα χωρίς να τα πλαισιώσω με τη θετική ενίσχυση, η τάξη δεν θα είχε 

πετύχει το στόχο της. Για να πετύχει και κάθε παιδί ατομικά, αλλά και η τάξη να πάει καλά, 

χρειάζεται, πέρα από το πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που θέτουμε, να λαμβάνουμε επίσης υπόψη και 

την φυσική ή ψυχική κούραση κάθε παιδιού.  

Εκπαιδευτικός 4 Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που αναφέρει ο Freinet. Για το λόγο αυτό λοιπόν, πρέπει 

να βάζουμε εξατομικευμένους στόχους στα παιδιά, και δεν πρέπει να αφήνουμε, ούτε ένα παιδί να 

σταθεί μέσα στην τάξη αμέτοχο, χωρίς να κάνει κάτι. Έστω και στην πιο απλή ερώτηση, θα πρέπει να 

απαντήσει, ώστε να λάβει μια θετική ανατροφοδότηση. Ακόμη και τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν 

ακαδημαϊκή επιτυχία, θα πρέπει να βρούμε τρόπο σαν δάσκαλοι, να τα ανατροφοδοτούμε μέσα στην 

τάξη. Για παράδειγμα παλιότερα, αναφορικά με ένα παιδί Ρομά που δεν ερχόταν και συχνά, σαν 

μέθοδο υποστήριξης κατέφυγα στην αλληλοδιδακτική για να μάθει τα γράμματα και την προπαίδεια, 
ενώ ανακαλύπτοντας την κλίση του στη φυσική, τον άφησα να γίνει συμβοηθός στην τάξη. Έτσι 

ανέβηκε η αυτοεκτίμηση του, ενώ κέρδισε και την αποδοχή όλων των άλλων παιδιών. Αυτό το παιδί 

θεωρώ ότι το πέτυχε, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, τόσο από μένα, αρχικά, όσο και από 

το ίδιο, στη συνέχεια.  
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Σταθερά 10 γ: Δεν είναι το παιχνίδι που αποτελεί έμφυτη ενόρμηση στο παιδί, αλλά η εργασία.  

Εκπαιδευτικός 1 Θα τολμήσω να ταυτίσω το Δημιουργικό παιχνίδι, δηλαδή αυτό που παράγει Έργο 

και υλοποιεί ένα Όραμα του μαθητή, με την Εργασία, όπως νιώθω την χρησιμοποιεί εδώ ο Freinet.  

Εκπαιδευτικός 2 Συμφωνώ αλλά όταν η εργασία συνοδεύεται με κάποιο είδος παιχνιδιού γίνεται πιο 

ευχάριστα από τα παιδιά. Για παράδειγμα πάντα μετά την παράδοση δίνω ένα φύλλο εφαρμογής με 5 

ερωτήσεις για να δω αν έχει γίνει κατανοητή η διδακτική ενότητα. Στο τέλος τους δίνω μια 

σπαζοκεφαλιά, ένα γρίφο. Αν καμιά φορά ξεχάσω και δεν τους βάλω, το να κάνουν τις ερωτήσεις τους 

φαίνεται αγγαρεία, ενώ όταν έχει τη σπαζοκεφαλιά της ημέρας ( όπως την αναφέρω) το χαίρονται 

πολύ.  

Εκπαιδευτικός 4 Εδώ διαφωνώ με το Freinet. Πιστεύω πως αυτό που είναι έμφυτο στον άνθρωπο, 
είναι το παιχνίδι. Σύμφωνα και με έρευνες επιστημονικές που έχω διαβάσει, όσο μεγαλώνουμε 

σταματούμε ολοένα να παίζουμε, άρα χάνουμε τον ενθουσιασμό μας για έρευνα, δοκιμή και πλάνη. Το 

παιχνίδι είναι που δημιουργεί την αφορμή για έρευνα, για ψηλάφισμα……. .  

Εκπαιδευτικός 5 Η εργασία που ανταποκρίνεται στο στάδιο γνωστικής και διανοητικής ανάπτυξης του 

παιδιού μπορεί να του δώσει την ίδια ευχαρίστηση όπως και το παιχνίδι.  

 

Γ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Σταθερά 11 : Η φυσιολογική οδός της μάθησης δεν είναι καθόλου η παρατήρηση, η εξήγηση και η 

απόδειξη, βασική διαδικασία που ακολουθείται στο παραδοσιακό σχολείο, αλλά «το πειραματικό 

ψηλάφισμα», ενέργεια δηλαδή φυσική και παγκόσμια.  

Εκπαιδευτικός 1 Το πειραματικό ψηλάφισμα εμπεριέχει και την παρατήρηση, και την εξήγηση και την 

απόδειξη, αλλά όχι σε πρώτο πλάνο προσεγγίσεων, μα καθώς αυτές προκύπτουν ως αναγκαία εργαλεία 
για να …. πετύχει το εμπειρικό πείραμα!. . . .  

Εκπαιδευτικός 3 Θα αρχίσω με ένα παράδειγμα ερευνητικής εργασίας που είχαμε κάνει παλιότερα στο 

γυμνάσιο :Σχετικά με μια παρουσίαση του μουσείου του Λούβρου, που προετοίμαζαν για σχέδιο 

εργασίας (projet), θα μπορούσα να πω στα παιδιά να μπούνε στο διαδίκτυο και να ψάξουν μόνοι τους 

π.χ. πόσο κάνει το εισιτήριο, πόσες αίθουσες έχει το μουσείο, ένα κατάλογο των έργων, λοιπές 

πληροφορίες για το Λούβρο, κλπ. Αντ΄ αυτού, προετοιμάσαμε ένα ολόκληρο εικονικό ταξίδι στο 

Παρίσι, δηλαδή π.χ. για μια ομάδα 5 ατόμων, πότε θα πάνε, πως θα βγάλουν τα εισιτήρια τους, να 

μπουν στην αεροπορική εταιρεία να δουν τις τιμές, να δουν και τις τιμές του Λούβρου, και να 

ετοιμάσουν ένα κανονικό budget (προϋπολογισμό) σχετικά με το πόσο θα στοιχίσει όλο το ταξίδι, 

πόσα θα πρέπει να έχουνε μαζί τους, αλλά και να βγάλουν ένα πρόγραμμα των επισκέψεων τους, με 

βάση και τις ώρες λειτουργίας του μουσείου κλπ. Αυτό ήταν ένα είδος διερευνητικής εργασίας, ένα 

projet. Aυτό αποτελεί και βιωματική μάθηση.  
Τώρα που διδάσκω στο δημοτικό, δουλεύουμε πιο πολύ με τα καλλιτεχνικά, με τον κινηματογράφο 

κλπ. , κάνουμε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, είχαμε δει μια γαλλική ταινία, το «Νικόστρατος, ο 

πελεκάνος» (Nikostratos le pélican) – στα ελληνικά βγήκε στις αίθουσες με τον τίτλο «Ένα 

ξεχωριστό καλοκαίρι»- γυρισμένη στη Μήλο, και μετά σε συνεργασία και με τον δάσκαλο της τάξης, 

τα παιδιά γράψανε εκθέσεις στα ελληνικά με θέμα τις αξίες, π.χ. την υπευθυνότητα, τη φιλία κλπ. , ενώ 

φτιάξαμε και Μικρά Βιβλία,(δηλαδή την τεχνική Freinet που δουλεύω), γράψαμε ποιήματα, φτιάξαμε 

καλλιγράμματα (με τον πελεκάνο ), ενώ ζωγραφίσαμε και μια αφίσα. Δεν κάναμε δηλαδή ακριβώς 

διερευνητική εργασία, αλλά θα έλεγα ότι ζήσαμε κάτι μέσω της τέχνης, ουσιαστικά. Συνεχίζω να 

δουλεύω πολύ με την τέχνη στο δημοτικό.  

Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο εργασίας, όπως το δουλεύουμε στο 

δημοτικό, που μπορεί να είναι και η κατασκευή της αφίσας (που είχε ζωγραφιές, ποιήματα, σλόγκαν 

κλπ. ) και τη διαθεματική διερευνητική εργασία, που δουλεύουμε στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο, θεωρώ 
ότι δουλεύουμε διερευνητικά γιατί τα παιδιά έψαξαν πολύ στο διαδίκτυο. Στο σχέδιο εργασίας, που 

δουλεύω στο δημοτικό, υπάρχει διαθεματικότητα, αλλά δουλεύουμε κυρίως το κομμάτι της τέχνης, της 

έκφρασης, της δημιουργικότητας κλπ. Στο δημοτικό, γενικά, τα παιδιά κάνουνε πολλές διαθεματικές 

διερευνητικές εργασίες π.χ. στην ιστορία, τη φυσική κλπ. , απλά εγώ πιο πολύ επιμένω σε αυτά που 

ανέπτυξα πιο πάνω, γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο στην ξένη γλώσσα δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν 

τόσο πολύ, εκτός και αν κάνουν τη διερευνητική εργασία στα ελληνικά. Διαθεματικότητα υπάρχει στα 

σχέδια εργασίας και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Σε ένα σχέδιο εργασίας, σε βίντεο, για τα 

περιβάλλον και τη Μεσόγειο, που δουλέψαμε πρόσφατα με τα παιδιά, (το στείλαμε και στο 

Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας και κερδίσαμε το πρώτο βραβείο), συνεργαστήκαμε και με τη δασκάλα 

των εικαστικών και την καθηγήτριας μουσικής, ενώ δέχτηκε να συμμετέχει και η γυμνάστρια, 

κάνοντας τις χορογραφίες (αλλά η καθηγήτρια μουσικής ήθελε να είναι χωρίς χορό τελικά), οπότε 
σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για διαθεματικότητα. Μάλιστα, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, θα 



208 
 

μπορούσαμε να δουλέψουμε πιο πολύ και το διερευνητικό κομμάτι, διότι τα παιδιά, το θέμα με το 

περιβάλλον και τη Μεσόγειο, μπορούσαν αλλά και ήθελαν να το ψάξουν πιο πολύ. Θα μπορούσαν 

δηλαδή,να το διερευνήσουν περισσότερο, και κατόπιν, το γράψουν στα ελληνικά, ενώ μετά να 

μεταφράσουν, και με τη δική μου βοήθεια, το κείμενο που παρουσιάστηκε στο βίντεο, και τα ποιήματα 

στα γαλλικά. Εκ των υστέρων, επειδή με αυτά τα παιδιά δουλεύουμε και τη σχολική εφημερίδα, τους 

έχω ζητήσει να ψάξουν και για το περιβάλλον, ως ρεπόρτερ δηλαδή.  

Όσον αφορά τη συμμετοχή μας σε διάφορους διαγωνισμούς κυρίως Γαλλοφωνίας, αυτό αρέσει πάρα 
πολύ στα παιδιά. Ωστόσο, οφείλω να δηλώσω, πως θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα 

πράγματα. Θεωρώ ότι κάνω το ελάχιστο, από αυτά που έχω στο μυαλό μου και νιώθω πραγματικά 

πάρα πολύ περιορισμένη. Αισθάνομαι, ότι δεν έχω αυτονομία, ότι γενικά έχω ένα πολύ μεγάλο 

περιορισμό. Είναι τόσο λίγος ο χρόνος, που μου αναλογεί για να κάνω όλα αυτά που δουλεύουμε με τα 

παιδιά, που νιώθω αυτόν τον περιορισμό. Άρα, αν και θεωρώ, πως τελικά περνάμε κατά κάποιο τρόπο, 

από την απλή παρατήρηση στον πειραματικό ψηλάφισμα, αυτό που τίθεται σαν ερώτημα, είναι πως 

αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του χρόνου στο ελληνικό σχολείο, ενώ θα ήθελα να δω στην ουσία πως 

γίνεται το πειραματικό ψηλάφισμα σε ένα γαλλικό σχολείο Freinet.  

Θεωρώ δηλαδή αυτά που κάνω στην τάξη, απλά αναλαμπές. Θα ήθελα πραγματικά να δω, πως γίνεται 

να πετύχεις στόχους, που να έχουν παράλληλα και γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και εμπειρία, που να 

δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα. Δε νομίζω ότι αρκεί μόνο η εμπειρία, γιατί 

μέσω της εμπειρίας κατακτάς μόνο, λίγο-λίγο γνώσεις, χωρίς να πας παρά πέρα. Δηλαδή τι γίνεται και 
με τα παιδιά εκείνα που θέλουν περισσότερες γνώσεις όταν μπορούνε; Μερικά παιδιά θέλουν να 

μάθουν περισσότερα πράγματα. Μπορεί να επιμένουμε στις δεξιότητες που αναπτύσσουν, αλλά δεν 

παύουμε να θέλουμε και γνώσεις, πληροφορίες. Όταν θες να επιχειρηματολογήσεις, χρειάζεσαι 

ντοκουμέντα, να τεκμηριώνεις ότι λες. Δεν είναι μόνο τα 10-20 πράγματα που έχεις νιώσει και έχεις 

καταλάβει. Χρειάζεται να έχουν και γνώσεις στην ιστορία, τη γεωγραφία κλπ.  

Στο τέλος της ταινίας το «Σκασιαρχείο», όταν η εξεταστική επιτροπή ρωτάει το παιδί, τι γνωρίζει για 

τη Βρετάννη, αυτό θυμάται και ξέρει να πει πράγματα, γιατί με το δάσκαλο είχαν αλληλογραφήσει με 

σχολείο από τη περιοχή αυτή. Πόσα όμως, πράγματα μπορεί απλά το παιδί να θυμάται με τη σχολική 

αλληλογραφία, τελικά; Θα θυμάται μόνο αυτά που έχει ζήσει; Χρειάζεται δηλαδή, πέρα από τις 

εμπειρίες και τις δεξιότητες που αναπτύσσει, να αναπτύξει και γνώσεις. Βέβαια, η εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας μπορεί να είναι μόνο βιωματική, αλλά αυτό που αναφέρω για τις γνώσεις που χρειάζονται, το 
λέω πιο πολύ για μαθήματα, όπως η γεωγραφία, η ιστορία κλπ. Δηλαδή, μπορεί στα γαλλικά να έχω τη 

δυνατότητα να ενσωματώσω την τεχνική της αλληλογραφίας, στα άλλα μαθήματα όμως, με τα σχέδια 

εργασίας, μπορεί φυσικά να εμβαθύνουν καλύτερα σε ένα θέμα, αλλά σίγουρα, τους χρειάζονται και οι 

γνώσεις. Θέλω λοιπόν να δω, πως καταφέρνουν στα γαλλικά σχολεία Freinet να συνδυάσουν και 

γνώσεις και εμπειρία. Η ύλη στο ελληνικό σχολείο απλά ανακυκλώνεται στις διάφορες βαθμίδες π.χ. 

δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Το καλύτερο θα ήταν να γίνονται μία φορά αλλά με τρόπο που να 

συνδυάζει και γνώσεις και εμπειρία, ώστε η μάθηση να είναι μεν βιωματική, αλλά και η γνώση να 

μένει. Δεν μπορώ, πάντως, να δώσω απάντηση σε αυτό –ούτε και ο ρόλος μου είναι αυτός- γι’αυτό θα 

ήθελα να δω και ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα σε μια άλλη χώρα.  

Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να πω, ότι πρέπει να αναπτύσσουμε σαν εκπαιδευτικοί, τις δεξιότητες 

(savoir-faire) αλλά και τις γνώσεις (savoir), ενώ, όταν αναθέτουμε στα παιδιά διερευνητικές 
διαθεματικές εργασίες, καλλιεργούμε, διαφορετικές στρατηγικές μάθησης, γνωστικές και 

ψυχοσυναισθηματικές αφενός, και αφετέρου, κοινωνικο-συναισθηματικές, αφού τα παιδιά μαθαίνουν 

και να ερευνούν, αλλά και να συνεργάζονται. Αυτό που αξιολογούμε είναι την αντίληψη τους, την 

κριτική τους ικανότητα, την δημιουργικότητα τους, την καλλιτεχνικότητα τους, όπως και το πόσο καλά 

μαθαίνουν να συνεργάζονται.  

Εκπαιδευτικός 4 Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε μαθήματα όπως η φυσική. Βέβαια, στα 

θεωρητικά μαθήματα, αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει, και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, μπορούμε να 

ξεπεράσουμε τα όρια της απλής παρατήρησης και να περάσουμε στο πειραματικό ψηλάφισμα. Όμως, 

στο πείραμα της φυσικής, όπου πήραμε μπουκάλια μπύρας τα γεμίσαμε αντίστοιχα με κρύο, καυτό και 

παγωμένο νερό, ρίξαμε μαγιά και τοποθετήσαμε μπαλόνια στο στόμιο για να διαπιστώσουμε σε ποια 

περίπτωση φουσκώνουν τα μπαλόνια, το πειραματικό ψηλάφισμα αρχίζει τη στιγμή που το φέρνουμε 

στη ζωή, και εξηγούμε πράγματα, ώστε τα παιδιά να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις, και το πιο 

σημαντικό να θέσουν νέα ερωτήματα, τα δικά τους ερωτήματα. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός δείχνει που 
βρίσκει αυτό πρακτική εφαρμογή στη ζωή, και τα παιδιά στη συνέχεια αναρωτιούνται, αν θα 

μπορούσαμε να κάνουμε το πείραμα και με άλλα δεδομένα ή υλικά ή σε άλλες συνθήκες, για να δούμε 

αν ισχύει, να επαληθεύσουμε δηλαδή τις υποθέσεις μας. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά, σε ένα 

πείραμα, αφού έχουν πειραματιστεί και παρατηρήσει,τι γίνεται αν ρίξουμε ζάχαρη σε κάποιο υλικό, 

δοκιμάζουν κατόπιν το ίδιο πείραμα και με μέλι. Μάλιστα, κάνουν και επιστημονική εργασία πάνω σε 

αυτό. Η επιστημονική, δηλαδή, σκέψη, που θέλουμε να αναπτύξει το παιδί μέσα από το πειραματικό 
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ψηλάφισμα, αρχίζει αρχικά από το ερώτημα δηλαδή την υπόθεση εργασίας, στη συνέχεια περνά στην 

έρευνα, στην επαλήθευση και το συμπέρασμα. Αυτό που επιδιώκουμε μέσα από είναι αφενός, από τη 

αρχή να τεθούν οι επιστημονικές αρχές, να μάθουν δηλαδή τα παιδιά ένα επιστημονικό τρόπο σκέψης, 

και αφετέρου να το συνδέσουν και με τη ζωή.  

 

Σταθερά 12 : H μνήμη, την οποία το σχολείο θέτει τόσο πολύ σε υπόληψη, δεν είναι έγκυρη και 

πολύτιμη, παρά μόνο όταν τίθεται στην υπηρεσία της ζωής.  

Εκπαιδευτικός 1Τόσο σπατάλη ενέργειας στην αποστήθιση!. . . Τόσες γενιές μαθητών 
ακρωτηριασμένες…Η μνήμη καταπονείται τόσο, που μετά δεν μπορεί να συγκρατήσει, ή από 

αντίδραση αρνείται να συγκρατήσει, ακόμη και τα αναγκαία!!!!!. . .  

Eκπαιδευτικός 3 Μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία σκηνή από την ταινία «Σκασιαρχείο», στην οποία 

το παιδί λέει στους εξεταστές του: «εγώ τα έχω μάθει με την καρδιά γιατί ένιωσα, γιατί άκουσα τον ήχο 

της θάλασσας από το κοχύλι, …. . και αυτά που σας λέω τώρα δεν τα θυμάμαι με τη μνήμη μου, τα 

θυμάμαι με την καρδιά μου». Ειδικά λοιπόν στη ξένη γλώσσα, πολλά πράγματα είναι δύσκολο να τα 

θυμούνται, αν δεν τα ευχαριστηθούν όταν τα κάνουν. Η μάθηση είναι μια ψυχοσυναισθηματική 

διαδικασία. Η σχολική αλληλογραφία που εφαρμόζω αποτελεί κίνητρο για να μάθουν και να 

επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα, αλλά και να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν. Έτσι όταν υπάρχει 

το κομμάτι της βιωματικής μάθησης, αλλά και της ευχαρίστησης, τότε ότι μαθαίνουν τα παιδιά, μένει 

καλύτερα και στη μνήμη τους.  

Τα παιδιά πρέπει να ευχαριστιούνται, ότι κάνουν. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε περιγραφή προσώπου 

του Tin-tin ή του Asterix και όχι απλώς της φωτογραφίας που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο, τα 
παιδιά χαίρονται γιατί π.χ. αναφέρονται και στο Δρυίδη και θα τον περιγράψουν, άρα θα φτιάξουν ένα 

αίνιγμα και θα παίξουν το παιχνίδι, το «ποιος είναι;» (qui est-ce?) και θα πουν για παράδειγμα στα 

γαλλικά, ότι έχει μούσια άσπρα ή κοτσίδες, για να βρουν αν είναι ο Ovelix, ή ο Δρυίδης, τι ρούχα 

φοράει κλπ. Πάντως, και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούμε είναι εμπλουτισμένα με υλικό και έτσι 

όταν φτάνω στα projet (σχέδια εργασίας) που συμπεριλαμβάνονται συνήθως στο τέλος του βιβλίου, 

διαπιστώνω συχνά ότι τα έχουμε ήδη κάνει πιο πριν. Εμείς στην τάξη τα projet τα δουλεύουμε 

ενδιάμεσα στη χρονιά, δηλαδή παράλληλα με την ύλη. Σκοπός είναι να βιώνουν τα παιδιά το τι 

μαθαίνουν και να ευχαριστιούνται, ενώ μέσα από το βίωμα και την ευχαρίστηση, αυτά που μαθαίνουν 

να μένουν και στη μνήμη τους.  

Εκπαιδευτικός 4 Πλέον, μορφωμένος δεν είναι εκείνος που γνωρίζει, αλλά αυτός που έχει πρόσβαση 

στις πηγές. Η αξία της μνήμης σήμερα, έχει εκλείψει, ωστόσο, δεν μπορούμε και να αγνοήσουμε 

τελείως τη γνώση.  

 

Σταθερά 13 : Η απόκτηση γνώσεων δε γίνεται όπως πιστεύουμε συχνά, με τη σπουδή των νόμων και 

των κανόνων, αλλά με την εμπειρία. Το να μελετάει κάποιος πρώτα τους κανόνες και τους νόμους, στα 

γαλλικά, την τέχνη, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, είναι σα να τοποθετεί το άροτρο πριν από τα βόδια.  

Εκπαιδευτικός 4 Συμφωνώ απόλυτα με το Freinet. Για αυτό το λόγο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στη διερευνητική μάθηση, που είναι και σύγχρονη τάση. Ναι μεν πρακτικά, η εποχή ευνοεί τη 

διεκπεραίωση, οι σύγχρονες όμως παιδαγωγικές θεωρίες, κάνουν συνέχεια λόγο για διερευνητική 

μάθηση. Εδώ υπάρχει μια ρήξη, μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας, και των πορισμάτων που 

συνάγονται από αυτή, με την παιδαγωγική στην πράξη στο σχολείο. Τι εννοώ; Ενώ δηλαδή, η 

Σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη, μας παρέχει τα εφόδια για ένα δημιουργικό άνθρωπο και ενεργό- 

πολίτη, έρχεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, και η στοχοθεσία, που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, και 

αναγάγει την παιδαγωγική εργασία, τελικά, σε καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία.  

 

Σταθερά 14: H νοημοσύνη δεν είναι, όπως μας διδάσκει ο σχολαστικισμός, μια ειδική ικανότητα που 

λειτουργεί σαν σε κλειστό κύκλωμα, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ζωτικές δυνάμεις του ατόμου.  

Εκπαιδευτικός 1 Εδώ η προσέγγιση με το Μοντεσσοριανό μοντέλο είναι εμφανής. Τονίζεται η 

εξατομίκευση της ευφυΐας του ατόμου και η εκπαιδευτική διαδικασία καλείται να επενδύσει στην 

μοναδικότητα του καθενός αναδεικνύοντας την ιδιόρρυθμη ευφυΐα του κάθε παιδιού.  

Eκπαιδευτικός 3 Σχετικά με τη σταθερά αυτή, θα ήθελα να πω, πως θεωρώ ότι ένα παιδί δεν πρέπει να 

έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο ή να μάθει ένα πράγμα, και να γίνει καλός μόνο σε αυτό, π.χ. να γίνει ένας 

καλός τεχνίτης. Το παιδί δεν πρέπει να μάθει να κάνει, μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα κάθε φορά. 

Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται να 

ανακυκλώνουμε τους ρόλους. Για παράδειγμα, στην εφημερίδα, ακόμη και αυτούς, που μάθαιναν να 

τυπώνουν και τους άρεσε πολύ αυτό, την επόμενη μέρα τους ζητούσα να κάνουν κάτι άλλο, ενώ αυτό 
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που είχαν μάθει το μεταλαμπαδεύανε στους επόμενους. Με άλλα λόγια αλλάζανε αρμοδιότητες, ώστε 

όλοι να περάσουν από όλους τους ρόλους. Δεν πρέπει να υπάρχει κατακερματισμός στις δεξιότητες 

που αναπτύσσουν τα παιδιά, ενώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ως εκπαιδευτικοί προσδοκίες από 

όλα τα παιδιά, ούτε και να τα ορίζουμε σε προκαθορισμένους ρόλους.  

Εκπαιδευτικός 4 Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα για το παραδοσιακό σχολείο. Για το λόγο αυτό, 

το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δώσουμε στο παιδί ευκαιρίες για ερευνητική μάθηση, και 

για εργασία σε ομάδες. Η ερευνητική μάθηση ευνοείται φυσικά όταν κάνουμε πειράματα, αλλά και 

όταν βγάζεις τα παιδιά έξω από το σχολείο. Συνήθως, και τα ίδια τα παιδιά επιθυμούν να 
αναλαμβάνουν εργασίες τις οποίες κάνουν σε ομάδες και δέχονται να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακο 

στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα και τις μαμάδες. Τα παιδιά μιας ομάδας 

συγκεντρώνονται στο σπίτι του ενός και ψάχνουν όλα μαζί στο διαδίκτυο ή σε εγκυκλοπαίδειες, ενώ 

αν χρειαστεί μετακινούνται, όταν για παράδειγμα έχουν να πάρουν κάποια συνέντευξη. Όσον αφορά 

τη συνέντευξη, πρόσφατα για μια εργασία που ανέλαβαν σχετικά με την οικονομική κρίση, άλλα 

παιδιά διάλεξαν τη γιαγιά κάποιου παιδιού, άλλα το διευθυντή του σχολείου, άλλα τον πατέρα ενός 

παιδιού και ιδιοκτήτη καφετέριας. Όταν ολοκλήρωσαν την εργασία, κάθε ομάδα παρουσίασε την 

συνέντευξη και την αναρτήσαμε, στη συνέχεια στην εφημερίδα τοίχου. Η συνέντευξη υπάρχει σαν 

άσκηση και στο βιβλίο της Γλώσσας. Τα καινούργια βιβλία εμπεριέχουν αντίστοιχες καινοτομίες, και 

δίνουν σε πολλές περιπτώσεις, ευκαιρίες για ομαδικές εργασίες. Αν και το επίπεδο της γλώσσας των 

νέων σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού θεωρεί πολλά προαπαιτούμενα, ωστόσο πολλές 

δραστηριότητες που προτείνει, βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, ενώ υπάρχει και 
άνοιγμα στην κοινωνία! 

 

Σταθερά 15 : Το σχολείο δεν καλλιεργεί παρά μία αφηρημένη μορφή νοημοσύνης, η οποία δρα έξω 

από τη ζωντανή πραγματικότητα, μέσα από λέξεις και ιδέες που η μνήμη έχει αποτυπώσει.  

Σχολιασμός Ερευνητή Δεν υπήρξε συγκεκριμένος σχολιασμός από κάποιο εκπαιδευτικό, αλλά 

στοιχεία που να σχετίζονται και με τη σταθερά αυτή, μπορούμε να βρούμε σε απαντήσεις τους για 

άλλες σταθερές. Συγκεκριμένα, η σταθερά αυτή συνδέεται πολύ με τις σταθερές 12 και 14.  

 

Σταθερά 16 : Δεν αρέσει στο παιδί να ακούει ένα μάθημα ex cathedra.  

Εκπαιδευτικός 1 ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΟΥΤΕ και σε έναν ΕΝΗΛΙΚΑ να ακούει ένα μάθημα από την έδρα!. . . 

Αυτό τα λέει όλα και το συμπέρασμα προκύπτει από μαθήματα ενηλίκων, όπου έχω συμμετάσχει και 

ως εκπαιδευτικός και ως εκπαιδευόμενος!. . .  

Εκπαιδευτικός 2 Αυτό είναι σίγουρο και είναι κάτι βέβαια που δεν αποτελεί πλέον για την εποχή μας 

πρωτοπορία του Freinet. Στα μέσα του 20ου αιώνα ήταν σίγουρα, αλλά στις μέρες μας όχι. Όλες 
πλέον οι οδηγίες που έρχονται από το Υπουργείο, όλες οι ημερίδες και όλα τα σεμινάρια που μας 

κάνουν οι σύμβουλοι έχουν σαν επίκεντρο τους αυτήν την τεχνική. Εμπλοκή του μαθητή στην 

μαθησιακή διαδικασία. Όσο το δυνατόν λιγότερο να μιλάει ο καθηγητής. Να μαθαίνετε τα παιδιά πως 

να μαθαίνουν και άλλα σχετικά.  

Eκπαιδευτικός 4 Δεν αρέσει σε κανένα να του επιβάλλονται από την έδρα. Στο σημερινό σχολείο η 

έδρα έχει καταργηθεί, ενώ η εργασία σε ομάδες έχει αντικαταστήσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ex 

cathedra παρέμβαση. Όσον αφορά την αυθεντία του δασκάλου, προσωπικά έχω πολλές φορές 

αναφέρει στα παιδιά πως θα ψάξω κάτι αν δεν το ξέρω, χωρίς να φοβάμαι ότι θα αμφισβητηθούν οι 

γνώσεις μου. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Τέλος, από την πρώτη στιγμή, πίστευα στην αντιαυταρχική 

εκπαίδευση, και προσπαθούσα αντί να προσπαθώ να επιβάλλομαι, να ψάχνω τρόπους αυτοβελτίωσης, 

παρακολουθώντας σεμινάρια και επιμορφώσεις, ενώ συνεχίζω ακόμη να διαβάζω σχετικά με την 

Παιδαγωγική Επιστήμη. Αυτό είναι κάτι που δε σταματά ποτέ. Η δια βίου μάθηση πρέπει να είναι 

τρόπος ζωής για τον εκπαιδευτικό αλλά και για κάθε άνθρωπο, ενώ η πυγμή,που είναι κάτι απαραίτητο 
όταν διδάσκεις, είναι μάλλον έμφυτη και όχι επίκτητη.  

  

 

Σταθερά 17 : To παιδί δεν κουράζεται να κάνει μια εργασία η οποία είναι σε απευθείας σύνδεση με τη 

ζωή του, ώστε να καθίσταται, σύμφωνα με αυτό που αποκαλούμε, «λειτουργική».  

Εκπαιδευτικός 4 Θα μιλήσω σε συνδυασμό και με τη Σταθερά 9 Πρέπει να βρίσκουμε κίνητρο για την 

εργασία). Όσο το παιδί έχει κίνητρο αλλά και ενδιαφέρον σε ότι κάνει, τότε δεν κουράζεται! 

Χρειάζεται πάντα να προσαρμόσεις την εργασία στα δικά του ενδιαφέροντα. Όταν είναι κάτι έξω από 

σένα ουσιαστικά σου επιβάλλεται, ενώ όταν είναι μέσα στο δικό σου πλαίσιο ενδιαφερόντων, σε 
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βοηθά να εξελιχθείς. Ο άνθρωπος έχει έμφυτη την τάση της εξέλιξης αλλά και το αίσθημα της 

ανακάλυψης και της γνώσης.  

Πάντως, υπάρχουν πράγματα, που κι εγώ τα κάνω και δε μου αρέσουν, δεν είναι δηλαδή στα 

ενδιαφέροντα μου, γι αυτό και δεν τα στηρίζω. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά το 

Σχίσμα των Εκκλησιών, αυτό θεωρώ, πως δεν έχει ενδιαφέρον, ούτε για μένα, ούτε και για τα παιδιά. 

Είναι μια γνώση που δεν τα αφορά, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Για να δώσω 

άλλο ένα παράδειγμα, όταν στη γεωγραφία, εξετάζουμε την Ευρώπη και τη βιομηχανική παραγωγή, 
πάλι θεωρώ πως δεν τα αφορά τα παιδιά αυτό, όμως πρέπει σαν εκπαιδευτικός να βρω ένα τρόπο, ώστε 

το μάθημα να γίνει ευχάριστο και ελκυστικό. Στην ηλικία των δέκα ή δώδεκα ετών, ένα παιδί δεν έχει 

ακόμη τα κατάλληλα ερεθίσματα, ούτε και την ωριμότητα να μπορεί να κρίνει κάποιες ιστορικές 

συγκυρίες της ανθρωπότητας.  

Από την άλλη, πρέπει σαν εκπαιδευτικός, να δώσεις στο παιδί, όλες τις δυνατότητες, ώστε να περάσει 

από όλα τα στάδια, αλλά και έλθει σε επαφή με όλους τους τομείς της γνώσης, για να μπορεί αργότερα 

στη ζωή του να διαλέξει ώριμα τι του ταιριάζει. Πρέπει δηλαδή το παιδί να αποκτήσει πολλές 

εμπειρίες και πολλά ερεθίσματα, και γι αυτό το λόγο, θεωρώ πως πρέπει να κάνει πολλές διαφορετικές 

εργασίες, να έλθει σε επαφή με πολλά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, να φτιάξει ένα χάρτη, ένα 

σταυρόλεξο, να ψάξει σε ένα θέμα που το ενδιαφέρει ή να συνδέσει μια γνώση που αναφέρεται π.χ. 

στο βιβλίο της γεωγραφίας με το μάθημα της ιστορίας, αν υφίσταται κάποιος συσχετισμός. Στην 

ιστορία μάλιστα, έχει τύχει να ρωτήσω «λοιπόν παιδιά, τι λέτε να έτρωγαν την εποχή, που φορούσαν 
φουστανέλες;», για να μπει σε λειτουργία η φαντασία τους και έτσι να συνδέσουν όσα μαθαίνουν και 

με τη δική τους ζωή, να τα κατανοήσουν, να τα βιώσουν, κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς, σήμερα 

υπάρχουν τόσα εργαλεία στην εκπαίδευση, όπως η λογοτεχνία, ή το να μάθουν τα παιδιά,για 

παράδειγμα, μέσα από το βιβλίο «Όταν οι Πέρσες», πως περνούσε άραγε ένα παιδί τη ζωή του στην 

Αρχαία Περσία, Έτσι, ενεργοποιούν πολλές γνωστικές δεξιότητες και αρχίζουν να κάνουν συνειρμούς 

τα παιδιά, ενώ αυτό τους είναι πιο ενδιαφέρον, πιο χρήσιμο από μια απομνημόνευση ιστορικών 

γεγονότων ή άλλων στείρων γνώσεων.  

Δεν πιστεύω στον κατακερματισμό της γνώσης, αφού η γνώση, η ζωή και η τέχνη είναι ενωμένες. Και 

αν χρόνια χρησιμοποιώ το θέατρο στη διδασκαλία, που εμπλέκει και τη δουλειά που κάνουμε με τα 

συναισθήματα ή τις αξίες, είναι ακριβώς για να καταστήσω όποια εργασία κάνουν, στο πλαίσιο του 

σχολείου, όπως λέει και ο Freinet, «λειτουργική».  

 

Σταθερά 18 : Σε κανένα, ούτε στο παιδί ούτε στον ενήλικα, δεν αρέσει ο έλεγχος και η τιμωρία, τα 

οποία πάντα θεωρούνται προσβολή στην αξιοπρέπεια του ατόμου, πόσο μάλλον δε όταν ασκούνται και 

δημόσια.  

 Εκπαιδευτικός 1 Αυταρχικές μέθοδοι διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης των παιδιών από γονείς και 

δασκάλους που δυστυχώς επικρατούν κυριαρχικά. Επαναλαμβάνω πως το Διαφορετικό Σχολείο, 

απαιτεί έναν Διαφορετικό Δάσκαλο για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να δομηθεί ένας 

Διαφορετικός Άνθρωπος που θα χτίσει μια Διαφορετική Ζωή…. Και σημειώνω πως όταν αναφέρομαι 

σε «Έναν Διαφορετικό Δάσκαλο, εννοώ ένα πλήθος Δασκάλων που θα ανατρέψουν με πείσμα και 

τόλμη το υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα με καινοτόμες ρωγμές και μεταρρυθμίσεις.  

Εκπαιδευτικός 4 Συμφωνώ. Σε κανένα δεν αρέσει αυτό. Όμως, όταν η τάξη έχει βγει εκτός ελέγχου, θα 

πρέπει με κάποιο τρόπο να επανέλθει. Προσπαθώ, βέβαια, ποτέ να μην προσβάλλω ένα παιδί, αλλά να 

εστιάζω μόνο στην μη αποδεκτή συμπεριφορά, ώστε να μην υιοθετηθεί σαν συνήθεια. Για να 

περιορίσεις πάντως, αυτές τις στιγμές όπου τα παιδιά μπορεί να είναι πιο ανήσυχα, πρέπει να τα 
αφουγκράζεσαι κάθε στιγμή π.χ. αν είναι κουρασμένα, αλλά και να προσπαθείς σαν εκπαιδευτικός, να 

τους αναθέτεις δραστηριότητες, που τα συγκεντρώνουν σε ότι κάνουν.  

 

Σταθερά 19 : Οι βαθμοί και οι κατατάξεις αποτελούν πάντα ένα λάθος.  

Εκπαιδευτικός 1 Ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί μπορεί να μάθει να συνεργάζεται εποικοδομητικά 

χωρίς να χρειαστεί να στοιβαχτεί κατηγοριοποιημένος σε μία ομάδα, σε μία τάξη, σε ένα σύνολο με 

βάση κάποιους αυθαίρετα επιλεγμένους κανόνες. Ούτε όλα τα παιδιά της ίδιας χρονιάς έχουν κάποια 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που τα ομαδοποιούν, ούτε μπορεί να θεσπιστεί άλλος αποδεχτός 

κανόνας ταξινόμησης. Ο κάθε μαθητής ως μονάδα οφείλει να αντιμετωπίζεται και να προσαρμόζεται ο 

τρόπος μάθησης στις ιδιαιτερότητές του. Αυτή ακριβώς την προσαρμογή πετυχαίνει η εμπειρική 

μάθηση, όπου το παιδί με ενεργή συμμετοχή προσαρμόζει τη διαδικασία πάνω στα δικά του Μπορώ 

και Θέλω.  

Εκπαιδευτικός 4 Τη σταθερά αυτή, την αντιλαμβάνομαι σε σχέσεις με τους βαθμούς. Είμαι κατά των 
βαθμών και των κατατάξεων. Δεν προσφέρουν τίποτα. Είμαι υπέρ της Ανατροφοδοτικής Αυτο-
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αξιολόγησης. Κάθε φορά προτείνω στα παιδιά, να αξιολογήσουν το έργο τους περιγραφικά. Δηλαδή, 

τόσο κάθε πρωί μετά την ορθογραφία ή τις ασκήσεις, όσο και σε οποιαδήποτε γραπτή εξέταση, τα 

παιδιά κάνουν περιγραφική αυτο-αξιολόγηση, αναφέρουν τι έκαναν λάθος, τι πέτυχαν ή όχι και για 

ποιο λόγο, όπως και τι πρέπει να κάνουν την άλλη φορά. Πιστεύω, πως με τον τρόπο αυτό 

διαμορφώνεται στο παιδί, η έννοια της υπευθυνότητας, καθώς και η ανάληψη ευθυνών, ανάλογα με 

την ηλικία του.  

 

Σταθερά 20: Να μιλάτε όσο το δυνατόν λιγότερο.  

Εκπαιδευτικός 1 Είναι η ανάγκη ο δάσκαλος να παίζει εποπτικό ρόλο στις διαδικασίες αφού 

προηγουμένως έχει καταφέρει να ενεργοποιήσει τα κέντρα ενδιαφέροντος των μαθητών.  

Εκπαιδευτικός 4 Είναι πολύ σωστό, αλλά και πολύ δύσκολο να γίνει. Απαιτεί μεγάλη αυτοκυριαρχία. 

Στις ομάδες είναι πιο εφικτό αυτό, αλλά όταν χρειάζεται να κάνεις μετωπική διδασκαλία, γιατί απλά 

τρέχει η ύλη, είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις. Επίσης θεωρώ, ότι σε ένα σχολείο Freinet αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί, στο ελληνικό όμως παραδοσιακό σχολείο, υφίστανται πολλές δομικές λειτουργίες, που 

το καθιστούν λιγότερο επιτεύξιμο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σχολείο που δουλεύω, το οποίο δεν 

είναι σχολείο Freinet, και έχω να ακολουθήσω συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, μόνο κάποιες 

αρχές ή τεχνικές από την Παιδαγωγική Freinet, μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μπορώ να προσεγγίσω 

μερικούς βασικούς άξονες της παιδαγωγικής αυτής, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πετύχω πάντα αυτά 

που λέει ο Freinet. Δεν γίνεται ένα μόνο τμήμα να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χρειάζεται 

όλο το σχολείο να λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο.  

Εκπαιδευτικός 5 Ο εκπαιδευτικός είναι ο εμψυχωτής της τάξης, κυρίαρχοι στη μαθησιακή διαδικασία 

είναι όμως οι μαθητές. Οι τελευταίοι είναι αναγκαίο να εκφράζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Έτσι, το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

κλίσεις των συγκεκριμένων μαθητών.  

 

Σταθερά 21 : Στο παιδί δεν αρέσει καθόλου να δουλεύει σαν μέσα σε «αγέλη», στην οποία, 

οποιοδήποτε άτομο θα πρέπει να υποτάσσεται μηχανικά (σαν ρομπότ). Αντίθετα, προτιμά την 

εξατομικευμένη ή ομαδική εργασία, μέσα όμως στα πλαίσια μιας συνεργατικής κοινότητας.  

Εκπαιδευτικός 4 Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μέσα στην ομογενοποίηση και την ομοιομορφία. Δεν 

θέλω να βγάλω παιδιά ομογενοποιημένα. Να διαχωρίσουμε επίσης, την έννοια αυτή από την 

ομαδοποίηση, και πιο συγκεκριμένα, την εργασία σε ομάδες γιατί στην ομάδα υπάρχει η 

διαφορετικότητα και γίνεται αποδεκτή. Για να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα, θέλει μία σταθερή 

συμπεριφορά από το δάσκαλο, αλλά και συνεχή ανατροφοδότηση αξιών και στάσεων, που 

αναδεικνύουν για τον καθένα στην ομάδα της τάξης, την αποδοχή κυρίως του εαυτού του και των 
άλλων. Αρχικά χρειάζεται αποδοχή από το δάσκαλο, η όποια διαφορετικότητα ενός παιδιού. 

Χρειάζεται ο δάσκαλος να δείξει πραγματικό ενδιαφέρον, να κάνει ερωτήσεις στο παιδί π.χ. για το 

πολιτισμικό του υπόβαθρο, αλλά και να αναδείξει τα θετικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, σε σχέση με 

το παιδί Ρομά, που είχα στην τάξη μου, πριν τρία χρόνια, αν παρακολουθούσε πιο συχνά, θα είχε 

περισσότερες εμπειρίες, και αυτό θα επιδρούσε θετικά, στην αυτοεικόνα αλλά και την αυτοεκτίμηση 

του, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει πιο πολλά μέσα στην τάξη. Σημασία έχει, σαν εκπαιδευτικός, να 

αντιλαμβάνεσαι τις συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά, να τις αξιολογείς και να μετατοπίζεις 

ανάλογα τους στόχους σου. Ένας δάσκαλος πρέπει να είναι «Κομανέτσι» (αναφέρομαι στην Ρουμάνα 

ολυμπιονίκη, διάσημη για την ευελιξία της) δηλαδή εξαιρετικά ευέλικτος. Θα πρέπει τέλος, να γίνει 

κατανοητό, ότι πολλά πράγματα γίνονται και με τη μίμηση, ενώ κάποιοι άνθρωποι, γίνονται 

υποσυνείδητα πρότυπα με τη συμπεριφορά τους.  

 

Σταθερά 22: H τάξη και η πειθαρχία είναι αναγκαίες μέσα στη σχολική τάξη.  

Εκπαιδευτικός 1 Ελευθερία πάνω απ’ όλα σημαίνει Αναλαμβάνω τις Ευθύνες μου με συνέπεια, 

πειθαρχία και σεβασμό.  

Εκπαιδευτικός 4 Η τάξη και η πειθαρχία, είναι αρωγά στοιχεία στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν είναι 

όμως αυτοσκοπός. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο συμβόλαιο της τάξης, που συνάπτεις 

στην αρχή της χρονιάς με τα παιδιά. Πολλές φορές, αν κάποια παιδιά χάσουν τον αυτοέλεγχο, ζητώ 

από την ομάδα της τάξης να επαναφέρει τα παιδιά. Εάν ένας μαθητής (κυρίως από την πενταμελή 

ομάδα πυρόσβεσης, η οποία έχει εκλεγεί ακριβώς, για να επαναφέρει στην τάξη ) αντιληφθεί, ότι έχουν 

ξεπεραστεί τα όρια, τότε σηκώνει το χέρι με κλειστό το στόμα. Τότε πρέπει όλοι να σηκώσουν επίσης 

το χέρι και να κάνουν ησυχία. Αντί να φωνάξουμε δηλαδή «ΗΣΥΧΙΑ», κάποιο παιδί δίνει το σινιάλο 

και τα υπόλοιπα πρέπει να συμμορφωθούν. Αυτή είναι μια τεχνική, που έχω μάθει σε σεμινάριο του 
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Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, και την έχω μεταφέρει στην τάξη, ενώ πρέπει να πω, ότι 

δεν παρακολουθώ μόνο τα σεμινάρια επιμόρφωσης δασκάλων αλλά ότι μπορεί να με εξελίξει και ως 

άνθρωπο και ως εκπαιδευτικό. Ο Freinet εξάλλου θέλει το δάσκαλο «ανήσυχο», και να βλέπει την 

εργασία του σαν αφορμή έρευνας και για τη δικιά του προσωπική εξέλιξη.  

 

Σταθερά 23 : Οι ποινές είναι πάντα ένα λάθος. Είναι υποτιμητικές για όλους και δεν καταλήγουν ποτέ 

στον επιδιωκόμενο στόχο. Δεν είναι το πολύ παρά μια προσωρινή λύση.  

Σχολιασμός Ερευνητή Δεν υπήρξε συγκεκριμένος σχολιασμός από κάποιο εκπαιδευτικό, αλλά 
στοιχεία που να σχετίζονται και με τη σταθερά αυτή, μπορούμε να βρούμε σε απαντήσεις τους για 

άλλες σταθερές. Συγκεκριμένα, η σταθερά αυτή συνδέεται πολύ με τις σταθερές 18 και 22.  

 

 

Σταθερά 24 : H ζωή στο Νέο (μοντέρνο) Σχολείο προϋποθέτει το σχολικό «συνεταιρισμό», δηλαδή τη 

διαχείριση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού, 

των θεμάτων που άπτονται της ζωής στο σχολείο και της εργασίας.  

Σχολιασμός Ερευνητή Δεν υπήρξε συγκεκριμένος σχολιασμός από κάποιο εκπαιδευτικό, αλλά 

στοιχεία που να σχετίζονται και με τη σταθερά αυτή, μπορούμε να βρούμε σε απαντήσεις τους για 

άλλες σταθερές. Συγκεκριμένα, η σταθερά αυτή συνδέεται πολύ με τον όρο Συνεργασία-Συνεργατική 

μάθηση, που αναπτύχθηκε από τους εκπαιδευτικούς στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου.  

 

Σταθερά 25 : H υπερφόρτωση των τάξεων είναι πάντα ένα παιδαγωγικό λάθος.  

Εκπαιδευτικός 1 Χάνεται η επωνυμία του μαθητή και αντιμετωπίζεται ως ένας ανώνυμος μέσα στο 

πλήθος, χωρίς να διδάσκεται πώς να ενισχύσει την προσωπικότητά του και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει.  

Εκπαιδευτικός 4 Τι πιο σωστό αλλά και τι πιο καταστρατηγήσιμο στις μέρες μας; Είναι δυνατόν να 

δουλεύεις με 25 παιδιά; Θεωρώ πως πάνω από 20 παιδιά είναι πολλά για μία τάξη. Η καλύτερη μου 

εμπειρία ήταν με 15 παιδιά, σε ένα δημοτικό σχολείο στη Δάφνη, και ήταν πραγματικά άλλο το 

επίπεδο της εργασίας, συγκριτικά με τις υπερφορτωμένες σε αριθμό τάξεις, σε άλλα σχολεία. Υπήρχε 

περισσότερος χρόνος για τα παιδιά να μιλήσουν και να γνωριστούν μεταξύ τους. Σύμφωνα και με την 

παιδαγωγική Freinet, ευνοήθηκε η ανάπτυξη των σχέσεων των μαθητών, στα πλαίσια της σχολικής 

ομάδας, ενώ εξαλείφτηκε η ανωνυμία, που είναι επιζήμια από παιδαγωγική άποψη. Τα παιδιά είχαν 

περισσότερο χρόνο να γνωριστούν, η δουλειά που γινόταν στη τάξη ήταν πιο ποιοτική, αλλά και 

υπήρχε η δυνατότητα να εμβαθύνουμε στην επεξεργασία του κάθε θέματος.  
Κρίνοντας επίσης από τη δικιά μου στάση παρατήρησα, πως όταν δούλευα με λιγότερο πολυάριθμες 

ομάδες παιδιών ήμουν πιο δημοκρατική, ενώ στις μεγάλες τάξεις αναγκαζόμουν να είμαι πιο 

παρεμβατική. Η παρεμβατικότητα του εκπαιδευτικού σε τάξεις με μεγάλο αριθμό παιδιών επιβάλλεται 

κατά κάποιο τρόπο, ειδάλλως, ελλοχεύει ο κίνδυνος να πλατειάσουμε, να ξεφύγουμε από τους 

αρχικούς στόχους, και να μην υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Επίσης αναφορικά με τη δουλειά που 

κάνουμε με τα συναισθήματα και τις αξίες, αναμφίβολα μπορούμε να δουλέψουμε πιο 

αποτελεσματικά, όταν η ομάδα των παιδιών είναι μικρότερη αριθμητικά.  

Εκπαιδευτικός 5 Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική μπορεί να εφαρμοστεί σε τάξεις με περιορισμένο 

αριθμό μαθητών. Μπορεί κανείς να φανταστεί μια τάξη στην οποία δουλεύουν ταυτόχρονα πέντε 

ομάδες. Ποια ποιότητα δουλειάς μπορεί όμως να διασφαλίσει ένας εκπαιδευτικός που μόνος του 

δουλεύει ταυτόχρονα με δέκα ομάδες εργασίας. .  

 

 

 

Σταθερά 26 : H σύγχρονη αντίληψη των μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων οδηγεί στην ανωνυμία 

τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών, και ως εκ τούτου, πάντα αποτελεί λάθος και τροχοπέδη.  

Εκπαιδευτικός 4 Ήμουν παλαιότερα, για οχτώ χρόνια, σε ένα σχολείο στη Δάφνη, δεκαθέσιο (δέκα 

τάξεις, με 20 παιδιά η καθεμιά) και 180-200 μαθητές, αλλά τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε ένα 

σχολείο στα Σπάτα, με 380 μαθητές ( 15 τάξεις), και διευρυμένο ωράριο. Η διαφορά είναι πραγματικά 
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τεράστια. Υπάρχουν συνολικά 28 συνάδελφοι, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικότητας. Είμαστε τόσοι 

πολλοί, που αδυνατούμε να συστήσουμε ακόμη και σύλλογο διδασκόντων, με αποτέλεσμα να 

δυσκολευόμαστε στη συνεργασία και τον συντονισμό. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορώ να βρω 

εύκολα τον καθηγητή καλλιτεχνικών, επειδή δεν συμπίπτουν οι ώρες μας πως μπορούμε να 

συνεργαστούμε όταν δουλεύουμε στην τάξη π.χ. πάνω στα μεταφορικά μέσα, να ζωγραφίσουν κάτι 

αντίστοιχο ή να φτιάξουν ανάλογες αφίσες κλπ. ; Επίσης, σαν δασκάλα της τάξης θα πρέπει να τον 

ενημερώνω κάθε φορά για το τι συμβαίνει στην ομάδα, ώστε να προσέξει για παράδειγμα πως θα 
μιλήσει στο τάδε ή στο δείνα παιδί, αφού μπορεί να έχει συμβεί οτιδήποτε. Επιβάλλεται, δηλαδή, να 

έχουμε κάποια στοιχειώδη διαπροσωπική σχέση, ώστε να συντονίζουμε τις δράσεις μας, κάτι όμως που 

τελικά δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι στους 

μαθητές, ούτε από κοινού συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα, με άλλους εκπαιδευτικούς, αφού 

επικρατεί περιβάλλον ανωνυμίας. Είναι απρόσωπο το σημερινό σχολείο και αυτό αποτελεί 

μειονέκτημα κατά τη γνώμη μου, διότι είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις σε 

ένα εργασιακό χώρο, πολύ περισσότερο δε, όταν αυτός ο χώρος σχετίζεται με την Εκπαίδευση. Τέλος, 

πρόσφατα, επισκεφτήκαμε με τα παιδιά, ένα εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων, και πρέπει να 

ομολογήσω, πως οι πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, (διάταξη ανά δύο μπροστά στα μηχανήματα, 

αντικατάσταση του ονόματος του εργαζόμενου από ένα απλό κωδικό αριθμό κλπ. ) μου έκαναν 

εντύπωση, αν και τα παιδιά δεν έκαναν κάποια νύξη. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι ο 

ρόλος της εκπαίδευσης, γι αυτό και δε συμφωνώ με τη μεταφορά του ίδιου πλαισίου στο σχολείο.  

 

Σταθερά 27: Προετοιμάζουμε τη Δημοκρατία του μέλλοντος με τη Δημοκρατία στο σχολείο. Ένα 

αυταρχικό καθεστώς στο Σχολείο, δεν μπορεί να διαμορφώσει πολίτες με δημοκρατική συνείδηση.  

Εκπαιδευτικός 1 Θα διατυπώσω μόνο το ερώτημα που ήδη έχω θέσει πιο πάνω:Αντέχει η κοινωνία, με 

το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, την Στήριξη και Υλοποίηση μιας Εκπαιδευτικής Διαδικασίας που 

δημιουργεί Δημοκρατικούς Ανθρώπους?. . . . Όχι!. . . Η Παιδεία σήμερα χρησιμοποιείται ως μέσω 

χαλιναγώγησης των Λαών και δημιουργεί υπάκουους και δουλικούς εργασιακούς σκλάβους.  

Εκπαιδευτικός 3 Σαν εκπαιδευτικοί, καμιά φορά περιμένουμε να αποκτήσουν τα παιδιά υπευθυνότητα, 

αλλά και επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μας, να αντιληφθούν δηλαδή την αθλιότητα της κοινωνίας, 

ας μου επιτραπεί η έκφραση, και να γίνουν συνειδητοί πολίτες. Αυτό βέβαια, θεωρώ, πως πρέπει να 

γίνει σιγά-σιγά, και δεν πρέπει να τα φέρουμε κατάματα με την πραγματικότητα γύρω μας, διότι είναι 

παιδιά ακόμη, και δεν μπορούμε να τα κάνουμε ούτε και πρέπει, να σκεφτούν σαν ενήλικες, ακόμη. 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε,πιστεύω, είναι σιγά –σιγά να τα ευαισθητοποιούμε, ώστε να αποκτήσουν 
συνείδηση και υπευθυνότητα, όμως λίγο-λίγο, και ανάλογα με την ηλικία τους. Δεν μπορούν ξαφνικά 

να χάσουν την παιδικότητα τους. Έτσι πολλές φορές, διαλέγω θέματα που θα τα κάνουν να παίξουν, να 

νιώσουν ευχαρίστηση, να είναι οι δραστηριότητες παιγνιώδεις, όπως παραμυθάκια, κατασκευές 

ιστοριών, και όχι να πάμε κατευθείαν στις πολύ άσχημες και δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Επειδή 

δηλαδή είμαστε δάσκαλοι, πρέπει από τώρα στο δημοτικό να τα ωθήσουμε να αντιληφθούν πλήρως 

αυτό που θα καταλάβουν μεγαλώνοντας; Αυτό δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο γυμνάσιο ή στο 

δημοτικό; Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει τα παιδιά να τα κάνουμε ενήλικες από τώρα.  

Εκπαιδευτικός 4 Μερικές φορές, για να επιβάλλω την τάξη, χρειάζεται να είμαι αυταρχική. Ο 

δυναμισμός αυτός, δεν είναι κάτι στο οποίο υπάρχει επιτήδευση, για να δείξω πυγμή, οπότε να έχω 

σεβασμό από τους μαθητές και κύρος ανάμεσα στους συναδέλφους μου, αλλά αποτελεί έμφυτο 

στοιχείο του χαρακτήρα μου. Δεν φοβάμαι να βάλω όρια, όταν χρειαστεί. Όμως αποτελεί μέλημα μου 

η ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αφενός, 

αποδοχή του κάθε παιδιού από το δάσκαλο, και αφετέρου ίση κατανομή στις ομάδες, χωρίς διακρίσεις, 
ενώ αναδεικνύω τα θετικά στοιχεία του κάθε παιδιού. Προσπαθώ να περάσουν όλοι από όλους τους 

ρόλους στην ομάδα, γιατί έτσι μαθαίνεται η δημοκρατικότητα, και όχι με το αφήνεις πάντα τον πιο 

ικανό στο ρόλο του συντονιστή. Όσον αφορά την Ομάδα Πυρόσβεσης, που φροντίζει για την 

πειθαρχεία στην τάξη, είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από όλα τα παιδιά, ενώ είναι αποδεκτή από όλα 

τα παιδιά με βάση το Συμβόλαιο της Τάξης. Αν τυχόν υπάρξει δείγμα αυταρχικότητας ή έπαρσης από 

κάποιο παιδί, τότε χρησιμοποιώ την τεχνική του χιούμορ, για να το επαναφέρω στην τάξη: «Όπα, τι 

έγινε; Θες να γίνεις χαλίφης στη θέση του χαλίφη;».  

 Η τέχνη του δασκάλου χρειάζεται χιούμορ και ψυχραιμία, αλλά και ενσυναίσθηση. Την 

ενσυναίσθηση, τη δουλεύουμε πολύ στο μάθημα της «Συναισθηματική και Κοινωνικής Αγωγής» 

(στην Ευέλικτη Ζώνη). Η ενσυναίσθηση φέρνει όχι μόνο δημοκρατικότητα, αλλά και υγιή 

συναισθηματική ανάπτυξη. Σε αυτό με βοήθησε πολύ και το βιβλίο «Συναισθηματική Νουμοσύνη», 
του Daniel Coleman, καθώς και το πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο 

Σχολείο», με την καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Δρα Χρυσή Χατζηχρήστου. Η δημοκρατικότητα 

έρχεται, όταν βοηθήσεις τα παιδιά να μιλήσουν για το συναίσθημα τους, αφού δημοκρατικότητα 
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σημαίνει να δίνεις σε κάθε παιδί ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθεί. Για να αναπτυχθεί κάθε παιδί, 

χρειάζεται σαν εκπαιδευτικός, να αναπτύξεις πολλές τεχνικές, μία εκ των οποίων είναι και η 

συναισθηματική αγωγή. Το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και έρχεται πιο κοντά 

στην αυτογνωσία, ενώ για να φτάσει στην εν-συναίσθηση, χρειάζεται προϋπόθεση και μαγιά από το 

σπίτι. Μέσα από τη αυτογνωσία, μπορείς να προσεγγίσεις περισσότερο τον άλλον και να τον 

αποδεχτείς, ενώ η εν-συναίσθηση, που είναι μια ανώτερη ικανότητα, εμπλέκει και την ανάπτυξη και 

άλλων δεξιοτήτων. Όμως δεν υπάρχει τέλειο παιδί, αυτό που θέλουμε ως δάσκαλοι, είναι απλά να 
υπερβεί κάθε παιδί τον εαυτό του, να κάνει ένα βήμα. Έτσι αναπτύσσεται η δημοκρατική συνείδηση. 

Σε καταστάσεις, πάντως, ακραίας συμπεριφοράς, αν υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών, 

ενώ οι γονείς ξέρουν να ακούνε, μπορούμε να λύσουμε πολλά θέματα. Δυστυχώς, όμως δεν είναι 

πάντα συνεργάσιμοι οι γονείς, ούτε έχουν μάθει να ακούνε ή να αποδέχονται. Η δημοκρατικότητα δεν 

ξεκινά μόνο από το σχολείο, αλλά και από το σπίτι.  

Σίγουρα, εμείς οι δάσκαλοι λειτουργούμε και ως πρότυπα και είναι σημαντικό, όπως λέει και ο 

Freinet, να τηρούμε όσα λέμε, με τη στάση μας και να αποφεύγουμε το γνωστό : «Δάσκαλε που 

δίδασκες, και νόμους δεν εκράτεις». Η δημοκρατικότητα είναι τελικά, και θέμα της διοίκησης (όχι 

απαραίτητα μόνο του ίδιου του σχολείου) αλλά και των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Όταν 

πάντως η διοίκηση του υπουργείου, αποψιλώνει τους δασκάλους και τους διώχνει από τα σχολεία, θα 

υπάρξει πρόβλημα τόσο στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όσο και στην ανάπτυξη της 

δημοκρατικής συνείδησης στο σχολείο.  

 

 

 

Σταθερά 28 : Δεν είναι δυνατόν να διαπαιδαγωγήσουμε παρά μόνο μέσα σε κλίμα αξιοπρέπειας. Το να 

σέβονται αμφότεροι ο ένας τον άλλον, δηλαδή και ο δάσκαλος τους μαθητές αλλά και οι μαθητές το 

δάσκαλο, αποτελεί μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την ανανέωση του Σχολείου.  

 Εκπαιδευτικός 2 Συμφωνώ απόλυτα. Και τον σεβασμό τον κερδίζεις μόνο όταν τον δίνεις πρώτος στα 

παιδιά. Πρόσφατα ένας μαθητής της Α Λυκείου μιμήθηκε κοροϊδευτικά τη φωνή μου. Πήγα από πάνω 

του πολύ σοβαρά και του είπα ότι αυτό θα το ξανακάνει μόνο αν το κάνω και εγώ γι αυτόν ή για 
κάποιον άλλον μέσα στην αίθουσα. Έξω από την αίθουσα έχεις δικαίωμα να με κοροϊδεύεις όσο θέλεις 

του είπα. Αλλά μέσα στην αίθουσα θέλω να παρακολουθείς τον τρόπο που σου φέρομαι. Συμφώνησε 

και μου ζήτησε συγγνώμη. Όπως και εγώ επίσης σε μια σχολική δραστηριότητα για τη Βία, που κάνω 

κάθε Πέμπτη το μεσημέρι ( 2-3. 30), ειρωνεύτηκα ένα νεαρό μετά όμως από πολλή φασαρία που 

γινόταν και με είχαν ρωτήσει 20 φορές το ίδιο πράγμα. Την επόμενη φορά μπροστά σε όλους του 

ζήτησα συγγνώμη, του είπα ότι η ειρωνεία είναι είδος λεκτικής βίας και τους υποσχέθηκα ότι αυτό δεν 

θα ξανασυμβεί.  

Εκπαιδευτικός 3 Θεωρώ πολύ σημαντική όχι μόνο την αξιοπρέπεια προς το μαθητή, αλλά και την 

αξιοπρέπεια προς το δάσκαλο. Θα επιθυμούσα το μάθημα που διδάσκω να έχει την ίδια αντιμετώπιση 

με τα άλλα μαθήματα και να μην απαξιώνεται. Το θέμα δεν είναι μόνο ο εκπαιδευτικός να σέβεται τον 

εαυτό του, αλλά να έχει και μια υπόσταση,μέσα στη σχολική κοινότητα. Σχετικά με την ξένη γλώσσα 

που διδάσκω, δηλαδή τα γαλλικά, παίζει μεγάλο ρόλο το γόητρο (status)της ξένης γλώσσας στην 
περιοχή,όπου βρίσκεται το σχολείο- γιατί ανά περιοχή διαφέρει-αλλά και στην ίδια τη σχολική 

κοινότητα. Για παράδειγμα, στο Λαύριο, τα Γαλλικά,είχαν πολύ θετική υποδοχή, διότι εκεί έδρευε 

(μέχρι το 1989) η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων, και οι άνθρωποι κατά παράδοση, θέλουν να 

μαθαίνουν γαλλικά.  

Εκπαιδευτικός 4 Θα θέσω ένα ερώτημα : Όταν δεν βιώνεις σαν εκπαιδευτικός την αξιοπρέπεια στο 

χώρο εργασίας σου, πως μπορείς άραγε να διδάξεις με αξιοπρέπεια; Όταν σε 27 χρόνια δουλειάς δεν 

έχεις ποτέ ερωτηθεί, ποια είναι η γνώμη σου για τα σχολικά εγχειρίδια, ούτε νιώθεις ότι υπολογίζεται η 

άποψη σου για καθαρά παιδαγωγικά θέματα, τότε η έννοια της αξιοπρέπειας, απλά αναφέρεται κατ’ 

ευφημισμό. Όταν μπαίνεις σε μια τάξη ταπεινωμένος και εξαθλιωμένος, χρειάζεται μεγάλο ψυχικό 

σθένος και αυταπάρνηση, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο, στο 

εκπαιδευτικό σου έργο.  

 

Σταθερά 29 : H αντιπαλότητα της παιδαγωγικής αντίδρασης, στοιχείο της κοινωνικής αλλά και 
πολιτικής αντίδρασης, είναι επίσης ένα δεδομένο (μια σταθερά), το οποίο θα πρέπει -αλίμονο!- να 

συνυπολογίσουμε, χωρίς να μπορούμε οι ίδιοι να το αποφύγουμε ή να το διορθώσουμε.  

Εκπαιδευτικός 4 Το σχολείο αποτελεί κοινωνικό δείκτη των προβλημάτων που έρχονται. Είναι κατά 
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κάποιο τρόπο, ο μεγεθυντικός φακός της κοινωνίας. Ο δάσκαλος λοιπόν, δεν μπορεί να βγει αλώβητος, 

αν θέλει πραγματικά να κάνει τη δουλειά του. Οφείλει να θίξει τα κακώς κείμενα, και να έλθει 

ενδεχομένως, σε ρήξη με παγιωμένες μη λειτουργικές καταστάσεις.  

 

Σταθερά 30 : Υπάρχει επίσης μία σταθερά που δικαιολογεί όλους τους πειραματισμούς μας 

(ψηλαφισμούς) και επικυρώνει τη δράση μας : είναι η αισιόδοξη ελπίδα στη ζωή.  

Εκπαιδευτικός 1 Επανέρχομαι στο Δάσκαλο που δύναται να Εμπνεύσει το Μαθητή…. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου του Freinet.  

Εκπαιδευτικός 4 Χωρίς ελπίδα δεν προχωράμε. Το παιδί επειδή είναι φορέας του μέλλοντος, είναι από 
μόνο του μια αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας, και αυτό ανατροφοδοτεί τη διάθεση σου για δουλειά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ποια η γνώμη σας για τον τρόπο που σχεδιάστηκε αυτό το ερωτηματολόγιο; 

 

Εκπαιδευτικός 1 Ουσιώδες και δυστυχώς μου έκανε πολύ κακό, γιατί με ωθεί στο να διεκδικήσω εκ 
μέρους του παιδιού όλο το σεβασμό, την ισότητα, τη δημοκρατία που του ανήκει. Μα αυτό εκ των 

πραγμάτων διαταράσσει τη συμπεριφορά των μαθητών, καθώς δε θα συνεργάζονται με τους καθ’ 

έδρας καθηγητές τους και ίσως σηκώσουν ανάστημα και απέναντι σε αυταρχικούς γονείς. Μα πάντα 

ξέρω πως αξίζει τον κόπο μία τέτοια τολμηρή κίνηση, ακόμη κι αν επιφέρει κόντρες μέσα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα! 

Εκπαιδευτικός 3 Το ερωτηματολόγιο αυτό, τόσο με το σχολιασμό των όρων του Ινστιτούτου 

Συνεργατικής Μάθησης του Μοντέρνου Σχολείου, όσο και με την ανάλυση των 30 Σταθερών του ίδιου 

του Célestin Freinet, ήταν μια εφόρμηση για μένα για να εξωτερικεύσω πολλά, τόσο σε σχέση με τις 

τεχνικές Freinet, με τις οποίες δουλεύω μέσα στην τάξη, όσο και για την ίδια τη φύση της εργασίας 

του εκπαιδευτικού. Μου έδωσε λοιπόν, λέξεις-κλειδιά, αλλά και τη δυνατότητα να εκφραστώ ελεύθερα 

σε σχέση με την Παιδαγωγική Freinet στην πράξη! 

Εκπαιδευτικός 4 Μου άρεσε που έστω και μια φορά μπόρεσα να μιλήσω για τον τρόπο που βλέπω εγώ 

τις παιδαγωγικές μεθόδους και τον τρόπο που εγώ τις χρησιμοποιώ μέσα στην τάξη !  
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4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

 

Α. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET 

   

  Πριν ξεκινήσουμε τη θεματική ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων, σχετικά με την εφαρμογή 

θα θέλαμε καταρχάς να αναφερθούμε στη διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα. Χάρη στη 

πρωτοβουλία του Νεανικού Πλάνου, η ταινία Σκασιαρχείο, εδώ και περίπου 10 χρόνια προβάλλεται στα 

ελληνικά σχολεία, και οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές που παρουσιάζει η 

ταινία: κατάργηση της έδρας, ελεύθερο κείμενο μέσω της ενεργοποίησης των κέντρων ενδιαφέροντος 

(ή συνόλου ενδιαφερόντων) των παιδιών, τυπογραφείο (σχολικό έντυπο), κατασκευές παιδιών 

(νερόμυλος) έρευνα πεδίου ή διερευνητική εργασία των μαθητών μέσω των συνεντεύξεων από 

επαγγελματίες σχετικά με την εργασία τους, έκδοση μικρών βιβλίων, σχολική αλληλογραφία και δια-

σχολικές ανταλλαγές, σχολική εφημερίδα και τετράδιο ζωής. Χάρη στην ταινία, οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με την παρουσίαση ενός διαφορετικού ρόλου δασκάλου, αυτό του 

συμβοηθού στη μάθηση και όχι του δασκάλου-αυθεντία. Βέβαια, οι συνθήκες που παρουσιάζει η ταινία 

αναφέρονται σε ένα σχεδόν αιώνα πριν, και τα δεδομένα στην ελληνική εκπαίδευση πλέον είναι εκ των 

πραγμάτων, τουλάχιστο με βάση τις επίσημες οδηγίες από το Υπουργείο παιδείας, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, πιο κοντά στο πνεύμα μιας παιδαγωγικής επικεντρωμένης στο παιδί και 

όχι στην αυθεντία του δασκάλου και στο ex cathedra μάθημα. Όμως, η ταινία συνεχίζει να υπενθυμίζει σε 

κάθε εκπαιδευτικό τη σημασία της αυτενέργειας και της ενεργοποίησης των ενδιαφερόντων των 

μαθητών, εφαλτήριο για την εκδίπλωση της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους, 

ενώ είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάει, το άνοιγμα δηλαδή του σχολείου στην πραγματική 

ζωή, στους χώρους εργασίας, στα βιώματα των προσώπων σε εγγύτητα με τα παιδιά. Μάλιστα, ο κύριος 

Θεοδοσίου από το Νεανικό Πλάνο, χάρη στην πρωτοβουλία του ίδιου ήλθε η ταινία στην Ελλάδα, 

αναφέρει σχετικά:  

«Πιστεύω επίσης, πως αυτό που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς, είναι πως αναδεικνύει τον καθοριστικό 
ρόλο του δασκάλου, διότι με βάση το σύστημα της Εκπαίδευσης, παρατηρείται μια συνεχής υποβάθμιση 

του ρόλου του δασκάλου και ενός περιορισμού του σε αυτόν μόνο του διεκπεραιωτή. Καθώς η ταινία 

δίνει μια άλλη προσέγγιση στο ρόλο του δασκάλου, αυτό είναι που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, 

ενώ οπωσδήποτε τους προσδίδει και θάρρος πως κάτι μπορούν να κάνουν. Ο εκπαιδευτικός δεν 

αποτελεί απλά πιόνι. Είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις, ιδέες κλπ. , τις οποίες μπορεί να μεταφέρει στα 

παιδιά. Αυτό είναι και το σημείο που πραγματικά ενθουσιάζει τους εκπαιδευτικούς και τους αρέσει πολύ 

η ταινία, ενώ οι περισσότεροι αγνοούν το Freinet και έτσι δίνεται αφορμή να πάρουν μια πρώτη ιδέα 

για την παιδαγωγική του. Το παιδί από την άλλη, βλέποντας την ταινία αντιλαμβάνεται πως δεν είναι 

υποχρεωμένο απλά να αποστηθίζει κάποια πράγματα που του δίνουν, ή να τα μάθει «απ’ έξω» για 

να πάει στις εξετάσεις να τα γράψει, αλλά ότι μπορεί να αποκτήσει γνώσεις με τρόπο ουσιαστικό 

αλλά και ελεύθερο, χωρίς να καταπιέζεται. Μέσα από τη γνώση το παιδί γίνεται ενεργός πολίτης, ενώ 
όταν δημιουργεί κάτι μπορεί κατόπιν να το επικοινωνήσει και στους άλλους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο 

στόχος του Τυπογραφείου του Freinet: το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα.  
Σίγουρα, η προβολή του «Σκασιαρχείου» έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς που την είδαν 

και είναι πάρα πολύ θετικοί στο θέμα της μάθησης μέσω της δημιουργίας, ενώ φυσικά και ευνοεί τη 

διάθεση τους για ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα παιδιά. Όμως, έγκειται στον εκπαιδευτικό πως 

θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν κάτι, αλλά κι αυτό το κάτι να πάει και παραπέρα και να το 

δούμε κι εμείς. Μπορεί να γίνονται δηλαδή και πράγματα που δεν φτάνουν όμως στο φεστιβάλ. Πάντως, 

σίγουρα η πηγή της γνώσης βρίσκεται έξω από το σχολείο. » (ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, 2014) 
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Επειδή η έρευνα επικεντρώθηκε στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και τις 

απόψεις των παιδιών. Αν και δεν είχαμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε τα ίδια τα παιδιά σχετικά με την 

εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών με πρωτοβουλία των καθηγητών και δασκάλων τους, ωστόσο έχουμε 

ένα δείγμα απαντήσεων παιδιών, αναφορικά με τις εντυπώσεις τους από την ταινία, χάρη στη 

συνδρομή της κυρίας Μπαλτούμα -με την πρωτοβουλία της διευθύντριας του σχολείου της κυρίας 

Γκιόκα και την έγκριση της Σχολικής Συμβούλου Κορινθίας- η οποία πρόβαλλε την ταινία Σκασιαρχείο 

στο δημοτικό σχολείο στο οποίο εργάζεται, και συγκεκριμένα στην Ε και ΣΤ τάξη, του Δημοτικού 

Σχολείου Αθικίων Κορινθίας. Ομαδοποιώντας, τις απαντήσεις των παιδιών με βάση την Παιδαγωγική 

Freinet παρατηρούμε τα εξής:  

Στη περιγραφή του νεωτεριστή εκπαιδευτικού, όπως παρουσιάζεται στην ταινία, τα παιδιά 

υπογράμμισαν ότι 

1. Είχε φιλική στάση και μη-αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές.  

2. Έφερε αλλαγές στη σχολική διαδικασία καθιστώντας το μάθημα πιο ευχάριστο.  

3. Σεβόταν τα δικαιώματα των παιδιών καταργώντας τη σωματική τιμωρία.  

4. Έλυνε τις απορίες των παιδιών με κατανοητό τρόπο και με παραδείγματα.  

5. Έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους.  

6. Άλλαξε τον τρόπο ζωής τους (στο σχολείο).  

 

Στις καινοτομίες του δασκάλου που διέκριναν συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

1. Η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της αταξίας.  

2. Η δημιουργία τυπογραφείου.  

3. Οι πρωτόγνωρες και «ωραίες» δραστηριότητες με τα παιδιά, όπως η εκτύπωση 

εφημερίδας, η φροντίδα για την ομορφιά της τάξης, και οι κατασκευές.  

4. Η αντικατάσταση της αποστήθισης, από τη διήγηση μιας ιστορίας ή του μαθήματος από 

τους μαθητές με δικά τους λόγια.  

5. Η συνεργασία μεταξύ των παιδιών.  

6. Η μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας και εκτός σχολείου.  

7. Η κατάργηση της έδρας.  

8. Η αυτο-διόρθωση του λάθους από το μαθητή με τη συνδρομή και του δασκάλου του.  

 

Ανάμεσα σε αυτά που έκαναν εντύπωση στους μαθητές ήταν 

1. Το ενδιαφέρον του δασκάλου για το σχολείο.  

2. Η αλλαγή στη συμπεριφορά του «άτακτου» μαθητή, χάρη στη Νέα Παιδαγωγική.  

3. Η υπεράσπιση του δασκάλου από τους γονείς στην «επίθεση» (δυσφήμηση) που δέχτηκε.  

4. Η ψύχραιμη αντίδραση του δασκάλου μετά το χτύπημα του «άτακτου» μαθητή.  

 

Από τις απαντήσεις των παιδιών συμπεραίνουμε ότι : 

• Αντιλήφθηκαν την μαθητοκεντρική διάσταση της Παιδαγωγικής Freinet.  

• Διέκριναν τις καινοτόμες δραστηριότητες που εισήχθησαν στo σχολείο.  

• Έδειξαν την προτίμηση τους σε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο αντίληψης της Εκπαίδευσης  

 

Η κυρία Μπαλτούμα (εκπαιδευτικός 6) αναφέρει ότι «η τάξη, όπως παρουσιάζεται στην ταινία πριν από την 

επέμβαση» του νεωτεριστή δασκάλου «ήταν κάτι τελείως άγνωστο για τα παιδιά που παρακολουθούσαν και 

σε πολλά σημεία σοκαρίστηκαν, γεγονός που αποτυπώνει, πόσο μακριά βρισκόμαστε πια –σε συλλογικό και 

όχι μόνο ατομικό επίπεδο- από τια απαρχαιωμένες πρακτικές αποστήθισης και τιμωρίας και από τις σκοτεινές 

αίθουσες με τα σκούρα θρανία και το δάσκαλο με τη βέργα».  
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Επίσης, διαπιστώνει ότι τα παιδιά κατάφεραν να συσχετίσουν το νεωτεριστή δάσκαλο «με τις νέες 

αντιλήψεις που διαπνέουν τη σύγχρονη εκπαίδευση», ενώ «έδειξαν ενδιαφέρον να κάνουμε ακόμα 

περισσότερα πράγματα μαζί». Θέλοντας μάλιστα να δείξει τη θετική επίδραση της ταινίας, σημειώνει πως 

σε επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, που ακολούθησε την προβολή της ταινίας, τα παιδιά 

«ήταν πολύ περίεργα και είχαν πολύ όρεξη να ΔΡΑΣΟΥΝ και να μάθουν», ενώ απέκτησαν μέτρο 

σύγκρισης.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Σχετικά με τη Διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet, διαπιστώνουμε πως η προβολή της ταινίας 

«Σκασιαρχείο» συμβάλλει θετικά σε αυτό, ενώ ευαισθητοποιεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και 

τους ίδιους τους μαθητές, φέρνοντας τους σε μια πρώτη προσέγγιση με τις καινοτόμες τεχνικές που 

χρησιμοποιεί, και δίνοντας τους έναυσμα για περισσότερη δράση από πλευράς των μαθητών, μέσω 

της ενεργοποίησης των ενδιαφερόντων τους.  

 

Β. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. ΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET  

   

  Πριν αρχίσουμε την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, θεωρούμε σημαντικό να θυμηθούμε 

τους λόγους ενδιαφέροντος τους στην Παιδαγωγική Freinet.  

 

Έτσι, η εκπαιδευτικός 1, καθηγήτρια πληροφορικής, δουλεύει στο σχολείο της την εφημερίδα και 

ερευνητικές εργασίες (project). Οι λόγοι για τους οποίους δέχτηκε να συμμετέχει στην έρευνα μας, 

σχετίζονται καταρχάς με το γεγονός πως «αναζητώντας μαθητοκεντρικές και ομαδοκεντρικές μεθόδους 

διδασκαλίας», ήλθε σε επαφή με το Σχολείο του Λαού. Ως υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων και 

προγραμμάτων αγωγής υγείας σταδιοδρομίας, ανακάλυψε στη εκπαιδευτική πρόταση του Freinet, τον 
τρόπο «να ενεργοποιήσει κάθε μαθητή της τάξης ή της ομάδας ενός προγράμματος, ώστε να συμμετέχει με 

αυτοδιάθεση», ενώ η συμμετοχή της στην έρευνα βοήθησε να εντρυφήσει ακόμη περισσότερο «στο 

γοητευτικό κόσμο του Σχολείου του Λαού, όπου η μάθηση είναι ένα παιχνίδι, όπως οφείλει να είναι και η 

ζωή. » Αυτά που της έκαναν εντύπωση στην Παιδαγωγική Freinet, είναι η εν δυνάμει εικόνα της ως 

«παιδαγωγική της συνεργασίας», οι έννοιες «δοκιμή και λάθος» (ψηλαφητή διερεύνηση), η σημασία της 

«φυσικής μέθοδου» στη μάθηση, η «προώθηση της δημοκρατικής συμπεριφοράς του ατόμου», και η 

«ενεργοποίηση των κέντρων ενδιαφέροντος των μαθητών».  

 

 

 

Η εκπαιδευτικός 2, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών, γνώρισε το Freinet, μέσω της 

άτυπης παιδαγωγικής ομάδας «Το σκασιαρχείο Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της 

κοινότητας», και βρήκε ενδιαφέρον το έργο της, καθώς δουλεύει τις ερευνητικές εργασίες (project), 

ενώ καθώς διδάσκει κοινωνιολογία επίσης την ενδιαφέρει το άνοιγμα «της παιδαγωγικής αυτής στην 

κοινότητα». Αν και «στον 21ο αιώνα είναι άπειρες οι πηγές και οι εμπνεύσεις», και δεν συμφωνεί «με την 

υιοθέτηση ενός μόνο δρόμου», τα ερωτήματα της «επέτρεψαν να δώσει την άποψη της με βάση την 

εμπειρία της».  
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Η εκπαιδευτικός 3 είναι από τους ανθρώπους που δημιούργησαν την άτυπη παιδαγωγική ομάδα «Το 

σκασιαρχείο- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας». Η ίδια είναι καθηγήτρια 

γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό, αλλά και σύμβουλος ΕΑΠ, και δουλεύει με συγκεκριμένες τεχνικές 

Freinet, όπως η σχολική εφημερίδα, η αλληλογραφία (παραδοσιακή και μέσω Skype) και οι δια-

σχολικές ανταλλαγές, τα μικρά βιβλία και οι ζωγραφηγήσεις (ψηφιακή αφήγηση). Ερχόμενη σε 

επαφή με τον Γάλλο καθηγητή πανεπιστημίου και μέλος του ICEM, Denis Morin, ο οποίος δουλεύει 

άτυπα την Παιδαγωγική Freinet στο πανεπιστήμιο με του φοιτητές του που κάνουν διερευνητική 

μάθηση και σχέδια εργασίας, γνώρισε τη παιδαγωγική αυτή και θέλησε να την εφαρμόσει. Βασικό 

της κίνητρο είναι να «να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον, να δίνεται κίνητρο στους μαθητές για τη 

μάθηση και να επικοινωνούν σε πιο θετικό περιβάλλον και σε πλαίσιο συνεργασίας». Επίσης, καθώς 

διδάσκει ξένη γλώσσα, ψάχνει προσπαθεί να εφαρμόζει πρακτικές που δημιουργούν «συνθήκες 

αυθεντικού περιβάλλοντος επικοινωνίας».  

Η Παιδαγωγική Freinet με τις τεχνικές της προάγει την επικοινωνία τόσο μέσα όσο κι έξω από την 

τάξη. Αυτό που βρίσκει σημαντικό στην παιδαγωγική αυτή, είναι «πως ξεκινάς με την ελεύθερη 

έκφραση, δηλαδή με θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια τα παιδιά, έρχεσαι πιο κοντά σαν εκπαιδευτικός σε 

αυτά και σέβεσαι την ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε παιδιού», ενώ «με αυτό τον τρόπο 

αναπτύσσονται και οι ιδιαίτερες ικανότητες του» αλλά και ποικίλες δεξιότητες. Επίσης, θα ήθελε «να 

αλλάξουν τα παιδιά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη γνώση, τη ζωή και τη μόρφωση, ως εργαλεία για 

να πάνε παρά πέρα και να αναπτυχθούν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν δημοκρατικές σχέσεις» και 
αυτό είναι εφικτό μέσα από την παιδαγωγική αυτή. Τέλος, θεωρεί πως «ταιριάζει στη προσωπικότητα» 

της, ενώ αν δεχτούμε «πως το σχολείο πάσχει, το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε κάτι για 

αυτό», να βρούμε μια διέξοδο που να έχει και απήχηση στα παιδιά αλλά και να τα ευαισθητοποιεί 

πολιτισμικά και γλωσσικά δίνοντας τους κίνητρο για μάθηση. Αυτά που της έκαναν εντύπωση στην 

Παιδαγωγική Freinet είναι «η κατάργηση του μαθήματος ex cathedra», οι έννοιες «δοκιμή και 

λάθος», η σύζευξη «παιχνίδι-εργασία» και η δυνατότητα «ελεύθερης επιλογής» που δίνεται στους 

μαθητές.  

 

Η εκπαιδευτικός 4 είναι δασκάλα, και ως «κόρη εργάτη από το χωριό» βρήκε τόσο στο Freinet όσο και 

σε άλλους παιδαγωγούς αυτό ένιωθε ως μαθήτρια και δεν μπορούσα να εκφράσει «ότι το σχολείο ήταν 

ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός που σκοπό του είχε να αναπαραγάγει την κυρίαρχη ιδεολογία». Έτσι 
έγινε δασκάλα η ίδια οραματιζόμενη «μια εκπαίδευση για όλους, μια εκπαίδευση που θα μπορούσε να 

είναι και δημιουργική». Την αξία των Πρακτικών Freinet την συνειδητοποίησε με το χρόνο,όταν 

έβλεπε «τεχνικές που είχε προτείνει να βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της τάξης : Εφημερίδα 

Τοίχου, Πειραματικό Ψηλάφισμα, Δημιουργική (ελεύθερη) Γραφή». Αν και πάντα διατηρούσε την 

απορία «γιατί ενώ οι Τεχνικές Freinet έχουν εφαρμογή σε πάρα πολλά παιδαγωγικά συστήματα και 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνά», ωστόσο στην Ελλάδα τουλάχιστον, «γνωρίζουν για αυτόν 

ελάχιστοι», ενώ «η φράση του είμαστε το κίνημα που μετακινεί τις γραμμές, η ανάγκη δηλαδή του 

ανοικτού χαρακτήρα του κινήματος, και κατ’ επέκταση των παιδαγωγικών μεθόδων, η καλλιέργεια 

πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, η ανάδειξη της εμπειρίας ως πηγή μάθησης, η σχολική 

εργασία που μετατρέπεται σε δημιουργική επίτευξη στόχου καθιστούν την μέθοδο του πιο επίκαιρη από 

ποτέ». Αυτά που της έκαναν εντύπωση στην Παιδαγωγική Freinet, είναι η έννοια «πολίτης-

μαθητής», ο «μαθητοκεντρισμός» της,, η «συλλογικότητα των κανόνων», η «ποικιλία των ρόλων 

του δασκάλου» (συμβοηθός, ανατροφοδότης, συδημιουργός,), καθώς και ο ρόλος του ως «δάσκαλος- 

εξισορροπιστής».  

 

 

Η εκπαιδευτικός 5, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, θεωρεί πως «είναι προσαρμόσιμη κυρίως στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς δημιουργεί καλύτερο παιδαγωγικό κλίμα, ενώ συντελεί στην ανάδειξη 

των ταλέντων και των κλίσεων των μαθητών!» Από τις τεχνικές χρησιμοποιεί τη σχολική εφημερίδα 

και την αλληλογραφία, ενώ όπως και η εκπαιδευτικός 3 εφαρμόζει συχνά και τα μικρά βιβλία.  
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Η εκπαιδευτικός 6, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, γνώρισε τη σκέψη του Freinet πρόσφατα λόγω της 

προβολής της ταινίας «Σκασιαρχείο» ενώ αναζήτησε και διάβασε το Σχολείο του Λαού και τις 30 

Σταθερές και συνειδητοποίησε ότι «όποιος εκπαιδευτικός προσπαθεί να κάνει τα παιδιά να φτάσουν 

μόνα τους στη γνώση, εφαρμόζοντας δημιουργικές και καινοτόμες πρακτικές, γνωρίζει ήδη τον Freinet 

ακόμη κι αν δεν έχει ακούσει ποτέ ούτε το όνομά του». «Νέα» στην Παιδαγωγική Freinet πιστεύει ότι 

«όποιος θέλει να λέγεται εκπαιδευτικός συμφωνεί με το ότι το παιδί μαθαίνει μέσα από την εμπειρία», 
ενώ προσπαθεί συνεχώς να φέρνει «τα παιδιά σε επαφή με αυθεντικό περιβάλλον, με αλληλογραφία, με 
την εφημερίδα, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές, με προβολή βίντεο και με τραγούδια γαλλικά». Μέσω των 

τεχνικών Freinet, πιστεύει πως μπορούμε «να ωθήσουμε τα παιδιά στον να μαθαίνουν και να 

ψηλαφίζουν μόνα τους τον κόσμο, να μην περιμένουν πάντα κάποιος να τους δώσει την πληροφορία 

έτοιμη. Να αποκτήσουν, δηλαδή, την πολυπόθητη κριτική σκέψη». Επιθυμεί να καταφέρει να τις 

εφαρμόσει στην πράξη.  

 

Ο εκπαιδευτικός 7 έχει κάνει εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με το Γάλλο παιδαγωγό. 

Εφαρμόζοντας στην πράξη την παιδαγωγική Freinet έχει προχωρήσει μαζί με τους μαθητές του στη 

σύνταξη και έκδοση σχολικών εντύπων: σχολικό περιοδικό, σχολική εφημερίδα, αναγνωστικό. Το 

βασικό τρίπτυχο πάνω στο οποίο εργάζεται είναι τάξη, αυλή, κοινότητα: «Το ανοιχτό σχολείο 

σημαίνει πρωτίστως τάξη, αυλή, κοινότητα, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιούνται με βάση αυτό το τρίπτυχο. 

» Θεωρεί επίσης πως «το σχολείο της κοινότητας, το τυπογραφείο και η πολιτειότητα είναι έννοιες 

αλληλένδετες. » Όσον αφορά την εφημερίδα που δουλεύει με τα παιδιά με βάση την Παιδαγωγική 

Freinet αυτή «ουσιαστικά αποτυπώνει τις διαδρομές και τη φαντασιακή θέσπιση της κοινότητας». Αυτό 

που εφαρμόζει με αφορμή τις τεχνικές Freinet είναι ένας συνδυασμός κριτικής παιδαγωγικής (ώστε 

το παιδί να αποκτήσει κριτική σκέψη), θεσμικής παιδαγωγικής (δηλαδή κριτική των θεσμών) και 

αντι-οιδιποδιακής παιδαγωγικής (αυξάνει τις ροές και μειώνει τις «τομές», κατά τους Deleuze, 

Guatari, δηλαδή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κυκλοφορία των παιδιών εκτός σχολείου, δεδομένου 

πως το σχολείο στο συντηρητικό του ρόλο έκοβε τα παιδιά σε οτιδήποτε πήγαιναν να κάνουν, και αυτό 

το «κόψιμο», αυτή η «τομή» είναι που θα πρέπει να μετακινηθεί). Τον ενδιαφέρει η έννοια της 

πολιτειότητας την οποία αντιλαμβάνεται ως «συλλογικές δράσεις που αποτυπώνονται στην εφημερίδα», 

ενώ μέσα από την εφημερίδα, προτείνει «την πράξη σε μια ενότητα με τη θεωρία όπου τα παιδιά αυτό 

που καταγράφουν είναι η δράση» που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μαζί τους. Επίσης, με την έννοια 

σχολείο της κοινότητας εννοεί ένα υποστηρικτικό σχολείο, που «κάνει τη αυτοκριτική του και γνωρίζει 
τα όρια του», ενώ μέσα από το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και τις επισκέψεις των παιδιών 

σε εξωτερικούς χώρους θέλει αυτά «να συνδέσουν τις δομές με τις δημοκρατικές διαδικασίες», 

φτιάχνοντας μια ιστορικότητα στην σκέψη τους. , δηλαδή επιθυμεί το παιδί να είναι «ολόπλευρο ον 

μέσα στο χώρο και το χρόνο που απολαμβάνει και το παρόν». Όμως «όλα αυτά δε γίνονται 

εγκυκλοπαιδικά, αλλά βιωματικά», αφού «το τυπογραφείο και οι άλλες τεχνικές είναι ουσιαστικά μια 

παιδαγωγική της αφής, δεν είναι εικονικός πολιτισμός αλλά συσχετιζόμενα μέσα από μια διαδικασία 

βιώματος και αφής».  

 

Στο σημείο αυτό και πριν την εισαγωγή των υποθέσεων και την ανάλυση των απαντήσεων με βάση αυτές, 

θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα: 

Λόγοι ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet 
 Ταιριάζει στην 

προσωπικότητα 

μου  

Ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος 

μαθητών  

Αυθεντικό 

περιβάλλον 

μάθησης 

Προώθηση 

δημοκρατικών 

διαδικασιών 

Ανάπτυξη  

κριτικής  

σκέψης 

Εμπειρική 

μάθηση 

εκπαιδευτικός 1  √ √ √ √ √ 

εκπαιδευτικός 2  √  √ √ √ 

εκπαιδευτικός 3  √ √ √ √ √ √ 

εκπαιδευτικός 4  √ √  √ √ √ 

εκπαιδευτικός 5   √ √ √ √ √ 

εκπαιδευτικός 6  √ √  √ √ 

εκπαιδευτικός 7 √ √ √ √ √ √ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Από τον συνοπτικό αυτό πίνακα που θεωρήσαμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε και που βασίζεται 

συνολικά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε όλο το ερωτηματολόγιο, τα σημεία της Παιδαγωγικής 

Freinet που φαίνεται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις είναι αναμφίβολα η προώθηση 

των δημοκρατικών διαδικασιών, η εμπειρική μάθηση, η ενεργοποίηση των ενδιαφερόντων των 

μαθητών, όπως και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης.  

 

 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Η πρώτη υπόθεση εργασίας με βάση την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι η εξής: 

 Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν Εναλλακτική Παιδαγωγική κατά το πρότυπο της 
Παιδαγωγικής Freinet αποτελεσματικά, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Δημόσιας 
Εκπαίδευσης.  
 

Αυτό που μας ενδιαφέρει καταρχάς να εξετάσουμε, είναι ο όρος Εναλλακτική Παιδαγωγική κατά το 

πρότυπο Freinet. H επιλογή αυτού του όρου και όχι απλά Παιδαγωγική Freinet έγινε, δεδομένου ότι 

στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Θεσμοθετημένα Σχολεία Freinet, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία (βλ. Κεφ 

II), οπότε αναγκαστικά οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν εναλλακτικές τεχνικές ή πρακτικές είτε στα 

πλαίσια του κανονικού ωραρίου, παράλληλα με τη ύλη, είτε στην Ευέλικτη Ζώνη ή στα Ολοήμερα 

σχολεία, δηλαδή σε επιπλέον ώρες, όπου έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν και εκτός ύλης. Δεν γίνεται 

λόγος για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα Γαλλικά Σχολεία Freinet, αφού δεν υφίσταται στην 

Ελλάδα το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που να ευνοεί τη χρήση τους. Με τον όρο λοιπόν Εναλλακτική 

Παιδαγωγική κατά το πρότυπο Freinet, εννοούμε είτε τεχνικές Freinet που εφαρμόζονται όπως και στα 

Γαλλικά Σχολεία Freinet, από τις αντίστοιχες παιδαγωγικές ομάδες, είτε πρακτικές που βρίσκονται πολύ 

κοντά στο όλο πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet.  

Αυτές είναι που θα εξετάσουμε σε συνδυασμό όμως με τον όρο αποτελεσματικά, δηλαδή μας ενδιαφέρει 

να επισημάνουμε κατά πόσον επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία, έχουν επίσης 

απήχηση στα παιδιά, ενώ κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και τους δίνουν κίνητρο για μάθηση. Θα πρέπει 

μάλιστα να σημειωθεί, ότι η Παιδαγωγική Freinet, σε καμία περίπτωση δεν είναι δογματική, ακόμη κι 

αν επιμένει σε συγκεκριμένες τεχνικές ή πρακτικές που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό όμως με 

διασαφηνισμένες παιδαγωγικές αρχές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον Célestin Freinet στις 

30 Σταθερές του, και αφορούν τη γενικότερη στάση που οφείλουν να τηρούν οι εκπαιδευτικοί. 

Θελήσαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε επίσης και τις απαντήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών, που δείχνουν 

τη στάση με την οποία συνοδεύουν όσα εφαρμόζουν στην τάξη, πάντα, κατά το πρότυπο της 

Παιδαγωγικής Freinet.  

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε ταξινομήσει τις τεχνικές ή πρακτικές που εφαρμόζουν στην 

πράξη, με βάση το σύνολο των απαντήσεων τους. Προσπαθήσαμε με τον τρόπο αυτό να παρουσιάσουμε 

καταρχάς, μια συνοπτική θεώρηση των τεχνικών ή πρακτικών που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, ώστε ο αναγνώστης της εργασίας αυτής να μπορεί να 

εστιάσει στη συνέχεια στο πως πραγματώνεται η εφαρμογή τους στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, 

αντικείμενο της ανάλυσης που έπεται.  
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Σημ Ερευν Στα αποσπάσματα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που τεκμηριώνουν τη έρευνα 

μας σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας έχουμε συμπεριλάβει και παρουσιάσεις από τους ίδιους οι 

οποίες παρατίθενται στα παραρτήματα.  

 

α. Τεχνικές Freinet:  

1. Η Σχολική Εφημερίδα, εφαρμόζεται από την εκπαιδευτικό 1, την εκπαιδευτικό 3, την εκπαιδευτικό 5, 

και τον εκπαιδευτικό 7. Επειδή η πρακτική των σχολικών εφημερίδων υπάρχει σε πολλά σχολεία, αυτό που 

μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε είναι πως μέσα από τη συγκεκριμένη τεχνική προσεγγίζεται η Παιδαγωγική 

Freinet. Για τη εκπαιδευτικό 5 : 

«Η Σχολική Εφημερίδα είναι στη βάση της Παιδαγωγικής Freinet. » εκπ. 5 

 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό 7:  

«Η ιστορική καταγωγή της λειτουργίας της έντυπης δημοσιογραφίας στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εμπέδωση της σχολικής κουλτούρας 

έχει την γενεαλογία της στον Σελεστέν Φρενέ και στο τυπογραφείο του. Η μεθοδολογία του, η έκδοση 

σχολικής εφημερίδας, οι αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, η σχολική ζωή με τη μορφή της 

κοινότητας, η πολιτειότητα και η σχολική επιτυχία των παιδιών των εργατών ήταν κύρια θέματα στην 

ανάπτυξη της προβληματικής του – μια παιδαγωγική η οποία ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται σε 

δημόσια σχολεία της Γαλλίας. » εκπ. 7 

 

 

 

Πρακτικές και τεχνικές κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet που εφαρμόζονται στο ελληνικό 

δημόσιο σχολείο 

εκπαιδευτικός 1 σχολική εφημερίδα, διερευνητικές εργασίες- project, αυτοδιαχείριση, 

ομαδοσυνεργατική  

εκπαιδευτικός 2 διερευνητικές εργασίες -project, πολιτειότητα, εμπλουτισμός της μαθησιακής 

διαδικασίας παιγνιώδεις δραστηριότητες 

εκπαιδευτικός 3  σχολική αλληλογραφία, δια-σχολικές συνεργασίες, σχολική εφημερίδα, μικρά 

βιβλία (δημιουργίες των παιδιών), ψηφιακή αφήγηση, διερευνητικές εργασίες-

project, πειραματικό ψηλάφισμα, αλληλοδιδακτική, επιλεκτική χρήση σχολικού 

εγχειριδίου και εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, πολιτειότητα 

εκπαιδευτικός 4  εφημερίδα τοίχου, ελεύθερη δημιουργική γραφή, διερευνητικές εργασίες-project, 

πειραματικό ψηλάφισμα, αυτό-διόρθωση, αυτό-οργάνωση, αυτοδιαχείριση, 

εξατομικευμένη διδασκαλία, πολιτειότητα, αλληλοδιδακτική, δια-σχολικές 

συνεργασίες, επιλεκτική χρήση σχολικού εγχειριδίου και εμπλουτισμός της 

μαθησιακής διαδικασίας με παιγνιώδεις δραστηριότητες 

εκπαιδευτικός 5  σχολική αλληλογραφία, δια-σχολικές συνεργασίες, σχολική εφημερίδα, μικρά 

βιβλία  

εκπαιδευτικός 6 αν και δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές, προσπαθεί να φέρνει τα παιδιά σε 

επαφή με αυθεντικό περιβάλλον και να πειραματίζεται με την αλληλογραφία, με την 

εφημερίδα, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές, με προβολή βίντεο και με τραγούδια στην 

ξένη γλώσσα  

εκπαιδευτικός 7 σχολική εφημερίδα–σχολικά έντυπα, συνεταιριστική οργάνωση, πολιτειότητα-

δράσεις σχετικά με τα Δικαιώματα του παιδιού, ελεύθερη δημιουργική γραφή και 

δημιουργία Αναγνωστικού-Ανθολόγιου  
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Μάλιστα, αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη πρακτική που εφαρμόζει εκείνος, από τη συνηθισμένη 

σχολική εφημερίδα, είναι το κριτήριο με το οποίο γίνεται. Για τον ίδιο η εφημερίδα σημαίνει κάτι πολύ 

περισσότερο: 

«Η αντίθεση μου με τη συνήθης σχολική εφημερίδα είναι ότι είναι ενδοσχολική, ότι το κριτήριο της 

αφορά την τάξη και μόνο, ενώ τα θέματα της αφορούν μόνο όσα αποτυπώνουν τα παιδιά, μιμούμενα 

όμως τους μεγάλους. Η εφημερίδα δεν είναι ενδοσχολική με κριτήριο τάξης μόνο. Η εφημερίδα 

ουσιαστικά αποτυπώνει τις διαδρομές και τη φαντασιακή θέσμιση της κοινότητας. Το παιδί 
καταλαβαίνει ότι η κοινότητα είναι πιο μεγάλη από το σχολείο του, ενώ μετακινεί τα σύνορα του 

σχολείου σε πιο πολλές διαστάσεις, ώστε (το παιδί) να έχει πιο πολλούς χώρους μέσα στο μυαλό του. 

»εκπ. 7 

 

Για τον εκπαιδευτικό 7, η εφημερίδα συνδέεται άμεσα με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα ενώ 

υπεισέρχεται και το στοιχείο της δράσης: 

«Ουσιαστικά, μέσα από την εφημερίδα, προτείνουμε την πράξη σε μια ενότητα με τη θεωρία όπου τα 

παιδιά αυτό που καταγράφουν είναι η δράση που κάνουμε μαζί τους. Δηλαδή υπάρχει μια δράση, και 

αυτή είναι που μπορεί να καταγραφεί» εκπ. 7 

 

Αντίστοιχα, ένας από τους στόχους της εφημερίδας σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 1, είναι η  

«ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε κοινωνικά θέματα και η δημιουργία μιας γέφυρας σύνδεσης 

του σχολείου με την τοπική κοινωνία». εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που προσεγγίζει την Παιδαγωγική Freinet είναι η σύνδεση του σχολείου μέσω 

της εφημερίδας με την τοπική κοινωνία, την κοινότητα. Είναι το άνοιγμα του παιδιού σε αυτή 

ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια του σχολικού «μικρόκοσμου». Για την εκπαιδευτικό 5:  

«Επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζονται και, κυρίως, τους δίνει την ευκαιρία να ανοιχτούν στον κόσμο 

και να κοινωνικοποιηθούν. » εκπ. 5 

 

Αντίστοιχα για την εκπαιδευτικό 3, οι μαθητές επικοινωνούν με εξωσχολικά πρόσωπα: 

«επικοινωνούν με τον έξω κόσμο (συνεντεύξεις ), και, άρα, δεν μένουν πια εγκλωβισμένοι στο χώρο 

της τάξης. Διαδίδουν τη δουλειά τους, ανοίγονται στην κοινότητα του σχολείου και της πόλης και 

στην κοινότητα των ανθρώπων που διαβάζουν την εφημερίδα. » εκπ. 3 

 

Η επικοινωνία όμως υπάρχει και μεταξύ των μαθητών αφού σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3: 

«Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται για τη συγγραφή ομαδικών άρθρων και για 

την έκδοση της. Δεν κλείνονται στον εαυτό τους, κοινωνικοποιούνται μέσα στην κοινότητα της 

τάξης». εκπ. 3 

 

Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους και συγκεκριμένα η 

συνεργασία, βασικό στοιχείο της Παιδαγωγικής Freinet, όπως και η οργάνωση των καθηκόντων. 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3: 

 

 



225 
 

 

«Η Σxολική Εφημερίδα, είναι πάντα προϊόν συνεργασίας, αφού σε αυτήν παρουσιάζονται πολλά 

άρθρα σε ένα κοινό προϊόν. Για την επιλογή των άρθρων, των παιχνιδιών, των εικόνων και των 

φωτογραφιών που θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα, συνεδριάζει το συμβούλιο έκδοσης και λαμβάνει 

αποφάσεις. Σε αυτό, υπάρχουν υπεύθυνοι για την παρουσίαση των θεμάτων, την επιλογή του βασικού 
θέματος, τη διόρθωση των κειμένων, τη σύνταξη ύλης, τη συλλογή άρθρων κτλ. Πολλά άρθρα 

ετοιμάζονται επίσης συλλογικά» εκπ 3 

 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός 7 τονίζει την κοινή συλλογική δράση κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της 

εφημερίδας: 

«Εφημερίδα και περιοδικό μαζί σημαίνει φύλλο που ετοιμάζεται για να βγει σε μια μέρα και περιέχει 

τόσο ειδήσεις (και σχόλια) όσο και στοιχεία μιας προγραμματισμένης συλλογικής δράσης που 

προηγήθηκε και εγγράφεται… Η μεθοδολογία έκδοσης του σχολικού εντύπου έχει στοιχεία 

κατασκευής, συμμετοχικής παρατήρησης, συλλογικής δράσης, συναντήσεων με στόχο τη 

δημιουργία του πνεύματος της κοινότητας και δημοσιογραφικού λόγου…. . Κοινωνικά συμβόλαια, 

όρια, επίλυση συγκρούσεων, σχέση μέσου και σκοπού, διαχείριση συναισθημάτων, απώλεια, 

δυναμική ομάδων, μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, 

να μερικά από τα κοινά αυτά θέματα με άλλα projects που κάνουμε στα σχολεία μας. » εκπ. 7 

 

Για την εκπαιδευτικό 3, η διαδικασία προετοιμασίας της εντάσσεται στο γενικότερο δημοκρατικό 

πνεύμα του σχολείου: 

«Η Σχολική Εφημερίδα (η συνεργασία και η λήψη αποφάσεων για την έκδοση της ) εντάσσεται στη 

συνεργατική ζωής της τάξης η οποία αντικατοπτρίζει το δημοκρατικό πνεύμα του σχολείου. Η 

πολυμορφία των θεμάτων και τα είδη των κειμένων και μηνυμάτων που φιλοξενεί η εφημερίδα 

αντικατοπτρίζει αυτή την αρχή. Είναι σαφές ότι κάθε γνώμη γίνεται σεβαστή. » εκπ. 3 

 

Η ίδια υπογραμμίζει πως: 

«κάθε μαθητής συμμετέχει ανάλογα με τις δυνατότητές και τα ενδιαφέροντά του» εκπ. 3 

 

Φροντίζει μάλιστα να ανακυκλώνει τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα παιδιά: 

«Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται να 

ανακυκλώνουμε τους ρόλους. Για παράδειγμα, στην εφημερίδα, ακόμη και αυτούς, που μάθαιναν να 

τυπώνουν και τους άρεσε πολύ αυτό, την επόμενη μέρα τους ζητούσα να κάνουν κάτι άλλο, ενώ αυτό που 

είχαν μάθει το μεταλαμπαδεύανε στους επόμενους. Με άλλα λόγια αλλάζανε αρμοδιότητες, ώστε όλοι 

να περάσουν από όλους τους ρόλους. Δεν πρέπει να υπάρχει κατακερματισμός στις δεξιότητες που 

αναπτύσσουν τα παιδιά, ενώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ως εκπαιδευτικοί προσδοκίες από όλα 

τα παιδιά, αλλά και να μην τα ορίζουμε σε προκαθορισμένους ρόλους. » εκπ. 3 

 

Επίσης, για την εκπαιδευτικό 3, η εφημερίδα αποτελεί πραγματική περίσταση επικοινωνίας: 

«Η εφημερίδα αποτελεί μια πραγματική περίσταση επικοινωνίας, γιατί οι μαθητές γράφουν για να 

διαβαστούν. » εκπ. 3 

 

Σε σχέση ακόμη, με τη γλωσσική ανάπτυξη επισημαίνει: 
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«Όσον αφορά τις συνεντεύξεις που φιλοξενούνται, οι μαθητές θέτουν ποικίλες ερωτήσεις τις οποίες 

διαλέγουν οι ίδιοι. Για τις ανάγκες της συνέντευξης (διά-δραση, ερωτήσεις, αποδελτίωση των 

απαντήσεων), οι μαθητές δουλεύουν γλωσσικά φαινόμενα (ερωτηματική μορφή πρότασης, ερωτηματικά 

μόρια, ρηματικές μορφές ενεστώτα), καθώς και φαινόμενα κοινωνιο-γλωσσολογικά (χρήση του 
πληθυντικού ευγενείας, θετική στάση). » εκπ. 3  

 

Για την εκπαιδευτικό 5, η χρησιμότητα της είναι πολλαπλή για την εκδίπλωση της προσωπικότητας του 

παιδιού, κυρίως μέσω της ελεύθερης έκφρασης: 

«Η ελεύθερη έκφραση υλοποιείται με τη δημιουργία Σχολικής Εφημερίδας. Τα παιδιά αποφασίζουν 

ελεύθερα τόσο το θέμα τους όσο και τα κειμενικά είδη που θα εντάξουν στη Σχολική Εφημερίδα…. Η 

σύνταξη Σχολικής Εφημερίδας κινητοποιεί διαφορετικά είδη νοημοσύνης και αναδεικνύει τα ταλέντα 

και τη δημιουργικότητα των παιδιών. » εκπ. 5 

 

Για την εκπαιδευτικό 1, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης: 

«Το πρόγραμμα της εφημερίδας αποσκοπεί στην ενίσχυση του προβληματισμού των μαθητών σε θέματα 
που αφορούν την κοινωνία μας, τη ζωή, την εφηβεία και ό,τι απασχολεί τον έφηβο και στην ικανότητα 

των μαθητών να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη άποψη για τα θέματα που καταπιάνονται. Εστιάζουμε 

στην ανάπτυξη της ικανότητας διατύπωσης της γνώμης των μαθητών ακόμη κι όταν αυτή εναντιώνεται 

στο σύνολο, συνοδευόμενη με τις κατάλληλες τεκμηριώσεις. Στοχεύουμε στην καταπολέμηση της 

παραπληροφόρησης, με το να μάθουμε πώς να αναζητάμε έγκυρες πληροφορίες και γνώσεις, από 

αξιόπιστες πηγές. Επιμένουμε στη σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων με σκοπό να δημιουργήσουμε μια 

ολοκληρωμένη άποψη για το κάθε θέμα. Για το σκοπό αυτό δουλεύουμε το κάθε θέμα με τη 

δημιουργία ερωτηματολογίων και επεξεργασία τους, με συνεντεύξεις από ειδικούς σε διάφορα 

θέματα, συνεντεύξεις από επαγγελματίες, αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες πηγές (Διαδίκτυο, 

Εγκυκλοπαίδειες, Έντυπος τύπος, κ. α. ), συζήτηση με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον στο μέτρο του 

δυνατού. Οι μαθητές μαθαίνουν να υπερασπίζονται δημόσια και επώνυμα την άποψή τους με 

επιχειρήματα που αποκτούν με έρευνα πάνω στο θέμα, το οποίο ελεύθερα επιλέγουν οι ίδιοι, ως 
μικροί δημοσιογράφοι. » εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Στους στόχους της συγκαταλέγει: 

«την αύξηση της ικανότητας των μαθητών να προσεγγίζουν σφαιρικά ένα θέμα και τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης άποψης πάνω σ’ αυτό όπως και να μάθουν οι μαθητές να λειτουργούν ομαδικά, αλλά 

και την αξιοποίηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους όπως φωτογραφία, δημιουργία σκίτσων, συγγραφή 

ποιημάτων». εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Μάλιστα, πολλές φορές δίνει την ευκαιρία να καλλιεργηθούν και να αναδειχτούν ιδιαίτερα ταλέντα:  

«Επισημαίνουμε πως με αφορμή την σχολική μας εφημερίδα το 2008 ένας μαθητής του σχολείου μας, ο 

Κυριάκος Καραγκούνης, που έτρεφε αγάπη στη φωτογραφία συμμετείχε με ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ. 

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της δουλειάς του πήρε μέρος και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Φωτογραφίας "Αντιθέσεις" που διοργάνωσε τότε η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή. Η φωτογραφία της 

συμμετοχής του μαθητή κρίθηκε ως μία από τις 10 καλύτερες και βραβεύτηκε σε εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η συμμετοχή του μαθητή στην σχολική εφημερίδα ήταν ο προθάλαμος 

για να εκθέσει τη δουλειά του δημόσια. » εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Επίσης, πιστεύει πως είναι σημαντικό να αναπτύξουν τα παιδιά «δημοσιογραφικό ένστικτο»: 
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«Ο πρώτος λόγος που αποφάσισα να προτείνω την Σχολική Εφημερίδα, στους μαθητές, είναι διότι 

πίστεψα πως θα τους αναπτύξει το «δημοσιογραφικό» ένστικτο. Αυτό σημαίνει, πως θα μάθουν να 

έχουν τις αισθήσεις τους σε εγρήγορση και θα καταγράφουν μέσα τους αφορμές προς συζήτηση και 

προβληματισμό. Θα μάθουν να εκφράζουν τη γνώμη τους επώνυμα χωρίς φόβο και πάθος. Θα 

μάθουν την αξία της έρευνας με σκοπό ν’ αποκτήσουν σφαιρική οπτική των θεμάτων, πολεμώντας 

στερεότυπα ή και προκαταλήψεις, που η κοινωνία προωθεί για ορισμένα θέματα ζωής. » εκπ. 1 

 

Αντίστοιχα ο εκπαιδευτικός 7 σημειώνει:  

«Κάνουμε επιτόπια παρατήρηση και συμμετοχική παρατήρηση για το ρεπορτάζ. Όπως 

αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ως φορείς γνώσεις, με βιόκοσμο, έτσι αντιμετωπίζουμε και την ανθρώπινη 

επαφή: ως πηγή γνώσης. » εκπ. 7 

 

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός 3 τονίζει και μια άλλη παράμετρο, αυτή της ηθικής ικανοποίησης των παιδιών 

για κάτι που δημιούργησαν και καταφέρνουν να επικοινωνήσουν:  

«Όταν τα παιδιά τύπωναν την εφημερίδα και μετά την πουλούσαν, ένιωθα, ότι αυτό αποτελεί μια 

σπουδαία εμπειρία και πολύ σημαντική στιγμή γι αυτά. Παρατηρούσα, μάλιστα, την έκφραση στα 

πρόσωπα τους, καθώς η εφημερίδα εξαντλείτο αμέσως. » εκπ. 3 

 

Υπογραμμίζει μάλιστα, ότι τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, κάτι που είναι πολύ κοντά στις 

Τεχνικές Ζωής που εφαρμόζονται στην Παιδαγωγική Freinet: 

«Αυτό μοιάζει πολύ με το γνωστό savoir- faire. Θα αναφέρω σχετικά με αυτό, ένα γράμμα που έγραψε 

η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας, μια κανονική επιστολή, προς τα άλλα σχολεία: Αγαπητοί 

μας αναγνώστες, σας στέλνουμε την εφημερίδα μας, ελπίζουμε να σας αρέσει …. . περιμένουμε τα νέα 

σας. Αυτή είναι μια χρήσιμη δεξιότητα, κατά τη γνώμη μου, το να μπορείς δηλαδή, να επικοινωνήσεις 

για να αποκτήσεις ανταποκριτές. Μάλιστα, γράψανε χειρόγραφα το όνομα του αποστολέα και του 

παραλήπτη κλπ. Οπότε, το ότι έχουν μάθει να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, είναι μια σημαντική 

κοινωνική δεξιότητα αφού είναι στη ζωή μας οι νέες τεχνολογίες. » εκπ. 3 

 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός 7 στο άρθρο του «Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το 

παράδειγμα του σχολικού εντύπου «Οι φιλίες των παιδιών», που συμπεριλαμβάνεται στη συνέντευξη του, 

υπογραμμίζει το ντελεζικό και φιλοσοφικό «γίγνεσθαι», βασικό στοιχείο της « αντι-οιδιπόδιας » 

παιδαγωγικής που εφαρμόζει (σε συνδυασμό με τις τεχνικές Freinet) και που συντελεί στην «ολόπλευρη 

ανάπτυξη» του παιδιού: 

«Διακινούμε το έντυπο με βάση την λογική του πολλαπλασιαστή. Το κάθε παιδί καθίσταται 

αντιπρόσωπος του εντύπου. Το έντυπο καταλήγει με την επίβλεψη των παιδιών στα μανταλάκια να 

απλωθεί όπως γίνεται με τις εφημερίδες, σε σημαία διανομής και σε σταθερό σημείο όπου τα παιδιά 

διαλέγονται με τους/ τις αναγνώστες/ στριες για το περιεχόμενο αυτών που έγραψαν. Το έντυπο 
παίρνει στο σχολείο διαστάσεις καθολικής επικοινωνίας και βρίσκεται στα χείλη των παιδιών. 

Μοιράζεται σε πρόσωπα και φορείς που τα παιδιά συνεργάστηκαν μαζί τους. Η «πραγματικότητα» 

στα κείμενα είναι εξ’ ορισμού πολιτική. Διασταυρώνεται μεταξύ συμβολικού και πραγματικού και 

παράγεται η αλήθεια. Για την δημοσιογραφία είναι μια σημαντική στιγμή γιατί παράγεται το 

αξιερώτητο και το σημαίνον. Τα παιδιά αισθάνονται να συμπίπτει το μέσα τους με το έξω τους και 

έτσι να μειώνεται η απόσταση μεταξύ της γραφής και της πραγματικότητας – η οποία αδικεί την 

γραφή σε σημείο να λέει κάποιος: «τι νόημα έχει να γράψω;».  

Αναπτύσσουμε το ντελεζικό και φιλοσοφικό «γίγνεσθαι»ι: «γίνομαι δημοσιογράφος», γίνομαι 

ποιητής, γίνομαι παραμυθάς γίνομαι… Αυτή η μεθοδολογική προοπτική παράγει υποκειμενικότητα 

και μετάβαση από την παιδική ηλικία. Αξιώνουμε κατασκευή παιδικής ηλικίας μέσα από δύσκολα 

θέματα όπως η έκθεση του εαυτού, το ιδιωτικό και το δημόσιο, το αγαθό και το δικαίωμα, το δωρεάν 

και το εμπορεύσιμο» εκπ. 7 
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Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η Σχολική Εφημερίδα, η οποία δουλεύεται κατά το 

πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, συμβάλλει αποτελεσματικά στα εξής: 

 άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και σύνδεση με την τοπική κοινωνία 

 επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

 κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

 ενίσχυση του δημοκρατικού πνεύματος του σχολείου μέσα από τις συλλογικές 

δράσεις και την ομαδική εργασία 

 κοινωνική, πολιτισμική και γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών 

 ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα 

 ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δυνατότητας τεκμηρίωσης προσωπικών απόψεων 

 δημιουργία «δημοσιογραφικού ενστίκτου» και ανακαλυπτική μάθηση  

 χρήση διαφόρων πηγών για αναζήτηση πληροφοριών  

 κινητοποίηση διαφορετικών ειδών νοημοσύνης 

 ανάδειξη και αξιοποίηση ιδιαίτερων ταλέντων και δεξιοτήτων 

 διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης για διάφορα θέματα  

 ηθική ικανοποίηση και αίσθηση δημιουργικότητς 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Η πρακτική της Σχολικής Εφημερίδας κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, συντελώντας στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων.  

 

Σημ Ερευν Στα παραρτήματα υπάρχουν επίσημες παρουσιάσεις της εκπαιδευτικού 3 για τη σχολική 

εφημερίδα από την ημερίδα που έγινε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-ifa από το Σύνδεσμο 

Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (APF), ειδική παρουσίαση της εκπαιδευτικού 1 ειδικά για τη 

διπλωματική αυτή εργασία, καθώς και δείγμα από τη σχολική εφημερίδα «Οι φιλίες των παιδιών» 

(αλλά και από το ομώνυμο αναγνωστικό ), που επιμελείται ο εκπαιδευτικός 7.  

 

2. Η Σχολική Αλληλογραφία, εφαρμόζεται από την εκπαιδευτικό 3 και τη εκπαιδευτικό 5, δηλαδή με 

βάση το δείγμα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, κυρίως από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένη 

γλώσσα. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 5:  

«Η Σχολική Αλληλογραφία είναι μια από τις πλέον δημοφιλείς και διαδεδομένες πρακτικές στα 

σχολεία που εφαρμόζουν την Παιδαγωγική Freinet. Αφορά τη δημιουργία διασχολικού δικτύου 

επικοινωνίας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εκφράζονται σε διάφορα θέματα και να έχουν ισχυρό 

κίνητρο για να γράψουν. » εκπ. 5 

 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3: 

«Πρόκειται για μια Τεχνική καθαρά Freinet, διότι φυσικά υπάρχει η Σχολική Αλληλογραφία ενώ 

χρησιμοποιούμε και τις Νέες Τεχνολογίες… Η αλληλογραφία γίνεται στη γαλλική γλώσσα, με άλλες 

τάξεις γαλλικών, ενώ υπάρχει αυθεντική περίσταση επικοινωνίας και δεν πρόκειται για 

προσομοίωση. Είναι κάτι που συνηθίζεται στις τάξεις FLE. » εκπ. 3 

 

H Σχολική Αλληλογραφία αφορά είτε την παραδοσιακή αλληλογραφία, είτε την ηλεκτρονική (μέσω 

skype), ενώ συμπεριλαμβάνει και τις Δια-σχολικές Ανταλλαγές. Η εκπαιδευτικός 3 εξηγεί: 
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«Η Σχολική Αλληλογραφία είναι πραγματικά κάτι το μαγικό είτε μέσω Skype είτε η τυπική 

παραδοσιακή αλληλογραφία, δηλαδή όταν έρχεται το γράμμα, και το ανοίγεις κατά κάποιο τρόπο 

ψηλαφητά. Έλαβα σήμερα μάλιστα, ένα γράμμα από την Πολωνία που δεν έχω ανοίξει ακόμη γιατί 

περιμένω να το ανοίξουμε μαζί με τα παιδιά. Όταν κάναμε την αλληλογραφία με την τάξη Γαλλικών από 

τη Ρουμανία τα παιδιά είχαν στείλει και αντικείμενα όπως κέρματα, βραχιολάκια για τα κοριτσάκια, 

ενώ τα παιδιά της τάξης μου στείλανε κι αυτά βραχιόλια, κέρματα, κάρτες, ενώ ένα κοριτσάκι έστειλε ένα 

κοχύλι (όπως συμπτωματικά και στην ταινία « Σκασιαρχείο») και έγραψε στην κάρτα της: «je t’envoie 
un coquillage pour écouter les sons de la mer et une branche d’olivier, qui est le symbole de la 

paix»(σου στέλνω ένα κοχύλι για να ακούσεις τους ήχους της θάλασσας και ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο της 

ειρήνης). Κατόπιν, εγώ σκέφτηκα σε κάθε γράμμα να βάζουν και από δύο μικρά κοχυλάκια. Έτσι, 

μάθανε πολλά για την περιοχή, στην οποία, βρίσκεται η άλλη τάξη, ενώ παρουσιάσανε και αυτά τη 

δική τους. » εκπ. 3  

 

Η Σχολική Αλληλογραφία γίνεται με τάξεις (συνήθως στο μάθημα της ξένης γλώσσας) διαφόρων 

σχολείων από πολλά μέρη της Ελλάδας όσο και με τάξεις σχολείων από διαφορετικές περιοχές της 

Ευρώπης. Η τεχνική ξεκίνησε από τον Célestin Freinet που στα πλαίσια του Συνεταιρισμού που είχε 

δημιουργήσει, οι μαθητές του έστελναν σε μαθητές από άλλες τάξεις (π.χ. την τάξη του συμπολεμιστή και 

συνάδελφου του Daniel, στο Finistère της Βρετάνης), κείμενα ή έντυπα που είχαν εκδώσει με τη μέθοδο 

του τυπογραφείου, κινηματογραφικά φιλμ που είχαν γυρίσει, στα οποία τα παιδιά παρουσιάζονταν ή 

παρουσίαζαν τα επαγγέλματα των γονιών τους, αλλά και αντικείμενα όπως π.χ. κοχύλια. Η εκπαιδευτικός 3 

ακολουθεί την ίδια τεχνική. Βέβαια, ο κινηματογράφος έχει αντικατασταθεί από το video και η επικοινωνία 

γίνεται μέσω διαδικτύου (skype), ενώ το διασχολικό δίκτυο αναπτύσσεται στα πλαίσια Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. Η εκπαιδευτικός 3 εξηγεί : 

«Πρόκειται για το Πρόγραμμα Ευρωπαικής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων -

στα αγγλικά- Virtual e-Class Community [https://sites. google. 
com/site/virtualeclasscommunity/home] –που μοιάζει με το E-twinning [http://www.etwinning. 

net/el/pub/index. htm], όμως αφορά μόνο διμερείς σχέσεις, ενώ απευθύνεται σε τάξεις ξένων γλωσσών 

στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ελληνικό εγχείρημα που ξεκίνησε από την 

καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ κυρία Δενδρινού και τη συνάδελφο Γαλλικής Φιλολογίας 

κυρία Σοφία Αργυροπούλου, από την Κατερίνη, η οποία και το έχει υλοποιήσει». εκπ. 3 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η τάξη της εκπαιδευτικού 3 επικοινωνεί με 2 τάξεις στη Ελλάδα και 

2 στην Ευρώπη. Πρόκειται για αυθεντική περίσταση επικοινωνίας. Συγκεκριμένα: 

«Φέτος, επικοινωνούμε με πολλές τάξεις γαλλικών με αυτή την τεχνική. Έτσι, επικοινωνούμε με μια τάξη 

στις Σέρρες (με την τάξη της εκπαιδευτικού 5), μία στη Νάουσα (με την τάξη της κυρίας Αργυροπούλου 

που το υλοποίησε αρχικά) και μια στην Πολωνία (Canadian school of Warsaw) με την οποία μιλάμε 

μέσω Skype. Η επικοινωνία με τα ελληνικά σχολεία γίνεται συχνά και στις 2 γλώσσες, δηλαδή και στα 
ελληνικά και στα γαλλικά ενώ με την Πολωνία στα γαλλικά. Τέλος, έχουμε επικοινωνία και με ένα 

σχολείο από τη Βρετάνη της Γαλλίας (όπως συμπτωματικά και στην ταινία «Σκασιαρχείο») 

συγκεκριμένα στο Quimper, για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Erasmus plus 

[http://ec. europa. eu/programmes/erasmus-plus/index_el. htm], που θα ξεκινήσει του χρόνου. Τα παιδιά 

ανυπομονούν να επικοινωνήσουν και με μαθητές από τη Γαλλία, δηλαδή με φυσικούς ομιλητές της 

γλώσσας. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αυθεντική περίσταση επικοινωνίας, τίθενται και συγκεκριμένοι 

διδακτικοί στόχοι όπως π.χ. να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις κλπ. » εκπ. 3 

 

Η τεχνική αυτή έχει απήχηση στα παιδιά που την περιμένουν με ανυπομονησία, ενώ τους δίνει την 

ευκαιρία τόσο να εξοικειωθούν στην ξένη γλώσσα όσο και να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να 

εκφραστούν: 
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«Επικοινωνούμε μέσω Skype μια φορά το μήνα, κάτι που τα παιδιά περιμένουν πως και πως. Μάλιστα, 

είχαμε κάνει ένα παιχνίδι μέσω Skype, με την τάξη από την Πολωνία, όπου μάθαιναν τα παιδιά να 

περιγράφουν τους εαυτούς τους: κάθε παιδάκι από την πολωνική τάξη, περνούσε μπροστά από την 

κάμερα και μας έλεγε το όνομα του, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά της ελληνικής τάξης, διάλεγαν ένα 

όνομα, το σημείωναν χωρίς να το αναφέρουν και το περιέγραφαν στους συμμαθητές του 

(χρησιμοποιώντας εκφράσεις και επίθετα που έχουμε μάθει στα γαλλικά) ώστε να καταλάβουν εκείνοι, 

ποιον έχουμε διαλέξει. Επίσης, όταν ήμουν στο πειραματικό σχολείο Λαυρίου-ένα σχολείο με 
καταπληκτική υποδομή, πριν δύο χρόνια που ξεκίνησα να δουλεύω με την τεχνική αυτή, 

επικοινωνούσαμε με ένα σχολείο από τη Ρουμανία. Ο δάσκαλος τους είχε βιντεοσκοπήσει αρχικά τα 

παιδιά να παρουσιάζονται και να μιλάνε για τα ενδιαφέροντα τους δείχνοντας και τα αντικείμενα που 

τους αρέσουν π.χ. είχε μπροστά του ένα παιδί τη συλλογή του από νομίσματα και έλεγε στα γαλλικά «moi, 

j’aime collectionner de la monnaie» (εμένα μου αρέσει να συλλέγω νομίσματα) κλπ. » εκπ 3 

 

Πολλές φορές η τεχνική της σχολικής αλληλογραφίας περικλείει δράσεις οι οποίες βραβεύονται. Η 

εκπαιδευτικός 3 εξηγεί: 

«Είχαμε πολύ συχνή επικοινωνία με το σχολείο από τη Ρουμανία μέσω Skype ενώ στις δράσεις μας, 

είχαμε θέσει ως θεματική τις Ανθρώπινες Αξίες π.χ. ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη. Να αναφέρω επίσης, 

ότι δείξαμε και στις δύο τάξεις τη γαλλική ταινία «Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι» («Nicostratos le 

pelican» -2011- https://www.youtube. com/watch?v=WpM6Xx8xw2w) και κατόπιν ανταλλάξαμε 
εργασίες που γράψαμε στα γαλλικά για αυτή, ενώ στην τάξη που δούλευα φτιάξαμε και δύο μεγάλα 

καλλιγράμματα (calligrammes) με τον πελεκάνο, για τα οποία λάβαμε το Βραβείο Αριστείας και 

Καινοτομίας από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υ. Ε. Π. όπως και Ομαδικό Βραβείο Αριστείας για 

το Virtual class community project: 

[https://sites. google. com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-demotiko-scholeio-lauriou--ecole-

racari-racari-dambovita]» εκπ 3 

 

Οι βραβεύσεις αυτές υπενθυμίζουν μια τεχνική που χρησιμοποιούσε ο Célestin Freinet, την τεχνική των 

«brevets», δηλαδή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ευσήμων, τα οποία δημιουργήθηκαν αντί 

εξετάσεων, για να επιβραβεύουν κάθε προσπάθεια των παιδιών και να ανεβαίνει έτσι η αυτοεκτίμηση και η 

αυτοπεποίθηση τους, στοιχεία βασικά κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, για την εκπαιδευτικό 3 η 

ίδια η τεχνική της αλληλογραφίας έχει απήχηση στα παιδιά, τα οποία συμμετέχουν με ενδιαφέρον, ενώ 

περιγράφει πως εφαρμόζεται η τεχνική αυτή στην πράξη: 

«Σήμερα λοιπόν, στο σχολείο, όπου δουλεύω στην Παιανία, ήμασταν στην αίθουσα γλωσσών, όπου 

πάντα κάνουμε μάθημα και είχαμε ενώσει τα θρανία μεταξύ τους. Στην τάξη ήμουν εγώ και δεκατέσσερα 

παιδιά ενώ πετύχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα συνεργασίας. Διαβάσαμε τα γράμματα που μας 

στείλανε από τις Σέρρες, μία από τις τάξεις με την οποία επικοινωνούμε με την Τεχνική Freinet της 

αλληλογραφίας. Κάθε παιδί διάλεξε ένα γράμμα και το διάβασε, ενώ επίσης επέλεξε ποιο θα κρατήσει 

για να απαντήσει. Υπάρχει δηλαδή και ένα κείμενο που θα παραχθεί από το κάθε παιδί και θα τα 

στείλουμε μετά στα παιδιά της τάξης με την οποία αλληλογραφούμε. Στη συνέχεια, φτιάξαμε μια 

ομαδική απάντηση στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στα γαλλικά (γράψαμε την απάντηση στο χέρι και 
ύστερα το μεταφέραμε και ηλεκτρονικά π.χ. «nous aimons le français», «nous parlons grec, anglais et 

français», «nous habitons à Paiania»,κλπ. ), θα φτιάξουμε μετά και βίντεο με τις φράσεις αυτές που 

διαβάζουμε όλοι μαζί, ενώ συμφωνήσαμε για το γράμμα στο οποίο διάλεξε κάθε παιδί, να απαντήσει, 

κατόπιν, από το σπίτι του. Επίσης, συμφωνήσαμε στο επόμενο μάθημα κάθε παιδί να γράψει και να 

διαβάσει μία παράγραφο, ώστε να βιντεοσκοπήσω το γράμμα του που θα έχω «σκανάρει», και να 

στείλουμε στη συνέχεια μικρής διάρκειας βίντεο για το καθένα. Και στο Πικέρμι, όπου δουλεύω και 

που επίσης αλληλογραφούν με την τάξη των Γαλλικών στις Σέρρες, βιντεοσκόπησα το γράμμα του κάθε 

παιδιού, ενώ ακούγεται μόνο η φωνή του voice over την ώρα που διαβάζει στα γαλλικά την απάντηση 

του. »εκπ. 3 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpM6Xx8xw2w
https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-demotiko-scholeio-lauriou--ecole-racari-racari-dambovita
https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-demotiko-scholeio-lauriou--ecole-racari-racari-dambovita


231 
 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3, αν και χρειάζεται πολλή προσωπική εργασία από τον εκπαιδευτικό, η 

τεχνική αυτή ενδείκνυται ιδιαίτερα για το μάθημα της ξένης γλώσσας: 

«Όμως, πέρα από την παραδοσιακή αλληλογραφία, όπου υπάρχει η χαρά της προσμονής και της 

ψηλαφητής διερεύνησης την ώρα που ανοίγουμε τα γράμματα όλοι μαζί, θεωρώ πολύ χρήσιμη για τα 

παιδιά και τη στιγμή που βάζεις τα γράμματα που έχουν γράψει σε ένα είδος «πλατφόρμας» και πριν τα 

στείλουν, μπορείς να «σκανάρεις» ακόμη και τα χειρόγραφα (ή κάτι που πληκτρολογείται το ανεβάζεις 

πιο εύκολα) και ύστερα με ένα απλό «βιντεοπροτζέκτορα» τους τα δείχνεις και αυτά τα διαβάζουν ένα 

ένα, πάντα στη ξένη γλώσσα ενώ παρατηρούν και τη γραφή τους. Και αυτό έχω διαπιστώσει πραγματικά, 
πως τα ευχαριστεί πολύ. Όσον αφορά τέλος, τη συχνότητα επικοινωνίας, φέτος για παράδειγμα, έχει 

γίνει ήδη δύο φορές η επικοινωνία μέσω Skype με την Πολωνία, ενώ έχουμε λάβει και αποστολές των 

ίδιων των παιδιών δηλαδή κάρτες, αντικείμενα κλπ. Αυτή η ανταλλαγή μέσω της Σχολικής 

Αλληλογραφίας είναι ένα μοντέλο για το μάθημα της ξένης γλώσσας, ενώ αναμφίβολα, αναπτύσσεται 

και η διαπολιτισμική συνείδηση των παιδιών. Τα παιδιά χαίρονται πάντα να έχουν φίλους από άλλα 

μέρη! Να σημειωθεί μόνο ότι χρειάζεται πολύ οργάνωση και δουλειά, και από τους εκπαιδευτικούς, 

αφού πρέπει να υπάρξει από πριν επικοινωνία μεταξύ τους (συνήθως και αυτοί μέσω Skype), όπως και 

ανταλλαγή του υλικού με το οποίο θα δουλέψουν. » εκπ. 3 

 

Eπίσης, τα παιδιά διευρύνουν τους ορίζοντες τους μέσα από τη σύγκριση με διαφορετικά δεδομένα: 

«Το βλέπω στον τρόπο που τους οξύνει την περιέργεια τους όταν επικοινωνούν με άλλες περιοχές και το 

τι έχουν τα άλλα παιδιά εκεί που μένουν. Π.χ. τα παιδιά στις Σέρρες με τα οποία επικοινωνούμε έχουν 

κοντά τη Λίμνη Κερκίνη και τον ΆηΛιά (Προφήτη Ηλία) και το σπήλαιο Αλιστράτη, ενώ εμείς έχουμε 

κοντά το σπήλαιο της Παιανίας. Μέσα από τη σύγκριση λοιπόν και τη διαφορετικότητα, 

καταλαβαίνουν καλύτερα και τον εαυτό τους, ενώ έτσι αναπτύσσεται και ο τρόπος που βλέπουν τα 

πράγματα. » εκπ. 3 

 

Tέλος, η εκπαιδευτικός 3 τονίζει και μια σημαντική πτυχή της Παιδαγωγικής Freinet την ψηλαφητή 

διερεύνηση που πραγματώνεται μέσω της τεχνικής της αλληλογραφίας: 

«Πολύ σημαντική έννοια για την Παιδαγωγική Freinet, είναι το πειραματικό ψηλάφισμα σχετικά με 

την εμπειρική απόκτηση της γνώσης, τη βιωματική. Αγγίζεις κάτι και το μαθαίνεις, το βιώνεις. 

Όταν π.χ. τα παιδιά του σχολείου στο ορεινό χωριό, στην ταινία «Σκασιαρχείο» ανακαλύπτουν -μέσα 
από τα κοχύλια που τους έχει στείλει η άλλη τάξη με την οποία αλληλογραφούν- τη Βρετάνη, που 

βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, τη φαντάζονται, αλλά και φέρνουν την εικόνα της στο μυαλό τους - μέσα 

από τα αντικείμενα που τους έχουν στείλει- αυτό μπορούμε να πούμε, πως είναι πολύ κοντά σε ότι εννοεί 

ο Freinet, σχετικά με το πειραματικό ψηλάφισμα. Επίσης, όπως και στην ταινία φυσικά, το ίδιο 

συμβαίνει και με την τεχνική της Σχολικής Αλληλογραφίας και όλο αυτό που ζουν μέσα από την 

εμπειρία αυτή. Αποκτούν φίλους αφενός, αφετέρου ανακαλύπτουν και τον κόσμο, αντιλαμβάνονται τη 

διαφορετικότητα, συγκρίνουν, σκέπτονται κλπ. » εκπ. 3 

 

H ψηλαφητή διερεύνηση προάγει τη βιωματική και εμπειρική μάθηση μάθηση, ενώ ότι μαθαίνουν τα 

παιδιά με τον τρόπο αυτό, αποτυπώνεται καλύτερα στη μνήμη τους: 

«Μου άρεσε πάρα πολύ η τελευταία σκηνή από την ταινία «Σκασιαρχείο», στην οποία το παιδί λέει 

στους εξεταστές του: «εγώ τα έχω μάθει με την καρδιά γιατί ένιωσα, γιατί άκουσα τον ήχο της θάλασσας 
από το κοχύλι, …. . και αυτά που σας λέω τώρα δεν τα θυμάμαι με τη μνήμη μου, τα θυμάμαι με την 

καρδιά μου». Ειδικά λοιπόν στη ξένη γλώσσα, πολλά πράγματα είναι δύσκολο να τα θυμούνται, αν δεν 

τα ευχαριστηθούν όταν τα κάνουν. Η μάθηση είναι μια ψυχοσυναισθηματική διαδικασία. Η 

σχολική αλληλογραφία που εφαρμόζω αποτελεί κίνητρο για να μάθουν και να επικοινωνήσουν στην 

ξένη γλώσσα, αλλά και να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν. Έτσι, όταν υπάρχει το κομμάτι της 

βιωματικής μάθησης, αλλά και της ευχαρίστησης, τότε ότι μαθαίνουν τα παιδιά, μένει καλύτερα και 

στη μνήμη τους. » εκπ. 3 
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Αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί τη χρήση τεχνικών Freinet, όπως αυτή της αλληλογραφίας από το 

παραδοσιακό μάθημα είναι ότι τα παιδιά βρίσκουν ευχαρίστηση στις δραστηριότητες αυτές, κάτι που 

ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους:  

«Ενδιαφέρον έχει και η διαφορά που παρατηρώ ανάμεσα στις τάξεις όπου γίνονται Τεχνικές Freinet 

και σε εκείνες όπου δε γίνονται. Για παράδειγμα, στο Λαύριο είχα τρεις τάξεις, όπου δίδασκα Γαλλικά, 

όμως μόνο με τη μία δουλεύαμε την τεχνική της αλληλογραφίας, και ακόμη κι αν δεν μπορώ να πω ότι 

ήταν τάξη Freinet, παρόλα αυτά έβλεπα διαφορά. Στις άλλες δύο τάξεις, όπου δούλευα κατά κάποιο 

τρόπο πιο παραδοσιακά, δεν στείλαμε γράμματα, όπως με την τάξη όπου δούλευα την αλληλογραφία, 

παρά μόνο φτιάξαμε κολάζ που στείλαμε στο άλλο σχολείο. Παρατήρησα λοιπόν, ότι τα παιδιά στις 

τάξεις, όπου δεν δουλεύαμε την Τεχνική Freinet δεν είχαν την ίδια όρεξη για τα Γαλλικά ούτε τον 

ίδιο ενθουσιασμό για το μάθημα σε σχέση με εκείνα, με τα οποία δούλευα και περίμεναν κάθε φορά 

με ανυπομονησία τη στιγμή π.χ. που θα επικοινωνούσαμε μέσω Skype. Το θέμα, πάντως, δεν είναι αν θα 

μάθουνε μόνο Γαλλικά, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (δηλαδή είτε παραδοσιακά είτε με τις Τεχνικές 

Freinet) θα μάθουνε, αλλά πέρα από τη γνώση, υπάρχουν και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν με τις 

Τεχνικές αυτές όπως και την προσωπικότητα τους, ενώ θα νιώσουν και ευχαρίστηση, που είναι επίσης 

το ζητούμενο στο μάθημα, όπως τελικά και το «να ονειρευτούν λίγο» (για να αναφερθούμε και στον 

τίτλο της τελευταίας ταινίας του 2007 για τον Freinet «Ο δάσκαλος που έκανε τα παιδιά να 

ονειρεύονται»). » εκπ. 3 

 

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, η τεχνική της σχολικής αλληλογραφίας η οποία 

δουλεύεται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, συμβάλλει αποτελεσματικά στα εξής: 

 ενίσχυση κλίματος συνεργασίας στη σχολική τάξη  

 ομαδική (συλλογική) και ατομική δράση 

 εξοικείωση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες  

 δημιουργία αυθεντικής περίστασης επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα 

 εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης  

 τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσω των παρουσιάσεων 

τους, αλλά και των βραβεύσεων των κοινών δράσεων με άλλα σχολεία  

 άνοιγμα στον κόσμο και τη ζωή  

 δημιουργία δια-σχολικού δικτύου επικοινωνίας 

 δημιουργία κινήτρου και ενδιαφέροντος στους μαθητές για γραπτή επικοινωνία στην 

ξένη γλώσσα  

 δημιουργία προϋποθέσεων για ψηλαφητή διερεύνηση 

 διεύρυνση οριζόντων των μαθητών  

 κοινωνικοποίηση ( «αποκτούν φίλους από άλλα μέρη») 

 βιωματική –εμπειρική μάθηση 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Η τεχνική της Σχολικής Αλληλογραφίας κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς, κυρίως στο μάθημα της ξένης γλώσσας, στο δημόσιο ελληνικό 

σχολείο, αφού συντελεί τόσο στη καλύτερη εκμάθηση της, σε αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας, 

όπως επίσης και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, αλλά και τη διεύρυνση των οριζόντων τους 

μέσω της δια-σχολικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.  

  

3. Τα Μικρά Βιβλία εφαρμόζονται από την εκπαιδευτικό 3 και την εκπαιδευτικό 5. Είναι μια τεχνική 

παραπλήσια με τα φυλλάδια της Βιβλιοθήκης Εργασίας που εισήγαγε ο Freinet to 1932.  
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Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 5: 

«Η δημιουργικότητα συνδέεται με την ελεύθερη έκφραση. Η έκφραση της δημιουργικότητας 

αποτελεί προσωπική ολοκλήρωση. Στα περίφημα ‘ Μικρά Βιβλία’ οι μαθητές εκφράζονται και 

δημιουργούν ελεύθερα σχέδια και κείμενα». εκπ 5 

 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3: 

 «Στα Μικρά Βιβλία, το παιδί εκφράζεται μέσα από τη ζωγραφική, την οποία δένει με την ιστορία 

που έχει γράψει». εκπ. 3 

 

Η ίδια σε επίσημη παρουσίαση της (βλ. παραρτήματα) στην ημερίδα Freinet στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών-ifa που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας-APF, εξηγεί την 

τεχνική αυτή : 

«Οι μαθητές με ένα απλό χαρτί A4 παράγουν σε πολλά αντίτυπα μικρά 8σέλιδα βιβλιαράκια για να 

διαβαστούν από τους συμμαθητές τους, τις οικογένειες τους, τους φίλους τους και από άλλες ομάδες 

συνομηλίκων άλλων τάξεων. Οι μαθητές αυτενεργούν, ερευνούν και συνεργάζονται για να 

δημιουργήσουν ένα έργο που θα δημοσιευτεί που απευθύνεται σε πραγματικό κοινό. Το «Μικρό 

Βιβλίο» είναι μια δημιουργική εργασία, κατά την οποία οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

(γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές) με φυσικό και βιωματικό τρόπο διότι μαθαίνουν μέσα 
από τα ίδια τους τα έργα, κατανοούν τι μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν. Το Μικρό Βιβλίο είναι ένα 

εργαλείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, της γραφής και της ανάγνωσης, της γραφής 

και της επικοινωνίας. Οι μαθητές αναπτύσσουν την ελεύθερη έκφραση, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα τους για να δημιουργήσουν ένα έργο που θέλουν να είναι ξεχωριστό. » εκπ. 3 (βλ. 

παραρτ) 

 

Για την εκπαιδευτικό 3, ενυπάρχει καταρχάς η έννοια της δημιουργίας και της προσωπικής έκφρασης, 

χωρίς όμως να ταυτίζεται με την προσωπική ζωή των παιδιών: 

«Στην Τεχνική Freinet που δουλεύουμε τα Μικρά Βιβλία, τα παιδιά μιλάνε για τα βιώματα τους, για 

την οικογένεια, τους φίλους και τα ζωάκια τους. Αυτό είναι και δημιουργική γραφή. Φέτος, θέλουμε να 

περιγράψουμε και κάποιες σκηνές από τη σχολική ζωή σε Μικρά Βιβλία. Βέβαια, αν και τα ίδια τα 

παιδιά επιλέγουν το θέμα της ιστορίας που θα διηγηθούν, δεν έχω ποτέ παρακινήσει τα παιδιά να 

εμβαθύνουν για τον εαυτό τους, διότι αυτά που κάνουμε στα γαλλικά είναι κάπως συγκεκριμένα. Επίσης, 
αυτή τη χρονιά, γράψαμε και στα ελληνικά, διότι δουλεύω με τάξη σε ολοήμερο και έχουμε φτιάξει 

περίπου δέκα Μικρά Βιβλία με παραμύθια, στα οποία τα παιδιά έχουν γράψει και ζωγραφίσει ιστορίες 

με ζωάκια. Πάντως, πρόκειται για δημιουργική γραφή, για μυθοπλασία, για έκφραση, για παραμύθι 

που δεν είναι όμως από την προσωπική τους ζωή. » εκπ. 3 

 

Επίσης επισημαίνει την ευχαρίστηση που προσφέρει η δημιουργία, ενώ εκφράζεται και ο εσωτερικός 

κόσμος του παιδιού, τα συναισθήματα του:  

«Περισσότερο θέλω να νιώσουν μέσα από τη δημιουργικότητα τους που εκφράζεται, τη χαρά της 

δημιουργίας, την ευχαρίστηση όπως και να εκφράσουν συναισθήματα, που το θεωρώ πολύ 

σημαντικό και που τα παιδιά τα ίδια το απολαμβάνουν. Στις ιστορίες με τα ζώα, για παράδειγμα, που 

έγραψαν τα παιδιά (βλ και παραρτήματα) σίγουρα εκφράζουν συναισθήματα. » εκπ. 3 

 

Όμως, η ίδια υπογραμμίζει τα επαγγελματικά όρια που υπάρχουν από τη πλευρά του εκπαιδευτικού, όταν 

το παιδί εκφράζει τα συναισθήματα του: 
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«Όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι, που αναδεικνύεται μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών, 

θα αναφερθώ, σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν τα παιδιά έφτιαχναν Μικρά Βιβλία που μιλάνε π.χ. 

για την οικογένεια, ένα παιδί που ήταν μοναχοπαίδι, ζωγράφισε σε μεγαλύτερη φιγούρα τον εαυτό του, 

και μάλιστα στη μέση ανάμεσα στους γονείς του σε πιο μικρές φιγούρεςu. Άλλα παιδιά βέβαια μπορεί 

απλά να αποφύγουν να γράψουν ή να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με την προσωπική τους ζωή και εμείς 

σαν εκπαιδευτικοί οφείλουμε διακριτικότητα. Στον κοινωνικό μας περίγυρο δε νομιμοποιούμαστε να 

εμβαθύνουμε πέρα από ότι το ίδιο το παιδί θέλει να μοιραστεί μαζί με την ομάδα της τάξης. Θα 
εμβαθύνουμε ως ένα βαθμό, μένοντας στο ρόλο του εκπαιδευτικού, και θα αφήσουμε και τους άλλους 

ειδικούς να παρέμβουν όποτε χρειαστεί». εκπ. 3 

 

Μάλιστα τονίζει μια πολύ σημαντική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην εποχή που έζησε ο Freinet με 

τη σημερινή, σχετικά με την έκφραση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών στις δημιουργίες του: 

«Όσον αφορά τον ίδιο το Freinet, που μέσα από τα κέντρα ενδιαφέροντος διείσδυε και στην 

προσωπικότητα του παιδιού και ενδεχομένως να εμβάθυνε αρκετά, θεωρώ πως την εποχή που 

ξεκίνησε ο Freinet τις τεχνικές του, έπρεπε να καλύψει πολλούς ρόλους ταυτόχρονα όπως π.χ. και 

αυτό του ψυχολόγου γιατί υπήρχαν κενά, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ότι έκανε ήταν και αποτελεσματικό 

ή απόλυτα σωστό. Μπορεί απλά να πειραματιζόταν ενώ με το συγκεκριμένο κοινό που είχε τη 

συγκεκριμένη εποχή μπορεί όντως να είχε και το δικαίωμα να το κάνει. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί όταν 

υπάρχει μία δύσκολη περίπτωση στο σχολείο θα απευθυνθούμε στον ειδικό και ο δικός μας ρόλος 
θα παραμείνει απλά βοηθητικός. » εκπ. 3 

 

Πάντως, τα Μικρά Βιβλία προωθούν ιδιαίτερα την εξατομικευμένη εργασία: 

«Πέρα από τις ομάδες μέσα στην τάξη, τα παιδιά δουλεύουν πολύ και ατομικά. Τα Μικρά Βιβλία 

γίνονται ατομικά, όπως και οι διηγήσεις τους, τα παραμυθάκια που φτιάχνουν. Τα ετοιμάζουμε στην 

τάξη αλλά μπορούν να τα πάρουν τα παιδιά και στο σπίτι, για να προσθέσουν και άλλα πράγματα, και τα 

συνεχίσουν μόνα τους. Επίσης, την ώρα του μαθήματος υπάρχει ατομικός χρόνος όπου τα παιδιά 

κόβουν με το ψαλίδι, ζωγραφίζουν, κολλάνε, χρωματίζουν, γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. 

Πάντως, κάθε παιδί συνεισφέρει και με τον τρόπο που μπορεί. Κάποιο θα νιώσει χρήσιμο ακόμη και 

επειδή θα κάνει μόνο τα pliages, δηλαδή, θα διπλώσει, στο τέλος, τα βιβλιαράκια αφού πρώτα τα 
υπόλοιπα γράψουν τις ιστορίες τους, τις ζωγραφίσουν και τις εκτυπώσουν. Επίσης, αν κάποιο μπορεί να 

μην είναι πολύ δυνατό στην ανάγνωση, δεν πειράζει, θα έχει συνεισφέρει με κάτι άλλο και εκείνο. Κάθε 

παιδί έχει δικαίωμα να μάθει και να δείξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Κάθε παιδί κάνει αυτό 

που μπορεί να κάνει». εκπ. 3 

 

Επίσης, κάθε παιδί πάντα δίνει και κάτι από τον εαυτό του: 

«Επίσης είναι σημαντικό το τι θα διαλέξει το παιδί να γράψει αλλά και το πώς θα το γράψει, όπως και 

το πώς θα το παρουσιάσει, για παράδειγμα σε τι χαρτί…. . τι θα βάλει πάνω στο χαρτί π.χ. καρδούλες ή 

οτιδήποτε …. Υπάρχει πολύ ζωγραφική! Η προσωπικότητα του παιδιού φαίνεται και στο πως θα 

επιλέξει να …. . το παρουσιάσει. Το παιδί πάντα δίνει κάτι από τον εαυτό του. » εκπ. 3 

 

Το παιδί με τα Μικρά Βιβλία διερευνά ψηλαφητά, ενώ αναπτύσσεται και το κομμάτι της μετα-γνώσης: 

 

 

 

 

«Τέλος, υπάρχει και το πειραματικό ψηλάφισμα σε σχέση με το κομμάτι της μετα-γνώσης, όρος πολύ 

σημαντικός στην εκπαίδευση σήμερα, αφού την ώρα που δουλεύουν για τα Μικρά Βιβλία, τα παιδιά 
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έχουν την ικανότητα να σκεφτούν σε ότι κάνουν τη δεδομένη στιγμή. Eμείς μάλιστα, όποτε μπορούμε, 

αναφερόμαστε στις στρατηγικές μάθησης: για παράδειγμα λέμε «αυτό που κάνουμε τώρα σε τι μας 

βοηθά» ή λέμε «αυτό μας βοηθά σε …» ή «τώρα θα μιλήσουμε στο πρώτο πληθυντικό και θα μάθουμε να 

το λέμε και στα γαλλικά» ή «τώρα θα μιλήσετε για την οικογένεια σας, και θα μάθετε έτσι πολύ καλά το 

λεξιλόγιο για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε και να καταλάβουν και οι άλλοι τι λέτε». . » εκπ. 3 

 

H εκπαιδευτικός 3, στην παρουσίαση που έκανε στην Ημερίδα Freinet, υπογραμμίζει επίσης, την 

εναλλαγή των ρόλων που αναλαμβάνουν οι μαθητές: 

 «Στη δράση αυτή οι μαθητές έγιναν δημιουργοί, μικροί συγγραφείς, καλλιτέχνες και μοιράστηκαν 

ρόλους όπως υπεύθυνος του υπολογιστή, φωτογράφος, συντονιστής ανάγνωσης ……Οι 

εκπαιδευτικοί εμψύχωναν τους μαθητές και ενθάρρυναν την αυτονόμηση των ομάδων, ενώ βοήθησαν 

όπου χρειαζόταν. » εκπ. 3 (βλ. παραρτήματα) 

 

Τέλος, στην ίδια παρουσίαση, η εκπαιδευτικός 3 συνοψίζει τη δράση που έγινε στο σχολείο με βάση την 

τεχνική αυτή, σε σχέση με την Παιδαγωγική Freinet: 

«Από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής Freinet, η δράση μας στο σχολείο ανέπτυξε αρχές, όπως ο 

σεβασμός στην ελεύθερη έκφραση, τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς τα παιδιά 

διάλεξαν τα θέματα των μικρών βιβλίων, έγραψαν για την οικογένεια και τα αγαπημένα τους ζωάκια, 

ζωγράφισαν, εκφράστηκαν με μαντινάδες, χρησιμοποίησαν τις Νέες Τεχνολογίες. Επίσης προώθησε τη 

μάθηση μέσω της εμπειρίας (με τη μέθοδο της δοκιμής και του λάθους για τη σύνταξη των μικρών 
βιβλίων και τη δημοσίευση τους), τη συνεργασία (τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους και ευθύνες για τη 

δημιουργία ενός έργου με θέμα τη φιλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, την ειρήνη…), την 

επικοινωνία με άλλο σχολείο. Τέλος, αποτέλεσε κίνητρο για μάθηση (οι μαθητές μαθαίνουν γιατί αυτό 

που κάνουν τους ευχαριστεί, έχει νόημα γι’ αυτούς, το να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 

ανταλλάξουν τα έργα τους με άλλα συνομήλικα παιδιά). » εκπ. 3 (βλ. παραρτήματα) 

 

Συνοψίζοντας, τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, η τεχνική των Μικρών Βιβλίων, η οποία δουλεύεται 

κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, συμβάλλει αποτελεσματικά στα εξής: 

 ελεύθερη έκφραση, εκδίπλωση της φαντασίας και δημιουργικότητα μέσω της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας 

 αυτενέργεια, έρευνα, αλλά και συνεργασία μεταξύ των μαθητών (ανάληψη ρόλων) 

 ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και δημιουργία κινήτρου για μάθηση 

 βιωματική-εμπειρική μάθηση 

 ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων 

 ανακαλυπτική μάθηση (ψηλαφητή διερεύνηση) και ανάπτυξη μετα-γνωστικών ικανοτήτων 

 έκφραση του εσωτερικού (συναισθηματικού) κόσμου του παιδιού  

 προώθηση της εξατομικευμένης εργασίας, αλλά και εναλλαγή εξατομικευμένης και ομαδικής 

–συλλογικής εργασίας 

 κοινωνικοποίηση (μέσω της ανταλλαγής έργων με συνομηλίκους τους) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Η τεχνική των Μικρών Βιβλίων κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς, στο δημόσιο σχολείο, συντελώντας στην εκδίπλωση της 

φαντασίας του παιδιού, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του και στην έκφραση του 

συναισθηματικού του κόσμου, μέσα από την βιωματική –εμπειρική μάθηση.  

 

 

4. Ψηφιακή Αφήγηση – Ζωγραφηγήσεις: Εκτός από την τεχνική των Μικρών Βιβλίων, η εκπαιδευτικός 

3 δουλεύει μια παρεμφερής τεχνική η οποία στηρίζεται όμως περισσότερο στις Νέες Τεχνολογίες: 
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 «Φέτος, εκτός από τη ζωγραφική για τα Μικρά Βιβλία, κάναμε, για πρώτη φορά, και τις 

«Ζωγραφηγήσεις» (ηχογραφημένες ιστορίες) με το βίντεο. Αυτό δηλαδή, που τα παιδιά κάνουν στα 

Μικρά Βιβλία, το διηγούνται και κατόπιν σκανάρω τις εικόνες που έχουν ζωγραφίσει. Περνάνε οι 

εικόνες που έχει ζωγραφίσει, και παράλληλα, ακούγεται η φωνή του παιδιού. Για κάθε ζωγραφιά 

ακούγεται κάτι που λέει στα γαλλικά στο βίντεο. » εκπ. 3 

 

Τη συγκεκριμένη τεχνική τη δουλεύει τόσο στη ξένη γλώσσα, όσο και στα ελληνικά:  

«Αυτό δεν έγινε μόνο στην τάξη των γαλλικών, αλλά έγινε και για κάθε μικρή ιστορία στο ολοήμερο 

στην ελληνική γλώσσα. Δεν πρόκειται απλά για σχόλιο στη ζωγραφιά, αλλά κάθε παιδί έχει γράψει την 

ιστορία του στα γαλλικά ή ελληνικά, την οποία διαβάζει, ενώ ακούμε τη φωνή του στο βίντεο, και 

για κάθε σκηνή της ιστορίας φτιάχνει και μια ζωγραφιά. » εκπ. 3 

 

Στις Ζωγραφηγήσεις, όπως και στα Μικρά Βιβλία, το παιδί μαθαίνει να δομεί μια ιστορία:  

«Πρώτα γίνεται η σύλληψη (la conception) της ιστορίας, του μύθου (le conte) που θα αφηγηθεί, μετά 

ζωγραφίζει τις σκηνές (le dessin), κατόπιν διαβάζει την ιστορία του και το ηχογραφώ, ενώ στη 

συνέχεια σκανάρω τις ζωγραφιές του και τις βιντεοσκοπώ (la vidéo), αλλά και προσθέτω τον ήχο από 

τη φωνή του την ώρα που τις διαβάζει. Aφού διηγηθεί το κάθε παιδί το παραμύθι του, κατόπιν και τα 

άλλα παιδιά συμπληρώνουν κάτι στην ιστορία ή το βοηθούν να την τελειώσει (le dénouement). » εκπ. 

3 

 

Η επιλογή του θέματος της ιστορίας γίνεται ελεύθερα από τα παιδιά, κατά τον ίδιο τρόπο που ο Freinet 

δούλευε το ελεύθερο κείμενο ή το ελεύθερο σχέδιο: 

«Τα θέματα των ιστοριών δεν τα θέτω εγώ, αλλά τα παιδιά διαλέγουν: για παράδειγμα ένα παιδί 

μπορεί να θέλει να γράψει για την «ερωτευμένη γάτα», ή «ένας σκύλος και μια γάτα μια φορά» ή για 

τη «χαρουπιά». Αυτό στο τέλος γίνεται ένα βίντεο ξεχωριστά για το κάθε παιδί και την ιστορία που 

έχει φτιάξει. Είναι μάλιστα και κάποια βίντεο με ιστορίες που έχουν φτιάξει δύο παιδάκια, και άλλες 

τρία μαζί. Το παιδί, λοιπόν, διαλέγει το θέμα και φτιάνει ένα παραμύθι, μια ιστορία, την οποία και 

εικονογραφεί. Οι ζωγραφηγήσεις είναι ουσιαστικά μια καινούργια τεχνική, που θα λέγαμε όμως ότι 
πατάει στα βήματα του Freinet, στηρίζεται στις Τεχνικές του. » εκπ. 3 

 

Επίσης, η τεχνική αυτή εμπλέκει την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών προκειμένου για τη δόμηση της 

ιστορίας: 

«Δηλαδή αλληλοβοηθούνται και όσον αφορά στοιχεία της μυθοπλασία καθαυτής, ενώ μπορεί να 

σκαρφιστούν για παράδειγμα μια ανατροπή ή κάτι που είναι αστείο στο τέλος. Στην τάξη μάλιστα που 

δούλεψα τη τεχνική αυτή, μόνο δύο –τρία παιδιά φτιάξανε τις ιστορίες εντελώς μόνα τους, τα άλλα 

παιδιά δούλεψαν σε ομάδες δύο-τριών ατόμων. Για να ολοκληρωθεί η ιστορία του κάθε παιδιού 

γίνονται 2-3 μαθήματα με ομαδικές συζητήσεις κλπ. , όμως παράλληλα κάθε παιδί σκέφτεται και 

πάνω στη δική του ιστορία μέχρι να έλθει η στιγμή να τη συζητήσουμε όλοι μαζί. Δουλεύουν όλοι 

τις ιστορίες τους και όταν κάποιος ή κάποια ομάδα τελειώσει τότε τις διαβάζουμε. Επίσης, τα παιδιά 

αν χρειαστεί πληκτρολογούν και το κείμενο τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της τάξης, που 
βρίσκονται στη διάθεση τους. Τέλος, υπάρχει αρκετή δουλειά και από το δάσκαλο, γιατί πρέπει μετά 

εγώ να σκανάρω τις ζωγραφιές, να τις μαγνητοσκοπήσω, να ηχογραφήσω την ώρα που διαβάζουν, να 

προσθέσω σε voice –over τη φωνή του κάθε παιδιού, να επεξεργαστώ τις εικόνες και το φωτισμό με 

photoshop κλπ. » εκπ. 3 

 

 

Μάλιστα, για την εκπαιδευτικό 3, η τεχνική αυτή εμπεριέχει, μια θεμελιώδη αρχή της Παιδαγωγικής 

Freinet, τη φυσική μέθοδο μάθησης: 
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«Έχει ένα νόημα για τα παιδιά, oτιδήποτε γράψουν, γιατί δε μαθαίνουν κάτι απλά για να το 

γράψουν. Το μαθαίνουν γιατί τους χρειάζεται. Μαθαίνουν πώς θα χρησιμοποιήσουν την αιτιολογική 

φράση, γιατί θέλουν να πουν κάτι με αυτό. Έτσι, μπορώ να πω ότι και οι ζωγραφηγήσεις είναι φυσική 

μέθοδος μάθησης γιατί τα παιδιά γράφουν για να διαβαστούν αφού αυτό έχει νόημα για αυτά. Αυτήν 

την έννοια έχει η φυσική μέθοδος μάθησης. Την ώρα που θα γράψει το παιδί ένα γραπτό, θέλω να είναι 

και σωστά συντακτικά, ότι γράψει, όχι για να μάθει το συντακτικό, αλλά για να καταλάβει ο αποδέκτης 

του αυτό που γράφει, ώστε να έχει αποτέλεσμα και αυτό που κάνει. » εκπ. 3 

 

 Η τεχνική αυτή διαφέρει με τα Μικρά Βιβλία, καθώς  

«σήμερα, βέβαια, αξιοποιούμε τις Νέες Τεχνολογίες της εποχής μας, για παράδειγμα χρησιμοποιούμε το 

movie maker, το ανεβάζουμε σε ένα αρχείο mp4 και κατόπιν αναρτώνται στο site (ιστότοπο) του 

σχολείου ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στις δημιουργίες των παιδιών. Επίσης, μπορούμε εναλλακτικά με 

τις ιστορίες να φτιάξουμε Μικρά Βιβλία, και το τυπώνουμε για όλους. Σε όλα αυτά, φυσικά, ευνοείται η 

ελεύθερη έκφραση του παιδιού. » εκπ. 3 

 

Επιπλέον, σε παρουσίαση της τεχνικής της Ψηφιακής Αφήγησης (σε συνεργασία και με άλλη 

εκπαιδευτικό), στην Ημερίδα Freinet στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών -ifa που διοργανώθηκε από το 

Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας-APF η εκπαιδευτικός 3 αναφέρει:  

«H ψηφιακή αφήγηση, δηλαδή η δημιουργία ενός εικονογραφημένου σεναρίου όπου συνδυάζεται ο 

λόγος με την εικόνα (ακίνητη ή κινούμενη) και τη μουσική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση 

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του γραμματισμού του21ου αιώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

το συνδυασμό της προφορικής αφήγησης με πολυμέσα (εικόνα, βίντεο, μουσική, ήχος). Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει παρατηρηθεί η ικανότητα των παιδιών που μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο να 

ερμηνεύουν τη σχέση περιεχομένου (content) και επένδυσης (context) και να χτίζουν τις δικές τους 

μικρές, απλές ιστορίες, οργανώνοντας και βάζοντας σε ακολουθία τις ιδέες τους και αναλύοντας το  

συμβολισμό μιας εικόνας. Για τους λόγους αυτούς, η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση εντάχθηκε 

ως μια πρακτική εφαρμογή ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (γνωστά ως 4Cs: 

communication, critical thinking, creativity, collaboration): 

• Κριτική σκέψη: οι μαθητές επιλέγουν κριτικά το περιεχόμενο της ταινίας τους και την οπτικοακουστική 

επένδυση, επιλύουν προβλήματα/διλήμματα και λαμβάνουν αποφάσεις.  

• Δημιουργικότητα: οι μαθητές αφήνονται να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και τις 

εμπειρίες τους για να εκφραστούν.  

• Συνεργασία: οι μαθητές δουλεύουν συνεργατικά για τη δημιουργία της ταινίας αναλαμβάνοντας 
διαφορετικούς ρόλους εάν δουλεύουν σε ομάδες (π.χ. Συλλέκτης-παραγωγός οπτικού υλικού, 

Συγγραφέας, Μουσικός παραγωγός, Μοντέρ, Αφηγητής).  

• Επικοινωνία: οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας ενώ εργάζονται ομαδικά και 

παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες για επικοινωνία αναπτύσσοντας τον πολυγραμματισμό του 21ου 

αιώνα (literacy) που περιλαμβάνει τις παρακάτω όψεις:  

1. Ψηφιακός γραμματισμός: ικανότητα να επιβιώνεις σε μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα έχοντας 

τη δυνατότητα να εκφραστείς κατάλληλα, να συλλέξεις πληροφορίες και να συνεργαστείς 

χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα.  

2. Οπτικός γραμματισμός: ικανότητα να ερμηνεύεις αλλά και να εκφράζεσαι μέσα από τη σημειολογία 

της εικόνας.  

3. Τεχνολογικός γραμματισμός: ικανότητα να χρησιμοποιείς Η/Υ και άλλες συσκευές (π.χ. ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, i-pod, i-pad κτλ) για τη βελτίωση της μάθησης και της 
απόδοσης.  

4. Πληροφοριακός γραμματισμός: ικανότητα να αναζητάς, να εντοπίζεις, να αξιολογείς και να 

συνθέτεις την πληροφορία.  

5. Παγκόσμιος γραμματισμός: ικανότητα να μπορείς να ερμηνεύεις την πληροφορία από μια παγκόσμια 

οπτική γωνία. » εκπ. 3 (βλ. παραρτήματα) 

 

H εκπαιδευτικός 3 εφάρμοσε την τεχνική αυτή στα σχολεία όπου εργάζεται: 

«Α) Η δράση «Ψηφιακή αφήγηση» υλοποιήθηκε στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
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συγκεκριμένα στην τάξη των γαλλικών της ΣΤ΄ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας τη σχολική 

χρονιά 2013-2014. Στη δράση πήραν μέρος συνολικά 12 μαθητές (6 αγόρια και 6 κορίτσια). Η δράση 

αποτέλεσε προέκταση δράσεων ενταγμένων σε σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα που είχε τίτλο «Με 

διαβατήριο τα γαλλικά. Πολιτισμικό ταξίδι στην Ευρώπη. Στάσεις Γαλλία και Πολωνία». Στα 

πλαίσια της επικοινωνίας και αλληλογραφίας που είχε η τάξη των γαλλικών με σχολείο της Πολωνίας 

(Canadian school of Warsow) με εργαλείο το virtual e-class community project, δημιουργήθηκαν δύο 

έργα, ένα για την παρουσίαση της τάξης των γαλλικών (οι μαθητές παρουσιάζονται, μιλούν για τα 
χόμπυ τους, για το σχολείο τους και για την πόλη τους) και ένα έργο για την παρουσίαση συλλογικής 

εργασίας (με ζωγραφική και ποίηση) με θέμα τη Μεσόγειο.  

Β) Η δράση πραγματοποιήθηκε στην τάξη των γαλλικών στου 2ου Δημοτικού σχολείου Πικερμίου, τη 

σχολική χρονιά 2013-2014 στα πλαίσια αλληλογραφίας με τάξεις γαλλικών άλλων ελληνικών σχολείων, 

το 8ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας και το 15o Δημοτικό σχολείο Σερρών. Το έργο για την παρουσίαση 

της πόλης τους και για την παρουσίαση των ίδιων, δημιούργησαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι 18 

μαθητές της Ε’ τάξης και το έστειλαν στις δύο συνεργαζόμενες τάξεις.  

Γ) Η δράση υλοποιήθηκε στην τάξη του ολοήμερου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας τη σχολική 

χρονιά 2013-2014. Στη δράση πήραν μέρος συνολικά 19 μαθητές (13 μαθητές Β΄-Γ΄τάξης, 6 μαθητές Δ΄- 

ΣΤ΄τάξης). Η δράση αποτέλεσε προέκταση δράσεων ενταγμένων σε σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα 

που είχε τίτλο « Αγαπώ το βιβλίο». Συνολικά το πρότζεκτ περιελάμβανε ανάγνωση παιδικών βιβλίων, 

εικαστική έκφραση με θέματα από τα βιβλία και δημιουργική γραφή. Οι μαθητές έγραψαν τα δικά 
τους μικρά βιβλιαράκια με την χρήση των ΤΠΕ, τα εικονογράφησαν και στη συνέχεια έφτιαξαν τις 

ταινιούλες τους που περιείχαν την εικαστική και την προφορική αφήγηση των μικρών ιστοριών τους. 

Τη δράση υλοποίησε η εκπαιδευτικός του ολοήμερου (ειδικότητας γαλλικής γλώσσας). » εκπ. 3 (βλ. 

παραρτήματα) 

 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3, η σχετική δράση που εφαρμόστηκε στα σχολεία είχε και συγκεκριμένους 

στόχους : 

«Η δράση «Ψηφιακή αφήγηση» στόχευσε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων (4Cs) και του 

πολυγραμματισμού. Επίσης, στηρίχτηκε στις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας/ 

μάθησης, η οποία: 

 

 προάγει τη μάθηση μέσω εμπειρίας (βιωματική μάθηση) 

 καλλιεργεί την ελεύθερη έκφραση των μαθητών 

 ενισχύει το πνεύμα της συνεργασίας και το κίνητρο για μάθηση  

 αναπτύσσει κριτικό πνεύμα στους μαθητές και δημοκρατικό κλίμα στην τάξη και στο σχολείο  

 

Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης για τη δράση «Ψηφιακή αφήγηση» ήταν 

οι μαθητές να νοιώσουν τη χαρά της έκφρασης και της δημιουργίας και να χρησιμοποιήσουν τη 

γλώσσα και την τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (στη χρηστική και κοινωνιογλωσσική της 

διάσταση).  

Επιπλέον, η επιλογή των δραστηριοτήτων στόχευαν στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

(ανάγνωσης και γραφής) και των ψηφιακών δεξιοτήτων (ψηφιακό γραμματισμό), στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας. Τέλος, 
στόχος ήταν να δοθεί κίνητρο για μάθηση και να γίνει το ίδιο το μάθημα ενδιαφέρον και ελκυστικό. » 
εκπ. 3 (βλ. παραρτήματα) 

 

Τέλος, η εκπαιδευτικός 3 επισημαίνει (στην ίδια παρουσίαση) και τη σημασία της ανατροφοδότησης και 

του αναστοχασμού που λαμβάνουν χώρα κατά την πρακτική εφαρμογή της τεχνικής αυτής: 

«Προβαίνουμε σε ανατροφοδότηση-αναστοχασμό: το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ασκεί 

τους μαθητές στην ενεργό ακρόαση και παρακολούθηση αναπτύσσοντας την ιδιότητα όχι μόνο του 
δημιουργού αλλά και του ακροατή/θεατή που κριτικά αντιμετωπίζει το προϊόν της δημιουργίας. » 
εκπ. 3 (βλ. παραρτήματα)  
 

Θα θέλαμε, πριν κλείσουμε το υποκεφάλαιο σε σχέση με την τεχνική αυτή που εμπλέκει τις Νέες 

Τεχνολογίες και την Οπτικοακουστική δημιουργία να συμπεριλάβουμε και κάποια απoσπάσματα από τη 
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συνέντευξη, του κυρίου Θεοδοσίου, του μόνου μη εκπαιδευτικού που συμμετείχε στην έρευνα, τα οποία 

είναι ενδεικτικά της σημασίας που έδινε ο ίδιος ο Freinet στις Νέες Τεχνολογίες και την εισαγωγή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

«Ο κινηματογράφος έχει μια πρωταρχική θέση στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του Freinet. Για να 

είμαστε ακριβείς όχι μόνο ο κινηματογράφος αλλά όλες οι Νέες Τεχνολογίες. Αυτές ήθελε να εντάξει 

στην εκπαιδευτική διαδικασία του σύγχρονου σχολείου όχι σαν βοήθημα αλλά σαν ουσιαστικό 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς οι Νέες Τεχνολογίες σε κάθε εποχή αποτελούν ένα βήμα 

προς τα μπρος όλης την ανθρωπότητας και διευρύνουν τις δυνατότητες της γνώσης, της επικοινωνίας 

και διαλόγου. Αυτό που ενδιέφερε πρωτίστως τον Freinet ήταν να ανοίξει το μυαλό του παιδιού, ενώ η 

γνώση να διευρύνεται, να διαδίδεται… Γι αυτό το λόγο, στο μικρό επαρχιακό σχολείο της Vence, τα 
παιδιά μέσω της αλληλογραφίας και των ταινιών, ανακάλυπταν τον κόσμο και διεύρυναν τους 

ορίζοντες τους. Με τα γραπτά κείμενα και τις ταινίες, ήθελε τα παιδιά να μάθουν τον κόσμο. Όντας 

δηλαδή σε ένα μικρό χωριό, αποκτούσαν μέσω των ταινιών, μια εικόνα του όλου, μια σφαιρική εικόνα, 

και δεν έμεναν προσκολλημένα στο μέρος. Η μάθηση λοιπόν γινόταν πιο ουσιαστική… Ο Freinet είναι 

ο πρώτος που έβαλε με δημιουργικό τρόπο τον κινηματογράφο στο σχολείο αφού τα παιδιά 

δημιουργούσαν ταινίες, δηλαδή μικρά φιλμάκια για να αλληλογραφούν με άλλα σχολεία και να 

στέλνουν εικόνες…. Οι ταινίες που έκανε ο Freinet με τα παιδιά είχαν την έννοια: γνωρίζω τον κόσμο, 

αλλά και κάνω ένα είδος αυτό-παρατήρησης (παρατηρώ τη δράση μου)…. Πίστευε πως όλοι μαζί και 

στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους ανακαλύπτουμε τον κόσμο και τη γνώση. » (ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ)  

.  

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις της εκπαιδευτικού, η τεχνική της Ψηφιακής Αφήγησης (Ζωγραφηγήσεις), 

η οποία δουλεύεται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, συμβάλλει αποτελεσματικά στα εξής: 

 μάθηση της δόμηση μιας ιστορίας προς αφήγηση  

 ελεύθερη έκφραση (ύστερα από ελεύθερη επιλογή θέματος από τα παιδιά)  

 εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, και ανάπτυξη του «πολυγραμματισμού του 21ου 

αιώνα» (ψηφιακού, οπτικού, τεχνολογικού, πληροφοριακού, παγκόσμιου γραμματισμού) 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, 

επικοινωνία) 

 ανα-τροφοδότητση –ανα-στοχασμός (ενεργή ακρόαση μαθητή) 

 προώθηση βιωματικών δράσεων στο σχολείο και εμπειρική μάθηση  

 ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη κινήτρου για μάθηση (χαρά της δημιουργίας) 

 ενίσχυση δημοκρατικού κλίματος (μέσω της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών για τη 

δόμηση μιας ιστορίας) 

 ανάπτυξη της φαντασίας και ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης  

 ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων  

 προώθηση φυσικής μεθόδου μάθησης  

 εναλλαγή εξατομικευμένης και ομαδικής –συλλογικής εργασίας 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΦΗΓΗΤΗ  

Η τεχνική της Ψηφιακής Αφήγησης (Ζωγραφηγήσεων) κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής 

Freinet, εφαρμόζεται αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς, στο δημόσιο σχολείο, συντελώντας στην 

ανάπτυξη των λεγόμενων δεξιοτήτων και πολυγραμματισμού του 21ου αιώνα, όπως και στην 

προώθηση βιωματικών δράσεων στο σχολείο, αλλά και της εμπειρικής μάθησης μέσω της ανα-

τροφοδότησης και του ανα-στοχασμού, ενώ εξοικειώνει τους μαθητές με τις Νέες Τεχνολογίες και 
την Οπτικοακουστική καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.  
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5. Διερευνητικές Εργασίες – project: H τεχνική αυτή δεν συναντάται μόνο στην Παιδαγωγική Freinet, 

καθώς χρησιμοποιείται ευρύτερα σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ συστήνεται και από τις 

Επίσημες Οδηγίες του Υπουργείου, οι οποίες το προωθούν στα πλαίσια της Διαθεματικότητας, ενώ 

συμπεριλαμβάνεται πλέον στις πρακτικές πολλών σχολείων. Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο I αποτελούσε 

συνήθης πρακτική του Σχολείου Εργασίας, ενώ στα Θεσμοθετημένα Σχολεία Freinet που λειτουργούν 

στο εξωτερικό αποτελεί και εργαλείο αξιολόγησης όπως φυσικά και καθιερωμένη πρακτική. Σε σχέση 

με την έρευνα, την τεχνική αυτή εφαρμόζουν η εκπαιδευτικός 1, η εκπαιδευτικός 2, η εκπαιδευτικός 3 και η 

εκπαιδευτικός 4. Βασικό στοιχείο εξάλλου της Παιδαγωγικής Freinet αποτελεί η Συνεταιριστική 

Οργάνωση του σχολείου, της τάξης αλλά και της εργασίας. «Θεμέλιος λίθος» πάνω στον οποίο στηρίζεται 

η τεχνική αυτή είναι φυσικά η Συνεργασία. Η εκπαιδευτικός 3 αναφέρει σχετικά: 

«Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για μένα. Αρέσει πολύ και στα παιδιά. Mάλιστα και από έρευνες 

αποδεικνύεται, ότι αυτό πoυ αρέσει στα παιδιά είναι η συνεργασία. Πάντα, ήθελα τα παιδιά να κάνουν 

πράγματα μόνα τους. Για παράδειγμα, παλιότερα που δούλευα σε γυμνάσιο, πριν ακόμη επηρεαστώ από 
το Freinet δουλεύαμε με projet δηλαδή σχέδια εργασίας. Επίσης, σε κάποιο σχέδιο εικαστικό που είχαν 

κάνει τα παιδιά μου είπαν πως το αυτό που τους άρεσε πιο πολύ ήταν που συνεργαστήκανε και που 

δουλέψανε ομαδικά. Ήταν μια ομάδα τεσσάρων παιδιών για παράδειγμα που συνεργάστηκαν και 

έφτιαξαν μια μεγάλη αφίσα. Είχαν διαλέξει τους φίλους με τους οποίους ήθελαν να συνεργαστούν, 

δούλεψαν αρμονικά ενώ εγώ δεν χρειάστηκε να παρέμβω καθόλου. Βέβαια, έχει τύχει να βάλω κάποιον 

σε ομάδα, γιατί είχε μείνει απ’ έξω. Όσον αφορά, πάντως, τον τρόπο που οργανώνω τις ομάδες 

εκμεταλλεύομαι πάντα αυτά που έχουν «χτίσει» τα ίδια τα παιδιά δηλαδή τις φιλίες ή τις παρέες τους και 

προσπαθώ να τα αφήνω να δουλεύουν όπως τους αρέσει ενώ παρεμβαίνω μόνο αν χρειαστεί για να 

εντάξω και άλλα παιδιά μέσα. » εκπ. 3 

 

Αντίστοιχα η εκπαιδευτικός 2 θεωρεί ότι η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία συμβάλλει στην ενότητα της 

τάξης και της ενσωμάτωσης των μαθητών, όμως αυτό δεν είναι πάντα κάτι εύκολο 

«Τα μαθήματα του Project και της Λογοτεχνίας που γίνονται στην Α Λυκείου και που απαιτούν την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο συμβάλλουν στην ενότητα της τάξης και της ενσωμάτωσης των 

μαθητών. Βέβαια, οι μέρες όλων μας ( μαθητών και καθηγητών) είναι πολύ δύσκολες μέχρι να συμβεί 

αυτό. Έχουμε να παλέψουμε με πολλές αρνητικές και επί χρόνια παγιωμένες νοοτροπίες, και πρέπει 

συνεχώς να τονίζουμε και υπενθυμίζουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εκτός από τα μαθήματα 

αυτά, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ενσωμάτωση των παιδιών συμβάλλουν οι σχολικές 

εορτές (κυρίως όταν ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις που έχουν στηθεί από τα παιδιά), τα διάφορα 

προγράμματα (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού) και οι αθλητικοί αγώνες. » εκπ. 

2  

 

Μάλιστα θεωρεί πως ειδικά το θέμα της ετερότητας αποτελεί μείζον πρόβλημα:  

«Η Α Λυκείου είναι μια πολύ δύσκολη τάξη. Εκεί το θέμα της ετερότητας και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας είναι πολύ καυτό. Ό,τι δεν είναι συνηθισμένο, ό,τι δεν είναι κομμάτι δικό μας, ό,τι 

δεν είναι ευρέως αποδεκτό, στην καλύτερη περίπτωση το κρατάμε σε απόσταση. Στη χειρότερη του 

κάνουμε τον βίο αβίωτο. Γι αυτό στην Α Λυκείου υπάρχουν πολλές κλίκες, ίντριγκες, σούσουρα, καυγάδες 

και εμείς οι καθηγητές νιώθουμε ότι κάνουμε μάθημα σε κατακερματισμένες τάξεις. » εκπ. 2  

 

Η εκπαιδευτικός 1 όμως θεωρεί την ανομοιογένεια των ομάδων βάση της συνεργατικής μάθησης:  

«Η βάση της συνεργατικής μάθησης, είναι η σύσταση ανομοιογενών ομάδων εργασίας. Η αποδοχή 

της διαφορετικότητας διευρύνει το οπτικό πεδίο πάνω σε θέματα που θα τεθούν και προωθεί το 
σεβασμό στις προσεγγίσεις που ο καθένας θα προτείνει. Έτσι μέσα από την αλληλεπίδραση 

διαμορφώνεται μία σφαιρική εικόνα Ζωής, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη Ζωή του 

μαθητή έξω από το σχολείο. » εκπ. 1 
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Επιπλέον, πιστεύει πως η σχολική ενσωμάτωση «διαφορετικών» μαθητών μέσα από ομάδες εργασίας, 

αποτελεί πρώτο στάδιο για την κοινωνική ενσωμάτωση: 

«Πρώτο στάδιο για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, όπου η διαφορετικότητα του καθενός γίνεται 

αποδεχτή από το σύνολο και εποικοδομητικά αξιοποιήσιμη στις αρμοδιότητες, που η ομάδα εργασίας 

αναλαμβάνει. » εκπ. 1 

 

Όπως αναφέρει πάντως η ίδια για τη συγκεκριμένη τεχνική, θεσμικά τουλάχιστον, υπάρχουν 

συγκεκριμένες οδηγίες από το υπουργείο που οριοθετούν τον τρόπο που εφαρμόζεται στο δημόσιο 

σχολείο: 

«Η επιλογή του θέματος γίνεται συνήθως ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου. Ο καθένας από 
τους υπεύθυνους καθηγητές επιλέγει ένα θέμα, από τα θεματικά πεδία διευρυμένου ενδιαφέροντος που 

προτείνει το Υπουργείο, στην εγκύκλιο των ερευνητικών εργασιών. Συμπληρώνονται φόρμες 

παρουσίασης των θεμάτων και αποστέλλονται στον Παιδαγωγικό Σύμβουλο, που είναι αρμόδιος για τη 

σχολική μονάδα. Μετά την έγκριση και τις συμβουλές του προς τους καθηγητές που θ’ αναλάβουν το 

project, τα θέματα παρουσιάζονται στα παιδιά με σύντομη περιγραφή του σκοπού και της 

διαδικασίας επίτευξής του. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν πιο θέμα τους προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον. Αν η πλειοψηφία επικεντρωθεί σε ένα θέμα, τότε γίνεται κλήρωση. Οι 20 πρώτοι μαθητές 

εντάσσονται στην ερευνητική εργασία που πλειοψήφησε και οι υπόλοιποι διανέμονται στα άλλα 

project. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στο λύκειο. » εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

  

Όμως, εκφράζει και τον προβληματισμό της σχετικά με την πρόθεση κάποιων καθηγητών που τα 

αναλαμβάνουν, απλά για να «συμπληρώσουν το ωράριο τους»: 

«Δυστυχώς οι καθηγητές που αναλαμβάνουν ερευνητικής εργασίες είναι αυτοί που έχουν ανάγκη να 
συμπληρώσουν το ωράριό τους και είναι ευτύχημα αν πραγματικά θέλουν ν’ ασχοληθούν μ’ αυτό. » 

εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα)  

 

Η εκπαιδευτικός 3 τονίζει τη διαφορά που υπάρχει στον τρόπο που «δουλεύονται» τα project στις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ επισημαίνει πως μέσω αυτής της τεχνικής προωθείται αναμφίβολα η 

διαθεματικότητα:  

«Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο εργασίας, όπως το δουλεύουμε στο 

δημοτικό, που μπορεί να είναι και η κατασκευή της αφίσας (που είχε ζωγραφιές, ποιήματα, σλόγκαν κλπ. 

) και τη διαθεματική διερευνητική εργασία, που δουλεύουμε στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο, θεωρώ ότι 

δουλεύουμε διερευνητικά γιατί τα παιδιά έψαξαν πολύ στο διαδίκτυο. Στο σχέδιο εργασίας, που 

δουλεύω στο δημοτικό, υπάρχει διαθεματικότητα, αλλά δουλεύουμε κυρίως το κομμάτι της τέχνης, της 

έκφρασης, της δημιουργικότητας κλπ. Στο δημοτικό, γενικά, τα παιδιά κάνουνε πολλές διαθεματικές 

διερευνητικές εργασίες π.χ. στην ιστορία, τη φυσική κλπ. , απλά εγώ πιο πολύ επιμένω στην τέχνη και 

την καλλιτεχνική έκφραση, γιατί θεωρώ ότι το επίπεδο στην ξένη γλώσσα δεν τους επιτρέπει να 
προχωρήσουν τόσο πολύ, εκτός και αν κάνουν τη διερευνητική εργασία στα ελληνικά. Διαθεματικότητα 

υπάρχει στα σχέδια εργασίας και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Σε ένα σχέδιο εργασίας, σε βίντεο, για 

τα περιβάλλον και τη Μεσόγειο, που δουλέψαμε πρόσφατα με τα παιδιά, (το στείλαμε και στο 

Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας και κερδίσαμε το πρώτο βραβείο), συνεργαστήκαμε και με τη δασκάλα 

των εικαστικών και την καθηγήτριας μουσικής, ενώ δέχτηκε να συμμετέχει και η γυμνάστρια, 

κάνοντας τις χορογραφίες (αλλά η καθηγήτρια μουσικής ήθελε να είναι χωρίς χορό τελικά), οπότε 

σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για διαθεματικότητα. » εκπ. 3 

 

Θεωρεί όμως, πως ο χρόνος δεν επαρκεί για το διερευνητικό κομμάτι της εργασίας: 
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«Μάλιστα, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε πιο πολύ και το 

διερευνητικό κομμάτι, διότι τα παιδιά, το θέμα με το περιβάλλον και τη Μεσόγειο, μπορούσαν αλλά 

και ήθελαν να το ψάξουν πιο πολύ. Θα μπορούσαν δηλαδή, να το διερευνήσουν περισσότερο, και 

κατόπιν, να το γράψουν στα ελληνικά, ενώ μετά να μεταφράσουν, και με τη δική μου βοήθεια, το 

κείμενο που (τελικά) παρουσιάστηκε στο βίντεο, και τα ποιήματα στα γαλλικά. Εκ των υστέρων, επειδή 

με αυτά τα παιδιά δουλεύουμε και τη σχολική εφημερίδα, τους έχω ζητήσει να ψάξουν και για το 

περιβάλλον, ως ρεπόρτερ δηλαδή. »εκπ. 3 

 

Σε αυτό συμφωνεί και η εκπαιδευτικός 1:  

«Σημειώνουμε πως ενώ στο λύκειο στην ερευνητική εργασία δόθηκε ένα συνεχόμενο δίωρο, στο 

γυμνάσιο είναι μονόωρο «μάθημα» και μάλιστα ενδείκνυται η 7η ώρα γι’ αυτό, που είναι η πιο μικρή σε 

διάρκεια, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για ολοκληρωμένες διαδικασίες συνεργασίας της ομάδας. » 

εκπ. 1(βλ. παραρτήματα) 

 

Πάντως για την ίδια το σχέδιο εργασίας απαιτεί αφενός χρόνο για την οργάνωση της εργασίας και την 

ανάληψη ρόλων και ευθυνών, αφετέρου δε «περνά στα χέρια» των μαθητών που έχουν συγκροτηθεί σε 

ομάδες: 

«Το σχέδιο εργασίας περνά στα χέρια των μαθητικών ομάδων, εφόσον έχει γίνει εργασία ανάληψης 

ανάλογων ευθυνών και οργάνωσης της συνεργασίας με τρόπο εποικοδομητικό. » εκπ. 1 

 

H εκπαιδευτικός 1 επίσης, περιγράφει την ομαδοσυνεργατική εργασία που αποτελεί τη βάση ενός 

project: 

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας διατηρούμε ημερολόγιο δράσεων. Στις πρώτες 

συναντήσεις γίνεται μία καλύτερη προσέγγιση του θέματος και με ανοιχτή συζήτηση καταθέτονται 

απόψεις και προτάσεις από όλους. Ο ρόλος του καθηγητή παραμένει ρόλος συντονιστή των 

υποομάδων δίνοντας τον πρώτο ρόλο στους μαθητές. Το θέμα χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, τις 

οποίες πραγματευόμαστε σε κάθε συνάντηση. Οι ομάδες χωρίζονται σε υποομάδες, επιλέγουν ένα 

όνομα ομάδας, με σκοπό να ενισχυθεί το δέσιμο των μελών της ομάδας και σε κάθε μας συνάντηση 

αναλαμβάνουν ρόλους σε σενάρια που προσομοιώνουν καταστάσεις που βοηθούν την καλύτερη 

κατανόηση και προσέγγιση του θέματος. Σε κάθε συνάντηση δίνεται χρόνος στις υποομάδες να 

επεξεργαστούν και να συζητήσουν το υποθέμα που διάλεξαν. Καταγράφονται συναισθήματα, 

απόψεις, συμπεριφορές. Ενίοτε χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες μέθοδοι προσέγγισης, όπως τα 6 
καπέλα σκέψης, ερωτηματολόγια κ. α. Συχνά επιδιώκεται δραστηριότητα έξω από την τάξη, με σκοπό 

την προσέγγιση του θέματος σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Κάθε ομάδα έχει έναν (ή δύο) 

εκπρόσωπο, ο οποίος αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις θέσεις της υποομάδας στο σύνολο της τάξης. 

Έπειτα συζητούνται στην ολομέλεια όσα προέκυψαν από την επεξεργασία των υποομάδων. Το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας των υποομάδων καταγράφεται και με επεξεργασία από τους μαθητές 

θα αποτελέσει το τελικό προϊόν του project, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς σε όλους 

τους μαθητές, όλων των project. Το τελικό έργο παρουσιάζεται στο ιστολόγιο του σχολείου και μία 

περίληψή του στην σχολική μας εφημερίδα». εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Με βάση την περιγραφή της εκπαιδευτικού επισημαίνουμε την ανοιχτή συζήτηση, το ημερολόγιο 

δράσεων, το συντονιστικό απλά ρόλο του εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία, την προσπάθεια 

σύσφιξης των σχέσεων των μελών κάθε ομάδας, την καταγραφή συναισθημάτων, απόψεων και 

συμπεριφορών (όπως στην Τεχνική Freinet της Εφημερίδας τοίχου), την προσέγγιση ενός θέματος σε 

πραγματικές συνθήκες ζωής και τις δραστηριότητες εκτός τάξης, την ύπαρξη ολομέλειας για τη 

συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των υποομάδων, την καταγραφή του 

αποτελέσματος της συνεργασίας των υποομάδων που παρουσιάζεται μέσω αντιπροσώπων στο σύνολο 

της τάξης, για να αποτελέσει το τελικό προϊόν του project.  
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Οι πρακτικές αυτές που εφαρμόζει η εκπαιδευτικός 1 είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιεί η 

Παιδαγωγική Freinet στα Θεσμοθετημένα Σχολεία Freinet (βλ. ΚΕΦ. II). Επίσης όπως αναφέρει η 

εκπαιδευτικός 3, υπάρχει άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα, αλλά και συνεργασία με εξωσχολικούς 

φορείς: 

«Συχνά, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, συνεργαζόμαστε με Φορείς εκτός σχολείου, στους 

οποίους απευθύνουμε πρόσκληση για να μας επισκεφτούν κάνοντάς τους γνωστό το θέμα του project, 

ώστε να προγραμματίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εμπλουτίσουν τα κίνητρα 

προβληματισμού μας πάνω στο θέμα. Το ποιοι θα είναι οι εξωτερικοί μας «συνεργάτες» εξαρτάται 

από το είδος του θέματος. » εκπ. 1 (βλ. παραρτήματα) 

 

Αντίστοιχα και η εκπαιδευτικός 4, για τις ερευνητικές εργασίες που αναθέτει στα παιδιά αναφέρει πως 

αυτά χρειάζεται συχνά να βγουν από το σχολείο, και μάλιστα τα μέλη μιας ομάδας μπορεί και να 

συγκεντρωθούν στο σπίτι κάποιου, για να διεξάγουν την έρευνα από κοινού ή και να μετακινηθούν 

προκειμένου να πάρουν να πάρουν κάποια συνέντευξη. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιεί, στο οποίο τα 

παιδιά πήραν συνέντευξη από οικεία τους πρόσωπα, για να συγκεντρώσουν πολλές απόψεις, οφείλουμε 

να επισημάνουμε την εμφανή ομοιότητα με μια σκηνή από την ταινία «Σκασιαρχείο», στην οποία 

«βλέπουμε τις πύλες του σχολείου να ανοίγουν» και τα παιδιά να παίρνουν συνέντευξη από τους γονείς 

τους ή από επαγγελματίες σχετικά με τις εργασίες τους. Επίσης, το γεγονός πως κατόπιν κοινοποιήθηκαν 

τα αποτελέσματα στην τάξη και αναρτήθηκαν οι εργασίες τους στην Εφημερίδα Τοίχου, παραπέμπει 

άμεσα στην Παιδαγωγική Freinet. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός 4, η οποία μάλιστα υπογραμμίζει πως 

πολλές φορές «και το σχολικό εγχειρίδιο κινείται στο ίδιο πνεύμα», αναφέρει σχετικά: 

«Η ερευνητική μάθηση ευνοείται φυσικά όταν κάνουμε πειράματα, αλλά και όταν βγάζεις τα παιδιά 

έξω από το σχολείο. Συνήθως, και τα ίδια τα παιδιά επιθυμούν να αναλαμβάνουν εργασίες τις οποίες 

κάνουν σε ομάδες και δέχονται να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι που 

χαροποιεί ιδιαίτερα και τις μαμάδες. Τα παιδιά μιας ομάδας συγκεντρώνονται στο σπίτι του ενός και 

ψάχνουν όλα μαζί στο διαδίκτυο ή σε εγκυκλοπαίδειες, ενώ αν χρειαστεί μετακινούνται, όταν για 

παράδειγμα έχουν να πάρουν κάποια συνέντευξη. Όσον αφορά τη συνέντευξη, πρόσφατα για μια 

εργασία που ανέλαβαν σχετικά με την οικονομική κρίση, άλλα παιδιά διάλεξαν τη γιαγιά κάποιου 

παιδιού, άλλα το διευθυντή του σχολείου, άλλα τον πατέρα ενός παιδιού και ιδιοκτήτη καφετέριας. Όταν 

ολοκλήρωσαν την εργασία, κάθε ομάδα παρουσίασε την συνέντευξη και την αναρτήσαμε, στη 

συνέχεια στην εφημερίδα τοίχου (πίνακα ανακοινώσεων της τάξης). Η συνέντευξη υπάρχει σαν άσκηση 

και στο βιβλίο της Γλώσσας. Τα καινούργια βιβλία εμπεριέχουν αντίστοιχες καινοτομίες, και δίνουν σε 
πολλές περιπτώσεις, ευκαιρίες για ομαδικές εργασίες. Αν και το επίπεδο της γλώσσας των νέων 

σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού θεωρεί πολλά προαπαιτούμενα, ωστόσο πολλές δραστηριότητες που 

προτείνει, βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, ενώ υπάρχει και άνοιγμα στην 

κοινωνία!» εκπ. 4 

 

H εκπαιδευτικός 3, η οποία περιγράφει την πρακτική της εικονικής προσομοίωσης, που ακολουθήθηκε 

στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας, τονίζει ότι το project αποτελεί βιωματική μάθηση: 

«Θα αναφέρω ένα παράδειγμα ερευνητικής εργασίας που είχαμε κάνει παλιότερα στο γυμνάσιο: 

Σχετικά με μια παρουσίαση του μουσείου του Λούβρου, που προετοίμαζαν για σχέδιο εργασίας 

(project), θα μπορούσα να πω στα παιδιά να μπούνε στο διαδίκτυο και να ψάξουν μόνοι τους π.χ. πόσο 

κάνει το εισιτήριο, πόσες αίθουσες έχει το μουσείο, ένα κατάλογο των έργων, λοιπές πληροφορίες για το 

Λούβρο, κλπ. Αντ΄ αυτού, προετοιμάσαμε ένα ολόκληρο εικονικό ταξίδι στο Παρίσι, δηλαδή π.χ. για 
μια ομάδα 5 ατόμων, πότε θα πάνε, πως θα βγάλουν τα εισιτήρια τους, να μπουν στην αεροπορική 

εταιρεία να δουν τις τιμές, να δουν και τις τιμές του Λούβρου, και να ετοιμάσουν ένα κανονικό budget 

(προϋπολογισμό) σχετικά με το πόσο θα στοιχίσει όλο το ταξίδι, πόσα θα πρέπει να έχουνε μαζί τους, 

αλλά και να βγάλουν ένα πρόγραμμα των επισκέψεων τους, με βάση και τις ώρες λειτουργίας του 

μουσείου κλπ. Αυτό ήταν ένα είδος διερευνητικής εργασίας, ένα project. Aυτό αποτελεί και βιωματική 

μάθηση. » εκπ. 3 
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Πάντως, η εκπαιδευτικός 3 εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με το πώς γίνεται να συνδυαστεί η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την εμπειρική μάθηση που χρησιμοποιούν οι διερευνητικές εργασίες με 

την απόκτηση γνώσεων που επίσης όμως θεωρεί απαραίτητη: 

«Θεωρώ δηλαδή αυτά που κάνω στην τάξη, απλά αναλαμπές. Θα ήθελα πραγματικά να δω, πως 

γίνεται να πετύχεις στόχους, που να έχουν παράλληλα και γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και εμπειρία, 

που να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα. Δε νομίζω ότι αρκεί μόνο η 

εμπειρία, γιατί μέσω της εμπειρίας κατακτάς μόνο, λίγο-λίγο γνώσεις, χωρίς να πας παρά πέρα. Δηλαδή 

τι γίνεται και με τα παιδιά εκείνα που θέλουν περισσότερες γνώσεις όταν μπορούνε; Μερικά παιδιά 

θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Μπορεί να επιμένουμε στις δεξιότητες που αναπτύσσουν, 

αλλά δεν παύουμε να θέλουμε και γνώσεις, πληροφορίες. Όταν θες να επιχειρηματολογήσεις, 

χρειάζεσαι ντοκουμέντα, να τεκμηριώνεις ότι λες. Δεν είναι μόνο τα 10-20 πράγματα που έχεις νιώσει 

και έχεις καταλάβει. Χρειάζεται να έχουν και γνώσεις στην ιστορία, τη γεωγραφία κλπ. ». εκπ. 3 

 

Μάλιστα, θα ήθελε να δει πως αυτό γίνεται εφικτό στα Σχολεία Freinet: 

«Στο τέλος της ταινίας το «Σκασιαρχείο», όταν η εξεταστική επιτροπή ρωτάει το παιδί, τι γνωρίζει για 

τη Βρετάννη, αυτό θυμάται και ξέρει να πει πράγματα, γιατί με το δάσκαλο είχαν αλληλογραφήσει με 

σχολείο από τη περιοχή αυτή. Πόσα όμως, πράγματα μπορεί απλά το παιδί να θυμάται με τη σχολική 

αλληλογραφία, τελικά; Θα θυμάται μόνο αυτά που έχει ζήσει. Χρειάζεται δηλαδή, πέρα από τις 

εμπειρίες και τις δεξιότητες που αναπτύσσει, να αναπτύξει και γνώσεις. Βέβαια, η εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας μπορεί να είναι μόνο βιωματική, αλλά αυτό που αναφέρω για τις γνώσεις που 
χρειάζονται, το λέω πιο πολύ για μαθήματα, όπως η γεωγραφία, η ιστορία κλπ. Δηλαδή, μπορεί στα 

γαλλικά να έχω τη δυνατότητα να ενσωματώσω την τεχνική της αλληλογραφίας, στα άλλα μαθήματα 

όμως, με τα σχέδια εργασίας, μπορεί φυσικά να εμβαθύνουν καλύτερα σε ένα θέμα, αλλά σίγουρα, τους 

χρειάζονται και οι γνώσεις. Θέλω λοιπόν να δω, πως καταφέρνουν στα γαλλικά σχολεία Freinet να 

συνδυάσουν και γνώσεις και εμπειρία». εκπ. 3 

 

Τέλος, η εκπαιδευτικός 3 επισημαίνει τα θετικά σημεία των Διερευνητικών Εργασιών-project: 

«Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να πω, ότι πρέπει να αναπτύσσουμε σαν εκπαιδευτικοί, τις δεξιότητες 

(savoir faire) αλλά και τις γνώσεις (savoir), ενώ, όταν αναθέτουμε στα παιδιά διερευνητικές 

διαθεματικές εργασίες, καλλιεργούμε, διαφορετικές στρατηγικές μάθησης, γνωστικές και ψυχο-

συναισθηματικές αφενός, και αφετέρου, κοινωνικο-συναισθηματικές, αφού τα παιδιά μαθαίνουν και 

να ερευνούν, αλλά και να συνεργάζονται. Αυτό που αξιολογούμε είναι την αντίληψη τους, την κριτική 

τους ικανότητα, την δημιουργικότητα τους, την καλλιτεχνικότητα τους, όπως και το πόσο καλά 

μαθαίνουν να συνεργάζονται». εκπ. 3 

 

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, η τεχνική των Διερευνητικών Εργασιών- project, η 

οποία δουλεύεται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, συμβάλλει αποτελεσματικά στα εξής:  

 προώθηση της δια-θεματικότητας 

 καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος (μέσα από την ομαδική εργασία) 

 ενότητα της τάξης και «συνεταιριστική» οργάνωση 

 ενσωμάτωση της ανομοιογένειας και αποδοχή της διαφορετικότητας 

 οριοθέτηση του ουσιαστικού ρόλου του εκπαιδευτικού σε αυτό του συντονιστή 

 σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών  

 δημιουργία συνθηκών προσομοίωσης με την πραγματική ζωή  

 προώθηση δημοκρατικών διαδικασιών 

 άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς 

 εξοικείωση με την έρευνα μέσα από ποικιλία μεθόδων  

 ανάπτυξη πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων  

 δημιουργία εναλλακτικών εργαλείων και μορφών αξιολόγησης της μαθησιακής 

διαδικασίας 

 βιωματική και εμπειρική μάθηση  
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 καλλιέργεια διαφορετικών στρατηγικών μάθησης (γνωστικών, ψυχοσυναισθηματικών, 

κοινωνικο-συναισθηματικών) 

 κοινωνικοποίηση (μέσω της από κοινού εργασίας)  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

Αν και η ετερότητα, καθώς και η ανομοιογένεια μεταξύ των μαθητών, αλλά και η μη επάρκεια του 

χρόνου, όπως και η μη δυνατότητα απόλυτης αντιστοιχίας μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων ενίοτε 

προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο η τεχνική των Δια-θεματικών Διερευνητικών 

Εργασιών-Project κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζεται αποτελεσματικά στο 
δημόσιο σχολείο, συντελώντας στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μέσα και έξω από την 

σχολική τάξη, στη δημιουργία συνθηκών προσομοίωσης με την πραγματική ζωή, ενώ παράλληλα 

προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης ποικίλων δεξιοτήτων.  

 

β. Πρακτικές κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet: 

ΣΗΜ ΕΡΕΥΝ Διαχωρίζουμε τους όρους τεχνικές και πρακτικές στην ανάλυση των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών για τον εξής λόγο. Καθώς στην Ελλάδα εξετάζουμε το τι γίνεται μέσα στα πλαίσια της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα εργαλεία, με την έννοια που 

αυτά εφαρμόζονται σε ένα Σχολείο Freinet στη Γαλλία, για παράδειγμα τα δελτία αυτοδιόρθωσης. 

Μπορούμε όμως αντίστοιχα να εξετάσουμε πρακτικές των εκπαιδευτικών οι οποίες προσεγγίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την Παιδαγωγική Freinet ακόμη κι αν δε χρησιμοποιούν αυτούσια εργαλεία, για 

παράδειγμα η αυτοδιόρθωση, επίσης εφαρμόζεται από συμμετέχοντα εκπαιδευτικό όχι όμως με δελτία 

όπως στη Γαλλία, αλλά μετά από σύντομες ασκήσεις. Θα ήταν λάθος εξίσου να μιλήσουμε απλώς για 

ψήγματα επιρροής, αφού οι εκπαιδευτικοί συνειδητά και φανερά επηρεασμένοι από αρχές της 

Εναλλακτικής ή Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στην οποία εντάσσεται και η Παιδαγωγική 

Freinet (βλ. GILLIG, JM. 1999, Les pédagogies différenciées, éd: De Boeck Université, p. 21, 22) 

έχουν εντάξει και ακολουθούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις που τους ταιριάζουν και έχουν απήχηση 

στους μαθητές. Διαχωρίζουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες τεχνικές που βρίσκουμε αυτούσιες και στην 

Παιδαγωγική Freinet και μάλιστα όπως εφαρμόζεται ακόμη στα Σχολεία Freinet, και τις οποίες 

παρουσιάσαμε, από τις πρακτικές που περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, και τις 

οποίες θα εξετάσουμε ακολούθως.  

 

1. Πειραματικό Ψηλάφισμα ή ψηλαφητή διερεύνηση: Αυτός ο όρος αποτέλεσε βασικό άξονα στην 

παιδαγωγική σκέψη του Célestin Freinet και φυσικά χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Παιδαγωγική 

Freinet, ενώ αποτελεί βασική αρχή. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3:  

«Πραγματικά, το πειραματικό ψηλάφισμα είναι από τους βασικότερους όρους στην Παιδαγωγική 

Freinet, και αφορά όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά στην τάξη. » εκπ. 3 

  

Για την εκπαιδευτικό 5, προάγει την κριτική ικανότητα και το επιστημονικό πνεύμα, τα οποία θεωρεί ως 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εκπαίδευσης: 

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας 

και του επιστημονικού πνεύματος. Τα Σχολεία Freinet θέτουν ως αρχή την ψηλαφητή διερεύνηση, 

μέθοδος η οποία προάγει τη καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και την αντίληψη εννοιών μετά από 

διαδοχικούς πειραματισμούς. » εκπ. 5 

 

Για την εκπαιδευτικό 4, η εφαρμογή της μεθοδολογικής αυτής προσέγγισης, είναι πιο εύκολο να 

εφαρμοστεί στα μαθήματα που έχουν ως βάση τις θετικές επιστήμες, παρά στα θεωρητικά μαθήματα:  

«Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε μαθήματα όπως η φυσική. Βέβαια, στα θεωρητικά μαθήματα, 

αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει, και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια της 

απλής παρατήρησης και να περάσουμε στο πειραματικό ψηλάφισμα». εκπ. 4 
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Ευνοϊκό πλαίσιο για την εξάσκηση της πρακτικής αυτής θεωρεί κυρίως το μάθημα της φυσικής: 

«Κατά κύριο λόγο στο μάθημα της φυσικής, τα παιδιά μαθαίνουν την επιστημονική σκέψη 

παρατήρησης και καταγραφής, με πολύ απλό τρόπο. Το αρχικό ερώτημα και ο λόγος που κάνουμε ένα 
πείραμα, είναι για να διαπιστώσουμε πως μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά να παρατηρούν 

επιστημονικά, δηλαδή να κάνουν αρχικά μια υπόθεση εργασίας, στη συνέχεια να πειραματίζονται και 

να ερευνούν, και στο τέλος να επαληθεύουν την αρχική τους υπόθεση». εκπ. 4 

  

Καταρχάς, η ίδια όντας υπεύθυνη του χημείου του σχολείου έχει συγκεντρώσει, πέρα από τα συνήθη 

όργανα φυσικής, που υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια, και υλικά που συναντούν τα παιδιά στην 

καθημερινότητα τους με τα οποία μπορούν να πειραματιστούν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους: 

«Τα παιδιά μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις, ξεκινώντας από απλά υλικά. Προσωπικά, έχω αναλάβει 

το χημείο του σχολείου και έχω συγκεντρώσει υλικά της καθημερινής ζωής, τα οποία τα παιδιά, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσικά στις παρατηρήσεις τους, αλλά και να πειραματιστούν με αυτά: 

αλάτι, σαπούνι, οδοντόκρεμα, ξύδι κλπ. , ενώ υπάρχουν και όργανα φυσικής, όπως σε πολλά σχολικά 

εργαστήρια, για παράδειγμα η σφαίρα με την οποία, τα παιδιά θα παρατηρήσουν την κυβική διαστολή, 

αλλά κυρίως προσπαθώ να δουν μέσα από απλά πράγματα. Όπως αναφέρει και ο Freinet, το παιδί 

μπορεί να συνδέσει αυτά που μαθαίνει στο σχολείο, με την πρακτική ζωή και τα υλικά που 
συναντούν στην καθημερινότητα τους. » εκπ. 4 

 

Στη συνέχεια, αναφέρει ένα πείραμα που κάνει με τα παιδιά, στο οποίο ενδείκνυται το πειραματικό 

ψηλάφισμα: 

«Θα αναφέρω λοιπόν ένα παράδειγμα που κάνω πάντα, όταν έχω να διδάξω φυσική για πρώτη χρονιά 

στην πέμπτη τάξη, και ξεκινώ με το ακόλουθο πείραμα: παίρνουμε 4 μπουκάλια μπύρας τα οποία 

εμπεριέχουν την ίδια ποσότητα νερού. Στο πρώτο βάζουμε νερό βρύσης, στο δεύτερο, χλιαρό νερό κάτω 

των 30 βαθμών Κελσίου, στο τρίτο παγωμένο και στο τέταρτο καυτό νερό. Στη συνέχεια, ρίχνουμε μέσα 

σε κάθε μπουκάλι την ίδια ποσότητα μαγιάς, δηλαδή ένα κουταλάκι και κατόπιν κλείνουμε το στόμιο με 

ένα μπαλόνι. Μετά από 3 ώρες θα δούμε πως το μπαλόνι που έχει φουσκώσει πιο πολύ είναι στο 

μπουκάλι με το χλιαρό νερό. Άρα, τα παιδιά παρατηρούν πως οι συνθήκες στις οποίες η μαγιά 

αναπτύσσεται περισσότερο, είναι το χλιαρό νερό, ενώ καταστρέφεται στο καυτό, στο κρύο αναπτύσσεται 
λιγότερο και στο νερό από τη βρύση δεν παρατηρείται καμία διαφορά. » εκπ. 4 

 

Η παρατήρηση φυσικά υπάρχει σε πολλά πειράματα της φυσικής, οπότε το ερώτημα που τίθεται στην 

έρευνα μας, είναι «πού» και «πώς» υφίσταται η ψηλαφητή διερεύνηση. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 4: 

«Στη συνέχεια και εδώ είναι που πάμε παραπέρα και πλησιάζουμε αρκετά το Freinet, ζητάς από τα 

παιδιά να υποθέσουν ποια είναι η τροφή της μαγιάς, το αλάτι ή η ζάχαρη. Η απάντηση είναι η ζάχαρη, 

αλλά τα παιδιά το διαπιστώνουν, το ανακαλύπτουν μόνα τους αυτό μέσα από τη δοκιμή, ψηλαφητά, 

ενώ μόνα τους πάλι είναι που καταλήγουν στο συμπέρασμα. Έτσι αρχίζουν να σκέπτονται 

επιστημονικά». εκπ. 4 

 

Δηλαδή η ψηλαφητή διερεύνηση αρχίζει τη στιγμή που διατυπώνεται η υπόθεση και παράλληλα μέσα 

από τη δοκιμή και την εμπειρία, γίνεται η διαπίστωση και η ανακάλυψη, ενώ τα παιδιά μόνα τους 

καταλήγουν σε συμπεράσματα. Αντίστοιχα και για την εκπαιδευτικό 1, ψηλαφητή διερεύνηση σημαίνει 

παρατήρηση, εξήγηση και απόδειξη μέσα από την εμπειρία η οποία αποτελεί «κομβικό σημείο 

αφομοίωσης της παρεχόμενης γνώσης»: 
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«Το πειραματικό ψηλάφισμα εμπεριέχει και την παρατήρηση, και την εξήγηση και την απόδειξη, αλλά 

όχι σε πρώτο πλάνο προσεγγίσεων, μα καθώς αυτές προκύπτουν ως αναγκαία εργαλεία για να …. 
πετύχει το εμπειρικό πείραμα…. . ενώ η εμπειρία αποτελεί κομβικό σημείο αφομοίωσης της 

παρεχόμενης γνώσης. Εμπεριέχει την ελευθερία του λάθους και μέσα από τη διαδικασία αυτή την 

ανεξίτηλη αφομοίωση της γνώσης. ». εκπ. 1 

 

Για την εκπαιδευτικό 5, η ψηλαφητή διερεύνηση συνδέεται με την εμπειρία, που αποτελεί και κίνητρο 

μάθησης: 

«Η εμπειρία είναι κίνητρο μάθησης. Συνδέεται με την έννοια της ψηλαφητής διερεύνησης, που 

επιτρέπει στα παιδιά να πειραματίζονται για να ανακαλύψουν τη σωστή απάντηση. » εκπ. 5 

 

Για την εκπαιδευτικό 4 η μάθηση μέσω της εμπειρίας, συνεπάγεται ότι συνδέουμε τη «γνώση» με τη 

ζωή, ώστε το παιδί να οδηγηθεί μέσα από συλλογισμό στο τελικό συμπέρασμα, ενώ ο δάσκαλος απλά 

καθοδηγεί :  

«Το πειραματικό ψηλάφισμα αρχίζει τη στιγμή που το φέρνουμε στη ζωή, και εξηγούμε πράγματα, 

ώστε τα παιδιά να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις, και το πιο σημαντικό να θέσουν νέα 

ερωτήματα, τα δικά τους ερωτήματα. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός δείχνει που βρίσκει αυτό πρακτική 

εφαρμογή στη ζωή, και τα παιδιά στη συνέχεια αναρωτιούνται, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε το 

πείραμα και με άλλα δεδομένα ή υλικά ή σε άλλες συνθήκες, για να δούμε αν ισχύει, να επαληθεύσουμε 

δηλαδή τις υποθέσεις μας… Μόνο του το παιδί συλλογίζεται πάνω σε αυτό που δοκίμασε και βγάζει τα 

συμπεράσματα του. » εκπ. 4 

 

Το έναυσμα του συλλογισμού δίνεται όταν τα παιδιά πειραματίζονται και δοκιμάζουν από μόνα τους: 

«Τα παιδιά δοκιμάζουν μόνα τους πια με τα υλικά και προβληματίζονται πάνω στις συνθήκες του κάθε 

πειράματος. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά, σε ένα πείραμα, αφού έχουν πειραματιστεί και 

παρατηρήσει, τι γίνεται αν ρίξουμε ζάχαρη σε κάποιο υλικό, δοκιμάζουν κατόπιν το ίδιο πείραμα και με 

μέλι. Μάλιστα, κάνουν και επιστημονική εργασία πάνω σε αυτό. » εκπ. 4 

 

Αντίστοιχα, η εκπαιδευτικός 4 αναφέρει και ένα άλλο παράδειγμα, στο οποίο μάλιστα οι μαθητές 

χρειάστηκαν να πάνε στο σχολικό κήπο. (Υπενθυμίζουμε πως ο Freinet επίσης συμπεριλάμβανε στην 

θεμιτή οργάνωση του σχολείου, όπως την παρουσιάζει στα γραπτά του, το σχολικό κήπο (βλ. Κεφ. II, 2. 

3), ενώ και στο σχολείο που έχτισε στη Vence, υπήρχε ολόγυρα αφθονία φυσικού περιβάλλοντος (βλ Κεφ. 

II, 2. 1 και 2. 2. 1), ώστε τα παιδιά και να επιδίδονται σε γεωργικές εργασίες, αλλά το κυριότερο, να 

οδηγούνται στη γνώση μέσω της ψηλαφητής διερεύνησης) :  

«Για παράδειγμα έπρεπε σε ένα άλλο πείραμα να δούμε πως το χώμα περιέχει υγρασία. Πήγαμε στον 

κήπο του σχολείου, μαζέψαμε χώμα από το έδαφος, το κλείσαμε σε μια νάιλον σακούλα, δέσαμε τη 
σακούλα και την αφήσαμε στον ήλιο. Μετά από μερικές ώρες άρχισαν να βγαίνουν υδρατμοί στο νάιλον. 

Τα παιδιά πραγματικά δεν ξέρανε αν το χώμα έχει υγρασία, απλά υπέθεταν. Μόνο όταν μόνα τους πια 

μπήκαν στη διαδικασία να συλλογιστούν πάνω σε αυτό και βιωματικά πειραματίστηκαν, τότε μέσα από 

την εμπειρία, οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα. » εκπ. 4 
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Η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως μέσα από την εγγύτητα όσων ερευνά, το παιδί «οικοδομεί» την 

«προσωπική» του γνώση, ενώ τονίζει πως το παιδαγωγικό αυτό αξίωμα συμπεριλαμβάνεται και σε 

σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια (τα οποία χρησιμοποιούν τη μεθοδολογική προσέγγιση του 

«εποικοδομητισμού»), και υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας που δεν «υπεισέρχεται» 

μόνο στα πειράματα, και που αποτελεί βασική συνιστώσα της βιωματικής μάθησης: 

«Σίγουρα κάποια παιδαγωγικά αξιώματα, όπως αυτό της εμπειρικής και βιωματικής μάθησης έχουν 

περάσει πια στο σχεδιασμό και των σχολικών εγχειριδίων, αφού για παράδειγμα το βιβλίο της φυσικής 

(της πέμπτης τάξης) εμπεριέχει πολλά πειράματα, τα οποία παρακινούν το παιδί να ανακαλύψει από 

μόνο του. Ευτυχώς, το βιβλίο αυτό,  που χρησιμοποιεί το στρουκτουραλισμό και εποικοδομητισμό της 

γνώσης,  δεν άλλαξε το 2006, και το θεωρώ πραγματικά, παιδαγωγικά άρτιο, αλλά και χρήσιμο. Όσον 

αφορά την Παιδαγωγική Freinet πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση γιατί χάρις στο πείραμα, αποκτάς 

εμπειρία, ενώ και οικοδομείς την προσωπική σου γνώση, μέσα από την εγγύτητα, αυτών που ερευνάς. 

Τα έχεις δηλαδή «μπροστά στα μάτια σου» και πειραματίζεσαι. Έτσι, μαθαίνεις να κάνεις υποθέσεις, 

να θέτεις ερωτήματα, να σκέπτεσαι, να ερευνάς. Επίσης στα πειράματα που κάνουμε ή όταν συζητάμε 

για αξίες ή συναισθήματα, ή όταν κάνουμε ασκήσεις γραφής, η προσωπική εμπειρία πάντα 

υπεισέρχεται, κατά κάποιο τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι η βιωματική μάθηση εμπεριέχει την εμπειρία. 

Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν τα παιδιά. » εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 3 επίσης, θεωρεί τη μεθοδολογική αυτή προσέγγιση, βασικό παιδαγωγικό αξίωμα, 

διαδεδομένο γενικότερα, ενώ πιστεύει πως είναι εφικτή και σε μαθήματα γλωσσικά, για παράδειγμα. 

Επισημαίνει μάλιστα τη σημασία της «ενίσχυσης»:  

«Όσον αφορά τη μάθηση βασισμένη στη δοκιμή και το λάθος, κι αυτό είναι από τα πολύ βασικά 

παιδαγωγικά αξιώματα. Σημαίνει ότι στηρίζεις τις παλιές γνώσεις, αλλά και τις ενισχύεις με τις 

καινούργιες, ενώ τα λάθη είναι εποικοδομητικά. Αυτό δεν το συναντάμε μόνο στην Παιδαγωγική 

Freinet αλλά είναι κάτι πολύ διαδεδομένο στην παιδαγωγική γενικότερα. Επίσης τη δοκιμή και λάθος 

δεν τη βλέπω μόνο στο ψηλάφισμα. Δοκιμή και λάθος υπάρχει ακόμη και όταν θα διδαχτούν ένα απλό 
κείμενο. Τη στιγμή που γίνεται ένα λάθος από το παιδί, ο δάσκαλος δεν πρέπει να το απορρίψει αλλά να 

υπάρξει αυτό που ονομάζουμε παιδαγωγικά ενίσχυση, καθώς το παιδί μαθαίνει από αυτό. » εκπ. 3  

 

H εκπαιδευτικός 4 θεωρεί το πειραματικό ψηλάφισμα ως «θεμέλια λίθος» του επιστημονικού τρόπου 

σκέψης, υπογραμμίζοντας και τη σημασία της σύνδεσης της αποκτούμενης γνώσης με τη ζωή: 

«Η επιστημονική, δηλαδή, σκέψη, που θέλουμε να αναπτύξει το παιδί μέσα από το πειραματικό 

ψηλάφισμα, αρχίζει από το ερώτημα, δηλαδή την υπόθεση εργασίας, στη συνέχεια περνά στην έρευνα, 

στην επαλήθευση και το συμπέρασμα. Αυτό που επιδιώκουμε μέσα από πειραματικό ψηλάφισμα είναι 

αφενός, από τη αρχή να τεθούν οι επιστημονικές αρχές, να μάθουν δηλαδή τα παιδιά ένα επιστημονικό 

τρόπο σκέψης, και αφετέρου να το συνδέσουν και με τη ζωή. »εκπ. 4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Η πρακτική του πειραματικού ψηλαφίσματος ή ψηλαφητής διερεύνησης, κατά το πρότυπο της 
Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζεται αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς, στο δημόσιο σχολείο, 

προάγοντας την κριτική σκέψη, και μάλιστα μυώντας το παιδί στον επιστημονικό τρόπο σκέψης, 

αλλά και συνδέοντας τη γνώση με τη ζωή, μέσω της αρχής της αρχής της δοκιμής και του λάθους 

και της βιωματικής, εμπειρικής μάθησης.  
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2. Αυτό-διόρθωση – Αυτό-διαχείριση (Αυτό-οργάνωση) - Εξατομίκευση της διδασκαλίας: Στα 

Σχολεία Freinet στη Γαλλία οι μαθητές δουλεύουν με τα αυτό-διορθωτικά δελτία και τα (εβδομαδιαία ή 

μηνιαία) πλάνα εργασίας, ώστε να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη μαθησιακή τους 

πορεία, ενώ στα ομαδικά σχέδια εργασίας τον κύριο λόγο έχουν οι ομάδες των παιδιών, με τον 

εκπαιδευτικό να διαδραματίζει απλά το ρόλο του εγγυητή των αποφάσεων και του ανατροφοδότη (βλ. 

ΚΕΦ. II, 2. 4. 6). Αν και τα εργαλεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, 

ωστόσο στην έρευνα μας, διαπιστώσαμε ότι πρακτικές στο ίδιο «πνεύμα», δηλαδή τόσο η αυτό-

διόρθωση και η αυτοδιαχείριση, όσο και η εξατομικευμένη διδασκαλία εφαρμόζονται, όμως, από 

εκπαιδευτικούς.  

Καταρχάς, η εκπαιδευτικός 1 τονίζει τη δυνατότητα αυτό-βελτίωσης που παρέχει η αυτό-διόρθωση στο 

μαθητή: 

«Ο μαθητής κατανοεί το λάθος του και μέσα από την ευκαιρία να το διορθώσει μόνος του, εφόσον έχει 

κατανοήσει και αφομοιώσει τον κανόνα που διέπει την ορθή προσέγγιση του εν λόγω θέματος, αυτό 

βελτιώνεται. Ο δάσκαλος οφείλει και πάλι να κρατά ρόλο εποπτικό και όχι άμεσα παρεμβατικό στη 

διαδικασία μάθησης. » εκπ. 1 

 

Επίσης, η εκπαιδευτικός 1 πιστεύει ότι η αυτό-διόρθωση οδηγεί σταδιακά και στην ανάληψη ευθυνών 

από το μαθητή, κάτι που ενισχύει την αυτογνωσία του, και θα τον βοηθήσει αργότερα στη ζωή του: 

«Η αυτό-διόρθωση δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να επικροτήσει διπλά τον εαυτό του μέσω της 

δύναμης αποδοχής του λάθους, και εν συνεχεία μέσα από την ικανότητα διόρθωσής του. Όλη την 

ευθύνη διαχείρισης του λάθους την αναλαμβάνει ο μαθητής. Αυτή η ανάληψη ευθυνών απέναντι στον 
εαυτό του ενισχύει την αυτογνωσία του, βήμα αναγκαίο για τη δομή ενός Άξιου στη Ζωή. » εκπ. 1 

 

Η εκπαιδευτικός 3 βρίσκει ομοιότητες με το Portfolio που αποτελεί Επίσημη Ευρωπαϊκή Οδηγία, προς 

τα κράτη-μέλη, και που προτείνεται για το μάθημα των ξένων γλωσσών: 

«Δεν γνωρίζω πολύ αυτή την τεχνική του Freinet, αλλά θεωρώ ότι μοιάζει με τα Portfolio που 

χρησιμοποιούμε στην τάξη και που είναι βασισμένα στο Cadre Commun Européen de Référence. Το 

Portfolio είναι ένας μεγάλος φάκελος μπλε για κάθε παιδί. Είναι πολύ ωραία φτιαγμένο. Είναι 

Passeport des Langues (Διαβατήριο Γλωσσών). Έχει στρατηγικές μετα-γνωστικές και όσο 

προλαβαίνουμε το δουλεύουμε και αυτό. » εκπ. 3 

 

Αντίστοιχα, η εκπαιδευτικός 4 είναι υπέρμαχος της Ανατροφοδοτικής Αυτο-αξιολόγησης, και για το λόγο 

αυτό ζητά από τους μαθητές της Περιγραφική Αυτο-αξιολόγηση της εργασίας τους μετά από γραπτές 

δοκιμασίες, ενώ πιστεύει ότι αυτό συντελεί στην υπευθυνότητα και την ανάληψη ευθυνών, από το 

μαθητή: 

«Είμαι υπέρ της ανατροφοδοτικής αυτό-αξιολόγησης. Κάθε φορά προτείνω στα παιδιά, να 

αξιολογήσουν το έργο τους περιγραφικά. Δηλαδή, τόσο κάθε πρωί μετά την ορθογραφία ή τις ασκήσεις, 

όσο και σε οποιαδήποτε γραπτή εξέταση, τα παιδιά κάνουν περιγραφική αυτό-αξιολόγηση, αναφέρουν 
τι έκαναν λάθος, τι πέτυχαν ή όχι και για ποιο λόγο, όπως και τι πρέπει να κάνουν την άλλη φορά. 

Πιστεύω, πως με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται στο παιδί, η έννοια της υπευθυνότητας, καθώς και η 

ανάληψη ευθυνών, ανάλογα με την ηλικία του. » εκπ. 4 

 

Στη συνέχεια επεξηγεί ακριβώς με ποιο τρόπο εφαρμόζει αυτή την πρακτική: 
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«Aυτό που κάνω είναι κάθε πρωί την ώρα της ορθογραφίας (από γνωστό ή άγνωστο κείμενο), να δίνω 

επίσης μία άσκηση με το γραμματικό φαινόμενο που εξετάζουμε τη δεδομένη στιγμή και μία δεύτερη 

άσκηση που αφορά όμως τα μαθηματικά ή κάποιο άλλο μάθημα. Αφού το διορθώσουμε, ύστερα το 

κάθε παιδί κάνει την αυτοκριτική του, π.χ. «αυτό το έκανα καλά» ή «δεν πρόσεξα αυτό» κλπ. Σχετικά 
με τη διόρθωση, είτε την κάνουν μόνα τους είτε ανταλλάσσουν φύλλα με το διπλανό τους, και κατόπιν, 

και στις δύο περιπτώσεις, το διορθώνουμε προφορικά όλοι μαζί. » εκπ. 4 

 

Αντιλαμβανόμαστε από τον τρόπο που δουλεύει πως το πρώτο βήμα πριν το παιδί φτάσει στην αυτό-

αξιολόγηση του, είναι η αυτοκριτική. Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός πως, στην αυτό-αξιολόγηση, 

φυσικά, δεν υπάρχει βαθμός: 

«Όμως την αυτό-αξιολόγηση του, κάθε παιδί την γράφει μόνο του, σιωπηλά στο τετράδιο του. Δεν 

υπάρχει βαθμός. Κάθε παιδί γράφει πόσο ικανοποιημένο ή όχι είναι από τον εαυτό του, αλλά και γιατί 

δεν τα πήγε καλά, αν τυχόν έχει κάνει λάθη, ή τι ήταν αυτό που το βοήθησε, αν τα έχει πάει καλά. » εκπ. 

4  

 

Για την ίδια, σαν εκπαιδευτικό, αυτή η διαδικασία αποτελεί σημαντική ανατροφοδότηση, ενώ η 

αυτοκριτική του κάθε παιδιού, δεν κοινοποιείται στην υπόλοιπη τάξη:  

«Στην αυτό αξιολόγηση χωρίς βαθμό, δίνω πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με βοηθά σαν δασκάλα να 

αξιολογήσω, στη συνέχεια, με μεγάλη ακρίβεια το επίπεδο της τάξης, ενώ μπορώ και βλέπω την εικόνα 
που τα παιδιά έχουν για τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους, αλλά και την πορεία της μάθησής τους. 

Με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδοτούμαι και εγώ. Όταν τελειώσουμε τις δραστηριότητες στην τάξη, 

ελέγχω τα τετράδια για να υπογράψω, και έτσι διαβάζω τι έχουν γράψει τα παιδιά. Φυσικά, η 

αυτοκριτική κάθε παιδιού είναι ατομική του υπόθεση και δεν κοινοποιείται στα υπόλοιπα. » εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 4, όπως συμβαίνει και σε μία Τάξη Freinet, αναλύει κατόπιν από κοινού με τους μαθητές 

τα όποια λάθη, όχι όμως ονομαστικά, αλλά με σκοπό να τους κατευθύνει «υπομόχλια» να 

προβληματιστούν σχετικά με αυτά, και μόνα τους να οδηγηθούν στις σωστές απαντήσεις. Εξαιρεί την 

περίπτωση ονομαστικής επιβράβευσης, καθώς αυτό αποτελεί ενίσχυση της μαθησιακής πορείας: 

«Τέλος, παρόλο που στην τάξη μπορεί να διαβαστεί κάποιο κείμενο ορθογραφίας ή κάποια άσκηση και 

να εντοπίσουμε από κοινού τα λάθη, αυτό δε γίνεται ποτέ ονομαστικά, γιατί σκοπός δεν είναι να 

αναφερθεί το όνομα του μαθητή και να έλθει σε δύσκολη θέση, απλά μέσα από το λάθος να εστιάσουμε 

στο σωστό. Αν βέβαια έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά που αξίζει επιβράβευσης, τότε βέβαια μπορεί να 

αναφερθεί ονομαστικά, ώστε και να ενισχυθεί η προσπάθεια και να εμπνεύσει προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Δηλαδή, τροφοδοτώ όλη την τάξη μέσω μιας σωστής απάντησης, ενώ το λάθος ή την 

αρνητική απάντηση, τα χρησιμοποιώ υπομόχλια, ώστε πάλι να κατευθύνω την τάξη στο να 

σκεφτούν την σωστή απάντηση για την επόμενη φορά. Το σημαντικό είναι μέσα από την κοινή 
εμπειρία που συζητάμε όλοι μαζί, το κάθε παιδί μόνο του να σκεφτεί. » εκπ. 4 

 

Όσον αφορά την Αυτοδιαχείριση (Αυτό-οργάνωση), η εκπαιδευτικός 1 υπογραμμίζει τον εποπτικό ρόλο 

του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία, πρωταγωνιστές της οποίας είναι οι μαθητές:  

«Ο Δάσκαλος στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλει να εμπνέει τους μαθητές προς τη 

δημιουργία. Έπειτα, να αναλαμβάνει ρόλο εποπτικό, δίνοντας την ευκαιρία στο κάθε παιδί να 

ανακαλύψει το ρόλο του μέσα στο Σύστημα Οργάνωσης της Ομάδας που ελεύθερα θα συσταθεί, ώστε 

να φέρει εις πέρας το Έργο που ανέλαβαν οι μαθητές. Ελευθερία στη δομή των κανόνων συνεργασίας, 

ελευθερία στην επιλογή δημιουργίας συγκεκριμένων ομάδων εργασίας, ελευθερία στο θέμα που θ’ 

αποτελέσει αντικείμενο δημιουργίας. Η οργάνωση και διαχείριση του εγχειρήματος ανήκει στα 

παιδιά. Ο δάσκαλος παρεμβαίνει, όταν κι αν του ζητηθεί βοήθεια. » εκπ. 1 
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Για την εκπαιδευτικό 2, η αυτό-διαχείριση και η αυτό-οργάνωση υφίσταται όχι στο καθαυτό μάθημα, 

αλλά στις εκδηλώσεις που προετοιμάζουν τα παιδιά, για να παρουσιάσουν στην τοπική κοινότητα: 

«Τα τελευταία 3 χρόνια οι μαθητές ετοιμάζουν, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, μια 

μουσικοχορευτική παράσταση. Γράφουν τα κείμενα, επιλέγουν μουσική και κάνουν τις χορογραφίες 

μόνοι τους. Κάνουν τις πρόβες τους και οργανώνονται εντελώς μόνοι τους. Δεν συμμετέχει κανένας 

καθηγητής. Εμείς τους προσφέρουμε το χώρο και τους δίνουμε άδεια να λείψουν από κάποιες ώρες 

μαθημάτων. Η παράσταση πάντοτε απευθύνεται στην τοπική κοινωνία του Βασιλικού και έχει μεγάλη 

επιτυχία» εκπ. 2.  

 

Η εκπαιδευτικός 3 θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα για αυτό-διαχείριση και αυτό-οργάνωση στις 

συνεδριάσεις για τη σχολική εφημερίδα, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει επιτευχθεί επαρκώς:  

«Φέτος, για πρώτη φορά αναλάβαμε το εγχείρημα να προχωρήσουμε στην έκδοση σχολικής 

εφημερίδας, κάτι για το οποίο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, όπως και τα παιδιά. Η εφημερίδα ουσιαστικά 

προχώρησε μετά από αρκετή δική μου παρέμβαση. Έχω αναλάβει να συντονίσω όλη αυτή την 
προσπάθεια. Έχω και τη συνεργασία βέβαια και τη στήριξη από άλλες δύο δασκάλες. Βλέπω λοιπόν τα 

παιδιά, και τα παρακινώ, ενώ κάνουμε και τις συνεδριάσεις μας. Eίμαι πολύ παρούσα σε όλο αυτό, αν 

και θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει περισσότερο αυτο-οργάνωση και αυτο-διαχείριση από τα ίδια τα 

παιδιά αλλά δουλεύουμε με αυτό το εγχείρημα μόνο τρείς μήνες, και χρειάζεται σίγουρα πολύ 

περισσότερος χρόνος για να το πετύχουμε αυτό. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 4, επίσης θεωρεί την αυτό-οργάνωση των μαθητών «κάτι δύσκολο», όμως στην ομαδική 

εργασία, φροντίζει να υπάρχει από τα παιδιά ένας «συντονιστής», ρόλος που ανανεώνεται ώστε να 

περάσουν ισόνομα όλοι από αυτό, ενώ εκείνη απλά καθοδηγεί «μέσα από ερωτήσεις», υπενθυμίζοντας 

παράλληλα τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων, με βάση το Συμβόλαιο της Τάξης:  

«Η αυτό οργάνωση των παιδιών είναι κάτι δύσκολο. Όταν βάζω τα παιδιά να δουλέψουν σε ομάδες, 

το μόνο που τους ζητάω είναι ένα συντονιστή, ο οποίος όμως αλλάζει κάθε φορά, ώστε να περάσουν 

όλοι από το ρόλο αυτό, ενώ αφήνω την κάθε ομάδα να οργανωθεί μόνη της, πριν το παρουσιάσει. 

Πάντοτε τα παιδιά έχουν να σκεφτούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όχι κάτι πολύπλοκο, συνήθως 

κάτι απλό. Τα ρωτάω λοιπόν: «Παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι τρόποι προσέγγισης του θέματος. Εσείς πως 

σκέφτεστε να το προσεγγίσετε; Ένας τρόπος είναι να κάποιος να θέτει τα ερωτήματα και να απαντάτε με 

τη σειρά». Επίσης κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εργασία στις ομάδες, υπενθυμίζουμε το Συμβόλαιο της 

Τάξης, ώστε τόσο οι κανόνες, όσο και ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων, να είναι κατανοητά από 

όλους». εκπ. 4 

 

Σχετικά με την Εξατομίκευση της διδασκαλίας ή την Εξατομικευμένη εργασία, η εκπαιδευτικός 1 

τονίζει τη σημασία που έχει για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου και το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα: 

«Ο Μαρξ όρισε την ισότητα λέγοντας «ο καθένας με τις ανάγκες του». Η εξατομικευμένη εργασία 

ενισχύει τις δεξιότητες του ατόμου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς να το εντάσσει σε ομάδες 

εργασίας γενικών καθηκόντων και γενικού ενδιαφέροντος, όπου δεν δίνεται η ευκαιρία να προσφέρει με 

επώνυμη προσφορά, μέσω των δικών του δεξιοτήτων, στο σύνολο. »εκπ. 1 

  

Επίσης πιστεύει ότι μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας αλλά και της εμπειρικής μάθησης «το παιδί 

με ενεργή συμμετοχή προσαρμόζει τη διαδικασία πάνω στα δικά του Μπορώ και Θέλω», δηλαδή 

«προσαρμόζεται ο τρόπος μάθησης στις ιδιαιτερότητές του», ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία αποδέχεται 

την ετερότητα και λαμβάνει υπόψη την μοναδικότητα και «την ιδιόρρυθμη ευφυΐα του κάθε παιδιού»: 
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«Ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί μπορεί να μάθει να συνεργάζεται εποικοδομητικά χωρίς να 

χρειαστεί να στοιβαχτεί κατηγοριοποιημένος σε μία ομάδα, σε μία τάξη, σε ένα σύνολο με βάση 

κάποιους αυθαίρετα επιλεγμένους κανόνες. Ούτε όλα τα παιδιά της ίδιας χρονιάς έχουν κάποια 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που τα ομαδοποιούν, ούτε μπορεί να θεσπιστεί άλλος αποδεχτός 

κανόνας ταξινόμησης. Ο κάθε μαθητής ως μονάδα οφείλει να αντιμετωπίζεται και να προσαρμόζεται 

ο τρόπος μάθησης στις ιδιαιτερότητές του. Αυτή ακριβώς την προσαρμογή πετυχαίνει η εμπειρική 

μάθηση, όπου το παιδί με ενεργή συμμετοχή προσαρμόζει τη διαδικασία πάνω στα δικά του Μπορώ 

και Θέλω. Τονίζεται η εξατομίκευση της ευφυΐας του ατόμου και η εκπαιδευτική διαδικασία καλείται 

να επενδύσει στην μοναδικότητα του καθενός αναδεικνύοντας την ιδιόρρυθμη ευφυΐα του κάθε 

παιδιού. Βασική προϋπόθεση η διαπίστωση και η αποδοχή της ετερότητας για την εκπαιδευτική 

διαδικασία. » εκπ. 1 

 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 5, το «διαφορετικό σχολείο», δηλαδή η διαφοροποιημένη παιδαγωγική, 

σέβεται την προσωπικότητα και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, αλλά και την πρόοδο του μαθητή 

σύμφωνα με το δικό του ρυθμό: 

«Το διαφορετικό σχολείο σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή και αναδεικνύει τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά του. Το διαφορετικό σχολείο προάγει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή 

και του επιτρέπει να προοδεύσει σύμφωνα με το δικό του ρυθμό. » εκπ. 5 

 

Η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει εξατομικευμένη παρέμβαση οποτεδήποτε 

χρειαστεί, ενώ λαμβάνει υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών: 

«Οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην τάξη σαν εκπαιδευτικός κάνεις την παρέμβαση σου εξατομικευμένα, 

όπου χρειαστεί. Ουσιαστικά, λαμβάνω υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες ενός παιδιού. Για 

παράδειγμα στην έκτη τάξη υπάρχουν παιδιά που δε γνώριζαν την προπαίδεια. Με αυτά τα παιδιά λοιπόν 

δουλεύουμε εξατομικευμένα προβλήματα της τρίτης τάξης. Σέβομαι πάντα το ρυθμό και τις δυσκολίες 

του κάθε παιδιού. » εκπ. 4  

 

Όπως αναφέρει, επίσης η Εξατομικευμένη Διδασκαλία προβλέπεται μεν από τις Επίσημες Αρχές της 

Εκπαίδευσης, σχετίζεται όμως με ότι περικλείει ο όρος «διαφορετικότητα» (ετερότητα).  

«Υπάρχει πάντως πρόγνωση από τις Επίσημες Αρχές της Εκπαίδευσης, να γίνεται μέχρι και 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία, ενώ υπάρχει και η στήριξη από το Σχολικό Σύμβουλο, σχετικά με το 

θέμα αυτό. Το Υπουργείο Παιδείας, ορίζει και μέσα στην τάξη να αντιμετωπιστεί με εξατομικευμένη 

διδασκαλία, αν μιλάμε για διαφορετικότητα σε επίπεδο μαθησιακό, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει 

και την Παράλληλη Στήριξη. Όμως, δεν υφίσταται μόνο η διαφορετικότητα στο ρυθμό της γνώσης ή 

στη συμπεριφορά, υπάρχει και η πολιτισμική διαφορετικότητα. »εκπ4 

 

Η Εξατομικευμένη Διδασκαλία, που εφάρμοσε η εκπαιδευτικός 4 έχει σχέση με τη διαφορετικότητα. 

Όπως αναφέρει η ίδια, πριν περάσει στην Εξατομικευμένη Διδασκαλία ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται 

καταρχάς αποδεχτεί οποιαδήποτε διαφορετικότητα:  

«Για να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα, θέλει μία σταθερή συμπεριφορά από το δάσκαλο, αλλά 

και συνεχή ανατροφοδότηση αξιών και στάσεων, που αναδεικνύουν για τον καθένα στην ομάδα της 

τάξης, την αποδοχή κυρίως του εαυτού του και των άλλων. Αρχικά χρειάζεται αποδοχή από το 

δάσκαλο, η όποια διαφορετικότητα ενός παιδιού. Χρειάζεται ο δάσκαλος να δείξει πραγματικό 
ενδιαφέρον, να κάνει ερωτήσεις στο παιδί π.χ. για το πολιτισμικό του υπόβαθρο, αλλά και να αναδείξει 

τα θετικά του στοιχεία. » εκπ. 4  
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Θεωρεί επίσης, ότι χρειάζεται ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ενώ 

εστιάζει στη σημασία της μη λεκτικής συμπεριφοράς και του εκπαιδευτικού: 

«Μόνο τα άτομα που έχουν μια σχετική ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, μπορούν να αποδεχτούν τον 

εαυτό τους με τις αδυναμίες τους, άρα μπορούν να αποδεχτούν και το διαφορετικό. Έχω συναντήσει 

συναδέλφους που είναι πολύ απόλυτοι και με κάνουν να ντρέπομαι για τη στάση τους απέναντι σε κάποια 

παιδιά, τα οποία, είτε προέρχονται από άλλη χώρα, είτε παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε όποια 

άλλη διαφορετικότητα… Εξαρτάται κυρίως από τη στάση του δασκάλου. Τα παιδιά αν δουν ότι ο 

δάσκαλος έχει θέμα με τη διαφορετικότητα, θα έχουν κι αυτά. Δεν είναι μάλιστα τα συνειδητά λόγια του 

δασκάλου, αλλά η υποσυνείδητη στάση του απέναντι στη διαφορετικότητα που επηρεάζει και τους 

μαθητές, δηλαδή η μη λεκτική συμπεριφορά του. » εκπ. 4 

 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός 4 δίνει δύο παραδείγματα Εξατομικευμένης Εργασίας που εφάρμοσε. Το 

πρώτο αφορά «αλλόγλωσσο» παιδί, με το οποίο δούλεψε εξατομικευμένα. Σε αυτήν την περίπτωση 

δηλαδή, η εκπαιδευτικός 4 πήρε υπό την προσωπική της εποπτεία το παιδί, και προσαρμόζοντας 

εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικά γι αυτό, το βοήθησε μετά από λίγο καιρό και να μάθει τη γλώσσα και 

να ενσωματωθεί στην τάξη: 

«Θα θυμηθώ μάλιστα, την περίπτωση του παιδιού εκείνου από την Αλβανία που είχα στην τρίτη τάξη 

και που δε μιλούσε καθόλου ελληνικά. Μπορώ να πω ότι το ‘πήρα κάτω από τη μύτη μου’, δηλαδή το 

είχα δίπλα μου στην έδρα. Το παιδί αυτό βέβαια έδειξε πολύ μεγάλη ευκολία τελικά στο να γράψει και να 

διαβάσει, γιατί είχε κατανοήσει το μηχανισμό της γλώσσας αλλά και είχε ιδιαίτερη αντίληψη. Μαζί, 

λοιπόν έχοντας το δίπλα μου για δύο εβδομάδες στην αρχή, με βάση μερικά παραμυθάκια που είχαν 
πολλές εικόνες, σιγά σιγά μάθαμε τα γράμματα και την αλφαβήτα, μετά τις πρώτες λέξεις στα 

ελληνικά, μέχρι που μπόρεσε μετά από τρεις μήνες κοινής προσπάθειας να ενσωματωθεί στην τάξη 

αλλά και να μάθει τη γλώσσα. Ο δάσκαλος, πάντως, πρέπει πραγματικά να βρίσκει εναλλακτικές 

λύσεις ανάλογα με την περίσταση αλλά και να προσαρμόζει τις πρακτικές του πάντα στα πλαίσια μιας 

μαθητοκεντρικής καθαρά διαδικασίας. » εκπ. 4 

 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά την πολιτισμική διαφορετικότητα. H Εξατομικευμένη Διδασκαλία που 

εφάρμοσε ήταν η ανάθεση στο μαθητή εργασιών με χαμηλότερο δείκτη (βαθμό) δυσκολίας, αφού πρώτα 

εστίασε στα κέντρα ενδιαφέροντος του, ενώ με βάση αυτά ενεργοποίησε το ενδιαφέρον του και του 

έδωσε ενεργό ρόλο μέσα στην τάξη, κάνοντας το μάλιστα συμπαρουσιαστή και συμβοηθό, στην 

προσπάθεια να τονώσει την αυτό-εικόνα και αυτό-εκτίμηση του:  

«Με βάση την προσωπική μου εμπειρία, από παιδί Ρομά, ήταν ελλιπής η παρακολούθηση του. Ωστόσο, 

όταν ερχόταν στην τάξη, ήμουν πολύ ενισχυτική απέναντι του και φρόντισα να τονίσω τα σημεία, στα 

οποία έβλεπα ότι αντιλαμβανόταν, ενώ παρακίνησα και τα άλλα παιδιά να συνεργαστούν μαζί του. 

Ήταν αποδεκτό από την τάξη, απλά δεν ερχόταν συχνά. Η ετερότητα αντιμετωπίζεται, όταν βρούμε τα 

κέντρα ενδιαφέροντος (με την ίδια σημασία που τα ορίζει και ο Freinet), καθώς και τις ικανότητες του, 

και κατόπιν, τα εντάξουμε στο σύνολο, στην τάξη. Για παράδειγμα αυτό το παιδί αυτό, που δεν ήξερε 

να διαβάζει καλά, ενώ και στα μαθηματικά παρουσίαζε, πολλές ελλείψεις, όταν κάναμε φυσική και 
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο του ηλεκτρισμού, παρατήρησα ότι τα πήγαινε κάπως καλύτερα και έδειχνε 

μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό λοιπόν στηρίχτηκα, και άρχισα να του αναθέτω εργασίες χωρίς μεγάλη 

δυσκολία, τις οποίες και ανέλαβε να διεκπεραιώσει, φυσικά και με τη βοήθεια των άλλων παιδιών της 

τάξης. Επίσης, μέσα από τη στάση μου αυτή, το παιδί άρχισε να συμμετέχει πιο πολύ, ενώ στην αρχή δε 

μιλούσε σχεδόν καθόλου, μέσα την τάξη. Απέκτησε πιο ενεργό ρόλο, ενώ πολλές φορές έγινε 

συμπαρουσιαστής και συμβοηθός στο μάθημα. Αυτό που θεωρούσα σημαντικό, ήταν πρωτίστως να 

φανεί και αυτό το παιδί μέσα στη τάξη, να μην είναι αμέτοχο… Αν παρακολουθούσε πιο συχνά, θα είχε 

περισσότερες εμπειρίες, και αυτό θα επιδρούσε θετικά στην αυτοεικόνα αλλά και την αυτοεκτίμηση 

του, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει πιο πολλά μέσα στην τάξη. » εκπ. 4 
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Η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί σημαντικό το ρόλο του δασκάλου. Έτσι ως συντονιστής μόνο οφείλει να 

εντοπίζει τις ικανότητες κάθε παιδιού και να τις αναδεικνύει στην ομάδα της τάξης, βοηθώντας κάθε 

παιδί να ενταχθεί σε αυτή. Επίσης χρειάζεται ο εκπαιδευτικός, όντας εξαιρετικά ευέλικτος, να αξιολογεί 

τις εκάστοτε συνθήκες και να μετατοπίζει τους εκπαιδευτικούς του στόχους, να τους καθιστά εφικτούς 

αλλά και να τους εξατομικεύει, ώστε κανένα παιδί να μη μένει αμέτοχο, ούτε χωρίς θετική 

ανατροφοδότηση:  

«Αυτό στο οποίο έχω εμπνευστεί και από το Freinet αλλά και από άλλους παιδαγωγούς,είναι στο να 

βρίσκεις τις ικανότητες του κάθε παιδιού και να τις αναδεικνύεις μέσα στην ομάδα, αφού με τον 

τρόπο αυτό, διατηρώντας μόνο το ρόλο του συντονιστή βοηθάς καίρια την ένταξη του ατόμου σε 

αυτήν… Σημασία έχει, σαν εκπαιδευτικός, να αντιλαμβάνεσαι τις συνθήκες που προκύπτουν κάθε 

φορά, να τις αξιολογείς και να μετατοπίζεις ανάλογα τους στόχους σου. Απαραίτητη προϋπόθεση 

βέβαια θεωρώ το να τίθενται στόχοι εφικτοί στην εκάστοτε περίπτωση και συγκυρία. Για το λόγο αυτό 

λοιπόν, πρέπει να βάζουμε εξατομικευμένους στόχους στα παιδιά, και δεν πρέπει να αφήνουμε, ούτε 

ένα παιδί να σταθεί μέσα στην τάξη αμέτοχο, χωρίς να κάνει κάτι. Έστω και στην πιο απλή ερώτηση, θα 

πρέπει να απαντήσει, ώστε να λάβει μια θετική ανατροφοδότηση. Ακόμη και τα παιδιά που δεν 

παρουσιάζουν ακαδημαϊκή επιτυχία, θα πρέπει να βρούμε τρόπο σαν δάσκαλοι, να τα 

ανατροφοδοτούμε μέσα στην τάξη… Ένας δάσκαλος πρέπει να είναι «Κομανέτσι» (αναφέρομαι στην 

Ρουμάνα ολυμπιονίκη, διάσημη για την ευελιξία της) δηλαδή εξαιρετικά ευέλικτος. » εκπ. 4 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό 7:  

Όπως λέει και ο Νέγκρι: " εξατομικευόμαστε αφού πρώτα έχουμε βιώσει το εμείς. " εκπ. 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

Αν και δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία ως είθισται στα Σχολεία Freinet, ωστόσο οι 

πρακτικές της Αυτό-διόρθωσης, της Αυτό-διαχείρισης/Αυτό-οργάνωσης και της Εξατομικευμένης 

Διδασκαλίας, κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζονται αποτελεσματικά από 

εκπαιδευτικούς στο δημόσιο σχολείο, συμβάλλοντας στην αυτονόμηση της μάθησης αλλά και στη 

διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επίκεντρο της οποίας είναι οι μαθητές, ενώ ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού παραμένει συντονιστικός, ενισχυτικός και ανατροφοδοτικός.  

 

3. Ελεύθερη Δημιουργική Γραφή: Ο Freinet πίστευε στην ελεύθερη έκφραση του παιδιού για το λόγο 

αυτό είχε καθιερώσει στην τάξη το ελεύθερο κείμενο, κάτι που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα στα 

Σχολεία Freinet. Μάλιστα, γράφει ο Freinet: «Η ελεύθερη γραφή, πρέπει να είναι ειλικρινά ελεύθερη. Αυτό 

σημαίνει ότι γράφεις μόνο όταν έχεις κάτι να πεις, όταν νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις είτε με γραπτά, είτε 

με εικόνες, αυτό που σε καίει μέσα σου. » ( βλ. ΝΟΡΙΝΤΑΝ, Ρ. (2001). ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΡΕΝΕ. Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο 

συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων. Μετάφραση: Mαρία Αντωνίου, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, σελ. 11. ) 

Σίγουρα οι τεχνικές που παρουσιάσαμε ήδη (σχολική εφημερίδα, σχολική αλληλογραφία, μικρά βιβλία, 

ψηφιακή αφήγηση), εμπλέκουν αρκετά το κομμάτι της ελεύθερης γραφής, θα θέλαμε όμως να δούμε πιο 

εμπεριστατωμένα, πως εφαρμόζεται πρακτικά η ελεύθερη γραφή, όταν συνδυάζεται με την τέχνη και τη 

δημιουργικότητα των παιδιών στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας. Σχετικά με αυτό, η 

εκπαιδευτικός 4 αναφέρει πως καταρχάς, το «μυστικό» για να εκφραστεί ελεύθερα το παιδί, είναι να 

νιώσει αποδοχή και ελευθερία:  
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«Θεωρώ πως όλα όσα κάνουμε έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργικότητα. Για να υπάρξει πάντως 

δημιουργικότητα στην τάξη, πρέπει το παιδί να νιώσει ότι το αποδέχεσαι πλήρως. Αυτό ισχύει για 

όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, και αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη μαθησιακή διαδικασία. Αν το παιδί 

νιώσει ότι υπάρχει αποδοχή και ελευθερία, κάνει θαύματα. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να 
παρέμβει πολύ, πέρα από το να δώσει στην αρχή κάποια ερεθίσματα, και μετά να αφήσει το παιδί 

ελεύθερο. Όταν ένας άνθρωπος νιώσει πως δεν θα τον κρίνεις, και του δώσεις αφορμή, ώστε να 

μπορέσει να εκφραστεί, θα μπορέσει να το κάνει αυτό τελικά. Το σημαντικό είναι, και εδώ είμαι πολύ 

επηρεασμένη από τον Freinet, να αφήσεις το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα, να δημιουργήσει, ακόμη κι 

αν δε σου αρέσει πολύ το αισθητικό αποτέλεσμα. » εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 1 μάλιστα, θεωρεί πως ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να μιμηθεί κάποιο εκπαιδευτικό 

μοντέλο, συμπεριλαμβανομένου δε ακόμη και του μοντέλου που προτείνει η Παιδαγωγική Freinet, αλλά 

«ο τρόπος προσέγγισης του μαθητή να πηγάζει από μέσα του, αυτόκλητα» (Σημ. Ερευν: η 

Παιδαγωγική Freinet, πάντως, όντας μη δογματική, επιτρέπει την ελευθερία του δασκάλου να μην 

ταυτίζεται απόλυτα με αυτή, παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει η 

εκπαιδευτικός 1 συγκλίνει προς ότι αναφέρει και ο ίδιος Freinet): 

«Απαιτεί αρκετή προεργασία του δασκάλου, ώστε να δομήσει το σενάριο με το οποίο θα εμπνεύσει το 

μαθητή προς τη Δημιουργία. Κομβικό σημείο αναφοράς είναι το να είναι εμπνευσμένος με τη Ζωή ο 

ίδιος ο Δάσκαλος και να μην μιμείται το εκπαιδευτικό μοντέλο του Freinet, ή κάποιο αντίστοιχο, μα ο 

συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του μαθητή να πηγάζει από μέσα του, αυτόκλητα». εκπ. 1 

 

Μάλιστα οριοθετεί τις προϋποθέσεις που ευνοούν την «αυτόκλητη» δημιουργία του παιδιού: 

«Το Παιδί λατρεύει τη δημιουργία. Η εργασία στα χέρια του παιδιού, στο οποίο ο δάσκαλος θα 

εμφυσήσει Όραμα, γίνεται Τέχνη και βοηθά την ίδια τη Ζωή του παιδιού ν’ αποκτήσει ανάλογες 

διαστάσεις. Μα η δημιουργία δεν παράγεται με … εκφοβισμό, καταναγκασμό, τιμωρία. Πρέπει να 

υπερβούμε τα στερεότυπα που διέπουν τα Σχολεία μας και να προωθήσουμε το σεβασμό και την 

ελευθερία επιλογών στο παιδί, ώστε υιοθετώντας μία δημοκρατική συνείδηση, να προσφέρει 

αυτόκλητα στο πεδίο δράσης που εκείνο νιώθει πως το εκφράζει απόλυτα. » εκπ. 1 

 

Η εκπαιδευτικός 1 υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού: 

«Κομμάτι Ελευθερίας η Ελεύθερη Έκφραση. Εμπεριέχει διδαχή σεβασμού προς την διαφορετική 

γνώμη, τόλμη μπρος στην αποτύπωση της προσωπικής αλήθειας του μαθητή, συναισθηματική 

καλλιέργεια που ενισχύει την αυτογνωσία του ατόμου, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή του. » εκπ. 1 

 

Η εκπαιδευτικός 4, πάντως, τονίζει πως όταν χρειάστηκε να διδάξει καλλιτεχνικά μαθήματα, τα οποία 

ευνοούν τη δημιουργία και την ελεύθερη έκφραση, προσπάθησε η μαθησιακή διαδικασία να γίνει όσο το 

δυνατόν πιο βιωματική. Αυτό το κατάφερε μέσω της δραματοποίησης, δηλαδή του θεάτρου: 

«Όταν έπρεπε να διδάξω καλλιτεχνικά μαθήματα, προσπαθούσα να τα συνδέσω με την υπόλοιπη 

διδακτική ύλη, ενώ επιθυμούσα η διαδικασία της μάθησης να γίνεται όσο το δυνατόν πιο βιωματική, 

ώστε να είναι και πιο ουσιαστική. Επειδή όμως ο ρόλος μου είναι αυτός της δασκάλας, το βιωματικό 

κομμάτι το δουλεύαμε μόνο μέσω της δραματοποίησης και της τέχνης εν γένει, αν και τη δυνατότητα 

να ενωθούν όλες οι τέχνες και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι πιο χειροπιαστό μας την έδινε το 

θέατρο. Τα παιδιά λάτρευαν τα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων και εγώ πάντα τους έδινα την ευκαιρία να 

εκφραστούν μέσα από αυτό. » εκπ. 4 
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Επίσης η εκπαιδευτικός 4 υπογραμμίζει τη σημασία της τέχνης, αλλά και δίνει ένα παράδειγμα που 

οδήγησε τελικά στη γραφή κειμένων από τα παιδιά: 

«Την τέχνη τη θεωρώ το ίδιο αναγκαία με την ανάγνωση και τη γραφή. Για εμένα, δεν υπάρχει 

διαχωρισμός της τέχνης από τη ζωή, ούτε διαχωρισμός της τέχνης σε παιδική ή για ενήλικες. Ένα 

δημιούργημα τέχνης ή έχει να σου πει κάποια πράγματα ή όχι. Η τέχνη είναι μια γλώσσα ψυχής που 

εκφράζεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, π.χ. κίνηση, ζωγραφική, λόγο. Η τέχνη δεν πρέπει 

να διαφοροποιείται από τον τρόπο ζωής μας γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μας απλά πρέπει να 

μάθουμε να ανοίγουμε δρόμους σε όλα τα εκφραστικά μας μέσα…… Με το που ξεκίνησα την εργασία 
μου σαν εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση το 1986, είχα λοιπόν διαμορφώσει μια στάση 

απέναντι στα «καλλιτεχνικά» μαθήματα αυτά, η οποία δεν μου επέτρεπε τον κατακερματισμό τους. 

Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν δούλευα μεμονωμένα τα μαθήματα. Χρησιμοποιούσα το χρόνο π.χ. . των 

καλλιτεχνικών, για πιο ολοκληρωμένες δουλειές. Για παράδειγμα, όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να 

διδάξω μόνο μουσική σε μία τάξη, για να συμπληρώσω διδακτικές ώρες, εκείνο που έκανα ήταν να 

συνδέσω τη μουσική με τη μυθολογία. Έτσι, πήραμε το μύθο του Προμηθέα, τον αναλύσαμε και 

δουλέψαμε πάνω σε αυτό, ενώ μάθαμε και το αντίστοιχο τραγούδι ο «Γίγαντας» του Γιάννη 

Μαρκόπουλου, για να δούμε πως συνδέεται η μελωδία με το μύθο και το λόγο (Στα πίσω χρόνια τα 

πικρά, οπού φωτιά δεν είχε … Κατέβηκεν ο Γίγαντας, μ' ένα δαδί στο χέρι… κλπ. ). Στο τέλος, γράψαμε 

και δικά μας κείμενα για τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. »εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 4 χρησιμοποίησε εκτεταμένα την ελεύθερη δημιουργική γραφή, κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής της εμπειρίας, εμπνευσμένη και από τον Freinet (βλ. Λόγοι ενδιαφέροντος στην 

Παιδαγωγική Freinet). Έτσι αναλάμβανε μια τάξη για δύο συνεχόμενα έτη, προκειμένου να γράψουν 

από κοινού ένα θεατρικό έργο. Τον πρώτο χρόνο δούλευε με τη Συναισθηματική και Κοινωνική 

αγωγή, δηλαδή τα συναισθήματα και τις αξίες, ενώ προσπαθούσε να εντοπίσει μέσα από τα 

ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των παιδιών, το θέμα που απασχολούσε κάθε τάξη στο σύνολο 

της, ώστε το δεύτερο χρόνο πάνω σε αυτό τελικά τα παιδιά να γράψουν ένα θεατρικό έργο. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά μέσα στην τάξη έγραφαν το κείμενο του θεατρικό έργου ενώ ακολουθούσε και μια 

ολόκληρη διαδικασία μέχρι το ανέβασμα του, όπου επίσης συμμετείχαν, όμως όχι όλα μαζί όπως κατά τη 

γραφή του έργου, αλλά χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με τις αρμοδιότητες που τα ενδιέφεραν να 

αναλάβουν: 

«Για να δουλέψω ολοκληρωμένα, αναλάμβανα μια τάξη για μια διετία. Τον πρώτο χρόνο, κάναμε 

Συναισθηματική και Κοινωνική αγωγή, δηλαδή μαθαίναμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας και 

δουλεύαμε με τα συναισθήματα και τις αξίες, ενώ παράλληλα, παρατηρούσα την ομάδα της τάξης και 

τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, για να εντοπίσω τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς 

τους, ώστε να αποτελέσουν την θεματολογία του θεατρικού έργου, που θα γράφαμε κατόπιν, από 

κοινού. Για παράδειγμα έβλεπα, κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς, όταν δουλεύαμε με τα 

συναισθήματα, ότι μια τάξη δεν είχε καθόλου φαντασία, ενώ μια άλλη μπορεί να ήταν πολύ 

ανταγωνιστική κλπ. , και ανάλογα την επόμενη χρονιά, μαζί με τα παιδιά, γράφαμε ένα θεατρικό 

κείμενο πάνω στο θέμα αυτό. Αν και κατά τη διάρκεια της γραφής συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και 
το κείμενο γραφόταν εξ' ολοκλήρου μέσα στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά, μετά χωρίζαμε τις 

αρμοδιότητες και κάθε παιδί αναλάμβανε από μία π.χ. άλλο παιδί ήταν στην ομάδα σκηνικών, άλλο 

τραγουδούσε, άλλο έπαιζε, άλλο γινόταν υποβολέας, ανάλογα τα ενδιαφέροντα του. Για τη μουσική 

συνήθως συνεργαζόμουν με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, ενώ για τη διδασκαλία της κίνησης με τον 

γυμναστή ή τη γυμνάστρια. Αν θέλαμε, πάντως να συνοψίσουμε τα στάδια στον τρόπο που δουλεύαμε, 

ήταν: 

α. η γνωριμία του κάθε παιδιού με τον εαυτό του  

β. η κατανόηση βασικών συναισθημάτων, αξιών, και στάσεων ζωής 

γ. η ενασχόληση με την κύρια θεματική του θεατρικού έργου 

δ. η συγγραφή του έργου από κοινού με τα παιδιά 

ε. η κατασκευή των σκηνικών 
στ. η προσθήκη της μουσικής και η μελοποίηση των τραγουδιών (είτε με πρωτότυπη μουσική είτε η 

γραφή στίχων πάνω σε συγκεκριμένο τραγούδι, με τη συνδρομή του καθηγητή ή της καθηγήτριας 

μουσικής) 

ζ. η κίνηση (σε συνεργασία με το γυμναστή ή τη γυμνάστρια)» εκπ. 4 
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ΣΗΜ ΕΡΕΥΝ Aυτό βέβαια που ενδιαφέρει στo σημείο αυτό της έρευνας είναι το κομμάτι της 

γραφής. Παρόλο που η εκπαιδευτικός 4 καθοδηγούσε τα παιδιά μέσω της Κοινωνικής και 
Συναισθηματικής Αγωγής προς την αυτογνωσία και τη κατανόηση αξιών και συναισθημάτων, 

αλλά και στάσεων ζωής, ώστε να γράψουν τελικά ένα θεατρικό κείμενο βασισμένο τόσο στα 

ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς τους όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους 

στα πλαίσια της ομάδας, θεωρούμε πως η γραφή των παιδιών δεν ήταν κατευθυνόμενη αλλά 

ελεύθερη, δεδομένου ότι τα ίδια παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν που έγραφαν το 

κείμενο, με τη συνδρομή της εκπαιδευτικού 4 μόνο σε σχέση με τη γλωσσική αρτιότητα του τελικού 

αποτελέσματος.  

 

Μάλιστα παραθέτουμε την παρουσίαση της εκπαιδευτικού 4 για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε 

συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο γράφτηκε από τα ίδια τα παιδιά (ενώ η παρουσίαση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα): 

«Το 2002-04, είχα την Πέμπτη και την Έκτη τάξη συνεχόμενα, όπου διαπίστωσα ότι πολλά παιδιά 

είχαν τάσεις εγωισμού, ήταν πολύ καλοί μαθητές άλλα και πολύ ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Αυτά τα 

παιδιά δεν άφηναν καθόλου χώρο σε κάποιον άλλο. Ένα παιδί 11-12 ετών, οφείλει να αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα του άλλου, και να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό. Ακριβώς λοιπόν γύρω από 

τον θεματικό αυτό άξονα, γράψαμε το θεατρικό έργο, «Μάγια, Ξόρκια και εμείς» με θέμα του την 

εγωκεντρική και ανώριμη συμπεριφορά. Ενδεικτικά, αναφέρω μια φράση από το κείμενο: «. . πάλι 

βιάζεσαι και τις επιθυμίες σου τις κάνεις αποφάσεις για όλους». Το έργο αυτό γράφτηκε εξ’ ολοκλήρου 

από τα παιδιά. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, την πρώτη χρονιά και κυρίως τις ώρες 

των καλλιτεχνικών, δουλεύαμε, με τα συναισθήματα και τις αξίες. Επειδή αυτό ήταν κάτι πολύ 

πρωτοποριακό, από παιδαγωγικής άποψης, και με ιδιάζουσα δυσκολία, αρχικά χρησιμοποιούσα σαν 

εφόρμηση για συζήτηση με τα παιδιά, είτε κάποια αντίστοιχα παιδικά βιβλία και παραμύθια π.χ. από 

τις εκδόσεις «Μοντέρνοι Καιροί», τα οποία μιλούσαν για τα συναισθήματα, είτε επινοούσα η ίδια μια 

αρχική ιστορία, η οποία αναδείκνυε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Όταν δουλεύαμε λοιπόν, στην ιστορία 

που χρησιμοποιούσα σαν εφόρμηση, μοιραζόμασταν τις ιδέες μας και τα συναισθήματα μας, 

προσπαθούσαμε να δούμε το θέμα, από όσο δυνατόν περισσότερες πλευρές, και στη συνέχεια 
ζωγραφίζαμε ή γράφαμε μια άλλη σύντομη ιστορία  την οποία δραματοποιούσαμε, ή μπορεί να 

φτιάχναμε μια αφίσα, την οποία βάζαμε στην εφημερίδα τοίχου. Το δύσκολο κομμάτι στη συνέχεια, 

ήταν αυτό της πιο συγκροτημένης και σε μεγαλύτερη έκταση συγγραφής του θεατρικού έργου. Αυτό 

γινόταν όταν ήταν ώριμα για να περάσουν στο στάδιο της δημιουργίας, συνήθως, μετά το Πάσχα της 

πρώτης χρονιάς, αφού πια είχαν μάθει να δουλεύουν με τις πρώτες σύντομες ιστορίες γύρω από τα 

συναισθήματα. Έτσι, βάζαμε τη δομή του έργου σε απλό μοτίβο, φτιάχναμε το σκελετό του, πλάθαμε 

τους χαρακτήρες, βρίσκαμε την απαραίτητη σύγκρουση που θα υπήρχε, και φυσικά, το πως θα γινόταν 

η λύση. Τότε αρχίζαμε την γραφή. Τα ίδια τα παιδιά σε μία διδακτική ώρα, έβγαζαν περίπου μία 

σελίδα κειμένου. Χρησιμοποιούσα μαιευτική μέθοδο, π.χ. . πως θα το έλεγε αυτό ο τάδε ήρωας, ή πως 

θα το έλεγε αυτό ένας μεγαλύτερος, ή αν ήταν θυμωμένος ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσε κλπ. ώστε να 

αναπτύξουν ενσυναίσθηση, κάτι που είναι απαραίτητο στο θέατρο. » εκπ. 4 (βλ. παραρτήματα) 

 

Από τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συμπεραίνουμε τις εξής ομοιότητες της συγκεκριμένης δράσης 

με την Παιδαγωγική Freinet: 

 ενεργοποίηση ενδιαφέροντος μέσω εφόρμησης (συζήτηση, επινοημένη ιστορία ή βιβλίο ) 

 ελεύθερη έκφραση των παιδιών μέσω δραματοποίησης ή ζωγραφικής ή ελεύθερης γραφής 

(σύντομης ιστορίας) 

 χρήση της εφημερίδας τοίχου (για καταγραφή και ανάρτηση δραστηριοτήτων)  

 ανάλυση από κοινού με τους μαθητές της πορείας εργασίας (εν προκειμένω για τη δόμηση 

της ιστορίας που απαιτεί το σκελετό του έργου, τους χαρακτήρες, τη σύγκρουση και τη λύση) 

 ελεύθερη δημιουργική γραφή από τους μαθητές (ομαδική/ συλλογική εργασία όπου 

συνεισφέρει κάθε μαθητής της τάξης) 
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Μάλιστα, η ίδια η εκπαιδευτικός 4 συσχετίζει τη συγκεκριμένη δράση, αναφορικά με την Παιδαγωγική 

Freinet, ενώ υπογραμμίζει και την πολύπλευρη διάσταση αυτής της εμπειρίας για τα παιδιά, που τα 

φέρνει παράλληλα σε επαφή και με την τέχνη, αλλά και τους δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα ελεύθερης 

επιλογής, στη δεύτερη φάση που ακολουθεί την ελεύθερη δημιουργική γραφή, δηλαδή κατά το στάδιο 

προετοιμασίας του έργου προς ανέβασμα, του τομέα τέχνης που τους ταιριάζει:  

«Σε σχέση με την Παιδαγωγική Freinet, αυτό που έκανα ήταν να εντοπίζω τι απασχολεί το δυναμικό 

της κάθε τάξης, να εφαρμόζω την μέθοδο του ψηλαφίσματος στο κόσμο των συναισθημάτων μας, 

να φροντίσω για την αποδοχή και την ελευθερία έκφρασης του κάθε μαθητή, και μην ξεχνάμε ότι η 

φυσική μέθοδος στηρίζεται στη εμπειρία ως πηγή μάθησης. Δίνοντας λοιπόν στο παιδί μια τόσο 

πολύπλευρη εμπειρία, τότε το φέρνεις κοντά σε πολλές πηγές μάθησης έτσι ώστε να μπορεί να διαλέξει 

από ποια «πηγή θέλει αυτό να πιει», ποιος τομέας τέχνης του ταιριάζει». εκπ. 4 

 

Τέλος, θα θέλαμε στα παραδείγματα εκπαιδευτικών που δουλεύουν την Ελεύθερη Δημιουργική Γραφή, 

κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet να συμπεριλάβουμε και τη δράση της συναδέλφου του 

εκπαιδευτικού 7 στο 35o Ολοήμερο Σχολείο Εξαρχείων, κυρίας Αθηνάς Καρανάση (η οποία δεν 

συμμετείχε τελικά στο ερωτηματολόγιο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων). Συγκεκριμένα, πέρα από τη 

σχολική εφημερίδα «Οι Φιλίες των παιδιών» (υπεύθυνος για την επιμέλεια της είναι ο εκπαιδευτικός 7), 

και τη σχέση της ως καταγραφής της δράσης των παιδιών, με την ανάπτυξη της «πολιτειότητας» αλλά 

και της «ιστορικότητας» μέσα από τους «περιπάτους» στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, έχει 

ενδιαφέρον και αυτή η παράλληλη δράση που έγινε στο σχολείο. Η πρωτοβουλία που ανήκει στην κυρία 

Καρανάση, έγινε σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου στα πλαίσια της 

Ευέλικτης Ζώνης, αλλά και των μαθημάτων της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος. Σκοπός ήταν 

η κατανόηση της εξέλιξης του πολιτισμού και της κοινωνίας μέσα από βιωματικό τρόπο. Έτσι, η 

περιήγηση των παιδιών σε κτίρια με κοινωνική και ιστορική αξία, συνοδεύτηκε από βιωματικές 

δράσεις. Σε κάθε επίσκεψη, τα παιδιά φόρεσαν αντίστοιχα ρούχα εποχής, και «βίωσαν» την διαφορετική 

εποχή που αντιπροσώπευε κάθε κτίριο-σύμβολο: χωρισμένα σε ομάδες επιδόθηκαν σε θεατρικούς 

αυτοσχεδιασμούς, με τη συνοδεία αντίστοιχων μουσικών ακουσμάτων από κάθε ιστορική περίοδο, ενώ 

τραγούδησαν και χόρεψαν, αλλά και διάβασαν σχετικά αναγνώσματα. H δράση αυτή οδήγησε στην 

γραφή ιστοριών από τα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο, που ο Freinet, δούλευε το ελεύθερο κείμενο, 

χρησιμοποιώντας τα εναύσματα που δημιουργούσαν στους μαθητές του οι ομαδικοί τους περίπατοι. 

Ύστερα λοιπόν από κάθε «βιωματική» επίσκεψη τα παιδιά έγραφαν ιστορίες σχετικές με τους χώρους 

που επισκέφτηκαν, και από τις ιστορίες αυτές επέλεξαν ύστερα από ψηφοφορία, τα ίδια κάποιες για την 

τελική έκδοση του εντύπου «Ένα Μαγικό καπέλο στα Εξάρχεια». Η έκδοση αυτή η οποία διανθίστηκε 

και από ζωγραφιές των παιδιών, συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα, ενώ παραθέτουμε και 

αποσπάσματα από το συνοδευτικό κείμενο που έγραψαν οι εκπαιδευτικοί:  

«Ιστορία! Αθήνα, Εξάρχεια. Μια πόλη και μια γειτονιά γεμάτες από ιστορία. Μνημεία, κτίρια, 

χώροι που αποτυπώνουν τη διαδρομή της χώρας. Πώς θα αγαπήσουν οι μικροί μαθητές το μάθημα 

της ιστορίας και θα κατανοήσουν το ιστορικό γίγνεσθαι και την εξέλιξη του πολιτισμού και της 

κοινωνίας; Η απάντηση είναι μία: με βιωματικό τρόπο. Το σκηνικό είναι έτοιμο. Ακρόπολη (4. 000π. Χ 

σήμερα), Λόφος Στρέφη (1840 

1924), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (1866), οικία Ναπολέοντα Λαπαθιώτη (1920), Μπλε 

πολυκατοικία (1935), πλατεία Εξαρχείων (1940), Πολυτεχνείο (1973), πάρκο Ναυαρίνου (σήμερα), 

Πεδίον του Άρεως (σήμερα). Έμενε μόνο να αναδυθεί η περιέργεια και να κινητοποιηθούν οι 

αισθήσεις των μαθητών……. Η περιπλάνησή μας δεν θα μπορούσε να έχει μόνο πραγματικά και 

ιστορικά στοιχεία, γιατί τα παιδιά γρήγορα θα κουράζονταν και θα έχαναν το ενδιαφέρον τους. 

Απαραίτητο λοιπόν ήταν να χρησιμοποιήσουμε το παραμύθι κι ένα ‘’μαγικό’’ στοιχείο, που θα τα 
εξέπληττε.  
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Ένα τέτοιο μαγικό αλλά και ενδυματολογικό σήμα κατατεθέν για την κάθε ιστορική περίοδο που 

συζητάμε είναι το καπέλο. Στο ξεκίνημα τα παιδιά έφεραν τα δικά τους καπέλα, εμπνεύστηκαν και 

υποδύθηκαν ρόλους φορώντας τα, όπως: μέλισσες, σκιέρ, πριγκίπισσες, κλέφτες, πιανίστες, ραλίστες, 
καουμπόισσες. Συνειδητοποίησαν ότι το καπέλο έχει τη μαγική ικανότητα να σε ταξιδεύει και να σε 

μεταμορφώνει. Ένα αποκριάτικο καπέλο μάγου που βρέθηκε τυχαία σ’ ένα παιδικό πάρτι έμελε να γίνει 

ο οδηγός μας. . Το μαγικό πλέον καπέλο, έφερε κι ένα μήνυμα που προέτρεπε τα παιδιά να ανοίξουν τις 

αισθήσεις, την καρδιά και το μυαλό τους και να συνδιαλέγονται με τα διαφορετικά ιστορικά και 

κοινωνικά περιβάλλοντα. ….  

 

Το υλικό ήταν πλούσιο, μουσικές εποχής, αναγνώσματα, ποιήματα, χάρτες, γκραβούρες, πολλές 

φωτογραφίες, υλικό από το internet, λευκώματα, αυτοσχέδια καπέλα και κοστούμια για κάθε εποχή-

επίσκεψη. Πριν από κάθε επίσκεψη ο κύκλος των παιδιών άκουγε και έβλεπε υλικό για τα ιστορικά και 

κοινωνικά στοιχεία της κάθε εποχής. Μετά από κάθε επίσκεψη το ζητούμενο ήταν να μπλέξει το 

ιστορικό με το παραμυθένιο. Η ανταπόκριση ήταν χειμαρρώδης. Οι μαθητές έγραφαν και 

ζωγράφιζαν με ζήλο και τα πράγματα απέκτησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν τα παιδιά εφηύραν τον 
κεντρικό ήρωα, ιδιοκτήτη του μαγικού καπέλου, τον Άρθουρ. Ο Άρθουρ ήταν ένα ξένος που αγάπησε τα 

Εξάρχεια, αγωνίστηκε για ιδανικά κι έμαθε στα παιδιά να ρωτούν, να ανακαλύπτουν, να 

συνεργάζονται, να δημιουργούν, να μαθαίνουν, να χαίρονται, να ονειροπολούν και να πιστεύουν στα 

παραμύθια, κλείνοντας με νόημα το μάτι στους μεγάλους. » Οι Εκπαιδευτικοί: Αθηνά Καρανάση, 

Έλενα Μολασιώτη (βλ. παραρτήματα) 

 

Αν θα θέλαμε να βρούμε ένα κοινό μεταξύ των δράσεων της εκπαιδευτικού 4 και της κυρίας Καρανάση, 

που οδήγησαν στην παραγωγή ελεύθερου κειμένου από τα παιδιά, αυτό θα ήταν η χρήση του θεάτρου 

και της δραματοποίησης, αλλά και της υπόδησης ρόλων, κάτι που επέτρεψε στα παιδιά να βιώσουν 

πρώτα, και μετά να γράψουν. Στην περίπτωση βέβαια της εκπαιδευτικού 4 η κοινωνική και 

συναισθηματική αγωγή, τα βοήθησε να αναγνωρίσουν και συγκεκριμενοποιήσουν τις αξίες και τα 

συναισθήματα που θα αποτελούσαν εφόρμηση ελεύθερης γραφής και κατόπιν δραματοποίησης, ενώ 

στη περίπτωση της κυρίας Καρανάση η αναβίωση μέσα από την υπόδηση ρόλων, από τα ίδια τα παιδιά 

των διαφορετικών ιστορικών περιόδων, δημιούργησε έναυσμα ελεύθερης γραφής. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις ευνοήθηκε η διαθεματικότητα, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού παρέμεινε συντονιστικός 

και ανατροφοδοτικός.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Η πρακτική της Ελεύθερης Δημιουργικής Γραφής, κατά το Πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά στο δημόσιο σχολείο, από εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν είτε την 
συναισθηματική και κοινωνική αγωγή, είτε τη δραματοποίηση και την υπόδηση ρόλων, καθώς και 

την περιήγηση στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να δημιουργηθούν εναύσματα που θα οδηγήσουν 

τους μαθητές να παράγουν ελεύθερο κείμενο.  

 

4. Η Συνεταιριστική οργάνωση, η Συνεργασία και η Πολιτειότητα, ως φορείς των δημοκρατικών 

διαδικασιών: Όπως είδαμε αναλυτικά στο Κεφάλαιο II, στα θεσμοθετημένα και αναγνωρισμένα 

Σχολεία Freinet που λειτουργούν στη Γαλλία, τόσο μέσω των εκπαιδευτικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται όσο και στη δομή της παιδαγωγικής οργάνωσης, προωθείται η Συνεταιριστική 

Οργάνωση τόσο στη μάθηση όσο και στην εν γένει λειτουργία του σχολείου, και με σεβασμό στη Διεθνή 

Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στην Ελλάδα υπάρχει καταρχάς μια ουσιώδης διαφορά: στα 

Γαλλικά Σχολεία Freinet υφίσταται η συνεταιριστική διαχείριση της διεύθυνσης, κάτι που δεν 

συμβαίνει στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση. Οπότε θα εξετάσουμε την Συνεταιριστική οργάνωση, 

την Συνεργασία και την Πολιτειότητα, ως φορείς των δημοκρατικών διαδικασιών, μόνο μέσα από τις 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί.  
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Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 5:  

«Το να είναι κάποιος μεγαλύτερος σημαίνει ότι είναι παράλληλα υπεύθυνος για την ύπαρξη 

δημοκρατικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και σχέσεων ισότητας. Ο εκπαιδευτικός 

διαχειρίζεται την τάξη του με σκοπό την εξάλειψη των ανταγωνισμών και την ενίσχυση της 

συνεργατικότητας. Ο σεβασμός της προσωπικότητας και οι σχέσεις δημοκρατίας και ισονομίας 

αποτελούν αρχές ενός σχολείου που προετοιμάζει υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες. Κάτι τέτοιο 

υλοποιείται με τη σύνταξη κανόνων κοινής συνύπαρξης που στοχεύουν στην ολοκλήρωση του ατόμου 

εντός και εκτός σχολικής κοινότητας». εκπ. 5 

 

Ένα παράδειγμα τέτοιων κανόνων αποτελούν οι γενικότερες πρακτικές που εφαρμόζει η εκπαιδευτικός 4 

στην τάξη της, όπου παρατηρούμε την ύπαρξη Συμβολαίου και Ομάδας Πυρόσβεσης, που ρυθμίζουν τις 

σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, δηλαδή των μαθητών της τάξης:  

«Αποτελεί μέλημα μου η ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών. Για να επιτευχθεί 

αυτό, χρειάζεται αφενός, αποδοχή του κάθε παιδιού από το δάσκαλο, και αφετέρου ίση κατανομή στις 

ομάδες, χωρίς διακρίσεις, ενώ αναδεικνύω τα θετικά στοιχεία του κάθε παιδιού. Προσπαθώ να 

περάσουν όλοι από όλους τους ρόλους στην ομάδα, γιατί έτσι μαθαίνεται η δημοκρατικότητα, και όχι 

με το αφήνεις πάντα τον πιο ικανό στο ρόλο του συντονιστή. Όσον αφορά την Ομάδα Πυρόσβεσης, που 

φροντίζει για την πειθαρχεία στην τάξη, είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από όλα τα παιδιά, ενώ είναι 

αποδεκτή από όλα τα παιδιά με βάση το Συμβόλαιο της Τάξης. Αν τυχόν υπάρξει δείγμα αυταρχικότητας 

ή έπαρσης από κάποιο παιδί, τότε χρησιμοποιώ την τεχνική του χιούμορ, για να το επαναφέρω στην 

τάξη: «Όπα, τι έγινε; Θες να γίνεις χαλίφης στη θέση του χαλίφη». εκπ. 4 

 

Όμως, πριν περάσουμε στο πως αναπτύσσεται η δημοκρατική συνείδηση μέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, θα θέλαμε καταρχάς να εξετάσουμε την έννοια της συνεργασίας, θεμέλιο λίθο της 

συνεταιριστικής οργάνωσης (που αποτελεί και βασικό στοιχείο της Παιδαγωγικής Freinet), και φυσικά 

των δημοκρατικών δομών.  

Η εκπαιδευτικός 4 εξηγεί πως αντιλαμβάνεται από τη πλευρά της την έννοια συνεργασία: 

«Τη συνεργασία την αντιλαμβάνομαι τόσο σε επίπεδο τάξης, μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ 

των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και μεταξύ σχολείων». εκπ. 4 

 

Σe επίπεδο τάξης, η ίδια εφαρμόζει την αλληλοδιδακτική μέθοδο που ενισχύει τη συνεργασία ενώ εξηγεί 

και την λειτουργία της «Ομάδας Πυρόσβεσης» που προαναφέρθηκε: 

«Καταρχάς, είμαι υπέρ της παραδοσιακής αλληλοδιδακτικής και για το λόγο αυτό, όταν τη ώρα της 

ατομικής εργασίας που κάνουμε στην τάξη π.χ. ασκήσεις, τελειώνει ένας μαθητής πιο γρήγορα, αμέσως 

πάει και βοηθά κάποιον άλλον, που μπορεί να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό γίνεται χωρίς 

να παρεμβαίνω πάντα εγώ, γιατί έχουν μάθει πια τα παιδιά και αλληλοβοηθιούνται μεταξύ τους, όταν 

δουλεύουμε ατομικά και κάποιο δυσκολεύεται. Γιατί να μην εφαρμόζουμε παραδοσιακές εκπαιδευτικές 

αξίες, όπως την αλληλοδιδακτική μέθοδο, που είναι τόσο αποτελεσματική και που μαθαίνει τα παιδιά 

την έννοια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης; Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως στην τάξη μου έχω 

φτιάξει, «ομάδα πυρόσβεσης» από πέντε παιδιά, και τα έχω εκπαιδεύσει, ώστε αν τυχόν υπάρξει, 

οποιαδήποτε προστριβή μεταξύ δύο συμμαθητών τους, και είναι κοντά ένας από τους «πέντε 

πυροσβέστες», που έχουν εκλεγεί από όλη την τάξη, να επεμβαίνει και αφού ακούσει και τους δύο, να 

ηρεμεί την κατάσταση…. Επίσης, εάν ένας μαθητής από την «πενταμελή ομάδα πυρόσβεσης», η οποία 

έχει εκλεγεί ακριβώς, για να επαναφέρει στην τάξη, αντιληφθεί ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια, τότε 

σηκώνει το χέρι με κλειστό το στόμα. Αμέσως, πρέπει όλοι να σηκώσουν επίσης το χέρι και να κάνουν 

ησυχία. Αντί να φωνάξουμε δηλαδή «ΗΣΥΧΙΑ», κάποιο παιδί δίνει το σινιάλο και τα υπόλοιπα πρέπει 

να συμμορφωθούν. »εκπ. 4 
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Αντίστοιχα υπέρ της αλληλοδιδακτικής τάσσεται και η εκπαιδευτικός 3  

«Παρακινώ επίσης κατά κάποιο τρόπο και την αλληλοδιδακτική…. Μάλιστα, βάζω κάποιο παιδί που 

είναι λίγο πιο δυνατό στα γαλλικά, να βοηθήσει κάποιο άλλο που αντιμετωπίζει δυσκολίες 

(αλληλοδιδακτική μέθοδος). ». εκπ. 3  

 

Βέβαια η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως το κλίμα συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα σε τάξεις με 

μικρότερο αριθμό παιδιών, ειδάλλως επικρατεί «ανωνυμία» που είναι επιζήμια για τη μαθησιακή 

διαδικασία. Η εκπαιδευτικός 4 εξηγεί: 

«Θεωρώ πως πάνω από 20 παιδιά είναι πολλά για μία τάξη. Η καλύτερη μου εμπειρία ήταν με 15 παιδιά, 

σε ένα δημοτικό σχολείο στη Δάφνη, και ήταν πραγματικά άλλο το επίπεδο της εργασίας, συγκριτικά 

με τις υπερφορτωμένες σε αριθμό τάξεις, σε άλλα σχολεία. Υπήρχε περισσότερος χρόνος για τα 

παιδιά να μιλήσουν και να γνωριστούν μεταξύ τους. Σύμφωνα και με την παιδαγωγική Freinet, 

ευνοήθηκε η ανάπτυξη των σχέσεων των μαθητών, στα πλαίσια της σχολικής ομάδας, ενώ 

εξαλείφτηκε η ανωνυμία, που είναι επιζήμια από παιδαγωγική άποψη. Τα παιδιά είχαν περισσότερο 

χρόνο να γνωριστούν, η δουλειά που γινόταν στη τάξη ήταν πιο ποιοτική, αλλά και υπήρχε η 

δυνατότητα να εμβαθύνουμε στην επεξεργασία του κάθε θέματος. Κρίνοντας επίσης από τη δικιά μου 

στάση παρατήρησα, πως όταν δούλευα με λιγότερο πολυάριθμες ομάδες παιδιών ήμουν πιο 

δημοκρατική, ενώ στις μεγάλες τάξεις αναγκαζόμουν να είμαι πιο παρεμβατική. Η παρεμβατικότητα 

του εκπαιδευτικού σε τάξεις με μεγάλο αριθμό παιδιών επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο, ειδάλλως, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να πλατειάσουμε, να ξεφύγουμε από τους αρχικούς στόχους, και να μην υπάρξει 

τελικό αποτέλεσμα. Επίσης αναφορικά με τη δουλειά που κάνουμε με τα συναισθήματα και τις αξίες, 

αναμφίβολα μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά, όταν η ομάδα των παιδιών είναι 

μικρότερη αριθμητικά. » εκπ. 4 

 

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, θεωρεί πως αντίστοιχα το κλίμα «ανωνυμίας», 

επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ τους, ιδίως στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, αφού γίνεται πιο 

δύσκολος ο συντονισμός των δράσεων, αλλά και μιας κοινής στάσης απέναντι στους μαθητές: 

Ήμουν παλαιότερα, για οχτώ χρόνια, σε ένα σχολείο στη Δάφνη, δεκαθέσιο (δέκα τάξεις, με 20 παιδιά η 

καθεμιά) και 180-200 μαθητές, αλλά τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε ένα σχολείο στα Σπάτα, με 380 
μαθητές ( 15 τάξεις), και διευρυμένο ωράριο. Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Υπάρχουν 

συνολικά 28 συνάδελφοι, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικότητας. Είμαστε τόσοι πολλοί, που 

αδυνατούμε να συστήσουμε ακόμη και σύλλογο διδασκόντων, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε 

στη συνεργασία και τον συντονισμό. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορώ να βρω εύκολα τον καθηγητή 

καλλιτεχνικών, επειδή δεν συμπίπτουν οι ώρες μας πως μπορούμε να συνεργαστούμε όταν δουλεύουμε 

στην τάξη π.χ. πάνω στα μεταφορικά μέσα, να ζωγραφίσουν κάτι αντίστοιχο ή να φτιάξουν ανάλογες 

αφίσες κλπ. Επίσης, σαν δασκάλα της τάξης θα πρέπει να τον ενημερώνω κάθε φορά για το τι 

συμβαίνει στην ομάδα, ώστε να προσέξει για παράδειγμα πως θα μιλήσει στο τάδε ή στο δείνα παιδί, 

αφού μπορεί να έχει συμβεί οτιδήποτε. Επιβάλλεται, δηλαδή, να έχουμε κάποια στοιχειώδη 

διαπροσωπική σχέση, ώστε να συντονίζουμε τις δράσεις μας, κάτι όμως που τελικά δεν είναι εφικτό. 

Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι στους μαθητές, ούτε από κοινού 

συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα, με άλλους εκπαιδευτικούς, αφού επικρατεί περιβάλλον 

ανωνυμίας.  

 

Σχετικά με τη δια-σχολικής συνεργασίας όσον αφορά την εκπαιδευτικό 3 και τη συνεργασία των τάξεων 

της με τάξεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, αναφερθήκαμε εκτενώς στα κεφάλαια σχετικά με τη 

Σχολική Αλληλογραφία και την Ψηφιακή Αφήγηση. Όσον αφορά την εκπαιδευτικό 4 σε σχέση με την 

συνεργασία μεταξύ σχολείων αναφέρει: 
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«Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και σχολείων, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. 

Το 2004 συνεργαστήκαμε πέντε σχολεία από τη Δάφνη, (δούλευα τότε στη περιοχή αυτή) και ένα από 
το Βόλο, και ανεβάσαμε ένα θεατρικό έργο, χωρισμένο σε έξι μέρη, ώστε σε κάθε μέρος του έργου να 

συμμετέχει κάθε ένα και από τα έξι σχολεία. Επίσης, το έργο παρουσιάστηκε στην αυλή κάθε σχολείου, 

που συμμετείχε από τη Δάφνη, όπως εξάλλου και στο Βόλο. Λάβαμε επιχορήγηση από το υπουργείο, 

και τα έξι σχολεία, ενώ με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν υλικά π.χ. στο δικό μας σχολείο αγοράσαμε 

βιντεοκάμερα. Είχαμε επίσης και ειδικούς επαγγελματίες μερικές φορές που ήλθαν και μας βοήθησαν π.χ. 

στη σκηνοθεσία ή στη διδασκαλία των ρόλων. Επίσης, τα παιδιά των σχολείων φιλοξενήθηκαν δωρεάν 

τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα. » εκπ. 4 

  

Ωστόσο, θεωρεί πως η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων παρουσίαζε δυσκολίες σε 

σχέση με την κατανομή των αρμοδιοτήτων: 

«Πρέπει να πω όμως ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία στη συνεργασία με κάποιους από τους συναδέλφους 

από τα άλλα σχολεία, και δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένη, καθώς ένιωσα κάποιες στιγμές, πως δεν 

υπήρχε ίση κατανομή αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα και ο μόχθος κάποιων να είναι μεγαλύτερος. » 

εκπ. 4  

 

Όσον αφορά τη συνεταιριστική οργάνωση, καταρχάς σε σχέση με το μαθητικό συμβούλιο, που αποτελεί 

βασικό συστατικό της παιδαγωγικής οργάνωσης στα Γαλλικά Σχολεία Freinet, παρατηρούμε ότι αυτό 

υφίσταται σε επίπεδο οργάνωσης στα πλαίσια μιας ομαδικής εργασίας ή μιας συντακτικής επιτροπής, 

σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 1 και την εκπαιδευτικό 3, ενώ η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως δεν λειτουργεί 

σε επίπεδο δημοτικού σχολείου.  

«Κομμάτι της Αυτό οργάνωσης και αυτόκλητα προετοιμάζει το μαθητή στο να διαχειριστεί 

πραγματικές συνθήκες Ζωής, στα πλαίσια μιας μαθητικής ομαδικής εργασίας. » εκπ. 1 

 

«Έχουμε κάνει συμβούλιο μόνο για τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας αλλά δε θεωρώ ότι έχουμε 

ακόμη κάνει πολλά βήματα σε αυτό. » εκπ. 3 

 

«Δε λειτουργεί σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, το συμβούλιο της τάξης. » εκπ. 4 

 

Όμως, σε σχέση με την συνεταιριστική οργάνωση, αν και έχουμε ήδη παρουσιάσει τη σχολική 

εφημερίδα, θα θέλαμε να παραθέσουμε και απόσπασμα από την δημοσιευμένη παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού 7, στην οποία εξηγεί πως δουλεύει με τις ομάδες των παιδιών προκειμένου για την 

προετοιμασία της. Αυτό στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε εδώ δεν είναι η προετοιμασία για τη σχολική 

εφημερίδα, αλλά επιθυμούμε να δείξουμε σε ποιο βαθμό η μεθοδολογική προσέγγιση σχετίζεται με τη 

συνεταιριστική οργάνωση της ομάδας των παιδιών που συμμετέχουν. Συγκεκριμένα: 

 

Σχεδιασμός 1ης συνάντησης 
α)Εισαγωγή – Γνωριμία: αναφέρουμε το σκοπό της συνάντησης και γνωριζόμαστε. Παιχνίδι γνωριμίας: 
γράφουν το όνομά τους στο χαρτί του μέτρου στο πάτωμα και λένε κάτι για το όνομά τους.  
β) Σηκωνόμαστε από την κοινή συνεδρία (κυκλική διάταξη) και χωριζόμαστε σε τρεις ομάδες που θα 

αποφασίσουν τι θέλουν: ΝΑΙ ΘΕΛΩ-ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΩ/ ΔΕΝ ΞΈΡΩ – ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ. Οι ομάδες πηγαίνουν στις τρεις γωνιές της αίθουσας κι αφήνουμε τα παιδιά να 
τοποθετηθούν. Ασκούνται στη ρητορική και στα επιχειρήματα έτσι ώστε κάθε παιδί που θα πείθεται να 

αλλάζει ομάδα. Τα επιχειρήματα ανταλλάσσονται γραπτά και προφορικά Αν όλα τα παιδιά συμφωνούν 
προχωρούμε στο κοινωνικό συμβόλαιο. Γράφουμε τους κανόνες και τους αναρτούμε.  
γ)Κυκλική διάταξη όλων γύρω - γύρω. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν πως αισθάνθηκαν – αξιολόγηση.  
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Σχεδιασμός 2ης συνάντησης 

α) Ξεκινάμε με ένα παιχνίδι γνωριμίας. Τα παιδιά λένε το όνομά τους και λένε κάτι θετικό γι’ αυτό. (Κυκλική 
διάταξη, σηκωνόμαστε όρθιοι και πιάνουμε ένας/ ένας το χέρι του άλλου).  
β) Όπως είμαστε στη κυκλική διάταξη σηκωνόμαστε και χωριζόμαστε σε τυχαίες ομάδες. Ο χωρισμός γίνεται με 
το παιχνίδι με τις βούλες που βάζουμε στη πλάτη τους. Αναφέρουμε τους κανόνες του χωρισμού. Οι ομάδες 
καλούνται να υπαντήσουν στα εξής ερωτήματα: 
Πώς το φαντάζομαι το εφημεριδοπεριοδικό; Τι θα θέλανε να περιέχει; Ποια θέματα τα ενδιαφέρουν; Οι ομάδες 

ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους η μία στην άλλη. Όλα αναρτούνται στον τοίχο. Με ότι 

δεν συμφωνούμε το ετοιμάζουμε για διαπραγμάτευση.  

γ) Οι ομάδες επιστρέφουν στην ολομέλεια. Ο καθένας λέει τι θα κάνει για το εφημεριδοπεριοδικό. Δυναμική 

ομάδων - Δεσμεύσεις.  
δ) Κλείσιμο διαδικασίας. Συναισθήματα – αξιολόγηση.  

 

Σχεδιασμός 3ης συνάντησης  
α)Ολομέλεια – ελεύθερη συζήτηση 
β) Διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που απασχόλησαν τα παιδιά – νέες προτάσεις. Διατύπωση 

προβλημάτων – σχέσεις μέσου/σκοπού για την επίλυσή τους.  

γ)Καταγραφή – μια πρώτη διάταξη του περιεχομένου του εντύπου.  
δ) αξιολόγηση –διαχείριση προβλημάτων τύπου παραιτήσεις, απουσία επιθυμίας, συναισθηματικών δυσκολιών 
για την επίτευξη των στόχων.  

 

Σχεδιασμός 4ης συνάντησης 
α) Παιχνίδια συνεργασίας (το παιχνίδι της κηρομπογιάς, το παιχνίδι του καθρέφτη, το παιχνίδι της εμπιστοσύνης – 
τυφλός περίπατος) 
β) Ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα – κοινωνικό συμβόλαιο στις ομάδες 
γ)Ολομέλεια – προσωπικές τοποθετήσεις για όλη την ομαδική δουλειά – επιλογή του ρεπορτάζ που 

σκέφτονται να κάνουν 
δ) Κλείσιμο της συνάντησης – Ρωτάμε πως τα πήγαν - αξιολόγηση.  

 

Σχεδιασμός 5ης συνάντησης 
α)Ολομέλεια – Ρωτάμε τις ομάδες - αν έχουν φέρει τη δουλειά τους, τι δυσκολίες συνάντησαν – ανανέωση εκ 

νέου της δουλειάς για την επόμενη φορά.  
β)Παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή (το παιχνίδι της κηρομπογιάς, το παιχνίδι του καθρέφτη).  
γ)Ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών (ψυχαγωγία, κατασκευή ιστοριών, μαγειρική, θέατρο και ιστορία 

του κτιρίου, κινηματογράφος και τηλεόραση, αθλητισμός, ζωγραφιές) – μοιράζουμε προσωπικούς στόχους –

δημιουργία φακέλων των ομάδων –ανακοινώσεις του υλικού που έφτασε.  
δ)Το παιχνίδι της κάλπης –ο υπό ψήφιση τίτλος του εφημεριδοπεριοδικού, ο οποίος όμως από την ώρα που 

ψηφίστηκε παραμένει ο ίδιος και τα επόμενα χρόνια.  
ε) Ολομέλεια -Κλείσιμο της διαδικασίας 

 

Σχεδιασμός 6ης συνάντησης 
α)Ολομέλεια – διερεύνηση του υλικού που έχει έρθει στο εφημεριδοπεριοδικό –ζητάμε από τις ομάδες να 

μας εκθέσουν την πορεία τους.  
β)Ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας στην αυλή 
γ)Κοινό τραπέζι συνεργασίας και συζήτησης –ζητάμε την γνώμη τους για το πώς ένιωσαν στα παιχνίδια 

συνεργασίας – συγκέντρωση υλικού για τους φακέλους των ομάδων.  
δ)Ολομέλεια –κλείσιμο διαδικασίας 

 

Σχεδιασμός 7ης συνάντησης 
α)Ολομέλεια – προφορική υποστήριξη του έργου των ομάδων 

β)Σχεδιασμός συλλογικών δράσεων – εφαρμογή του σχήματος κτίριο – τάξη – αυλή – έξοδος στη κοινότητα. 

Νοητικές αναπαραστάσεις των στόχων και των χώρων. Συγγραφή κειμένων με βάση τη συλλογική δράση 

που αναπτύχθηκε.  
γ)Παιχνίδια αυλής – αξιολόγηση 

 

Σχεδιασμός 8ης συνάντησης 
α)Ολομέλεια – ζητήματα συμβολαίου – αξιολόγηση της προόδου των ομάδων 

β)Δεξιότητες και εγγραμματισμός: πληκτρολόγηση κειμένων, ανάγνωση βιβλίων για παρουσίαση, ρητορική με 
βάση κείμενα τα ποία να περιέχουν τα πολιτικά συναισθήματα του ενθουσιασμού και του θάρρους, εργαστήρια 

ποίησης 
γ)Ολομέλεια – διάχυση στη σχολική κοινότητα για αναζήτηση συνεργατών – αξιολόγηση 

 

 (Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το παράδειγμα του σχολικού εντύπου Οι 

φιλίες των παιδιών, βλ. συνέντευξη με τον Χαράλαμπο Μπαλτά) εκπ. 7 
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Σε σχέση με τον τρόπο που δουλεύει ο εκπαιδευτικός 7, ως προς τη συνεταιριστική οργάνωση, 

παρατηρούμε τα εξής: 

 ανταλλαγή γραπτών ή προφορικών επιχειρημάτων  

 σύνταξη Συμβολαίου - ανάρτηση κανόνων 

 δημιουργία ομάδων με βάση τα ενδιαφέροντα και σύνταξη Συμβολαίου σε κάθε ομάδα 

 ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα στις υπόλοιπες 

 διατυπώσεις προβλημάτων και τρόπων επίλυσης τους 

 διαπραγματεύσεις των διαφωνιών και των θεμάτων που απασχόλησαν τις ομάδες 

 καταμερισμός στόχων και δημιουργία φακέλου (με υλικό) για κάθε ομάδα  

 έκθεση της πορείας εργασίας κάθε ομάδας  

 «κοινό τραπέζι» συνεργασίας και συζήτησης  

 σχεδιασμός συλλογικών δράσεων 

 αξιολόγηση της προόδου των ομάδων 

 διάχυση στη σχολική κοινότητα για αναζήτηση συνεργατών 

 

Γίνεται αντιληπτό πως αν και εκλείπει το θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν ωστόσο, εμφανείς ομοιότητες με 

την παιδαγωγική οργάνωση των μαθητικών συμβουλίων και του σχολικού συνεταιρισμού στα Σχολεία 

Freinet που λειτουργούν στη Γαλλία. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για συνεταιριστική οργάνωση, όχι 

θεσμικά αλλά σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθείται. Μάλιστα, όπως επεξηγεί ο 

εκπαιδευτικός 7, υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ενηλίκων και παιδιών: 

«Ισότιμη συμμετοχή ενήλικών και παιδιών. Με αυτή την έννοια στο έντυπο συνυπάρχουν ενήλικες με 

παιδιά. Επίσης καταγράφονται και οι καίριες διαφωνίες των παιδιών που δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν 

στην έκδοσή του». εκπ. 7 

 

Θα μπορούσαμε επίσης, να συμπεριλάβουμε στη συνεταιριστική οργάνωση της τάξης, και την 

Εφημερίδα Τοίχου που εφαρμόζεται από τη εκπαιδευτικό 4: 

«Στην τάξη μας υπάρχει εφημερίδα τοίχου, στην οποία καταχωρούνται ανακοινώσεις, αλλά και 

εργασίες, ζωγραφιές, αφίσες και άλλες δημιουργίες των παιδιών όπως π.χ. σχετικά με τα συναισθήματα. 

Τα παιδιά, μάλιστα, χαίρονται όταν τους ανατίθενται για το Σαββατοκύριακο εργασίες ομαδικές, οι 

οποίες πάντα αναρτούνται στην εφημερίδα τοίχου της τάξης, γιατί συναντιούνται και αφού 

ολοκληρώσουν την εργασία που έχουν από κοινού, βρίσκουν ευκαιρία και για παιχνίδι. » εκπ. 4 

 

Μάλιστα σε σχέση με τις δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη της με τα συναισθήματα (οι οποίες και 

αναρτώνται στην εφημερίδα τοίχου), η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως προάγουν τη δημοκρατικότητα μέσω 

της ενσυναίσθησης: 

«Η τέχνη του δασκάλου χρειάζεται χιούμορ και ψυχραιμία, αλλά και ενσυναίσθηση. Την 

ενσυναίσθηση, τη δουλεύουμε πολύ στο μάθημα της «Συναισθηματική και Κοινωνικής Αγωγής» (στην 

Ευέλικτη Ζώνη). Η ενσυναίσθηση φέρνει όχι μόνο δημοκρατικότητα, αλλά και υγιή συναισθηματική 

ανάπτυξη. Σε αυτό με βοήθησε πολύ και το βιβλίο «Συναισθηματική Νουμοσύνη», του Daniel 

Coleman, καθώς και το πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο», με την 

καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Δρα Χρυσή Χατζηχρήστου. Η δημοκρατικότητα έρχεται, όταν 

βοηθήσεις τα παιδιά να μιλήσουν για το συναίσθημα τους, αφού δημοκρατικότητα σημαίνει να δίνεις 

σε κάθε παιδί ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθεί. Για να αναπτυχθεί κάθε παιδί, χρειάζεται σαν 

εκπαιδευτικός, να αναπτύξεις πολλές τεχνικές, μία εκ των οποίων είναι και η συναισθηματική αγωγή. 

Το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και έρχεται πιο κοντά στην αυτογνωσία, ενώ 

για να φτάσει στην ενσυναίσθηση, χρειάζεται προϋπόθεση και «μαγιά» από το σπίτι.  

Μέσα από τη αυτογνωσία, μπορείς να προσεγγίσεις περισσότερο τον άλλον και να τον αποδεχτείς, ενώ η 

ενσυναίσθηση, που είναι μια ανώτερη ικανότητα, εμπλέκει και την ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων.  

Όμως δεν υπάρχει τέλειο παιδί, αυτό που θέλουμε ως δάσκαλοι, είναι απλά να υπερβεί κάθε παιδί τον 

εαυτό του, να κάνει ένα βήμα. Έτσι αναπτύσσεται η δημοκρατική συνείδηση. » εκπ. 4 
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Αντίστοιχα για «συναισθηματικό εγγραματισμό» κάνει λόγο και ο εκπαιδευτικός 7 ο οποίος υπήρξε και 

Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας ενώ αναφέρει και τις σχετικές δράσεις που ανέπτυξε, οι οποίες οδήγησαν στην 

έκδοση συλλογικών δύο βιβλίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία, καθώς και του 

πρώτου σχολικού εντύπου από τα παιδιά:  

«Προσωπικά, υπήρξα Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας (2010-2012) " και κατά τη διάρκεια της δράσης μου είδα 

πολλά σχολεία, κέντρα πρόληψης κλπ. , ενώ ήμουν υπεύθυνος για θέματα όπως μαθησιακές δυσκολίες, 

γονεϊκή μέριμνα κλπ. , ενώ ήδη από το 2001, με την ίδρυση Γραφείων Αγωγής Υγείας, ξεκίνησα τα 

προγράμματα «συναισθηματικού εγγραμματισμού». Ο προβληματισμός των δασκάλων από το 2000 και 

μετά είναι πως γίνεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ συναισθηματικού και γνωστικού πεδίου, δηλαδή 
πριν γίνουν ομάδες να υπάρξει δουλειά ώστε να έλθει σε επαφή το συναισθηματικό με το γνωστικό 

κομμάτι του παιδιού. Αυτή είναι και η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μας 

απασχολεί δηλαδή πολλούς εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη των «πολλαπλών εγγραμματισμών» που 

περιλαμβάνουν γνώση, συναίσθημα, κίνηση, σώμα, χώρο κλπ. Αυτό οδήγησε σε συνεργασία με πέντε άλλα 

σχολεία,στο βιβλίο "Αισθάνομαι, συναισθάνομαι, Εκφράζομαι". Τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα, και 

επίσης εκφράζουν το συναισθηματικό τους κόσμο. Το δεύτερο βιβλίο αφορά τη «Διατροφή του παιδιού 

στο σχολείο». Αφορά την αντίληψη από την αγωγή υγείας αφήγησης του εαυτού και στο συναίσθημα και 

τη διατροφή. Το 2006 κάνω το πρώτο δημοσιογραφικό εργαστήρι που οδήγησε στο περιοδικό 

"Ανεμόπτερο". Αυτό είναι επηρεασμένο από τη θεσμική παιδαγωγική δηλαδή κοινωνικό συμβόλαιο, 

ομάδες κλπ. » εκπ. 7 

 

Μέσω της Θεσμικής Παιδαγωγικής, η οποία στηρίχτηκε αρχικά στην Παιδαγωγική Freinet και που 

προτείνει μια νέα αντιμετώπιση των θεσμών (βλ. συνέντευξη με Χαράλαμπο Μπαλτά, υποσημείωση 5), 

ο εκπαιδευτικός 7 ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της πολιτειότητας στους μαθητές:  

«Το 2007 ξεκινάμε την "πολιτειότητα" και τον προβληματισμό με το τι γίνεται με την "ιδιότητα του 

πολίτη". Αυτό που ενδιαφέρει είναι η δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας που σε αυτή να κινηθεί ο 

αναστοχασμός του σχολείου. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τη θεσμική παιδαγωγική είναι η 

παθολογία του ιδρυματισμού, δηλαδή η αποασυλοποίηση του Ουρί αντιστοιχεί με τη δικιά μας 

αποσχολειοποίηση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι επίσης από το 2007 είναι ότι υπάρχει κάτι που ενώνει το 

σχολείο με την κοινότητα. Βγαίνουμε λοιπόν, σαν ομάδα από το σχολείο και ανοιγόμαστε στη 

κοινότητα, που είναι μια νήσος από κτίρια, όπου γίνονται συνελεύσεις, εκεί δρουν άνθρωποι που 

συνεργάζονται κλπ. Την πολιτειότητα την αντιλαμβάνομαι με την έννοια, ότι χρειάζονται πιο πολλές 

δράσεις που να βγάζουν τον εκπαιδευτικό έξω από την τάξη. » εκπ. 7 

 

Πριν παρουσιάσουμε εκτενώς το έργο του εκπαιδευτικού 7, σχετικά με την πολιτειότητα καθώς αυτό 

αφορά και δράσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα και εκτός σχολείου θα θέλαμε πρώτα να παρουσιάσουμε 

τις προσεγγίσεις των άλλων εκπαιδευτικών, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή έννοια.  

Η εκπαιδευτικός 2, στα πλαίσια του επιστημονικού της αντικειμένου, διδάσκει στο Λύκειο το μάθημα 

«Πολιτική και Δίκαιο», το οποίο προσεγγίζει θεωρητικά την έννοια της πολιτειότητας. Η ίδια εκφράζει 

τη δυσαρέσκεια της που το συγκεκριμένο μάθημα έγινε μάθημα επιλογής μόνο για όσους μαθητές 

ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση (σχετικά με τις τελικές εξετάσεις για το Απολυτήριο Λυκείου και 

την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Θα πρέπει να τονιστεί ότι για τους μαθητές της 

Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα λειτουργεί ο θεσμός της «Βουλής των Εφήβων», που έχει σκοπό να 

καταστήσει τους μελλοντικούς ενήλικες, ενεργούς πολίτες. Η εκπαιδευτικός 2 που είναι και σύνδεσμος 

καθηγητής για το θεσμό αυτό, υπογραμμίζει πως οι μαθητές είναι ενημερωμένοι για θέματα της τοπικής 

κοινότητας τα οποία επιθυμούν να «επικοινωνήσουν σε ανώτερα κλιμάκια»:  
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«Διδάσκω στη Β Λυκείου " Πολιτική και Δίκαιο". Είναι ένα μάθημα που έχει κεντρική ιδέα ακριβώς 

αυτό. Να αναδείξει δηλαδή στους μαθητές την πολιτειότητα, τη συνείδηση του πολίτη. Δυστυχώς, τα 

τελευταία 2 χρόνια έγινε μάθημα επιλογής και μόνο για τη θεωρητική κατεύθυνση. Το μάθημα το 

διαλέγουν μόνο 12 με 15 μαθητές από τους 60 που είναι οι μαθητές της θεωρητικής. Κάθε χρόνο 

αναλαμβάνω το ρόλο του "συνδέσμου καθηγητή" για το θεσμό της Βουλής των Εφήβων που έχει 

σκοπό να αναδείξει το ρόλο του ενεργού πολίτη. Οι μαθητές της Β Λυκείου που συμμετέχουν δεν είναι 

πολλοί. Αυτοί που συμμετέχουν, γύρω στους 20, όμως με εντυπωσιάζουν πάντα γιατί γνωρίζουν πολύ 

καλά τα θέματα που απασχολούν την περιοχή τους και δείχνουν μεγάλο ζήλο να τα επικοινωνήσουν 

σε ανώτερα κλιμάκια. » εκπ. 2 

 

H εκπαιδευτικός 3, ως καθηγήτρια Γαλλικών θεωρεί πως δεν έχει αρκετό χρόνο κατά την ώρα του 

μαθήματος για να προσεγγίσει την έννοια της πολιτειότητας. Όμως, με αφορμή την τεχνική Freinet, που 

εφαρμόζει, δηλαδή τη σχολική εφημερίδα και την ύπαρξη συντακτικής επιτροπής, παρουσιάζεται η 

ευκαιρία, στα πλαίσια των συναντήσεων με την ομάδα αυτή των παιδιών, για προσέγγιση της 

πολιτειότητας, μέσω των συζητήσεων μαζί τους, αλλά και της έκφρασης των γενικότερων 

προβληματισμών των παιδιών. Επίσης, υπογραμμίζει το δημοκρατικό τρόπο στις διαδικασίες 

προετοιμασίας της εφημερίδας ενώ κάνει λόγο και για «δημοκρατία στην πράξη». Αναφέρεται μάλιστα 

στην πρόταση για δημιουργία συνεταιριστικού κυλικείου στο σχολείο, μια ιδέα που εντάσσεται στη 

λογική της Παιδαγωγικής Freinet, και η οποία είχε μεγάλη απήχηση μεταξύ των παιδιών που 

συμμετέχουν στη συντακτική επιτροπή για τη σχολική εφημερίδα. Και για την εκπαιδευτικό 3 

πολιτειότητα σημαίνει δράσεις σχετικές με τη ζωή και τα βιώματα των παιδιών, αλλά και την τοπική 

κοινότητα. Υπογραμμίζει πάντως ότι ως καθηγήτρια Γαλλικών, η δυνατότητα προσέγγισης της έννοιας 

αυτής στο μάθημα της ξένης γλώσσας, πέρα από το χρόνο, εξαρτάται πολύ και από το επίπεδο της 

γλώσσας αλλά και την ηλικία των μαθητών: 

«Την πολιτειότητα, καθόλου δεν έχω χρόνο να την προσεγγίσω μέσα από τις λίγες ώρες του μαθήματος 

των γαλλικών. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι με αφορμή τη Σχολική Εφημερίδα -η ομάδα της συντακτικής 

επιτροπής ονομάζεται «Μαθητές εν δράσει»-έχουμε το χρόνο να κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά, 

ώστε να δοθεί τέτοια χροιά στην εφημερίδα. Έτσι τα παιδιά βγαίνουν λίγο προς τα έξω, βλέπουν τι 

γίνεται γύρω τους, προβληματίζονται και θέτουν ερωτηματικά. Άρα, θεωρώ ότι είναι ένα είδος 

πολιτειότητας. Επίσης είναι σημαντικό νομίζω το ότι δρούμε δημοκρατικά στον τρόπο που επιλέγουμε 

τα θέματα, τις στήλες, το τι θα γραφτεί γενικά. Υπάρχει θεωρώ «δημοκρατία στην πράξη» στον τρόπο 

που λειτουργούμε για την έκδοση της εφημερίδας. Φέτος μονάχα, είχα την ευκαιρία κάνω μια τέτοια 

προσέγγιση με την εφημερίδα μας. Τα παιδιά γράφουν για θέματα που τους έχουν απασχολήσει, ενώ 

μέσα από ένα άρθρο τους ζήτησαν να γίνει και κυλικείο στο σχολείο τους που να είναι μάλιστα και 
συνεταιριστικό. Το συζητήσαμε μαζί και βγήκε η πρόταση αυτή, ενώ αποφασίσαμε από κοινού τα 

έσοδα να βοηθούν για τις δράσεις του σχολείου. Το θέμα του συνεταιριστικού κυλικείου, ήταν μια 

ιδέα που τέθηκε από μένα αλλά από εκεί και πέρα έγινε συζήτηση μαζί τους, και τα παιδιά ήταν που την 

υιοθετήσανε, αφού τους άρεσε. Τον συνεταιρισμό, μπορεί να τον καλύψει νομικά το σχολείο, ενώ τα 

έσοδα να χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες του. Αυτό που άρεσε πολύ στα παιδιά, ήταν ότι 

το κυλικείο δε θα το έχει κάποιος ιδιώτης και έτσι τα έσοδα θα ανήκουν στο σχολείο, ώστε να 

μπορούν να τα διαχειρίζονται όλοι από κοινού. Πάντως η πολιτειότητα αναπτύσσεται όταν κάνεις 

δράσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τα βιώματα σου, τη ζωή σου, τη γειτονιά ή την κοινότητα, αλλά σε 

ότι αφορά το αν τα παιδιά είναι έτοιμα, αυτό εξαρτάται πιστεύω από την τάξη που βρίσκονται ή την 

ηλικία τους ή το επίπεδο της ξένης γλώσσας. » εκπ. 3 

 

Για την εκπαιδευτικό 4, η πολιτειότητα διαφαίνεται στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός δουλεύει με τα 

παιδιά και τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων και ανάληψης ευθύνης από τα ίδια, οι οποίες τους 

δίνονται μέσω αυτού: 
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«Η συνείδηση του πολίτη ή η δημοκρατική συνείδηση, φαίνεται στο πρακτικό κομμάτι μέσα από αυτά 

που περνούν σαν νοοτροπία στα παιδιά, όταν τους δίνεις την ευκαιρία να μάθουν να παίρνουν 

αποφάσεις, να αναπτύξουν και να αναλάβουν ευθύνες μέσα στην τάξη, γιατί πολύ εύκολα μπορεί τα 

παιδιά να αφήσουν κάποιον άλλο να το κάνει αυτό αντί για εκείνα. » εκπ. 4 

 

Έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες και να αναλαμβάνει κάθε παιδί την ευθύνη 

του έναντι αυτών: 

«Για παράδειγμα, όταν μαθαίναμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και 

κάθε μία ανέλαβε να τους παρουσιάσει με το δικό της τρόπο, ενώ παρήγαγαν τελικά και μία αφίσα η 

κάθε ομάδα. Και οι τρεις αφίσες αναρτήθηκαν μέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν και 

ενεργοποιήθηκαν όλα τα παιδιά ενώ καθένα ανέλαβε την ευθύνη του απέναντι στην ομάδα. Μάλιστα, 

πιστεύω ότι πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, ει δυνατόν και ανά μάθημα, έτσι ώστε να έλθουν σε επαφή 

όλα τα παιδιά με όλους. Όλο αυτό είναι κάτι αρκετά δύσκολο και θέλει πολύ προσπάθεια. »εκπ. 4 

 

Επίσης κάθε πρωί, προσπαθεί να τους θέτει προβληματισμούς και να ενεργοποιεί την κριτική ικανότητα, 

ενώ παράλληλα, αρκετά συχνά η τάξη της αφιερώνει χρόνο για να σχολιαστεί ένα κοινωνικό γεγονός ή 

φαινόμενο. Αυτή η δραστηριότητα μοιάζει πολύ με την «πρωινή συνάντηση» ή «πρωινή ακρόαση» 

(«Quoi de neuf?» ή «Τι νέα;»), που εφαρμόζεται στα Σχολεία Freinet στη Γαλλία, που δίνει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν, αν και επικεντρώνεται πιο πολύ στη ζωή τους. H εκπαιδευτικός 4 

θεωρεί πως χρειάζονται οι κατάλληλες ερωτήσεις και τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε το παιδί «να 

μάθει να σκέφτεται», αφού αυτά είναι που «προβληματίζουν, κινητοποιούν και διαμορφώνουν τους 

πολίτες». Υπογραμμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι και ο δάσκαλος να είναι συνειδητά «πολιτικό ον»: 

«Για αυτό το λόγο λοιπόν, κάθε πρωί τα ρωτώ «Γιατί ερχόμαστε εδώ;», «Τι θα μας δώσει η γνώση;» 

κλπ. Επίσης, κάθε πρωί ή τουλάχιστον μία με δύο φορές τη βδομάδα, αφιερώνουμε ένα δεκάλεπτο για να 

σχολιάσουμε ένα κοινωνικό γεγονός ή φαινόμενο, που μας έκανε εντύπωση, π.χ. . μια φυσική 

καταστροφή, μια πολεμική σύρραξη κλπ. Για παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε σε μια πολεμική σύρραξη, 

συζητούμε και διαπιστώνουμε, ότι τα σύνορα των κρατών δεν ήταν πάντα έτσι διαμορφωμένα, ενώ 

συνειδητοποιούμε τη θέση μας στον κόσμο, σαν οντότητα ο καθένας, αλλά και σαν κοινότητα, σαν 

κράτος, σαν ανθρωπότητα. Το παιδί κατανοεί τον κόσμο που μας περιβάλλει και στον οποίο ανήκει και 

το ίδιο. Πρέπει να αρχίσουν σιγά-σιγά, να ανοίγουν τα μάτια τους προς τα έξω. Πρέπει να δώσεις στο 
παιδί ερεθίσματα για να μάθει να σκέπτεται. Οι κατάλληλες ερωτήσεις, είναι που προβληματίζουν, 

που κινητοποιούν και διαμορφώνουν τους πολίτες. Οι κατάλληλες ερωτήσεις είναι που θα λύσουν 

τα προβλήματα. Η συνείδηση του πολίτη χτίζεται βήμα-βήμα. Γι αυτό το λόγο χρειάζεται πρωτίστως 

και ο ίδιος ο δάσκαλος να έχει συνείδηση του εαυτού του ως πολιτικό ον και ως πολίτη του κόσμου. 

» εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 3 συμφωνεί πως πρέπει τα παιδιά να αποκτήσουν υπευθυνότητα και συνείδηση, όμως 

θεωρεί πως παράλληλα δεν πρέπει να χάσουν την παιδικότητα τους, αλλά η ευαισθητοποίηση να γίνει 

σταδιακά και ανάλογα με την ηλικία τους. Για το λόγο αυτό η ίδια εμπλέκει στο μάθημα της 

δραστηριότητες για τα παιδιά του δημοτικού, που έχουν πιο πολύ χαρακτήρα παιγνιώδη: 
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«Σαν εκπαιδευτικοί, καμιά φορά περιμένουμε να αποκτήσουν τα παιδιά υπευθυνότητα, αλλά και 

επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μας, να αντιληφθούν δηλαδή την αθλιότητα της κοινωνίας, ας μου 

επιτραπεί η έκφραση, και να γίνουν συνειδητοί πολίτες. Αυτό βέβαια, θεωρώ, πως πρέπει να γίνει σιγά-

σιγά, και δεν πρέπει να τα φέρουμε κατάματα με την πραγματικότητα γύρω μας, διότι είναι παιδιά, 
και δεν μπορούμε να τα κάνουμε ούτε και πρέπει, να σκεφτούν σαν ενήλικες, όχι ακόμα. Αυτό που 

πρέπει να κάνουμε, πιστεύω, είναι σιγά –σιγά να τα ευαισθητοποιούμε, ώστε να αποκτήσουν συνείδηση 

και υπευθυνότητα, όμως λίγο-λίγο, και ανάλογα με την ηλικία τους. Δεν μπορούν ξαφνικά να χάσουν 

την παιδικότητα τους. Έτσι πολλές φορές, διαλέγω θέματα που θα τα κάνουν να παίξουν, να νιώσουν 

ευχαρίστηση, να είναι οι δραστηριότητες παιγνιώδεις, όπως παραμυθάκια, κατασκευές ιστοριών, και 

όχι να πάμε κατευθείαν στις πολύ άσχημες και δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Επειδή δηλαδή είμαστε 

δάσκαλοι, πρέπει από τώρα στο δημοτικό να τα ωθήσουμε να αντιληφθούν πλήρως αυτό που θα 

καταλάβουν μεγαλώνοντας; Αυτό δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό; Δεν 

καταλαβαίνω γιατί πρέπει τα παιδιά να τα κάνουμε ενήλικες από τώρα. » εκπ. 3 

 

Διαπιστώνουμε από τις μέχρι τώρα προαναφερθείσες απαντήσεις των εκπαιδευτικών πως η έννοια της 

πολιτειότητας προσεγγίζεται είτε θεωρητικά (μέσω του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο»), είτε μέσα 

από συμμετοχή σε θεσμούς (π.χ. . ο θεσμός της «Βουλής των εφήβων»), είτε μέσα από τον τρόπο που οι 

εκπαιδευτικοί δουλεύουν με τα παιδιά (π.χ. . η σύνταξη επιτροπής για τη σχολική εφημερίδα ή η 

ενεργοποίηση των μαθητών μέσω συζητήσεων και ερωτημάτων). Ο εκπαιδευτικός 7 όμως ουσιαστικά 

εφαρμόζει την πολιτειότητα μέσα από τις δράσεις των παιδιών, ενώ αυτό αποτελεί και το πιο βασικό 

στοιχείο του προβληματισμού του:  

«Με απασχολεί δηλαδή, αυτό που λέμε δημόσιος χώρος, καθώς και ζητήματα που αφορούν την 

αποιδρυματοποίηση, ζητήματα που αφορούν ότι π.χ. . το σχολείο αποτελείται από ενήλικες και 

πρόσωπα εμπιστοσύνης ή σημαίνοντα πρόσωπα με τα οποία αποκτά σχέση το παιδί, κλπ. Επίσης, 

πρέπει να αναφέρω πως το 2007 είχα συνεργαστεί σχετικά με τη σωματική τιμωρία με το Συνήγορο του 

Παιδιού, γιατί πλέον με απασχολεί το πως εισάγουμε Τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ τότε ψηφίζεται 

και ο Νόμος 3500/06 κατά της σωματικής τιμωρίας. » εκπ. 7 

 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. Λόγοι ενδιαφέροντος στην Παιδαγωγική Freinet) δουλεύει με το τρίπτυχο 

τάξη, αυλή, κοινότητα. Σκοπός του είναι να υπάρχει προεργασία με τις ομάδες, ώστε να 

«διαλεκτικοποιοηθεί» η έννοια του αρχηγού, του ηγέτη των ομάδων, και να εξαλειφτεί μια μελλοντική 

αυταρχική προσωπικότητα. (βλ. υποσημείωση. 3 στη Συνέντευξη με τον Χαράλαμπ Μπαλτά), «ώστε να 

ενδυναμωθεί η δημοκρατική διαδικασία»: 

«Το ανοιχτό σχολείο σημαίνει πρωτίστως τάξη, αυλή, κοινότητα, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιούνται με 
βάση αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή καμία δράση μόνη της π.χ. μόνο τάξη ή μόνο αυλή κλπ. Αυτό που τίθεται 

σαν ζήτημα δηλαδή, πέρα από την ίδια τη δομή της σχολικής τάξης είναι και η ενεργοποίηση και 

αξιοποίηση της αυλής όπως και της ίδιας της κοινότητας. Σκοπός δεν είναι οι ομάδες εργασίας να 

«ομφαλοσκοπούν» αλλά μέσα από «διεργασία» και «κοινωνικό συμβόλαιο» να εκδηλώσουν μια 

«εξωστρέφεια», να μετακινηθεί η «δράση» αλλά και να «διαλεκτικοποιηθεί ο αρχηγός», ώστε να 

ενδυναμωθεί η δημοκρατική διαδικασία. » εκπ. 7 

 

Μάλιστα στα πλαίσια της θεσμικής, κριτικής και αντι-οιδιπόδειας παιδαγωγικής (βλ αντίστοιχα σημ. 4, 

5 και 6 στη Συνέντευξη με τον Χαράλαμπ Μπαλτά), που εφαρμόζει σε συνδυασμό με την τεχνική 

Freinet, της σχολικής εφημερίδας, (η οποία αποτυπώνει τις δράσεις και τις διαδρομές των παιδιών), 

αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τον εκπαιδευτικό 7, είναι «το παιδί να γνωρίσει όσο πιο πολλά πρόσωπα, 

ώστε να αντικαταστήσει τα πρόσωπα αυθεντίας, με άλλα σημαίνοντα πρόσωπα τα οποία όμως 

εκπροσωπούν δομές, και συμμετέχουν σε ομάδες που παρουσιάζουν δυνατότητες συνεργασίας, δηλαδή 

προτείνουν στο παιδί μοντέλα εργασίας».  
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Όπως αναλύσαμε στο Κεφ. II, η «ειδοποιός διαφορά» της Παιδαγωγικής Freinet, από άλλες 

παιδαγωγικές μεθοδολογίες, είναι ότι το παιδί κοινωνικοποιείται αλλά και διαμορφώνεται μέσα από την 

εργασία και τη συνεταιριστική δομή της οργάνωσης της, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του 

σχολείου αλλά ανοίγεται στην κοινότητα και συναλλάσσεται με αυτή:  

«Από την άλλη το σχολείο της κοινότητας, το τυπογραφείο και η πολιτειότητα είναι έννοιες 

αλληλένδετες. Η δράση σε αυτά τα τρία είναι μαζί. Επείγει όμως η μείωση του ρόλου του δασκάλου, 

με την αύξηση του χώρου και του ρόλου που δίνουμε στις ομάδες, στο συμβόλαιο που κάνουμε με τα 

παιδιά κλπ. Μειώνοντας επιπλέον και τον ρόλο του αρχηγού στις ομάδες, μειώνουμε και την 

καταστολή, που προκαλεί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ αυξάνοντας τη ροή κυκλοφορίας, 

αφαιρούμε από το ρόλο του σχολείου… Όταν μιλάμε για το σχολείο της κοινότητας εννοούμε ένα 

υποστηρικτικό σχολείο. Το σχολείο κάνει τη αυτοκριτική του και γνωρίζει τα όρια του, δηλαδή πότε 

«παράγει παθολογία», η οικογένεια επίσης κάνει την κριτική της και αναγνωρίζει πότε «κακοποιεί» 

το παιδί, ενώ η κοινότητα καλείται να έχει ένα στοχαστικό «όλον», στο οποίο προσπαθεί με πιο πολλούς 

ενήλικες και πιο πολλά πρόσωπα που γνωρίζει ένα παιδί μέσα από συνεχή δράση, ουσιαστικά να 

αντικαταστήσει τα πρόσωπα αυθεντίες μέσα στη ζωή του με άλλα σημαίνοντα πρόσωπα. Δηλαδή 

πέρα από την επιλογή να έχει απλά ένα κακό δάσκαλο ή ένα κακό γονιό, το παδί μέσα από το σχολείο 

της κοινότητας έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει πιο πολλά πρόσωπα, με τα οποία, μπορεί να αναπτύξει 

σχέσεις. Φυσικά μιλάμε για πρόσωπα που εκπροσωπούν δομές, υπηρεσίες, όπως π.χ. φροντίδα, 

πρόνοια, δικαιώματα του παιδιού, (π.χ. συνήγορος του πολίτη), πολιτειότητα, παρέμβαση πολιτική κλπ. 

Με άλλα λόγια το παιδί βλέπει μέσα στα πρόσωπα μικρογραφία ομάδων αλλά και δυνατοτήτων 

συνεργασίας, δηλαδή μοντέλα εργασίας. » εκπ. 7 

 

Για τον εκπαιδευτικό 7, αυτό που ενδιαφέρει είναι «να συνδεθούν οι δομές με τις δημοκρατικές 

διαδικασίες», δηλαδή να αντιληφθεί το παιδί ότι οι δομές που υπάρχουν στην κοινότητα, «αποτελούν 

κύτταρα κοινωνικής ζωής τα οποία παράγουν καθημερινά έργο»:  

«Επίσης είναι σημαντικό οι χώροι να μην είναι απρόσωποι στα μάτια του παιδιού, αλλά να 
αποκτήσουν κάτι προσωπικό. Για παράδειγμα, όταν το παιδί πάει στο Πολυτεχνείο, θα πρέπει να 

αντιληφθεί, πως δεν είναι απλά ένας χώρος επίσκεψης. Την ομάδα την περιμένει ο αρχιτέκτονας, ενώ πιο 

πριν έχουν γίνει προ-συνεννοήσεις, και τα παιδιά μπορεί να δουν πως κάνουν μια συνέλευση οι φοιτητές, 

να φάνε μέσα στο φοιτητικό εστιατόριο κλπ. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι να συνδεθούν οι δομές με 

δημοκρατικές διαδικασίες. Το ίδιο κάνουμε κατά τις επισκέψεις στο πάρκο Ναυαρίνου, ή στο 

Πολιτειακό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες ή το κέντρο πρόληψης. Πρέπει δηλαδή, να είναι στη γνώση 

του παιδιού ότι υπάρχουν κύτταρα κοινοτικής ζωής γύρω του, τα οποία παράγουν καθημερινά έργο 

και το έργο αυτό να μπορεί να το αντιληφθεί το παιδί. » εκπ. 7 

 

Ο εκπαιδευτικός 7 τονίζει πως αυτό ουσιαστικά που επιδιώκεται μέσα από τις «καινοτόμες δράσεις» είναι 

να καταφέρει το παιδί να φτιάξει μια «ιστορικότητα» στη σκέψη του, «όχι εγκυκλοπαιδικά» αλλά «μέσα 

από το βίωμα». Μέσα από μια «παιδαγωγική της αφής», δηλαδή από μια «διαδικασία βιώματος και 

αφής» ( έννοια παρεμφερή και ως προς την «ψηλαφητή διερεύνηση»), τον ενδιαφέρει το παιδί να γίνει 

«ολόπλευρο ον μέσα στο χώρο και το χρόνο που απολαμβάνει και το παρόν»: 

«Ουσιαστικά, μέσω των καινοτόμων δράσεων, αν όλα αυτά που περικλείονται τελικά είναι η υγεία, ο 

πολιτισμός και το περιβάλλον, τότε θέλουμε ένα παιδί να μπορεί να βλέπει για παράδειγμα, στο πάρκο 

Ναυαρίνου πως υλοποιείται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, να βλέπει στο Πολιτειακό συμβούλιο για 

τους πρόσφυγες πως υλοποιείται η πολιτειότητα, να βλέπει στο Θέατρο Εξαρχείων πως υλοποιείται ο 

πολιτισμός. Να μπορεί το παιδί να ταυτίζει το χώρο με το χρόνο, π.χ. ένα χώρο με ένα βιβλίο, το 
Πολυτεχνείο με την Αλκη Ζεη, το κέντρο πρόληψης με το «Παραμύθι χωρίς σύνορα» κλπ. Θέλουμε 

από το παιδί να φτιάξει μια ιστορικότητα στη σκέψη του, μια ιστορικότητα, που δε θα είναι όμως 

μουσειακή. Θέλουμε από το παιδί να φτάσει στο σημείο να συνδέσει αυτό που χωρίζει. Θέλουμε ένα 

παιδί ολόπλευρο ον μέσα στο χώρο και το χρόνο που απολαμβάνει και το παρόν. Όλα αυτά δε 

γίνονται εγκυκλοπαιδικά, αλλά βιωματικά π.χ. όταν παίζει στην αυλή, αυτό είναι κάτι που το ζει, το 

βιώνει. Το τυπογραφείο και οι άλλες τεχνικές είναι ουσιαστικά μια παιδαγωγική της αφής, δεν είναι 

εικονικός πολιτισμός αλλά συσχετιζόμενα μέσα από μια διαδικασία βιώματος και αφής. » εκπ. 7 

 



270 
 

 

Σε σχέση με τις καινοτόμες δράσεις στο σχολείο όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός 7 (όπως η σχολική 

εφημερίδα την οποία αναφέρει και ως τυπογραφείο, αφού εφαρμόζει την ίδια διαδικασία που 

ακολουθούσε ο Freinet, δηλαδή τον βιωματικό και εμπειρικό τρόπο κατανόησης και αφομοίωσης του 

περιβάλλοντος από το παιδί, μέσα από το άνοιγμα στην τοπική κοινότητα, εκτός των ορίων του 

σχολείου), καθώς και δράσεις συναδέλφων του (για παράδειγμα σχετικά με την έννοια της ιστορικότητας, 

όπως η Ελεύθερη Δημιουργική Γραφή, που παρουσιάσαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, πρωτοβουλία της 

κυρίας Καρανάση, ώστε τα παιδιά να βιώσουν την ιστορία που ενυπάρχει σε χώρους και κτίρια γύρω 

από το σχολείο, και να αποτυπώσουν κατόπιν τη δράση αυτή γραπτά), θα θέλαμε να αναφερθούμε και 

στη δράση που έγινε σχετικά με τα Δικαιώματα του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός 7 εξηγεί καταρχάς την 

έννοια αυτή:  

«Τα ζητήματα που είμαστε αντιμέτωποι, όταν στοχαζόμαστε τα δικαιώματα του παιδιού, είναι πολλά 
και διαφορετικά. Αφορούν την κατασκευή της παιδικής ηλικίας και τη δυνατότητα να μιλάμε για 

παιδική ηλικία κάθε φορά που μιλάμε για ένα παιδί. Και μετά αφορούν το ζήτημα της αυθεντίας των 

γονιών, των δασκάλων, των άλλων ενήλικων της κοινωνίας ή της κοινότητας, καθώς η παιδική 

ηλικία είναι μια ηλικία που συσχετίζεται με τους ενήλικες και τις μεταβιβάσεις. Αφορούν όμως και 

την αμφισβήτησή τους…. . Τα δικαιώματα του παιδιού τα τελευταία χρόνια συσχετίζονται με την κρίση 

και με τη φτώχεια να είναι αισθητή στο 1/3 των παιδιών. Φέτος, είναι πάλι επίκαιρα μέσα από τις 

καμπάνιες, με προεξάρχουσα αυτή του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αφορά τα 

σχολεία, τους χώρους νεότητας, τις βιβλιοθήκες, τον ελεύθερο χρόνο και τις στοιχειώδεις ανάγκες των 

παιδιών…. »εκπ. 7 

 

Η έννοια «Δικαιώματα του Παιδιού» σχετίζεται άμεσα με την Παιδαγωγική Freinet δεδομένου μάλιστα 

και της εικόνας που είχε ο ίδιος ο Freinet για το παιδί ως «κοινωνικό υποκείμενο» (βλ. PEYRONIE. H, 

2000, «ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΊ», ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, σελ. 286). Εξάλλου στην αρχή της αναλυτικής 

παρουσίασης του Επίσημου Κανονισμού Λειτουργίας του ανοιχτού δημοτικού σχολείου Ange Guepin, 

δηλαδή ενός Σχολείου Freinet, που έγινε στο ΚΕΦ ΙΙ (Βλ. 2. 4. 3), αναφέρεται στη Χάρτα του Σχολείου, 

ότι οι φιλοσοφικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του «εμπνέονται από τις ανθρωπιστικές αξίες και 

πρακτικές διατάξεις των διεθνών κανονισμών που αφορούν στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του 

παιδιού». Έτσι θέλοντας λοιπόν να εξετάσουμε συγκριτικά τι γίνεται αντίστοιχα στην Ελλάδα, θα 

παρουσιάσουμε τη δράση αυτή που έλαβε χώρα στο 35ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Εξαρχείων:  

«Τη σχολική χρονιά λοιπόν 2013/ 2014, έγινε μια καμπάνια στο πλαίσιο του Δικτύου για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, από τις 20 Νοέμβριου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, με την δ΄ τάξη. Οι δράσεις αυτής της 

καμπάνιας αφορούσαν τις ομάδες δικαιωμάτων με βάση την ασφάλεια, την ελευθερία και τα άγραφα 

δικαιώματα του χώρου. Η ανάγνωση των δικαιωμάτων των παιδιών έγινε σ’ ένα πλαίσιο μη 

κανονιστικό, όπως αυτό που δεν υπενθυμίζει αυταρχικά στα παιδιά τις υποχρεώσεις τους 

προκειμένου να ακυρώσει τα δικαιώματά τους. Συγχρόνως όμως σ’ αυτό το μη κανονιστικό πλαίσιο 

δοκιμάστηκε η «γεωγραφία» του κάθε δικαιώματος, καθώς τα παιδιά καλούνταν να εντοπίσουν ένα 

μέρος της γης που έχει την διαφύλαξη ή όχι των δικαιωμάτων τους. Σ’ αυτό το μικρό παιχνίδι που 
γινόμαστε τελάληδες των δικαιωμάτων μέχρι να φτάσουν στα πέρατα της γης, τα παιδιά επέλεξαν πολύ 

κοντινούς χώρους για να εκφράσουν τις ανασφάλειές τους, όπως είναι τα Εξάρχεια. Μίλησαν για την 

ταυτότητα που έχουν ανάγκη (άρθρο 8), την προστασία από τα ναρκωτικά (άρθρο 33) και την 

προστασία από την σεξουαλική εκμετάλλευση (άρθρο 34). Μίλησαν όμως ανοιχτά και για τα 

δικαιώματα ελευθερίας, όπως αυτό της γνώμης (άρθρο 12) κι αυτό της έκφρασης (άρθρο 13), όπως και 

για τα παιδιά - πρόσφυγες (άρθρα 38 και 22). Όπως επίσης μίλησαν και για τους απομακρυσμένους 

άλλους [others], δείχνοντας όλες τις ηπείρους κι ιδιαίτερα την απουσία των δικαιωμάτων τους στην 

Αμερική. Ακόμη, αυτό που τα προβλημάτισε ήταν η προσωπική τους ζωή και το ασφαλές διαδίκτυο 

(άρθρο 16), καθώς στην ενότητα των ΜΜΕ της Μελέτης Περιβάλλοντος βρήκαν ένα κοινό στοιχείο 

ανάμεσα στην αγάπη τους να εκδώσουν εφημερίδα και τα όρια της δημοσιότητας της εικόνας τους και 

της προσωπικής τους ζωής. » εκπ. 7 
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Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά δούλεψαν σχετικά με κάποια από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αυτό που στην 

Ελλάδα αποτελεί καινοτόμος δράση, στο ενδεικτικό Σχολείο Freinet που αναφέρουμε έχει ήδη ληφθεί 

υπόψη θεσμικά για το σχεδιασμό των φιλοσοφικών αρχών που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας. Στη 

συνέχεια, θα δούμε και άλλες τρεις δράσεις που έλαβαν χώρα στο σχολείο όπου εργάζεται ο 

εκπαιδευτικός 7 με σκοπό τα παιδιά να καταλάβουν βιωματικά την έννοια της πολιτειότητας. . Η πρώτη 

και η δεύτερη αφορούν υπόδηση ρόλων, ενώ στην τρίτη, τα παιδιά ζωγράφισαν την πόρτα του σχολείου 

(μάλιστα της έδωσαν τη μορφή μιας χρωματιστής μολυβοθήκης) η οποία συμβολίζει και τον «Κόμβο», το 

κομβικό, δηλαδή σημείο για τη μετάβαση από το σχολείο στην κοινότητα, το «όριο για την 

διαπραγμάτευση των σχέσεων «μέσα» και «έξω»»: 

«Μετά έπαιξαν το παιχνίδι με τον δικηγόρο. Το ένα παιδί είχε το πρόβλημα, το οποίο καλούταν να 

περιγράψει και το άλλο έκανε το Συνήγορό του, μιλώντας μια νομική και δεοντολογική γλώσσα, με 

συνδυαστικά άρθρα από όλη τη Σύμβαση. Η άλλη δραστηριότητα μετά αφορούσε τον χωρισμό των 

παιδιών σε τέσσερις ομάδες με ρόλους (γονιών, δασκάλων, μαθητών και μαθητριών, νομικής 

υπεράσπισης των παιδιών με τη μορφή του Συνηγόρου του Παιδιού), έχοντας ως στόχο την παραγωγή 

αιτημάτων, τα οποία θα επιδίδονταν στους εκπροσώπους των παιδιών και θα γνώριζαν την επιτυχή 

έκβαση ή το πένθος για το ατελέσφορο των πράξεων. Η φετινή χρονιά στον δυτικό κόσμο είναι 

αφιερωμένη στη πολιτειότητα [citizenship] και το να μπορούν τα σχολεία να κάνουν πολιτική είναι 

ένας τρόπος να αποχωριστούν ένα ταμπού, καθώς το άκουσμα της λέξης «πολιτική» δημιουργεί 
συνδηλώσεις οι οποίες θυμίζουν τον αντικομουνισμό της εισαγωγής του μαθήματος της «Αγωγής του 

Πολίτη», αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο.  

 

Η άλλη δράση, μετά την παιδαγωγική της τάξης, αφορούσε την παιδαγωγική της αυλής και συγκεκριμένα 

τις πόρτες και το «λόφο» του σχολείου. Ένα μικρό ύψωμα στο χώρο του σχολείου συμπυκνώνει αυτό που 

η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου αποκαλεί δικαίωμα του παιδιού στον κόσμο της παιδικής 

λογοτεχνίας, την λογοτεχνία από και για τα παιδιά. Εκτός από τους στίχους σ’ αυτό το χώρο που 

γράψαμε, εργαστήκαμε στις πόρτες για το «μέσα» και το «έξω» από το σχολείο, την ασφάλεια και την 

ελευθερία και τις επιλογές μας. Μετά στη τάξη ζωγραφίσαμε την πόρτα του σχολείου κι ήρθαμε σ’ επαφή 

με τη γειτονιά και τον σύλλογό της, τον «Κόμβο» και με την αρχιτέκτονα Εύα Λαντζούνη. Η 

αρχιτέκτονας, αφού συμβουλεύτηκε τον συμμετοχικό σχεδιασμό των παιδιών, μας πρότεινε και κάναμε 

την πόρτα του σχολείου μας πραγματικά μια μολυβοθήκη! Τη χρωματίσαμε! Αυτό ήταν το δικαίωμα 

στο χώρο! Γιατί από αυτή τη πόρτα θα βγαίνουμε στην κοινότητα κι αυτή η πόρτα θα αντανακλά ένα 

σχολείο της κοινότητας. Οι δράσεις αφορούσαν το τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα και σ’ αυτό το 

πλαίσιο η παιδαγωγική, μέσα από τη συμβολή της αρχιτεκτονικής, νοηματοδότησε τις πράξεις 

μετάβασης από τον έναν χώρο στον άλλο, κάνοντας την πόρτα όριο [limit] για την διαπραγμάτευση 

των σχέσεων «μέσα» και «έξω»». εκπ. 7 

 

Τέλος, τα ίδια τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους βιβλίο των δικαιωμάτων του παιδιού, γράφοντας 

ελεύθερα κείμενα ή ζωγραφίζοντας, κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet. Στη δράση αυτή 

σημαντικό ρόλο έπαιξε και το βιωματικό εργαστήρι με συγγραφέα, που έδωσε την αφορμή για τη 

γνωριμία των παιδιών με τα δικαιώματα τους. To βιβλίο της αποτέλεσε εφόρμηση ώστε τα παιδιά τα ίδια 

να διερωτηθούν σχετικά με κάποια δικαιώματα τους, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να συγκρίνουν τη 

«φανταστική» συνέντευξη που είχαν κάνει στη συγγραφέα πριν τη γνωρίσουν με την «πραγματική» 

συνέντευξη που έγινε στα πλαίσια αυτής της δράσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό 7: 
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«Αμέσως μετά, τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους βιβλίο των δικαιωμάτων του παιδιού, με ελεύθερα 

κείμενα που παρουσίαζαν τα δικαιώματα του παιδιού με πλοκή ή ζωγράφιζαν το δικαίωμα που τους 

άρεσε. Μετά αναζητούσαν το δικαίωμα που τους άρεσε στον κατάλογο βιβλίων για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια (2010), όπου τα παιδιά παρουσίαζαν στη συνέχεια 

τα βιβλία που έβρισκαν. Τέλος, όλες αυτές οι δράσεις είχαν ως βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας που διαβαζόταν 

από τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το βιβλίο της Άννας Μερτζάνη, «Έχω δικαίωμα να 

πω μια ιστορία» (Απόπειρα 2011). Το βιβλίο αναφέρεται στην εμπέδωση των δικαιωμάτων του παιδιού 

μέσα από μια κατασκήνωση, μια ελεύθερη συνύπαρξη που δημιουργεί ατμόσφαιρα στοχασμού και 

φλυαρίας. Η δράση που υλοποιήσαμε στο σχολείο μαζί με την συγγραφέα είχε ως τρόπο γνωριμίας των 

παιδιών το δικαίωμά τους στην ταυτότητα (άρθρο 8). Καθώς το ένα παιδί παρουσίαζε το άλλο, τα παιδιά 

ένιωσαν φιλόξενα ή ανοίκεια μέσ’ από την ετερότητα [otherness], καθώς γινόταν ο άλλος [other] και συχνά 

διαφωνούσαν για τον τρόπο που τα παιδιά επιλέγανε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους. Το δικαίωμα στη 

ζωή και στην υγεία (άρθρο 6) ήταν αυτό που έκανε βιωματικό εργαστήρι η συγγραφέας και το συσχέτισε 
με την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 13), το δικαίωμα των παιδιών στη διαδήλωση, στα συνθήματα, 

στη δημοσιότητα ή στην έκδοση εφημερίδας. Η φανταστική συνέντευξη που ήδη είχαν κάνει τα παιδιά, 

η πραγματική συνέντευξη που της πήραν και η ανανέωση της συνάντησης μαζί τους για ένα ποιητικό 

εργαστήρι, ήταν το κλείσιμο της διαδικασίας. » εκπ. 7 

 

Οι δράσεις αυτές προσεγγίζουν τη πολιτειότητα ως φορέα των δημοκρατικών διαδικασιών. Η 

εκπαιδευτικός 1 αναφερόμενη στις πρακτικές που εφαρμόζει αναφέρει: 

«Μέσα από τις διαδικασίες που ήδη περιγράφηκαν ο μικρός πολίτης μαθητής αποκτά δημοκρατική 

συνείδηση, εφόσον εμπειρώνεται την Εκπαιδευτική Διαδικασία χωρίς καταναγκασμούς, τρομοκρατία, 

τιμωρία. » εκπ. 1 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Aν και δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο ωστόσο, οι πρακτικές της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, της 

Συνεργασίας και της Πολιτειότητας, κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά στο δημόσιο σχολείο, από εκπαιδευτικούς συμβάλλοντας στη ανάπτυξη 

δημοκρατικής συνείδησης στους μαθητές, αλλά και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

διαδικασιών.  

 

5. Επιλεκτική χρήση εγχειριδίων και παιγνιώδεις δραστηριότητες εμπλουτισμού της μαθησιακής 

διαδικασίας: Όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό μέρος (Βλ. ερωτηματολόγιο Αμέρος), ο Freinet 

προσπαθούσε να απαγκιστρώσει την τάξη από το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν 

την κριτική τους σκέψη, πριν δεχτούν ως de facto οτιδήποτε διαβάζουν και μάλιστα τα δικά τους 

κείμενα, που θα διάνθιζαν τη Βιβλιοθήκη Εργασίας ώστε να αποτελέσουν σημείο Αναφοράς στο μέλλον 

για ομαδικές ή ατομικές εργασίες. Εφόσον βέβαια, στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση ορίζεται ρητά 

συγκεκριμένη ύλη, η χρήση των σχολικών εγχειριδίων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έχει όμως 

ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με αυτό.  

Η εκπαιδευτικός 3 χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές Freinet με βάση τις οποίες τα παιδιά παράγουν τα 

δικά τους κείμενα, παράλληλα με το εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Μάλιστα κάποια εγχειρίδια 

προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας παρεμφερείς ως προς τις τεχνικές που εφαρμόζει. Σαν 

καθηγήτρια ξένων γλωσσών δίνει τη δικιά της άποψη για τη δυνατότητα «ισορροπίας» μεταξύ της 

μάθησης με αφορμή μιας περίστασης επικοινωνίας και της «ύλης», αφού τελικό ζητούμενο είναι «να 

μάθουν τα παιδιά»: 
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«Ο Freinet ως γνωστό ήθελε τα παιδιά να παράγουν τα δικά τους κείμενα. Στα σχολεία λοιπόν, που 

δουλεύω τόσο με την τεχνική των Μικρών Βιβλίων όσο και της Σχολική Αλληλογραφία, πάντα 

ακολουθούμε και το «manuel» (σχολικό εγχειρίδιο). Συνήθως κατανέμω το εβδομαδιαίο δίωρο που έχω 

σε κάθε τάξη, πέμπτη ή έκτη, και τη μία ώρα ακολουθούμε το εγχειρίδιο ενώ την υπόλοιπη μία αντίστοιχα 
δουλεύουμε με τα Μικρά Βιβλία ή την Σχολική Αλληλογραφία, κάθε δεύτερη βδομάδα περίπου. Τα 

παιδιά πάντως, ζητάνε να μαθαίνουν πολλά, όταν γράφουν τα γράμματα στους συμμαθητές τους από τα 

άλλα σχολεία, με τα οποία αλληλογραφούν και σίγουρα μαθαίνουν πολύ περισσότερα, γιατί ουσιαστικά 

μαθαίνουν σε αυθεντική περίσταση επικοινωνίας. Για παράδειγμα ήθελαν να πουν τη φράση «αγαπώ 

την Παρασκευή, γιατί …» οπότε για να πουν «j’aime vendredi, parce que», έμαθαν το «parce que». 

Βέβαια πιστεύω, ότι δεν μπορεί να ανακαλύπτουν πράγματα, μόνο την ώρα που τα ζητά η περίσταση 

επικοινωνίας. Χρειάζεται και μία βάση. Υπάρχουν μάλιστα, και κάποια manuel (εγχειρίδια) που είναι 

καθαρά Approche Actionnelle και βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες από την αρχή, με 

έμφαση στην παραγωγή λόγου, ή με αφορμή κάτι που θα ετοιμάσουν στο τέλος, και που θα είναι επίσης 

μια αυθεντική περίσταση επικοινωνίας, με αλληλογραφία διαδικτυακή. Τα «manuel» που 

υποχρεωνόμαστε να χρησιμοποιήσουμε (μπορούμε να επιλέξουμε από μια λίστα) δεν είναι συνήθως 

τέτοιου είδους, γιατί θέτουν αξιακούς στόχους, έχουν γνώσεις, γραμματική, actes de parole (γλωσσικές 
πράξεις) κλπ. , δηλαδή είναι πιο πολύ θα έλεγα Approche Communicative. Δεν είναι το καλύτερο για 

μένα, αλλά αυτό έχουμε και γι’ αυτό προσπαθώ να εμπλουτίζω τη μαθησιακή διαδικασία και με 

Τεχνικές Freinet. » εκπ. 3 

 

Πάντως τόσο στις τεχνικές Freinet που εφαρμόζει όσο και όταν χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο, 

θεωρεί πως το ζητούμενο είναι «να βιώνουν τα παιδιά το τι μαθαίνουν και να ευχαριστιούνται, ενώ μέσα 

από το βίωμα και την ευχαρίστηση, αυτά που μαθαίνουν να μένουν και στη μνήμη τους» : 

«Τα παιδιά πρέπει να ευχαριστιούνται, ότι κάνουν. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε περιγραφή 

προσώπου του Tin-tin ή του Asterix και όχι απλώς της φωτογραφίας που υπάρχει στο σχολικό 

εγχειρίδιο, τα παιδιά χαίρονται γιατί π.χ. αναφέρονται και στο Δρυίδη και θα τον περιγράψουν, άρα θα 

φτιάξουν ένα αίνιγμα και θα παίξουν το παιχνίδι, το «ποιος είναι;» (qui est-ce?) και θα πουν για 

παράδειγμα στα γαλλικά, ότι έχει μούσι άσπρο ή κοτσίδες, για να βρουν αν είναι ο Ovelix, ή ο Δρυίδης, 

τι ρούχα φοράει κλπ. Πάντως, και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούμε είναι εμπλουτισμένα με υλικό και 

έτσι όταν φτάνω στα projet (σχέδια εργασίας) που συμπεριλαμβάνονται συνήθως στο τέλος του βιβλίου, 
διαπιστώνω συχνά ότι τα έχουμε ήδη κάνει πιο πριν. Εμείς στην τάξη τα projet τα δουλεύουμε ενδιάμεσα 

στη χρονιά, δηλαδή παράλληλα με την ύλη. Σκοπός είναι να βιώνουν τα παιδιά το τι μαθαίνουν και 

να ευχαριστιούνται, ενώ μέσα από το βίωμα και την ευχαρίστηση, αυτά που μαθαίνουν να μένουν 

και στη μνήμη τους. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 3 πιστεύει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες εμπλουτισμού της μαθησιακής 

διαδικασίας, ιδιαίτερα για το μάθημα της ξένης γλώσσας: 

«Πάντως, πέρα από τη Σχολική Αλληλογραφία που είναι ένα μοντέλο μάθησης, υπάρχουν πολλά που 

μπορεί να επιλέξει κάποιος για να εμπλουτίσει το μάθημα της ξένης γλώσσας π.χ. θέατρο ή τραγούδι. 

Εγώ δεν κάνω θέατρο αλλά είχα την τύχη φέτος, να κάνω τραγούδι- μια φοβερή εμπειρία - και αφού το 

μελοποιήσαμε το πήγαμε σε διαγωνισμό (Concours de Francophonie) ενώ τελικά κερδίσαμε και το 

πρώτο βραβείο. Όλη αυτή η προετοιμασία με τις πρόβες, με το τραγούδι, αλλά και η συνεργασία με την 
καθηγήτρια της μουσικής ήταν μια σημαντική εμπειρία, θεωρώ, για όλους μας. »εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 3 θεωρεί τέλος, πως μια παιγνιώδης δραστηριότητα που μπορεί να εντάξει ώστε να 

εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία δεν είναι εκτός ύλης: 

«Εμείς οι καθηγητές ξένων γλωσσών, ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα με την ύλη. Αυτό που θα 

κάνουμε, σαν παιχνίδι, δεν είναι εκτός ύλης, είναι από αυτά που έχουμε μάθει. Για παράδειγμα, αν 

έχεις ένα παζλ από χαρτόνια, φτιάχνεις φράσεις, δηλαδή ουσιαστικά κάνεις σύνταξη. » εκπ3 
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Η εκπαιδευτικός 4 επίσης θεωρεί πως υπάρχει δυνατότητα επέκτασης κατά τη μαθησιακή διαδικασία και 

πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο, ωστόσο η χρήση του δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένου ότι στην 

ελληνική σχολική πραγματικότητα υπάρχουν «οι γονείς που θέλουν να βγει η ύλη», με βάση το σχολικό 

εγχειρίδιο, ενώ υφίσταται ενίοτε και ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των τμημάτων της ίδιας τάξης : 

«Αν και κάποια σχολικά εγχειρίδια είναι όντως αξιόλογα, θα πρέπει να παρατηρήσω σχετικά με το τι 

συμβαίνει στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, πως η συγγραφή ορισμένων εγχειριδίων, έχει ενίοτε 

εξαρτηθεί και από κριτήρια μη επιστημονικά. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι πολλά εγχειρίδια, μας δίνουν 

την ευκαιρία τόσο στα θετικά μαθήματα π.χ. στη φυσική, όσο και σε γλωσσικά, να επεκταθούμε και πέρα 

από αυτά. Για να έλθω πιο κοντά σε σχέση και με την Παιδαγωγική Freinet, που αυτονομείται σχετικά 

από τη συνεχή χρήση των σχολικών εγχειριδίων, σίγουρα στη φυσική δουλεύουμε και με δικά μας 

πειράματα, αλλά και η ελεύθερη θεατρική γραφή με την οποία δούλεψα χρόνια ή η δουλειά που κάναμε 

με τα συναισθήματα, επίσης έδωσαν αφορμές να ξεφύγουμε από το αυστηρό πλαίσιο των βιβλίων. 

Επίσης, θεωρώ ότι, ακόμη και σε μαθήματα, όπου η ύλη είναι αυστηρά προκαθορισμένη και ακολουθείς 

το βιβλίο, πάλι έχεις την ευκαιρία να επεκταθείς. Για παράδειγμα στο βιβλίο των θρησκευτικών, όταν 

αναφέρει αξίες, τότε μπορούμε να συλλογιστούμε ελεύθερα πάνω σε αυτές μαζί με τα παιδιά. Είναι 

αλήθεια πάντως, πως στο ελληνικό σχολείο πουθενά δεν αφήνεις εντελώς το βιβλίο, γιατί υπάρχουν οι 

γονείς που θέλουν να βγει η ύλη και καθώς υπάρχουν και άλλα τμήματα σε κάθε τάξη συχνά υπάρχει 

σύγκριση, π.χ. πόσο πιο μπροστά στην ύλη είσαι σε σχέση με το άλλο τμήμα, ενώ αν οι γονείς 

θεωρήσουν πως αφήνεις το βιβλίο, τότε μπορεί να υπάρξει και ζήτημα σχετικά με αυτό. »εκπ. 4 

 

Έτσι αναγκάζεται να διδάξει και θεματικές που θεωρεί πως δεν έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά αφού 

πρόκειται «για γνώση που δεν τα αφορά, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση της ζωής τους». 

Υπογραμμίζει, επίσης τη σημασία που έχει ο «τρόπος», με τον οποίο το μάθημα γίνεται «ευχάριστο και 

ελκυστικό» : 

«Πάντως, υπάρχουν πράγματα, που κι εγώ τα κάνω και δε μου αρέσουν, δεν είναι δηλαδή στα 

ενδιαφέροντα μου, γι αυτό και δεν τα στηρίζω. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά το 

Σχίσμα των Εκκλησιών, αυτό θεωρώ, πως δεν έχει ενδιαφέρον, ούτε για μένα, ούτε και για τα 

παιδιά. Είναι μια γνώση που δεν τα αφορά, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Για να 
δώσω άλλο ένα παράδειγμα, όταν στη γεωγραφία, εξετάζουμε την Ευρώπη και τη βιομηχανική 

παραγωγή, πάλι θεωρώ πως δεν τα αφορά τα παιδιά αυτό, όμως πρέπει σαν εκπαιδευτικός να βρω ένα 

τρόπο, ώστε το μάθημα να γίνει ευχάριστο και ελκυστικό. Στην ηλικία των δέκα ή δώδεκα ετών, ένα 

παιδί δεν έχει ακόμη τα κατάλληλα ερεθίσματα, ούτε και την ωριμότητα να μπορεί να κρίνει κάποιες 

ιστορικές συγκυρίες της ανθρωπότητας. »εκπ. 4 

  

Χρειάζεται λοιπόν να αναπτύσσεται «κίνητρο στα παιδιά» και το μάθημα να καθίσταται «ενδιαφέρον», 

αλλά και να ενεργοποιηθεί το «αίσθημα της ανακάλυψης και της γνώσης» : 

«Όσο το παιδί έχει κίνητρο αλλά και ενδιαφέρον σε ότι κάνει, τότε δεν κουράζεται! Χρειάζεται πάντα 

να προσαρμόσεις την εργασία στα δικά του ενδιαφέροντα. Όταν είναι κάτι έξω από σένα ουσιαστικά 

σου επιβάλλεται, ενώ όταν είναι μέσα στο δικό σου πλαίσιο ενδιαφερόντων, σε βοηθά να εξελιχθείς. Ο 

άνθρωπος έχει έμφυτη την τάση της εξέλιξης αλλά και το αίσθημα της ανακάλυψης και της γνώσης. » 
εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 4 δίνει μεγάλη σημασία στη μεθοδολογική αξιοποίηση της ύλης που συμπεριλαμβάνεται 

στο σχολικό εγχειρίδιο. Έχει δηλαδή μεγάλη σημασία ο «τρόπος» με τον οποίο το παιδί θα μάθει. Για το 

λόγο αυτό αναθέτει στα παιδιά «πολλές εργασίες», για παράδειγμα την κατασκευή ενός χάρτη, 

σταυρόλεξα, έρευνες κλπ. , τα οποία αξιοποιούν την ύλη προς διδασκαλία, και την καθιστούν όχι στείρα 

γνώση αλλά λειτουργική. Μάλιστα, συχνά συμπληρώνει την ύλη του σχολικού εγχειριδίου και με άλλα 

βιβλία, τα οποία εγείρουν τη φαντασία των παιδιών και ενεργοποιούν νοητικές συνδέσεις και 

συνειρμούς, ώστε το μάθημα να γίνει βιωματικό: 
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«Από την άλλη, πρέπει σαν εκπαιδευτικός, να δώσεις στο παιδί, όλες τις δυνατότητες, ώστε να περάσει από 

όλα τα στάδια, αλλά και έλθει σε επαφή με όλους τους τομείς της γνώσης, για να μπορεί αργότερα στη 

ζωή του να διαλέξει ώριμα τι του ταιριάζει. Πρέπει δηλαδή το παιδί να αποκτήσει πολλές εμπειρίες και 

πολλά ερεθίσματα, και γι αυτό το λόγο, θεωρώ πως πρέπει να κάνει πολλές διαφορετικές εργασίες, να 

έλθει σε επαφή με πολλά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, να φτιάξει ένα χάρτη, ένα σταυρόλεξο, να 

ψάξει σε ένα θέμα που το ενδιαφέρει ή να συνδέσει μια γνώση που αναφέρεται π.χ. στο βιβλίο της 

γεωγραφίας με το μάθημα της ιστορίας, αν υφίσταται κάποιος συσχετισμός. Στην ιστορία μάλιστα, έχει τύχει 

να ρωτήσω «λοιπόν παιδιά, τι λέτε να έτρωγαν την εποχή, που φορούσαν φουστανέλες», για να μπει σε 

λειτουργία η φαντασία τους και έτσι να συνδέσουν όσα μαθαίνουν και με τη δική τους ζωή, να τα 

κατανοήσουν, να τα βιώσουν, κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς, σήμερα υπάρχουν τόσα εργαλεία στην 

εκπαίδευση, όπως η λογοτεχνία, ή το να μάθουν τα παιδιά, για παράδειγμα, μέσα από το βιβλίο «Όταν οι 

Πέρσες», πως περνούσε άραγε ένα παιδί τη ζωή του στην Αρχαία Περσία… Έτσι, ενεργοποιούν πολλές 

γνωστικές δεξιότητες και αρχίζουν να κάνουν συνειρμούς τα παιδιά, ενώ αυτό τους είναι πιο 

ενδιαφέρον, πιο χρήσιμο από μια απομνημόνευση ιστορικών γεγονότων ή άλλων στείρων γνώσεων. 

Δεν πιστεύω στον κατακερματισμό της γνώσης, αφού η γνώση, η ζωή και η τέχνη είναι ενωμένες. Και 

αν χρόνια χρησιμοποιώ το θέατρο στη διδασκαλία, που εμπλέκει και τη δουλειά που κάνουμε με τα 

συναισθήματα ή τις αξίες, είναι ακριβώς για να καταστήσω όποια εργασία κάνουν, στο πλαίσιο του 

σχολείου, όπως λέει και ο Freinet, «λειτουργική». εκπ. 4  

 

Επίσης η εκπαιδευτικός 4 αναφέρει πως πολλές φορές εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία και με 

παιγνιώδεις δραστηριότητες που ευνοούν μάλιστα και την ελεύθερη έκφραση των μαθητών: 

 «Πολλές φορές, κάνουμε παιχνίδια, στα οποία τα παιδιά εκφράζονται και εκτονώνονται, χωρίς τα 

ίδια να το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί τα παιδιά το ζητούν πολύ αυτό. Για 

παράδειγμα, τους λέω λέξεις και γράφουν αυθόρμητα τρεις άλλες λέξεις, που τους έρχονται με ελεύθερο 

συνειρμό ή δίνω τέσσερις τυχαίες λέξεις να γράψουν μια παράγραφο. Με αυτό τον τρόπο 
προετοιμάζονται για δημιουργική γραφή. Αρέσουν πολύ στα παιδιά οι ασκήσεις αυτές, γιατί 

ασυνείδητα εκφράζονται. Τα παιδιά χωρίς να το ξέρουν εκφράζουν και το πλαίσιο στο οποίο ζουν αλλά 

και αλαφρώνουν κατά κάποιο τρόπο, γι αυτό και απολαμβάνουν πραγματικά το να εκφράζονται. Τα 

παιδιά σε αυτήν την ηλικία, όταν γράφουν ή ζωγραφίζουν, δεν συνειδητοποιούν ότι μεταβιβάζουν 

προσωπικά τους πράγματα, αλλά το χαίρονται. » εκπ. 4 

 

Σύμφωνα με το Freinet βέβαια «Δεν είναι το παιχνίδι που αποτελεί έμφυτη ενόρμηση στο παιδί, αλλά η 

εργασία». Η εκπαιδευτικός 4 διαφωνεί:  

«Εδώ διαφωνώ με το Freinet. Πιστεύω πως αυτό που είναι έμφυτο στον άνθρωπο, είναι το παιχνίδι. 

Σύμφωνα και με έρευνες επιστημονικές που έχω διαβάσει, όσο μεγαλώνουμε σταματούμε ολοένα να 

παίζουμε, άρα χάνουμε τον ενθουσιασμό μας για έρευνα, δοκιμή και πλάνη. Το παιχνίδι είναι που 

δημιουργεί την αφορμή για έρευνα, για ψηλάφισμα…. » εκπ. 4 

 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 1, για το παιδί, η ίδια η ζωή μπορεί να προσεγγιστεί ως παιχνίδι ενώ ο 

δάσκαλος οφείλει να εμπνεύσει το μαθητή σε αυτό:  

«Για το παιδί ακόμη και η ίδια η Ζωή προσεγγίζεται ως ένα παιχνίδι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

στιγμιότυπο της ταινίας “La vie est belle” με τον Μπενίνι. Το μόνο που χρειάζεται για να προσεγγίσει 

με ανάλογο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία και την εργασία είναι ο δάσκαλος να εμπνεύσει 

αναλόγως το παιδί. Έχουμε εμπνευστές γύρω μας, αλήθεια?. . ». εκπ. 1 
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Μάλιστα ταυτίζει το δημιουργικό παιχνίδι με την εργασία:  

«Θα τολμήσω να ταυτίσω το Δημιουργικό παιχνίδι, δηλαδή αυτό που παράγει Έργο και υλοποιεί ένα 

Όραμα του μαθητή, με την Εργασία, όπως νιώθω την χρησιμοποιεί εδώ ο Freinet. » εκπ. 1 

 

Αντίστοιχα για την εκπαιδευτικό 5, η εργασία και το παιχνίδι είναι έννοιες ταυτόσημες, όταν 

προσαρμόζονται «στα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών». Βασική προϋπόθεση όμως είναι 

«ανταποκρίνεται στο στάδιο γνωστικής και διανοητικής ανάπτυξης του παιδιού»: 

«Η εργασία αποτελεί κεντρική ιδέα στην Παιδαγωγική Freinet. Σ’ αυτή την περίπτωση η εργασία 

ταυτίζεται με την έννοια της παιγνιώδους δραστηριότητας και προσαρμόζεται στα κίνητρα και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Η εργασία που ανταποκρίνεται στο στάδιο γνωστικής και διανοητικής 

ανάπτυξης του παιδιού μπορεί να του δώσει την ίδια ευχαρίστηση όπως και το παιχνίδι. » εκπ. 5 

.  

Για την εκπαιδευτικό 3, το παιχνίδι έχει γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική αξία και πρέπει να 

επιλέγεται με γνώμονα το μαθητή:  

«Το παιχνίδι έχει αποτέλεσμα τόσο γνωστικό, όσο και κοινωνικο συναισθηματικό. Το παιχνίδι είναι 

μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Απλώς το διαλέγουμε ανάλογα με την όρεξη των μαθητών, τη 

διάθεση, την κόπωση τους. Δεν πρέπει να εξαναγκάζουμε ποτέ το παιδί. » εκπ. 3 

 

Τέλος και η εκπαιδευτικός 2 συμφωνεί, ενώ μάλιστα και η ίδια εφαρμόζει παιγνιώδεις δραστηριότητες:  

«Όταν η εργασία συνοδεύεται με κάποιο είδος παιχνιδιού γίνεται πιο ευχάριστα από τα παιδιά. Για 

παράδειγμα πάντα μετά την παράδοση δίνω ένα φύλλο εφαρμογής με 5 ερωτήσεις για να δω αν έχει γίνει 

κατανοητή η διδακτική ενότητα. Στο τέλος τους δίνω μια σπαζοκεφαλιά, ένα γρίφο. Αν καμιά φορά 

ξεχάσω και δεν τους βάλω, το να κάνουν τις ερωτήσεις τους φαίνεται αγγαρεία, ενώ όταν έχει τη 

σπαζοκεφαλιά της ημέρας ( όπως την αναφέρω) το χαίρονται πολύ…. Διανθίζω, επίσης το μάθημα μου 

με ασκήσεις χαλάρωσης, παιχνίδια γνωριμίας και τόνωσης της αυτοεκτίμησης, ομαδικές ασκήσεις, 
προβολή ταινιών, συζήτηση και σχολιασμό και διάφορα άλλα. Δηλαδή… κάνω πράγματα που θα τα 

περάσω με τέτοιο τρόπο στα παιδιά, ώστε να μην νιώσουν δυσάρεστα και παράλληλα να διατηρήσω 

την απαιτούμενη τάξη και την πειθαρχία. » εκπ. 2 

 

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό σχετικά με την πρώτη πρακτική που αναφέραμε, δηλαδή την επιλεκτική 

χρήση εγχειριδίου. Στην τάξη του εκπαιδευτικού 7 όχι μόνο δεν έγινε αποκλειστική χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου, αλλά τα παιδιά, όπως γινόταν μάλιστα και στην τάξη του ίδιου του Freinet, δημιούργησαν 

με την τεχνική του τυπογραφείου (με βάση βέβαια την εξέλιξη της τεχνολογίας, σχεδόν ένα αιώνα μετά) 

το δικό τους αναγνωστικό, διανθίζοντας το τόσο με δικά τους κείμενα, όσο και άλλων ποιητών και 

λογοτεχνών. Όπως εξηγεί βέβαια ο εκπαιδευτικός 7 αυτό έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ το 

αναγνωστικό αυτό (το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε τελικά από την αρμόδια επιτροπή του ΕΚΠΑ για 

γενικευμένη χρήση) συνδέεται με τις υπόλοιπες δράσεις που έλαβαν χώρα στο ίδιο σχολείο και που 

αναπτύξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Έτσι στο επίμετρο του βιβλίου που εκδόθηκε τελικά τον Ιούνιο 

του 2014 διαβάζουμε:  
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«Το τυπογραφείο, η μέθοδος του Célestin Freinet, χρησιμοποιήθηκε με βάση όλη την προηγούμενη 

εμπειρία της έκδοσης του σχολικού εντύπου «Οι φιλίες των παιδιών» (2008-2013), όπως επίσης και η 
τεχνική της Βιβλιοθήκης. Αυτό το σχολικό έντυπο αποτελεί τη δημόσια σφαίρα του σχολείου μας τα 

τελευταία χρόνια και η έκδοση του θεωρείται επιτυχημένη. Μέσα στην τάξη τα παιδιά οργάνωσαν τους 

χώρους αυτούς που μπορούσαν να γίνουν βιβλιο-στάσια (θρανία- γωνίες) με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των βιβλίων και να ακολουθούν βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Στη συνέχεια έζησαν τις σελίδες των βιβλίων τους στους χώρους της γειτονιάς μέσα από τη σύνδεση 

του χώρου με το χρόνο. Το Πάρκο Ναυαρίνου και το καφενείο Ναυαρίνου ήταν μια τέτοια εμπειρία. Η 

σχέση τους με τη δανειστική βιβλιοθήκη στο Εργαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώμαυτα 

του Παιδιού, είναι μια ακόμα επαύξηση των ενδιαφερόντων τους για ανάγνωση. Η αγάπη των 

παιδιών για το βιβλίο ήταν και αγάπη για την έκδοση ενός δικού τους μέσα από την παιδαγωγική 

του γίγνεσθαι -ποιητής…. . Ο τρόπος ανθολόγησης των κειμένων στο αναγνωστικό «Οι φιλίες των 

παιδιών» (2014), πεζών και ποιητικών, βασίζεται στη διαδρομή του χρόνου από τον Σεπτέμβριο ως 
τον Ιούνιο και στις εποχές. Τα κείμενα έχουν ως στόχο να αποτελέσουν μια αφορμή για τη γνωριμία 

των παιδιών με τους ποιητές, τους μουσικούς, τους συγγραφείς και τους παιδικούς λογοτέχνες της 

γειτονιάς των Εξαρχείων, οι οποίοι φέρουν σε επαφή τον αρχιτεκτονικό, το λογοτεχνικό και τον 

ιστορικό χρόνο με την παιδική ηλικία. Η παιδαγωγική μέσα από τη συνάντηση της με την 

αρχιτεκτονική και τη δημιουργία σχέσεων χώρου και χρόνου μπορεί να είναι κριτική παιδαγωγική 

και να δημιουργεί κριτική σκέψη. Επίσης οι ομάδες των παιδιών που κάνουν τη διαδρομή από την 

τάξη στην κοινότητα μπορούν να είναι θεσμικές, να δημιουργούν όρους αυτοδιαχείρισης και 

δημοκρατίας, όρους για το γίγνεσθαι –μικρός πολίτης, καθώς φέτος είναι και το πανευρωπαϊκό έτος 

πολιτειότητας [citizenship]των παιδιών. » εκπ. 7 («Αναγνωστικό δ΄ και ε΄ δημοτικού, «Οι φιλίες των 

παιδιών», Ανθολόγηση –Επίμετρο: Χαράλαμπος Μπαλτάς, 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αθήνα 

2014) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Οι πρακτικές της επιλεκτικής χρήσης σχολικού εγχειριδίου και του εμπλουτισμού της μαθησιακής 

διαδικασίας με παιγνιώδεις δραστηριότητες κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά στο δημόσιο σχολείο από εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας στη 

δημιουργία κινήτρων για μάθηση, ενώ η γνώση που απορρέει από τη μαθησιακή διαδικασία 

καθίσταται βιωματική και ουσιαστική.  

.  

γ. Η στάση των εκπαιδευτικών: Θα πρέπει τέλος να γίνει αναφορά και στην στάση των εκπαιδευτικών, 

που συνοδεύει τις καινοτόμες τεχνικές ή πρακτικές που εφαρμόζουν. Ο Freinet μέσα από τις 30 

Σταθερές, οριοθετεί τη στάση που οφείλει να έχει ένας εκπαιδευτικός. Αν και ήδη έγιναν κάποιες νύξεις 

μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά της στάσης των εκπαιδευτικών, κατά το πρότυπο πάντα της Παιδαγωγικής Freinet. 

Μάλιστα, μέσα από τις απαντήσεις τους, μπορούμε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό συγκλίνει η στάση 

τους με τις αρχές της συγκεκριμένης παιδαγωγικής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα έξι 

συμπεράσματα που παρουσιάζονται, και που υποδηλώνουν τη στάση των εκπαιδευτικών, έχουν 

προκύψει από τις συνολικές απαντήσεις τους σε σχέση με τις 30 Σταθερές του Freinet. Σκοπός μας δεν 

είναι να επαναλάβουμε τις αρχές αυτές, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί εκτενώς στη Θεωρητική Ανάλυση 

του ερωτηματολογίου, αλλά να συνοψίσουμε τα πιο σημαντικά σημεία που απορρέουν από τις 

απαντήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών τις οποίες και παραθέτουμε για τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα: 
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1. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναδεικνύει το δυναμικό του παιδιού και να το εμπνέει.  

«Το παιδί δεν είναι Tabula rasa. Το παιδί έρχεται στο σχολείο, με ένα υλικό, ένα δυναμικό, που είναι 

περίπου 40% γονίδια και 60% περιβάλλον. Ο ρόλος του δασκάλου έγκειται στο να αναδείξει ή να 

καταστείλει αυτό το δυναμικό. O δάσκαλος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, με τι υλικό έρχεται το 

παιδί, τόσο γονιδιακό όσο και από το πρώτο του περιβάλλον, και που μπορεί να το φτάσει, μέσα από 

την σχολική αγωγή. »εκπ. 4 

 

«Πολλές φορές, κάποια παιδιά αναλαμβάνουν να γίνουν παρουσιαστές στην τάξη, και να κάνουν 

εκείνα το μάθημα. Αυτό που κάνω εγώ τότε, είναι να πάω να κάτσω στη θέση τους, ανάμεσα στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους, για να τα παρακολουθήσω. Χαμηλώνω. Γίνομαι μία με αυτά. Θα 

πρέπει επίσης να πω, πως πολλοί μαθητές μου είναι συχνά πιο ψηλοί από μένα, ενώ κάποιοι μπορεί να 

γνωρίζουν και κάτι καλύτερα. Μου έχει τύχει για παράδειγμα στην ιστορία ή στη φυσική, να έχω 

μαθητές της πέμπτης ή έκτης, που να έχουν πάρα πολλές γνώσεις, και μάλιστα, πολύ παραπάνω από 

αυτές που απαιτεί το δημοτικό σχολείο, σχεδόν δηλαδή σε επίπεδο γυμνασίου. Σε αυτή την περίπτωση, 
αυτό που έκανα, ήταν να ζητήσω τη γνώμη τους, και να διασταυρώσω κατόπιν, κάτι που μπορεί να 

μου ανέφεραν και να μη γνώριζα. Σκοπός μου είναι να αναδείξω τα θετικά του κάθε παιδιού. Είμαι 

εκεί για τα παιδιά, όχι για μένα. » εκπ. 4 

 

«Επανέρχομαι στο Δάσκαλο που δύναται να Εμπνεύσει το Μαθητή…. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου του Freinet. » εκπ. 1 

 

2. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή, αλλά και να διασφαλίζει το 

σεβασμό προς το πρόσωπο του.  

«Για μένα αυτή είναι μια αρχή που την εφαρμόζω χωρίς να προσπαθώ. Δεν το σκέφτομαι, μου 

βγαίνει αβίαστα. Σέβομαι τους μαθητές μου, σέβομαι την προσωπικότητα τους. Θέλω να πω δηλαδή 

ότι πολλές φορές θα μου βγει ακόμη και να πω συγνώμη στα παιδιά ή ευχαριστώ, και μάλιστα τους 

αρέσει αυτό, γιατί τους κάνει εντύπωση, δεν είναι συνηθισμένα σε αυτό, δηλαδή τους φέρομαι όπως και 
στους φοιτητές που έχω και στο πανεπιστήμιο, πολλές φορές. Μόνο δηλαδή που δεν τους μιλάω στον 

πληθυντικό, χωρίς να σημαίνει ότι κρατάω απόσταση, γιατί και με τους φοιτητές μου δεν κρατάω 

απόσταση. Για μένα δεν είναι αυτός ο ρόλος του πληθυντικού. Ο πληθυντικός, για να τον 

χρησιμοποιήσω, σημαίνει πραγματικά ότι σέβομαι κάποιον. Στο σχολείο πάντως, σίγουρα δεν θέλω να 

κάνω την ανώτερη και την «ψηλότερη». Δεν τίθεται θέμα εξουσίας και αυταρχικότητας για μένα σαν 

εκπαιδευτικό, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα πράγματα. Θεωρώ όμως πολύ σημαντική 

όχι μόνο την αξιοπρέπεια προς το μαθητή, αλλά και την αξιοπρέπεια προς το δάσκαλο. Θα 

επιθυμούσα το μάθημα που διδάσκω να έχει την ίδια αντιμετώπιση με τα άλλα μαθήματα και να μην 

απαξιώνεται. Το θέμα δεν είναι μόνο ο εκπαιδευτικός να σέβεται τον εαυτό του (και το μαθητή), 

αλλά να έχει και μια υπόσταση, μέσα στη σχολική κοινότητα. » εκπ. 3 

 

«Τον σεβασμό τον κερδίζεις μόνο όταν τον δίνεις πρώτος στα παιδιά. Πρόσφατα ένας μαθητής της Α 
Λυκείου μιμήθηκε κοροϊδευτικά τη φωνή μου. Πήγα από πάνω του πολύ σοβαρά και του είπα ότι αυτό θα 

το ξανακάνει μόνο αν το κάνω και εγώ γι αυτόν ή για κάποιον άλλον μέσα στην αίθουσα. Έξω από την 

αίθουσα έχεις δικαίωμα να με κοροϊδεύεις όσο θέλεις του είπα. Αλλά μέσα στην αίθουσα θέλω να 

παρακολουθείς τον τρόπο που σου φέρομαι. Συμφώνησε και μου ζήτησε συγγνώμη. Όπως και εγώ επίσης 

σε μια σχολική δραστηριότητα για τη Βία, που κάνω κάθε Πέμπτη το μεσημέρι ( 2. 00-3. 30μμ), 

ειρωνεύτηκα ένα νεαρό μετά όμως από πολλή φασαρία που γινόταν και με είχαν ρωτήσει 20 φορές το 

ίδιο πράγμα. Την επόμενη φορά μπροστά σε όλους του ζήτησα συγγνώμη, του είπα ότι η ειρωνεία 

είναι είδος λεκτικής βίας και τους υποσχέθηκα ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. »εκπ. 2 
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«Προσπαθώ, ποτέ να μην προσβάλλω ένα παιδί, αλλά να εστιάζω μόνο στην μη αποδεκτή 

συμπεριφορά, ώστε να μην υιοθετηθεί σαν συνήθεια. Για να περιορίσεις πάντως, αυτές τις στιγμές 

όπου τα παιδιά μπορεί να είναι πιο ανήσυχα, πρέπει να τα αφουγκράζεσαι κάθε στιγμή π.χ. αν είναι 

κουρασμένα, αλλά και να προσπαθείς σαν εκπαιδευτικός, να τους αναθέτεις δραστηριότητες, που τα 

συγκεντρώνουν σε ότι κάνουν. » εκπ. 4 

 

«Ελευθερία πάνω απ’ όλα σημαίνει Αναλαμβάνω τις Ευθύνες μου με συνέπεια, πειθαρχία και 

σεβασμό. Η φύση του ανθρώπου είναι ελεύθερη φύση. Εδώ καλούμαστε να δείξουμε σεβασμό στην 

Ελευθερία μας με σεβασμό, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Το άτομο που σέβεται, έχει πειθαρχία 

και αναλαμβάνει μόνο του ευθύνες ποτέ δε θα χρειαστεί να δεχθεί διαταγές από το δάσκαλο, το γονιό ή 

την κοινωνία…. Το μοντέλο του Freinet απαιτεί Ελεύθερους και Τολμηρούς Ανθρώπους για να το 

δικαιώσουν. » εκπ1 

 

3. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην καταφεύγει στον εξαναγκασμό, αλλά να απευθύνεται στην 

ελεύθερη βούληση των παιδιών, να ενεργοποιεί τη πρωτοβουλία και την ελεύθερη επιλογή.  

«Ο εξαναγκασμός, είναι έξω, τον διώχνουμε, τον κλωτσάμε από το σχολείο. Εγώ, τουλάχιστο, δε 

μπορώ να φανταστώ ότι θα έκαναν κάτι οι μαθητές μου αναγκαστικά. Και όταν καμία φορά είναι 

πολύ κουρασμένοι, γιατί κάνανε πρόβες για κάτι, αμέσως θα αυτοσχεδιάσουμε ή θα παίξουμε παιχνίδια, 

που τα ευχαριστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα τους εξαναγκάσω να κάνουν το μάθημα αυτό ή αν 

θέλουνε γυρίζουμε γρήγορα σε κάτι άλλο…. Δεν θα τους εξαναγκάσω, να κάνουν, για παράδειγμα τη 

γλωσσική άσκηση ή π.χ. να διαβάσουμε καινούργιο διάλογο και να πρέπει να βγάλουμε λεξιλόγιο, να 

πρέπει δηλαδή να κάνουμε δύσκολη δουλειά. Για μένα, η λέξη εξαναγκασμός, είναι κάτι απαράδεκτο. 

Πάντα θέλω το μάθημά μου να είναι αρεστό. Αν δεν είναι αρεστό το μάθημά μου, θεωρώ ότι είναι 

τελείως αποτυχημένο. » εκπ. 3 

 

«Παρότι η ξένη γλώσσα ήλθε λίγο απότομα για τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι όπως τα άλλα μαθήματα που 
είναι μια συνήθεια, πρέπει να γίνει αρεστή για να την αποδεχτούν, καταρχάς, τα ίδια. Δεν πρέπει να 

έλθει ποτέ η στιγμή να σου πει ο μαθητής «Μα, κυρία εγώ δεν ήθελα να κάνω γαλλικά». Ευτυχώς, στα 

περισσότερα σχολεία είναι επιλογή τους. Το μάθημα το έχουν διαλέξει με επιλογή ανάμεσα σε 

γερμανικά και ιταλικά. Όπως επίσης, κάποια δε θέλουν να κάνουν δεύτερη ξένη γλώσσα ή να μπορεί και 

σου πουν ότι είναι πολύ εύκολα γιατί μαθαίνουν και στο φροντιστήριο ξένη γλώσσα. Οι καθηγητές 

γαλλικών, δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, για παράδειγμα, στα 

αγγλικά, που το μάθημα απαξιώνεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα παιδιά τα ξέρουν, αφού τα 

διδάσκονται και έξω. Ευτυχώς, στα γαλλικά δεν υπάρχει αυτό, και έτσι, ότι κάνουμε είναι για όλους. 

Κάποια δε, που μπορεί να κάνουν μάθημα, απλά βοηθάνε και τα άλλα. Στην τάξη μου υπάρχει μόνο ένα 

15% που καταφεύγει την παραπαιδεία, δηλαδή 2 στους 10 ή στα 20 το πολύ τέσσερα παιδιά σε μια τάξη. 

Πάντως, πιστεύω αναμφισβήτητα, ότι τα παιδιά πρέπει να θέλουν να μάθουν και όχι να 
εξαναγκάζονται» εκπ. 3 

  

«Χρειάζεται πάντα να προωθείται η ελεύθερη βούληση. Για το λόγο αυτό, δίνω πάντα τη 

δυνατότητα επιλογής εργασίας. Όμως, στην περίπτωση που δεν θέσω εξ’ αρχής πλαίσια, μπορεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ορίσεις τα πλαίσια, και κατόπιν χρειάζεται να 

αφήσεις τα παιδιά να αναλάβουν. Από κάθε άποψη πάντως, ο εξαναγκασμός είναι κάτι άσχημο. » 

εκπ. 4 
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«Είναι καλύτερο πάντα, να κάνεις κάτι που το έχεις διαλέξει, παρά κάτι που σου έχει ανατεθεί. 

Όμως, σαν εκπαιδευτικός, αναγκάζεσαι να αναθέσεις εργασίες στα παιδιά. Για να βρω τη χρυσή τομή 

ανάμεσα στην υποχρεωτική ανάθεση και τον χώρο που πρέπει να δοθεί στην πρωτοβουλία, προτείνω 

για παράδειγμα στο μάθημα της γεωγραφίας: ποιός θέλει να γράψει για μνημεία σε χώρες της Ευρώπης ή 
για μουσεία. Υπάρχουν γενικά εργασίες και ασκήσεις, στις οποίες μπορείς να αφήσεις το παιδί να 

διαλέξει, αλλά υπάρχουν και ασκήσεις στις οποίες αναγκάζεσαι να πεις: θα κάνεις αυτό. » εκπ. 4 

 

«Κάθε πρωί επίσης, τα παιδιά μπαίνουν στις γραμμές για να πάνε στις τάξεις τους. Δεν μου αρέσει η 

στοίχιση, από την άλλη όμως στα διαλλείματα, όπου τα παιδιά πάνε στις τάξεις χωρίς γραμμές, γίνεται 

πολύ φασαρία. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών. Πρέπει 

να υπάρχει μια ενδιάμεση λύση, από τη στρατιωτικού τύπου στοίχιση, ως την έλλειψη κάθε 

περιορισμού. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία, που να διασφαλίζει τη μετακίνηση τους, από και προς τις 

τάξεις. Για τον ίδιο λόγο μάλιστα, όταν βρισκόμαστε σε εκδρομές, ζητάμε από τα παιδιά να μπαίνουν σε 

δυάδες. Κατά τη γνώμη μου, η απλή παράταξη σε γραμμές, και όχι η στοίχιση, έχει χρηστική αξία, και 

δεν αποτελεί δείγμα αυταρχικής επιβολής. »εκπ. 4 

 

«Όσον αφορά για τη στοίχιση, όταν φτιάχνουν σειρές για να μπουν μέσα στην τάξη, αυτό δεν το θεωρώ 

απαραίτητα κακό. Ούτως ή άλλως, δεν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν στρατιώτες. Δε νομίζω ότι 

στεναχωριούνται, όταν κάνουν σειρές τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι, για να μπούνε μέσα. Σημασία 

έχει το όλο πλαίσιο. Όταν το πλαίσιο είναι γενικά δημοκρατικό και νιώθουν καλά στο σχολείο, δεν 

θα τα πειράξει η στοίχιση. Αυτό που βλέπαμε στην ταινία «Σκασιαρχείο», δηλαδή τη σκηνή εκείνη 

στην οποία χτυπούσε το κουδούνι και αμέσως όλα τα παιδιά στοιχίζονταν σαν στρατιωτάκια για να 

μπούνε στην τάξη, αλλά και το ύφος του γέρου δασκάλου πριν αναλάβει ο νέος δάσκαλος που θα 

εφαρμόσει καινοτομίες, το ερείπιο σχολείο, η υγρασία…. ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα. Σκεφτόμουν 

όταν έβλεπα λοιπόν τη σκηνή αυτή στην ταινία, « μα που πάει να βάλει τα παιδιά στην τάξη, όταν κάνει 

απίστευτο κρύο, όταν αυτά που τους προσφέρει είναι μέσα σε άθλιες συνθήκες». Τα παιδιά, πάντως, 

πρέπει όντως με ησυχία να μπούνε στις τάξεις τους, και αυτό δεν το θεωρώ από μόνο του κακό, αφού 

αποτελεί ένα κανόνα του σχολείου, ένα άτυπο συμβόλαιο: μπαίνουμε όλοι ήσυχοι με σειρά μέσα στην 
τάξη μας. Δεν είναι μια παθητική εντολή και συνήθως το εξηγούν αυτό οι δάσκαλοι στα παιδιά, τη 

στιγμή που σε ένα ολόκληρο σχολείο 300 μαθητών, θα πρέπει να μη δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεν είναι 

μόνο δύο τάξεις, για παράδειγμα, όπως στο ολοήμερο σχολείο 30 συνολικά μαθητών, όπου όταν χτυπάει 

το κουδούνι, τα παιδιά μπαίνουν μέσα χωρίς στοίχιση. Είναι λοιπόν θέμα πλαισίου. Σίγουρα, δεν 

κάνεις κάτι ευχαρίστως όταν υπακούς, παρά μόνο όταν το χεις καταλάβει σαν κανόνα, αλλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ τη στοίχιση χρήσιμη. » εκπ. 3 

 

4. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να προτείνει 

δραστηριότητες που παρέχουν κίνητρα για μάθηση και εργασία.  

«Ο πρώτος στόχος είναι για μένα το κίνητρο. Δεν θα μπορούσα να μην το εφαρμόζω, αφού το πιο 

σημαντικό είναι το κίνητρο για μάθηση μιας ξένης γλώσσας γενικότερα, και ειδικότερα το κίνητρο για 

μάθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας. Πρέπει να κινήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών δηλαδή 
για όλο αυτό που λέγεται γαλλική γλώσσα και κουλτούρα με χίλιους δυο τρόπους: με το να τους αρέσει ο 

τρόπος που μιλάς ή που τους φέρεσαι. Με άλλα λόγια, με το να τους αρέσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα των 

γαλλικών, τα κάνει ταυτόχρονα να συμπαθούν και τα γαλλικά, γιατί στα μάτια των παιδιών, 

αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη γλώσσα και κουλτούρα. Εάν δεν τα πάνε καλά με το δάσκαλο ή τη 

δασκάλα δεν θα τα πάνε καλά και με ότι θέλει να εφαρμόσει. Τα παιδιά βλέπουν δηλαδή μία εικόνα 

και θέλουν να έλθουν πιο κοντά σε αυτό που αντιπροσωπεύει. Επίσης για να τους δώσεις κίνητρο για 

μάθηση, αυτό εξαρτάται και από αυτά που θέλεις να εφαρμόσεις δηλαδή ποιες τεχνικές 

χρησιμοποιείς, έτσι ώστε να κινήσεις το ενδιαφέρον τους και να μη γίνει το μάθημα ανιαρό. 

Πάντως, εγώ θέλω τα παιδιά να συμμετέχουν, όχι να υπακούουν. Αν δεν υπακούουν, σημαίνει ότι κάτι 

δεν έχω κάνει καλά, και καθώς δουλεύω πολύ με τον αναστοχασμό, θα σκεφτώ ότι εγώ είμαι που 

κάτι δεν έκανα καλά και ποτέ δε θα πω λόγου χάρη «κοίτα τι μου έκανε το παλιόπαιδο». Είμαι σίγουρη, 
πως δεν υπάρχει ούτε μία φορά, που να έχω μαθητές που να μη φέρθηκαν καλά και να μην έφταιγα εγώ. 

» εκπ3 
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«Κατά τη γνώμη μου, όταν δεν έχει πετύχει το μάθημα μου και δεν έχω σεβασμό, έχω κάνει κάτι 

λάθος εγώ. Δηλαδή έχει σημασία τελικά, όχι μόνο τι τεχνικές χρησιμοποιείς, όσο βασικό ρόλο κι αν 

παίζει αυτό, αλλά και πως οργανώνεις το χρόνο, πως χωρίζεις τις ομάδες, πόσο καλά θα κάνεις τη 

δουλειά σου, δηλαδή, τη δεδομένη στιγμή, κάθε φορά. Από την πλευρά του δασκάλου, πάντως, το θέμα 
δεν είναι πως θα αντιμετωπίσεις τα παιδιά, που ούτως ή άλλως παραμένουν ήσυχα, αλλά πως θα 

αντιμετωπίσεις τα παιδιά εκείνα, στα οποία πρέπει να τους δώσεις κίνητρο για να μη κάνουν 

φασαρία και να μάθουν κάνοντας πράγματα παράλληλα, αλλά και να ξεπεράσεις προσωπικές 

φοβίες, να διαχειριστείς σωστά καταστάσεις κλπ. Ακόμη και τα παιδιά αυτά, τα οποία θεωρούνται από 

κάποιους δύσκολα, γιατί μπορεί να ξεφεύγουν σε σχέση με κάποια όρια ή κανόνες, θέλω και αυτά να 

είναι στην τάξη, αλλά θέλω επίσης, να κάνουν πράγματα και να μαθαίνουν, να βρίσκουν, δηλαδή 

κίνητρο για μάθηση» εκπ. 3.  

 

«Χωρίς κίνητρο δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Χωρίς κίνητρο δεν μπορούμε ούτε να καταθέσουμε 

τον εαυτό μας, σε ότι κάνουμε. . Η άσκηση που γίνεται χωρίς ύπαρξη κινήτρου είναι καθαρά 

διεκπεραιωτική και αναποτελεσματική. Η διεκπεραίωση ως αυτοσκοπός της εργασίας είναι 

στοιχείο ματαίωσης και πηγή δυστυχίας. Όταν διεκπεραιώνεις δε δημιουργείς, ενώ χάνεις την 
ουσία των πραγμάτων. Η εκπαίδευση αναπαράγει αυτό που θέλει να φτιάξει κάθε φορά. Όταν θέλει να 

παράγει υποτακτικούς ανθρώπους, τότε θα δώσει περισσότερη σημασία στη διεκπεραίωση και λιγότερο 

στη δημιουργικότητα, ενώ θα αγνοήσει αναγκαστικά και τη δημιουργία κινήτρων. Εξαρτάται από το τι 

κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Ο σχολαστικισμός προσφέρεται για διεκπεραιωτικούς ανθρώπους, 

ενώ για δημιουργικούς αποτελεί τροχοπέδη, αφού τους εγκλωβίζει και ματαιώνει τελικά αυτά που 

οραματίζονται». εκπ. 4  

 

«Ο εκπαιδευτικός είναι ο εμψυχωτής της τάξης, κυρίαρχοι στη μαθησιακή διαδικασία είναι όμως οι 

μαθητές. Οι τελευταίοι είναι αναγκαίο να εκφράζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι, το 

περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις 

των συγκεκριμένων μαθητών… Τα κίνητρα κάνουν τη μάθηση αποτελεσματική και ενισχύουν τη 

δυναμική της ομάδας. Η Σχολική Αλληλογραφία και οι Σχολικές Εφημερίδες αποδεικνύεται ότι 
αποτελούν τα ισχυρότερα κίνητρα. » εκπ. 5 

 

«Είναι η ανάγκη ο δάσκαλος να παίζει εποπτικό ρόλο στις διαδικασίες αφού προηγουμένως έχει 

καταφέρει να ενεργοποιήσει τα κέντρα ενδιαφέροντος των μαθητών Η εξωσχολική δραστηριότητα, 

που φέρνει το παιδί σε επαφή με την ίδια τη Ζωή και τις ανάγκες της μπορεί να αποτελέσει καταλυτική 

κίνηση για την ενεργοποίηση των εν λόγω κέντρων. Έπειτα μένει να συσταθεί ομάδα εργασίας και να 

τεθεί στόχος. …. Προεκτατικά θα συμπλήρωνα: Πρέπει να Βρούμε Κίνητρο για τη ΖΩΗ!. . » εκπ. 1 

 

5. Ο Εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργεί προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν κάθε μαθητή στην 

επιτυχία.  

«Για μένα αποτελεί κλειδί αυτό. Δηλαδή, κάθε μαθητής στην τάξη πρέπει να καταλαβαίνει, ότι κάτι 

έχει πετύχει σε κάθε μάθημα, ανάλογα φυσικά και με τις ικανότητες του. Έτσι, όταν βάζεις πολύ 

υψηλούς στόχους κοινούς για όλους, υπάρχουν και παιδιά που ποτέ δε θα νιώσουν, πως έχουν 

καταφέρει κάτι. Θα νιώθουν πάντα αποτυχημένοι. Αν λοιπόν θέσεις πολύ υψηλούς στόχους, είναι 

σαν να τα «κλωτσάς» αυτά τα παιδιά, σαν να τα αποκλείεις από τη μάθηση. Να μην ξεχνάμε 

μάλιστα, πως συναντάμε πια, πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις. Όταν λοιπόν ανεβάζεις 

συνέχεια τον πήχη, γιατί μπορεί απλά κάποιος να φιλοδοξεί να είναι ο καλύτερος δάσκαλος ή η 

καλύτερη δασκάλα, τότε το μόνο που καταφέρνεις είναι να κάνεις κάποια παιδιά να νιώθουν την 

αποτυχία συνέχεια. » εκπ. 3 
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«Το θέμα είναι και ο πολύ δυνατός μαθητής να μη βαρεθεί και να προχωρήσει παραπάνω, αλλά και 

τα άλλα τα παιδιά να νιώθουν ότι καταφέρνουν τους στόχους τους. Όταν έρχονται λοιπόν και έχουν 

κάνει λάθη γιατί δυσκολεύονται στην ορθογραφία ακόμα και στα ελληνικά, εγώ που κάνω ξένη γλώσσα 

το βλέπω αμέσως και το ρωτάω αν δυσκολεύεται. Αν μου απαντήσει καταφατικά, θα το καθησυχάσω, 

θα του δείξω ότι δεν πειράζει και θα του ζητήσω να μου τα πει προφορικά. Θα του πω δηλαδή «δεν 

πειράζει για το πώς γράφουμε στα γαλλικά, γράφε εσύ, να προσπαθείς, και εγώ θα αξιολογώ το πόσο 

ωραία τα λες». Συνήθως παίρνει και καλό βαθμό, γιατί δε βάζω ποτέ κάτω από 9 ή 10 στα 10, και αν 

κάποια παιδάκια αδιαφορούν και δεν έχω καταφέρει να τα βοηθήσω μπορεί να βαθμολογήσω και με 8 

στα 10. Αν όμως ένα παιδί πάρει 8 σημαίνει ότι δεν το έχω βοηθήσει. Είχα παιδιά με πολύ μεγάλο 

πρόβλημα και θυμάμαι για ένα κορίτσι από το Μαρόκο, μου είχε πει η δασκάλα της τάξης του «μα πως 

της βάζεις 10, αφού δεν μπορεί να πάρει πάνω από 7 στα άλλα μαθήματα» κι εγώ της απαντώ ότι έχει 

προσπαθήσει πολύ στα προφορικά και το αξίζει. Πιστεύω, πάντως ότι θα ήταν καλύτερα να μην 

υπάρχουν βαθμοί και το εκπαιδευτικό σύστημα να είχε άλλο προσανατολισμό. » εκπ. 3 

 

«Πριν δύο χρόνια, συμμετείχα σαν γονιός σε μια ομάδα,που αποτελείτο όχι μόνο από εκπαιδευτικούς 

αλλά και από άτομα από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, και μελετούσαμε κεφάλαιο -κεφάλαιο το 
βιβλίο του Wayne Dyer, το «Τι μέλλον θέλετε για τα παιδιά σας;», στο οποίο ο συγγραφέας μιλούσε για 

το πώς ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε τα παιδιά στην επιτυχία ή τα καταδικάζουμε στην αποτυχία, 

με τη στάση μας. Πλέον, οι δάσκαλοι είναι ενήμεροι για τις μαθησιακές δυσκολίες,ενώ όλοι μας, 

σχεδόν, έχουμε στον κύκλο μας και ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, βιώνουμε δηλαδή από πρώτο 

χέρι, το τι αντιμετωπίζει, και έτσι τουλάχιστον το κατανοούμε. Θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με αυτό, 

ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν κάναμε συμβούλιο των δασκάλων για τους βαθμούς του τριμήνου, όπου 

είχαν μπει πολύ αυστηροί βαθμοί σε κάποια παιδιά, αλλά ευτυχώς, καθώς υπήρχαν δασκάλες που είχαν 

και οι ίδιες στην οικογένεια τους παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ήταν πολύ ευαισθητοποιημένες, και 

επηρέασαν λιγάκι το συμβούλιο, ενώ υπήρξε τελικά κατανόηση και επιείκεια στους βαθμούς, ανάλογα 

με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και την προσπάθεια που κάνει». εκπ. 3 

 

«Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικούς τους όρους θετική ενίσχυση και θετική αξιολόγηση. Πρέπει να 

αξιολογείς θετικά και όχι αρνητικά αλλά και να ενθαρρύνεις διαρκώς. Για παράδειγμα, μια φορά στο 

ολοήμερο, που είχαμε την αφήγηση ενός παραμυθιού και τη ζωγραφική του απεικόνιση, από μια 

εικονογράφο παραμυθιών, προσπάθησα να υπάρχει θετική ενίσχυση και είπα «Μπράβο στα παιδιά που 

κάθονται ωραία και περιμένουν να αρχίσει το παραμύθι …. Όσα παιδιά ακούνε συγκεντρωμένα και 

απαντάνε και στις ερωτήσεις (υπήρχε και διάδραση) θα έρχονται στο χαρτί, να μας κάνουν μία ζωγραφιά. 

» Έτσι, γεμίσανε ένα χαρτί με εικόνες από το παραμύθι π.χ. μέλισσες, καρδιές κλπ. ενώ έμειναν ήσυχα 

και συγκεντρωμένα, άκουσαν την ιστορία και πήραν όσο το δυνατόν περισσότερα από όλο αυτό. Αν τα 

είχα αφήσει εντελώς ελεύθερα χωρίς να τα πλαισιώσω με τη θετική ενίσχυση, η τάξη δεν θα είχε πετύχει 

το στόχο της. Για να πετύχει και κάθε παιδί ατομικά, αλλά και η τάξη να πάει καλά, χρειάζεται, πέρα 

από το πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που θέτουμε, να λαμβάνουμε επίσης υπόψη και την φυσική ή 

ψυχική κούραση κάθε παιδιού. » εκπ. 3 

 

«Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που αναφέρει ο Freinet. Για το λόγο αυτό λοιπόν, πρέπει να βάζουμε 

εξατομικευμένους στόχους στα παιδιά, και δεν πρέπει να αφήνουμε, ούτε ένα παιδί να σταθεί μέσα 

στην τάξη αμέτοχο, χωρίς να κάνει κάτι. Έστω και στην πιο απλή ερώτηση, θα πρέπει να απαντήσει, 

ώστε να λάβει μια θετική ανατροφοδότηση. Ακόμη και τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν ακαδημαϊκή 

επιτυχία, θα πρέπει να βρούμε τρόπο σαν δάσκαλοι, να τα ανατροφοδοτούμε μέσα στην τάξη. Για 

παράδειγμα παλιότερα, αναφορικά με ένα παιδί Ρομά που δεν ερχόταν και συχνά, σαν μέθοδο 

υποστήριξης κατέφυγα στην αλληλοδιδακτική για να μάθει τα γράμματα και την προπαίδεια, ενώ 

ανακαλύπτοντας την κλίση του στη φυσική, τον άφησα να γίνει συμβοηθός στην τάξη. Έτσι ανέβηκε η 

αυτοεκτίμηση του, ενώ κέρδισε και την αποδοχή όλων των άλλων παιδιών. Αυτό το παιδί θεωρώ 

ότι το πέτυχε, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, τόσο από μένα, αρχικά, όσο και από το 

ίδιο, στη συνέχεια» εκπ. 4.  

 

6. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην αποτελεί ex cathedra αυθεντία, να τηρεί στάση αντιαυταρχική και 

να επιμορφώνεται διαρκώς.  
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«Η Τάξη οφείλει να έχει μία ευρεία εννοιολογική δομή και μέσα σ’ αυτήν μαθητές και δάσκαλος θα 

είναι ίσοι, και όχι κατ’ ανάγκη ο δεύτερος από καθ’ έδρας διδάσκοντας να βρίσκεται ψηλότερα από το 

μαθητή, είτε χωροταξικά, είτε επιβάλλοντας το ανάστημα που του αποδίδει το λάθος Εκπαιδευτικό 

Σύστημα. Οι βασικοί κανόνες στην Τάξη είναι Σεβασμός και Ισότητα. » εκπ. 1 

 

«Δεν αρέσει σε κανένα να του επιβάλλονται από την έδρα. Στο σημερινό σχολείο η έδρα έχει 

καταργηθεί, ενώ η εργασία σε ομάδες έχει αντικαταστήσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ex cathedra 
παρέμβαση. Όσον αφορά την αυθεντία του δασκάλου, προσωπικά έχω πολλές φορές αναφέρει στα 

παιδιά πως θα ψάξω κάτι αν δεν το ξέρω, χωρίς να φοβάμαι ότι θα αμφισβητηθούν οι γνώσεις μου. 

Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Τέλος, από την πρώτη στιγμή, πίστευα στην αντιαυταρχική εκπαίδευση, και 

προσπαθούσα αντί να προσπαθώ να επιβάλλομαι, να ψάχνω τρόπους αυτό-βελτίωσης, 

παρακολουθώντας σεμινάρια και επιμορφώσεις, ενώ συνεχίζω ακόμη να διαβάζω σχετικά με την 

Παιδαγωγική Επιστήμη. Αυτό είναι κάτι που δε σταματά ποτέ. Η δια βίου μάθηση πρέπει να είναι 

τρόπος ζωής για τον εκπαιδευτικό αλλά και για κάθε άνθρωπο, ενώ η πυγμή, που είναι κάτι 

απαραίτητο όταν διδάσκεις, είναι μάλλον έμφυτη και όχι επίκτητη. » εκπ. 4 

 

«Πολλές φορές μάλιστα, αν κάποια παιδιά χάσουν τον αυτοέλεγχο, ζητώ από την ομάδα της τάξης να 

επαναφέρει τα παιδιά… Αυτή είναι μια τεχνική, που έχω μάθει σε σεμινάριο του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων, και την έχω μεταφέρει στην τάξη, ενώ πρέπει να πω, ότι δεν παρακολουθώ 

μόνο τα σεμινάρια επιμόρφωσης δασκάλων αλλά ότι μπορεί να με εξελίξει και ως άνθρωπο και ως 

εκπαιδευτικό. Ο Freinet εξάλλου θέλει το δάσκαλο «ανήσυχο», και να βλέπει την εργασία του σαν 

αφορμή έρευνας και για τη δικιά του προσωπική εξέλιξη. Σίγουρα, εμείς οι δάσκαλοι λειτουργούμε και 

ως πρότυπα και είναι σημαντικό, όπως λέει και ο Freinet, να τηρούμε όσα λέμε, με τη στάση μας και να 

αποφεύγουμε το γνωστό : «Δάσκαλε που δίδασκες, και νόμους δεν εκράτεις». εκπ. 4 

 

«ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΟΥΤΕ και σε έναν ΕΝΗΛΙΚΑ να ακούει ένα μάθημα από την έδρα!. . . Αυτό τα λέει 

όλα και το συμπέρασμα προκύπτει από μαθήματα ενηλίκων, όπου έχω συμμετάσχει και ως 

εκπαιδευτικός και ως εκπαιδευόμενος!. . . Αυταρχικές μέθοδοι διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης 

των παιδιών από γονείς και δασκάλους, δυστυχώς επικρατούν κυριαρχικά. Επαναλαμβάνω πως το 

Διαφορετικό Σχολείο, απαιτεί έναν Διαφορετικό Δάσκαλο για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να 

δομηθεί ένας Διαφορετικός Άνθρωπος που θα χτίσει μια Διαφορετική Ζωή…. Και σημειώνω πως όταν 
αναφέρομαι σε «Έναν Διαφορετικό Δάσκαλο, εννοώ ένα πλήθος Δασκάλων που θα ανατρέψουν με 

πείσμα και τόλμη το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα με καινοτόμες ρωγμές και μεταρρυθμίσεις. » εκπ. 

1 

 

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με την εκπαιδευτικό 1 η οποία υπογραμμίζει μια πολύ σημαντική 

παράμετρο, που δεν αγνοεί η Παιδαγωγική Freinet, ενώ μπορεί να προβληματίσει σχετικά με το ρόλο 

και τη στάση του στην τάξη κάθε εκπαιδευτικό  

«Ο ενήλικας έχει την ίδια φύση με το παιδί που ακόμη κατοικεί μέσα του!. . . Νιώθω πως έτσι 

αναδύονται καλύτερα τα κοινά σημεία ενηλίκων και παιδιών. » εκπ. 1 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συμπεραίνουμε ότι η στάση τους σε γενικές γραμμές, 

προσεγγίζει πολύ αρχές της Παιδαγωγικής Freinet, όπως ορίστηκαν από το δημιουργό της, καθώς 

προάγει κλίμα σεβασμού και μη εξαναγκασμού, αναδεικνύει το δυναμικό του παιδιού, το εμπνέει για 

δημιουργία, κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία του, ενώ του δίνει κίνητρα για μάθηση 
και εργασία, ώστε να οδηγηθεί τελικά στην επιτυχία. Από μια τέτοια στάση εκλείπουν οι αυταρχικές 

συμπεριφορές, ενώ χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να επιμορφώνεται διαρκώς και να μπορεί να θέσει σε 

αμφισβήτηση ανά πάσα στιγμή την ίδια του την αυθεντία.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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Πριν αναφέρουμε τις συνολικές μας παρατηρήσεις θα θέλαμε καταρχάς να υπενθυμίσουμε την πρώτη 

υπόθεση εργασίας: 

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν Εναλλακτική Παιδαγωγική κατά το πρότυπο της 
Παιδαγωγικής Freinet αποτελεσματικά, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης.  
 

Καταρχάς, από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, δηλαδή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και 

με βάση τα συμπεράσματα στο τέλος κάθε μίας από τις 10 υποενότητες που αναφέρονται στις τεχνικές και 

τις πρακτικές που εφαρμόζονται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, γίνεται κατανοητό ότι 

παρόλο που δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα αντίστοιχο με αυτό των Σχολείων Freinet που 

λειτουργούν στη Γαλλία, ωστόσο, η παιδαγωγική αυτή προσεγγίζεται επαρκώς και στο Ελληνικό 

Δημόσιο Σχολείο, χάρη στη δράση και την πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών. Ανακεφαλαιώνοντας, 

λοιπόν, διαπιστώνουμε πως εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς αυτούς οι εξής τεχνικές και πρακτικές 

που σχετίζονται με την Παιδαγωγική Freinet : 

1. η παραγωγή Σχολικής Εφημερίδας και εντύπων τα οποία γράφονται κατά κύριο λόγο 

από τους μαθητές.  

2. η Σχολική Αλληλογραφία τόσο ηλεκτρονική όσο και η παραδοσιακή, καθώς και Δια-

σχολικές Ανταλλαγές, στα πλαίσια όχι ενός Συνεταιρισμού, αλλά Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.  

3. η παραγωγή Ελεύθερων Κειμένων, όπως τα Μικρά Βιβλία, που διανθίζονται και 

από ζωγραφιές των παιδιών.  

4. η χρήση των Νέων Τεχνολογιών μέσω της τεχνικής της Ψηφιακής Αφήγησης.  

5. η πραγματοποίηση Συλλογικών Διερευνητικών Εργασιών –project από ομάδες 

παιδιών.  

6.  η μεθοδολογική προσέγγιση της Ψηλαφητής Διερεύνησης, μέσω της δοκιμής και 

του λάθους. .  

7. πρακτικές που συντελούν στην Αυτό-διόρθωση, την Αυτό-διαχείριση, την Αυτό-

οργάνωση και την Εξατομικευμένη Εργασία των μαθητών  

8. η Ελεύθερη Δημιουργική Γραφή (γραφή θεατρικού κειμένου από τα παιδιά σε 

σχέση με τη δυναμική της ομάδας-τάξης ή κειμένων που εμπλέκουν την ιστορία με τη 

μυθοπλασία μέσα από βιωματικά δρώμενα) στα πλαίσια της δια-θεματικότητας.  

9. πρακτικές όπως η Συνεταιριστική Οργάνωση, η Συνεργασία (αλληλοδιδακτική) και 
η Πολιτειότητα, που συμβάλλουν στην προώθηση των Δημοκρατικών Διαδικασιών.  

10.  η Επιλεκτική Χρήση των Σχολικών Εγχειριδίων και ο Εμπλουτισμός της 

μαθησιακής διαδικασίας με Παιγνιώδεις Δραστηριότητες.  

 

Σε σχέση με την υπόθεση εργασία μας από τον πίνακα αυτό αποδεικνύεται ότι όντως «υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν Εναλλακτική Παιδαγωγική κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, 
μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης». Επίσης στην επιτυχή εφαρμογή της 

παιδαγωγικής αυτής συμβάλλει αναμφίβολα και η στάση των εκπαιδευτικών, που είναι αντιαυταρχική, 

ανατροφοδοτική, ενισχυτική, συντονιστική, βοηθητική, ενθαρρυντική, ενώ εμπνέει κάθε παιδί προς τη 

δημιουργία και την εργασία, δημιουργώντας του αίσθημα επιτυχίας, σύμφωνα πάντα με τις 30 Σταθερές του 

Freinet, και δεδομένου πως ο Γάλλος παιδαγωγός έδινε μεγάλη σημασία στη στάση του εκπαιδευτικού. 

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε πως η έλλειψη του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου, περιορίζει τη 

μελέτη πολλών συνιστωσών που απορρέουν από την εφαρμογή της παιδαγωγικής αυτής. Όσον αφορά 

πάντως, τη μεταβλητή «αποτελεσματικά» θα μπορούσαμε και από τις 10 υποενότητες, στις οποίες 

παρουσιάσαμε και αναπτύξαμε τις συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικές, να συνοψίσουμε ότι η 

εφαρμογή Εναλλακτικής Παιδαγωγικής, κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, μέσα στα πλαίσια 

της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης, συμβάλλει στα εξής: 

 το σχολείο ανοίγεται στην κοινότητα και συναλλάσσεται με αυτή, ενώ οι μαθητές 

«μυούνται» στις κοινωνικές δομές και τις δημοκρατικές διαδικασίες.  
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 οι μαθητές μέσα από τις τεχνικές και πρακτικές αυτές έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων, 

να εκφραστούν ελεύθερα, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, αλλά και την κριτική τους 

σκέψη και να μην αντιμετωπίζουν τη γνώση «παθητικά» αλλά ως αποτέλεσμα έρευνας 

μέσω της εμπειρίας, του βιώματος και φυσικά της «ψηλαφητής διερεύνησης».  

 οι μαθητές δε συσσωρεύουν μόνο γνώσεις αλλά κυρίως εμπειρίες με κυριότερη αυτή της 

συνεργασίας, δεδομένου ότι στην ενήλικη ζωή τους η δυνατότητα και ικανότητα 

συνεργασίας θα αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις την πιο σημαντική δεξιότητα 

επιβίωσης.  
 

 οι μαθητές μαθαίνουν να βρίσκουν κίνητρο και ενδιαφέρον στην εργασία, μέσα από το 

«παιγνιώδες» κλίμα μάθησης που αναπτύσσεται με τις τεχνικές και πρακτικές αυτές, ενώ η 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής που δίνεται ως επί το πλείστον, συμβάλλει στην ανάπτυξη 

υπευθυνότητας όχι μόνο απέναντι στις υποχρεώσεις, αλλά κυρίως στις επιλογές που θα 

χρειαστεί να κάνουν στο μέλλον και που θα επηρεάσουν ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό 

την πορεία της ζωής του 

 οι μαθητές εισάγονται από νωρίς στην έννοια της παραγωγής, ενώ η επιβράβευση των 

προσπαθειών τους δεν περιορίζεται μόνο σε μια απρόσωπη βαθμολογία, αλλά συνοδεύεται 

συχνά και από την ηθική ικανοποίηση της δημιουργίας μέσω της εργασίας ή της 

συμμετοχής σε μια ομάδα, κάτι μη μετρήσιμο, αναμφίβολα όμως σημαντικό για την 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους ως άτομα, που παράλληλα συναλλάσσονται κοινωνικά με άλλα 

άτομα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα και την ανάλυση τους, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η πρώτη 

υπόθεση εργασίας επαληθεύεται. Όμως, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η έλλειψη θεσμικού 

πλαισίου περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα συνολικής θεώρησης επιτυχούς εφαρμογής της 

συγκεκριμένης παιδαγωγικής.  

 

Επίλογος: Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι πέρα από την εφαρμογή τεχνικών και πρακτικών, αλλά 

και τη στάση του εκπαιδευτικού, στην παιδαγωγική που εξετάζουμε, παίζει ρόλο και το γενικότερο 

πλαίσιο. Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, θεωρούμε 

σημαντικό να εισάγουμε και μία δεύτερη υπόθεση εργασίας σχετικά με αυτό.  

3. EΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Από την πρώτη υπόθεση εργασίας και τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνάγεται και η δεύτερη 

υπόθεση εργασίας, η οποία είναι η εξής: 

Η Εναλλακτική Παιδαγωγική που εφαρμόζεται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, 
στηρίζεται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, και έχει αρωγό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό το γενικότερο πλαίσιο του Σχολείου.  
 

Σχετικά με την υπόθεση αυτή εργασίας θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι δεν υπήρχε αρχικά και ότι προέκυψε 

από την πρώτη υπόθεση και συγκεκριμένα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι έθεσαν θέμα 

«πλαισίου». Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, όπως στη Γαλλία, οι πρακτικές και 

οι τεχνικές κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet στηρίζονται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον οι δράσεις τους αυτές συναντούν ενίσχυση 

ή εμποδίζονται από το ευρύτερο «πλαίσιο». Με τον όρο πλαίσιο εννοούμε αφενός την επίσημη διοίκηση 

και τις επίσημες οδηγίες τις οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της Δημόσιας 

Εκπαίδευσης καθώς και των ρόλων των γονέων. Έτσι στην ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

θα παρουσιάσουμε αφενός το ρόλο των γονέων και αφετέρου το ρόλο της Διοίκησης.  

1. Ο ρόλος των γονέων: Όπως παρουσιάστηκε στο ΚΕΦ. II, (βλ. 2. 4. 7) ο ρόλος των γονέων στα Γαλλικά 

Σχολεία Freinet είναι πολύ σημαντικός Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών: 
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ατομικά ραντεβού, συναθροίσεις γονέων ή κηδεμόνων, συνάντηση «στην είσοδο του σχολείου πριν ή μετά 

το μάθημα», «ώρα γονέων», «βραδινά εργαστήρια» που διεξάγονται και από γονείς μαθητών. Σε σχέση με 

τον ρόλο των γονέων αντίστοιχα, στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, θα βασιστούμε στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών.  

Η εκπαιδευτικός 1 τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών 

«Ο συγχρονισμός στην προσέγγιση του παιδιού από δάσκαλο και γονείς είναι ο ιδανικός. Ο δάσκαλος της 

Παιδαγωγικής Freinet, προωθεί δημοκρατικές διαδικασίες, και σπρώχνει το παιδί στη δημιουργία, 

στην αυτό-οργάνωση, στην ανάληψη ευθυνών, στην αυτό-διόρθωση λαθών που είναι κομμάτια 

διδαχής. Αν η συμπεριφορά του γονιού τάσσεται αντίθετα σ’ αυτό το μοντέλο θα υπάρξουν έντονες 

συγκρούσεις, κυρίως στο συνειδησιακό και ψυχικό πεδίο του μικρού παιδιού. Οπότε ο ρόλος του 
γονιού πρέπει να είναι συνεργατικός προς το ρόλο του δασκάλου, με επίκεντρο το μικρό μαθητή και 

σκοπό την ενεργοποίηση του καλύτερου εαυτού του παιδιού από άποψη δημιουργικότητας, 

συνεργασίας, βελτίωσης, αποτελεσματικότητας, ενεργής εμπλοκής στη Ζωή. » εκπ. 1 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση της εκπαιδευτικού 1, για να μην υπάρχει σύγκρουση στο 

συνειδησιακό και ψυχικό πεδίο του παιδιού, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, 

με επίκεντρο πάντα το παιδί, ώστε αυτό να ενεργοποιήσει το δυναμικό του, αλλά και τις δεξιότητες 

εκείνες που θα του επιτρέψουν να εμπλακεί ενεργά στη ζωή.  

Η εκπαιδευτικός 3 θεωρεί πως χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να τηρεί διπλωματική στάση απέναντι στους 

γονείς, αλλά και να τους εξηγήσει τόσο τις πρακτικές ή τεχνικές που εφαρμόζει, όσο και την απήχηση 

που αυτές έχουν στο παιδί, καθώς και τις προσδοκίες του από αυτό. Όμως επισημαίνει ότι στο Ελληνικό 

Δημόσιο Σχολείο, δεν υπάρχει «συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες από κοινού με τα παιδιά», 

όπως στα Γαλλικά Σχολεία Freinet: 

«Χρειάζεται, να είμαστε προσεχτικοί με τους γονείς, να συμπεριφερόμαστε απέναντι τους όσο πιο 

διπλωματικά γίνεται, και ανάλογα με την περίπτωση, διότι πολλοί γονείς, απλώς, ακούν αυτά που 

θέλουν να ακούσουν. Ακόμη και όταν τα παιδιά κάνουν όμορφα πράγματα, πρέπει να τους εξηγήσεις 

αυτά που κάνεις με τρόπο που να μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορείς να τους αγνοείς αλλά πρέπει 

και να τους έχει εξηγήσει με ποια μέθοδο και ποιο τρόπο δουλεύεις όπως και τι προσδοκίες έχεις από 

τα παιδιά αλλά και γιατί τα παιδιά χαίρονται με αυτό που κάνουν κλπ. Είναι σημαντικό αυτό, διότι 

σαν εκπαιδευτικός πρέπει να τηρείς κάποιους κανόνες. Τέλος, θα ήθελα να πω, ότι στο ελληνικό 

σχολείο, δεν συνηθίζεται να υπάρχει συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες από κοινού με τα 

παιδιά, όπως συμβαίνει, καθώς γνωρίζω, στη Γαλλία π.χ. στα Σχολεία Freinet. »εκπ. 3 

 

Επίσης, σχετικά με το ρόλο των γονέων η εκπαιδευτικός 3 υπογραμμίζει, πως ενώ η στάση της ίδιας 

απέναντι στα παιδιά είναι ενθαρρυντική, ωστόσο έχει παρατηρήσει ότι αντίθετα η στάση κάποιων γονέων 

και συγκεκριμένα πολλών μητέρων, είναι επικριτική και αποθαρρυντική. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρεί 

πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να το αφουγκραστεί αυτό, όταν συμβαίνει, ενώ έγκειται σε 

εκείνον πάλι να ωθήσει τα παιδιά να προχωρήσουν: 

«Τα παιδιά που δυσκολεύονται π.χ. σε ένα διάλογο ή όταν γράφουμε ιστορίες, λένε τα λόγια πιο πολλές 

φορές, κάνουν τα σκετς στο διάλειμμα, γιατί αλλιώς δε θα τα μάθουν. Άρα, προτείνω ενθάρρυνση και 

μόνο ενθάρρυνση. Δυστυχώς, θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό, ότι υπάρχουν πολλές μητέρες, που όχι 
απλά δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, αλλά με το παραμικρό λάθος, τα επικρίνουν ενώ τα 

χαρακτηρίζουν ως κουτά και κατά κάποιο τρόπο τους κολλάνε μια ετικέτα, αλλά και τα αποθαρρύνουν 

πραγματικά. Έρχονται πολλά παιδιά στο σχολείο αποθαρρυμένα από το σπίτι. Ο δάσκαλος πρέπει να 

έχει τη σοφία να το καταλάβει αυτό, και να τα βοηθήσει έστω και λίγο, να τα ωθήσει δηλαδή κάπως 

να το ξεπεράσουν αυτό, και να προχωρήσουν. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως οι «πατεράδες» δε συμμετέχουν ενεργά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

τους, ενώ επισημαίνει πως πολλοί γονείς είναι συνεργάσιμοι. Επίσης αναφέρει ότι κάποιες μητέρες 
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συνεργάστηκαν στην κατασκευή των σκηνικών για τη θεατρική παράσταση που ανέβηκε (βλ 

παραρτήματα την παρουσίαση του έργου «Μάγια Ξόρκια και Εμείς»), ενώ πιστεύει πως όταν από-

ενοχοποιήσεις το γονέα τότε μπορείς να συνεργαστείς μαζί του, αρκεί να «τεθούν εξαρχής όρια 

εκατέρωθεν». Όσον αφορά τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφάρμοσε θεωρεί πως είχαν απήχηση 

γενικά στους γονείς. Τονίζει μάλιστα πως όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, 

αλλά και έχουν μάθει να ακούν, μπορούν να διευθετηθούν πολλά θέματα, πολλά, όμως θεωρεί επίσης πως 

οι γονείς δεν είναι πάντα συνεργάσιμοι: 

«Στην Ελλάδα οι πατεράδες δεν είναι ενεργοί στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, γι αυτό και 

βλέπουμε και πολλά παιδιά να έχουν θέματα με αυτό. Γενικά πολλοί γονείς είναι συνεργάσιμοι ενώ 

υπάρχουν παραδείγματα μητέρων, που συνεργάστηκαν π.χ. στην κατασκευή των σκηνικών,όταν 

κάναμε το θεατρικό ή σε άλλες κυρίως καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τη 

διαπροσωπική σχέση με τον εκπαιδευτικό, όταν ο γονιός νιώσει, πως δεν τον κατηγορείς για τα 

όποια προβλήματα του παιδιού, γίνεται πολύ δεκτικός σε ότι του πεις. Αν τον από-ενοχοποιήσεις 

δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με το παιδί π.χ. μαθησιακό ή συμπεριφορικό, 

τότε γίνεται εύκολα μετά συνεργάτης. Προσωπικά, λόγω των θεατρικών δραστηριοτήτων με τα 

παιδιά αλλά και των παιδαγωγικών τεχνικών που εφάρμοζα, οι γονείς ήταν αρκετά ευχαριστημένοι 

με τον τρόπο που δούλευαν τα παιδιά, ενώ συνήθως διατηρούσα και πολύ καλές σχέσεις με το 

Σύλλογο Γονέων στα σχολεία που έχω εργαστεί. Πάντως, υπάρχει περίπτωση να τύχει και περίπτωση 

παρεμβατικότητας κάποιων γονιών, αλλά από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει πως όταν ο 

δάσκαλος τους αντιμετωπίσει υπεύθυνα, ώριμα και θέτοντας όρια, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις, 

όπου μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα. Καλό είναι στην ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο 

του παιδιού τους, να τεθούν εξαρχής όρια, εκατέρωθεν…. . Σε καταστάσεις, ακραίας συμπεριφοράς, 

αν υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών, ενώ οι γονείς ξέρουν να ακούνε, μπορούμε να 

λύσουμε πολλά θέματα. Δυστυχώς, όμως δεν είναι πάντα συνεργάσιμοι οι γονείς, ούτε έχουν μάθει 

να ακούνε ή να αποδέχονται. »εκπ4 

 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός 7 αναφέρεται σε πραγματική περίπτωση, κατά το οποίο η εφαρμογή 

Εναλλακτικής Παιδαγωγικής κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet τον έφερε αντιμέτωπο με 

γονέα, ενώ υπογραμμίζει και την αδυναμία του υπάρχοντος πλαισίου να τον προστατέψει θεσμικά.  

«Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ως μαχόμενος εκπαιδευτικός, πως η θεσμική παιδαγωγική (βασισμένη 

και στην παιδαγωγική Freinet) που εφαρμόζω, υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει τραύματα σε κάποιον 

άνθρωπο. Για παράδειγμα ανέθεσα στα παιδιά να γράψουν μια εργασία σχετικά με την παιδική ηλικία 

των γονιών τους π.χ. να τους ρωτήσουν που πήγαν σχολείο και τι τους άρεσε στο σχολείο τους όταν ήταν 
μικροί. Συνέβη όμως το εξής περιστατικό. Σε μια μητέρα ενεργοποιήθηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό 

κακοποίησης που είχε συμβεί στην παιδική της ηλικία. Κατηγορήθηκα ότι έβαλα ένα θέμα που δεν 

έπρεπε. Η κατηγορία βέβαια τελικά έπεσε στο κενό αφού εγώ δεν μπορούσα να γνωρίζω πως είχε συμβεί 

κάτι τέτοιο. Όμως το θέμα είναι πως η Διοίκηση ή ο Νόμος δεν θα μπορούσε να με καλύψει αν είχε 

προχωρήσει η καταγγελία. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει πρόβλημα με το Νόμο αλλά και τη Διοίκηση. » 

εκπ. 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Ο ρόλος των γονέων μπορεί ενίοτε να είναι συνεργατικός ως προς την εναλλακτική παιδαγωγική 

κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, όμως δεν είναι 

πάντα αρωγός. Έγκειται στο διπλωματικό χειρισμό του κάθε εκπαιδευτικού να θέσει στους γονείς τα 

απαραίτητα όρια, να υπερασπιστεί και να εξηγήσει την πρωτοβουλία του να εφαρμόσει 
συγκεκριμένες τεχνικές ή πρακτικές, καθώς δεν υφίσταται ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, που θα 

μπορούσε να θέσει αυτή την εκπαιδευτική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του.  
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2. Ο ρόλος της Διοίκησης: Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε την έρευνα μας για την εργασία αυτή χωρίς 

να αναφερθούμε στο ρόλο της Διοίκησης. Υπό τον όρο αυτό συμπεριλαμβάνουμε όλο εκείνο το πλαίσιο 

που υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του εκπαιδευτικού. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε είναι 

κατά πόσο το πλαίσιο αυτό είναι αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού, στους κόλπους βέβαια της 

Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 3:  

«Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε στην τάξη, (δηλαδή τις Τεχνικές που δουλεύουμε), είναι 

σημαντικό να τα προσφέρει η Δημόσια Εκπαίδευση γιατί πρέπει να είναι δωρεάν αγαθά στα οποία 

όλα τα παιδιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Δεν θα ήθελα να κάνω σύγκριση με την ιδιωτική 

εκπαίδευση, διότι εδώ και πολύ καιρό δουλεύω στη Δημόσια Εκπαίδευση. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 4 κάνει ένα διαχωρισμό σε σχέση με το κλίμα που διαμορφώθηκε στην Ελληνική 

Δημόσια Εκπαίδευση, μετά το 1981, και που επέτρεψε καταρχάς τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και τους 

παιδαγωγικούς πειραματισμούς, με επίκεντρο το μαθητή. Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 4 η δυνατότητα 

εφαρμογής Εναλλακτικής ή Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, στους κόλπους της Ελληνικής Δημόσιας 

Εκπαίδευσης, ευνοήθηκε από την εκπαιδευτική πολιτική που ασκήθηκε σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους. Συγκεκριμένα: 

«Η Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, κυρίως από το 1986, χρονιά που ξεκίνησα να εργάζομαι, οπότε 

μπορώ να έχω γνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται πριν από το 2006, και από το 2006 και 

μετά. Πάντως, η πρώτη μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, προς τη μαθητοκεντρική 

διάσταση της εκπαίδευσης, έγινε το 1981 και συνεχίστηκε μέχρι το 1990 (από το 1990 μέχρι το 1994, 

επέστρεψαν οι εξετάσεις και οι βαθμολογίες στην κλίμακα του 10 στην πέμπτη και στην έκτη δημοτικού, 

κάτι που θεωρώ πραγματικά παιδαγωγικά απαράδεκτο), ενώ μπορούμε να βρούμε μια κάποια συνέχεια 

της εκπαιδευτικής πολιτικής ( που είχε ακολουθηθεί από το 1981 έως το 1990), εκ νέου από το 1994 
μέχρι το 2006, μια περίοδο αρκετά καλή για τη ελληνική εκπαίδευση, ίσως σε πολλά καλύτερη ακόμη 

κι από την αλλαγή που συντελέστηκε το 1981(θεωρώ πως η αλλαγή του 1981, στην εκπαίδευση –αλλαγή 

στον τρόπο διδασκαλίας και στα βιβλία, όχι δουλειά στο σπίτι και όχι πολλοί κανόνες, λειτουργική 

γραμματική κλπ. έγινε κάπως απότομα, αφού, δεν ήταν ακόμη έτοιμοι οι πιο παλιοί δάσκαλοι να την 

δεχτούν). Από το 1994 και μετά, οι δάσκαλοι πλέον ήταν πολύ πιο εξοικειωμένοι με τις πρώτες αλλαγές 

που είχαν γίνει παλιότερα και οι οποίες επανα-προωθήθηκαν. » εκπ. 4 

 

Όμως τουλάχιστον, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα βέβαια με την εκπαιδευτικό 4, 

αφενός η έκδοση καινούργιων σχολικών εγχειριδίων το 2006, και αφετέρου η γενικότερη εκπαιδευτική 

πολιτική που ασκήθηκε από τότε δε βρήκε σύμφωνους πολλούς εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτικός 4, η 

οποία κάνει μεν επιλεκτική χρήση του σχολικού εγχειριδίου (όπως παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο), όμως δεν αποφεύγει τη χρήση του αφού είναι υποχρεωμένη, υπογραμμίζει τη γλωσσική 

δυσκολία των νέων εγχειριδίων, που θεωρεί και πολύ ταξικά και μη ενδεδειγμένα για παιδιά 

προερχόμενα από κατώτερα μορφωτικά στρώματα και με λιγότερες ευκαιρίες: 

«Από τον Σεπτέμβριο του 2006 όμως, που εκδόθηκαν καινούργια βιβλία για το δημοτικό σχολείο, 

αυτά έπεσαν ρηξικέλευθα στο κεφάλι των δασκάλων: επρόκειτο για βιβλία φοβερά ταξικά και πολύ 

δύσκολα, κατά την άποψη μου. Είναι τέτοιο το επίπεδο των βιβλίων, που αν το παιδί δεν προέρχεται 

από ένα ανεπτυγμένο πολιτισμικό περιβάλλον, και αν επίσης δεν έχει αρκετά υψηλό γλωσσικό 

επίπεδο, αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Για παράδειγμα, το παιδί ενός εργάτη ή μιας οικογένειας χωρίς 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, αφού το γλωσσικό του 

επίπεδο δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί. Παρομοίως, το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού, από 

γλωσσική άποψη δυσκολεύει ακόμη και μαθητές λυκείου. Αναφέρομαι πολύ στο θέμα της γλώσσας που 

χρησιμοποιούν πολλά από τα νέα αυτά βιβλία, διότι πρόκειται για γλώσσα αφαιρετική και 
συμπυκνωμένη, που μοιάζει να απευθύνεται σε φοιτητές μάλλον και όχι μαθητές. Προσωπικά, υπήρξα 

επιμορφώτρια στο βιβλίο των μαθηματικών σε συναδέλφους, και αποτελεί κοινή μας διαπίστωση, ότι το 

επίπεδο των νέων βιβλίων, δυσκολεύει την κατανόηση τους από μεγάλο μέρος των μαθητών, που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όταν είσαι υποχρεωμένος σαν εκπαιδευτικός να δουλέψεις με ένα 

βιβλίο, που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, τότε αναρωτιέσαι πως θα το δουλέψεις, δεδομένου μάλιστα 

πως τα νέα βιβλία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. » εκπ. 4 
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Επίσης, η εκπαιδευτικός 4 αναφέρει ότι κατά την άποψη πολλών εκπαιδευτικών δεν υπήρξε κατάλληλος 

σχεδιασμός ούτε παιδαγωγική συνέχεια στο Επίσημο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε, ενώ 

υπογραμμίζει παράλληλα την εξάρτηση βιωσιμότητας πολλών σχολικών προγραμμάτων (που 

συμπληρώνουν δηλαδή το Επίσημο Πρόγραμμα) ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι, επιδοτήσεων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση: 

«Είναι κοινός τόπος, πάντως, για πολλούς εκπαιδευτικούς, πως δεν υπήρξε κατάλληλος σχεδιασμός, 

ούτε και παιδαγωγική συνέχεια, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε από το 2006 και μετά. 

Μπήκαν πράγματα τυχάρπαστα στην εκπαίδευση, χωρίς μελέτη και χωρίς προηγουμένως να έχουν 

πειραματικά δουλευτεί με τα παιδιά, σε αντίθεση με προηγούμενα, που δουλεύονταν πρώτα 

δοκιμαστικά και κατόπιν υιοθετούνταν στο Επίσημο Πρόγραμμα. Επίσης αποτελεί κοινή διαπίστωση, 

πολλών εκπαιδευτικών, ότι πολλά προγράμματα εφαρμόστηκαν ευκαιριακά, σε πολλές περιπτώσεις, 
και ανάλογα μόνο, με αν υπήρχαν ή όχι, επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν υπήρχε 

επιδότηση λειτουργούσαν κάποια προγράμματα, ειδάλλως όχι, με αποτέλεσμα το σχολείο να μένει 

κυριολεκτικά μετέωρο. Για παράδειγμα, πολλές φορές δε γνωρίζαμε, αν τα τμήματα ένταξης θα 

λειτουργούσαν και την επόμενη χρονιά. Καθώς πολλοί καθηγητές δεν έχουν οργανική θέση και απλά 

επιλέγονται από μια λίστα, ανάλογα με τη δυνατότητα μισθοδοσίας από το ΕΣΠΑ (Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει συνοχή. Σε όλα πλέον, η 

πολιτική του σχολείου στηρίζεται στην ενδεχόμενη επιδότηση, αλλιώς ακυρώνονται πράγματα» εκπ. 

4 

 

Έτσι, πρόγραμμα δια-σχολικών ανταλλαγών στο οποίο συμμετείχε το σχολείο της εκπαιδευτικού 4 και 

αφορούσε την κοινή θεατρική παράσταση 6 σχολείων, παρά την επιτυχή του απήχηση δεν 

επιδοτήθηκε την επόμενη χρονιά, και κατά συνέπεια δεν συνεχίστηκε η αντίστοιχη δράση.  

«Πάντως, νιώσαμε ότι δεν δόθηκε και το απαραίτητο ενδιαφέρον σε όλη αυτή την προσπάθεια, από το 

Υπουργείο Παιδείας, ενώ την επόμενη χρονιά, σε αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας, σχετικά με 

δρώμενα και εκδηλώσεις με κρουστά σε ανοιχτούς χώρους, δεν εγκρίθηκε και δεν καταφέραμε τελικά 
να λάβουμε νέα επιχορήγηση. » εκπ 4 

 

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί πως οι περισσότερες καινοτόμες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών 

λαμβάνουν χώρα κατά την ευέλικτη ζώνη (βλ. υποσημείωση 4, στη Συνέντευξη με το Χαράλαμπο 

Μπαλτά) ή στο ολοήμερο σχολείο (βλ. υποσημείωση 2, στην ίδια συνέντευξη), χωρίς βέβαια αυτό να 

αποκλείει τη δυνατότητα εφαρμογή τους και κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Τι 

γίνεται όμως με τους θεσμούς αυτούς και κατά πόσον επιτρέπουν τελικά τις καινοτόμες δράσεις των 

εκπαιδευτικών; Ο εκπαιδευτικός 7 αναφέρεται στην θεσμική καθιέρωση του ολοήμερου σχολείου, και 

στα θέματα που απασχόλησαν τον κύκλο των εκπαιδευτικών, αρχής γενομένης με τη θέσπιση αυτή. 

Όμως θεωρεί ότι ο τρόπος δημιουργίας του Ολοήμερου, ουσιαστικά ενίσχυσε τις «πελατειακές σχέσεις» 

με τους γονείς, ενώ κάνει λόγο για «γελοιοποίηση του θεσμού του Ολοήμερου από το ίδιο το υπουργείο» 

και για μετατροπή του σχολείου σε «παρκινγκ των μαθητών»: 
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«Μετά το νόμο 2525/97, που διαδέχτηκε τον 1566/85, καθιερώνεται το ολοήμερο σχολείο. Από τότε 

ξεκινάει μια συζήτηση εντός του κύκλου των εκπαιδευτικών για το ολοήμερο σχολείο, για την 

πρόσληψη με ΑΣΕΠ ή όχι, για την ευέλικτη ζώνη, για τα αναλυτικά προγράμματα, τις καινοτόμες 

δράσεις, π.χ. γραφείο αγωγής υγείας, γραφείο πολιτιστικών θεμάτων και γραφείο περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Αυτά είναι μια σειρά από θέματα που τέθηκαν, με αποκορύφωμα την αποτίμηση των 

νέων βιβλίων του 2007. Το ζήτημα πλέον που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό θα μετακινήσουμε μια σειρά 

από ζητήματα στην οικογένεια, αλλά και σε ποιο βαθμό το σχολείο, ως δημόσιος θεσμός, θα 

τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο. Το ολοήμερο, με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, ενισχύει ένα είδος 

«πελατειακών σχέσεων» με τους γονείς. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε το κίνημα που 

δημιουργήθηκε μεταξύ 1990-97 για την ελευθεριακή παιδεία, η οποία δεδομένου ότι δε μπορεί να λάβει 

χώρα την ώρα του διδακτικού ωραρίου, λόγω της πίεσης του χρόνου, ώστε να ακολουθηθεί το επίσημο 

πρόγραμμα, μπορεί μόνο να υπάρξει σαν εναλλακτική επιλογή πολλών εκπαιδευτικών που 

εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις, με ομάδες παιδιών, μετά το πέρας των υποχρεωτικών ωρών. 

Πλέον, όμως τίθεται θέμα "γελοιοποίησης " του θεσμού του ολοήμερου σχολείου από το ίδιο το 

υπουργείο, αφού δημιουργήθηκαν πρακτικά ζητήματα που δυσχέραιναν την ομαλή λειτουργία του, 

ενώ τελικά το σχολείο μετατράπηκε σε "παρκινγκ μαθητών", δηλαδή σταμάτησε να απασχολεί το 

γνωστικό κομμάτι, αλλά και προβληματισμοί όπως η πρόνοια, η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων 

κλπ. » εκπ 7 

 

Αντίστοιχα και η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί πως ούτε η Ευέλικτη Ζώνη αξιοποιήθηκε και εφαρμόστηκε 

σωστά, με αποτέλεσμα να επιδράσει αρνητικά στο παιδαγωγικό κλίμα. Μάλιστα η ίδια επισημαίνει ότι 

η υπερ-εξειδίκευση που προωθήθηκε, με πληθώρα καθηγητών και ειδικοτήτων, τελικά «αφαίρεσε από 

το σχολείο τη δυνατότητα γόνιμης και δημιουργικής παρέμβασης αλλά και αλληλεπίδρασης με τα 

παιδιά», ενώ θέτει θέμα έλλειψης χρόνου για πραγματική δημιουργική εργασία, κάτι που τελικά 

επηρέασε την εφαρμογή των πρακτικών που ακολουθούσε: 

«Σε σχέση με την Ευέλικτη Ζώνη, που επιτρέπει σε πολλούς εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν 

καινοτομίες, θεωρώ ότι, αν και είναι μια πολύ καλή ιδέα, δεν αξιοποιείται σωστά. Για παράδειγμα σαν 

δασκάλα στην έκτη τάξη, δικαιούμαι, μόνο μία ώρα Ευέλικτης Ζώνης, ενώ θα έπρεπε να έχω 
τουλάχιστο τρεις. Που είναι η δημιουργικότητα μου; Που είναι η ελευθερία μου; Έχω την «ατυχία», 

να είμαι σε ένα Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου, που σημαίνει ότι διεκπεραιώνω τα διδακτικά μου 

αντικείμενα, και κατόπιν, μπαίνουν καθηγητές ειδικότητας. Εγώ έχω μόνο μία ώρα Ευέλικτης 

Ζώνης με τα παιδιά, για να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό. Άρα όλα αυτά που έκανα πριν, π.χ. . 

γραφή θεατρικού έργου, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, περιορίζονται στο ελάχιστο. Δεν θα 

έπρεπε να έχω περισσότερες ώρες Ευέλικτης Ζώνης, για να μπορώ να δουλέψω τα θέματα που 

αφορούν τα παιδιά; Ποτέ πλέον, δεν ζητείται η άποψη μας για τα ζητήματα αυτά. Με την υπερ-

εξειδίκευση, από το 2006 και μετά, στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, αφαιρέθηκε η δυνατότητα 

γόνιμης και δημιουργικής παρέμβασης, αλλά και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Έτσι βγήκε η 

δημιουργικότητα από το σχολείο. Για παράδειγμα, από το 2005, έχουμε να γράψουμε θεατρικό στην 

τάξη, διότι δεν υπάρχει χρόνος. Πλέον, κάνω ελάχιστα μόνο πράγματα με τα παιδιά στο διδακτικό χρόνο 
που μου αναλογεί, έξω από το επίσημο πρόγραμμα. Η Eυέλικτη Zώνη, τελικά, έτσι όπως εφαρμόστηκε, 

δεν βοηθά το παιδαγωγικό κλίμα, αφού υπάρχει μια πληθώρα καθηγητών και ειδικοτήτων π.χ. . 

τρεις διαφορετικοί εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, δύο άλλοι μουσικής κλπ. , με αποτέλεσμα, να μη 

μπορεί να γίνει σύλλογος διδασκόντων, και να μην υπάρχει πλέον κοινή πολιτική. Είναι δύσκολο να 

γίνουν προγράμματα όπως παλιά, και κυρίως ο δάσκαλος δεν έχει το χρόνο που είχε με τα παιδιά. …. 
Μάλιστα, με τον τρόπο, με τον οποίο εφαρμόστηκε η Ευέλικτη Ζώνη, έχουν κατακερματιστεί πάρα 

πολλά πράγματα… Με το ρυθμό δε, με τον οποίο, αλλάζουν οι καθηγητές, το σχολείο μοιάζει με 

«ανεμοστρόβιλο». εκπ. 4 

  

 Και η εκπαιδευτικός 3, όμως θέτει το θέμα χρόνου ως παράγοντα περιορισμού σε σχέση με τις τεχνικές 

που εφαρμόζει, ενώ κάνει λόγο και για έλλειψη αυτονομίας, και εκφράζει την επιθυμία της να δει πως 

εφαρμόζoνται συγκριτικά αρχές της συγκεκριμένη παιδαγωγικής σε ένα γαλλικό Σχολείο Freinet: 
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«Ωστόσο, οφείλω να δηλώσω πως θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι 

κάνω το ελάχιστο, από αυτά που έχω στο μυαλό μου και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ 

περιορισμένη. Αισθάνομαι, ότι δεν έχω αυτονομία, ότι γενικά έχω ένα πολύ μεγάλο περιορισμό. Είναι 

τόσο λίγος ο χρόνος, που μου αναλογεί για να κάνω όλα αυτά που δουλεύουμε με τα παιδιά, που 

νιώθω αυτόν τον περιορισμό. Άρα, αν και θεωρώ, πως τελικά περνάμε κατά κάποιο τρόπο, από την 

απλή παρατήρηση στον πειραματικό ψηλάφισμα, αυτό που τίθεται σαν ερώτημα, είναι πως 

αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του χρόνου στο ελληνικό σχολείο, ενώ θα ήθελα να δω στην ουσία πως 
γίνεται το πειραματικό ψηλάφισμα σε ένα γαλλικό Σχολείο Freinet. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 2 θέτει το θέμα της πίεσης της ύλης που δεν αφήνει χώρο για εναλλακτικές πρακτικές. 

Βέβαια αυτό δεν αφορά όλα τα μαθήματα, αλλά εκείνα για τα οποία οι μαθητές θα περάσουν από τελικές 

εξετάσεις: 

«Έχει πάρα πολλή σημασία ποιο μάθημα κάνεις και σε ποια τάξη διδάσκεις. Κάνω μάθημα και στις 3 

τάξεις του Λυκείου. Στην Α' διδάσκω Ιστορία που είναι ένα μάθημα που φέτος οι τελικές εξετάσεις θα 

γίνουν με την τράπεζα θεμάτων. Δηλαδή το 50% των ερωτήσεων θα μας δοθεί από το Υπουργείο. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι μας κυνηγάει η ύλη. Στη Β διδάσκω Δίκαιο, Αρχές Οικονομίας και Project 

με θέμα " Η έντεχνη ανθρώπινη σχέση και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι". Στην Γ διδάσκω 

Κοινωνιολογία ( Γενικής Παιδείας) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (πανελλαδικώς 

εξεταζόμενο). Μια σχετική ελευθερία έχω στα μαθήματα της Β Λυκείου και απόλυτη ελευθερία στην 

Κοινωνιολογία της Γ. Εκεί πραγματικά μπορώ να εφαρμόσω τεχνικές (πρακτικές) Freinet. » εκπ. 2 

 

Και η εκπαιδευτικός 4 συμφωνεί πως η πίεση της ύλης καθιστά πιο δύσκολη την εφαρμογή των 

παιδαγωγικών αρχών και πρακτικών της Παιδαγωγικής Freinet: 

«Στις ομάδες είναι πιο εφικτό αυτό, αλλά όταν χρειάζεται να κάνεις μετωπική διδασκαλία, γιατί απλά 

τρέχει η ύλη, είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις. Επίσης θεωρώ, ότι σε ένα σχολείο Freinet αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί, στο ελληνικό όμως παραδοσιακό σχολείο, υφίστανται πολλές δομικές λειτουργίες, 

που το καθιστούν λιγότερο επιτεύξιμο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σχολείο που δουλεύω, το οποίο δεν 

είναι σχολείο Freinet, και έχω να ακολουθήσω συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, μόνο κάποιες 

αρχές ή τεχνικές από την Παιδαγωγική Freinet, μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μπορώ να προσεγγίσω 

μερικούς βασικούς άξονες της παιδαγωγικής αυτής, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πετύχω πάντα αυτά 

που λέει ο Freinet. Δεν γίνεται ένα μόνο τμήμα να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χρειάζεται όλο 

το σχολείο να λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο. » εκπ. 4 

 

Για τη εκπαιδευτικό 3, η ύλη απλά ανακυκλώνεται στο ελληνικό σχολείο και για το λόγο αυτό θα ήθελε 

να δει ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλη χώρα: 

«Θέλω λοιπόν να δω, πως καταφέρνουν στα γαλλικά σχολεία Freinet να συνδυάσουν και γνώσεις και 

εμπειρία. Η ύλη στο ελληνικό σχολείο απλά ανακυκλώνεται στις διάφορες βαθμίδες π.χ. δημοτικό, 

γυμνάσιο, λύκειο. Το καλύτερο θα ήταν να γίνονται μία φορά αλλά με τρόπο που να συνδυάζει και 

γνώσεις και εμπειρία, ώστε η μάθηση να είναι μεν βιωματική, αλλά και η γνώση να μένει. Δεν μπορώ, 

πάντως, να δώσω απάντηση σε αυτό –ούτε και ο ρόλος μου είναι αυτός γι’αυτό θα ήθελα να δω και ένα 

άλλο εκπαιδευτικό σύστημα σε μια άλλη χώρα. » εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 4 αναφέρεται επιπλέον τόσο στο θέμα του απαιτητικού επιπέδου των βιβλίων, όσο και 

στο θέμα του μεγάλου αριθμού των μαθητών, που δεν ευνοούν τη δημιουργικότητα, ενώ θεωρεί το 

σημερινό πλαίσιο πιο καταπιεστικό, πιο πατερναλιστικό και πιο καθοδηγητικό: 
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«Παλαιότερα, δηλαδή πριν επιβληθούν τα καινούργια βιβλία, καθώς μάλιστα δούλευα και σε μια τάξη 

με 15 μαθητές, μπορούσα να δουλέψω με τρόπο που το παιδί να μην ενεργεί μηχανικά αλλά να 

σχετίζεται με ότι κάνει, όπως η δουλειά που κάναμε στη τάξη με τη συναισθηματική αγωγή και τη 

δημιουργική γραφή. Τώρα πλέον, που και τα βιβλία είναι πιο δύσκολα αλλά και απαιτητικά, ενώ τα 

παιδιά πολλές φορές υπερβαίνουν τα 25, οι συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να κάνω παρά το ένα 

πέμπτο από ότι έκανα, αφού δε μένει καθόλου χρόνος. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το πλαίσιο στο 

οποίο δουλεύουμε. Τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο είναι πιο καταπιεστικό, πιο περιοριστικό, πιο 
πατερναλιστικό, πιο καθοδηγητικό και στερεί τη δημιουργικότητα τόσο από τα παιδιά, όσο και από 

το δάσκαλο. » εκπ. 4 

 

Αντίστοιχα και η εκπαιδευτικός 5 θεωρεί πως ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός παιδιών, λειτουργεί 

ανασταλτικά ως προς την ποιότητα εργασίας: 

«Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική μπορεί να εφαρμοστεί σε τάξεις με περιορισμένο αριθμό 

μαθητών. Μπορεί κανείς να φανταστεί μια τάξη στην οποία δουλεύουν ταυτόχρονα πέντε ομάδες. Ποια 

ποιότητα δουλειάς μπορεί όμως να διασφαλίσει ένας εκπαιδευτικός που μόνος του δουλεύει 

ταυτόχρονα με δέκα ομάδες εργασίας;» εκπ. 5  

 

Η εκπαιδευτικός 1, επίσης είναι σύμφωνη, αφού ο μεγάλος αριθμός παιδιών προωθεί την «ανωνυμία» του 

μαθητή κάτι που υπονομεύει την αποδοχή της ετερότητας ενώ αποτελεί «τροχοπέδη» για τον 

εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκριθεί «στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή», 

ενισχύοντας «την προσωπικότητά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει»: 

«Βασική προϋπόθεση η διαπίστωση και η αποδοχή της Ετερότητας για την Εκπαιδευτική 

Διαδικασία. Μα βιώνοντας το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα εκ των έσω, διαπιστώνω πως όχι μόνο δεν 

αποδέχεται την ετερότητα του κάθε μαθητή, μα επιμένει να τους στιβάζει σε πολυπληθείς αίθουσες 
διδασκαλίας, όπου προωθείτε η «ανωνυμία» του μαθητή, εφόσον είναι αδύνατο να κατορθώσει ο 

Δάσκαλος να εστιάσει στην προσωπικότητα και στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κάθε μαθητή του. Χάνεται η επωνυμία του μαθητή και αντιμετωπίζεται ως ένας ανώνυμος μέσα στο 

πλήθος, χωρίς να διδάσκεται πώς να ενισχύσει την προσωπικότητά του και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει. »εκπ. 1 

 

Φαίνεται δηλαδή να καταστρατηγείται κατά κάποιο τρόπο το θέμα της αποδοχής της ετερότητας, στο 

οποίο συμβάλλουν θετικά οι εναλλακτικές τεχνικές και πρακτικές, όπως για παράδειγμα τα Σχέδια 

Εργασίας-PROJECT, αφού σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «κατά την επιλογή των θεµάτων θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται ανάλογα οι δυνατότητες των παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των παιδιών µε ιδιαίτερα εθνοτικά, πολιτισµικά, θρησκευτικά, 

γλωσσικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, ώστε να συµµετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασίa» 

(βλ. υποσημείωση 4 στη Συνέντευξη με τον Χαράλαμπο Μπαλτά). Η εκπαιδευτικός 3 θεωρεί σχετικά 

πως η έλλειψη χρόνου όπως και η συχνή αλλαγή σχολείων, δεν της επιτρέπουν να εξετάσει το βαθμό 

βελτίωσης και ενσωμάτωσης, για παράδειγμα των παιδιών μεταναστών, με βάση τις τεχνικές που 

εφαρμόζει:  

«Όταν δούλευα στο Λαύριο υπήρχε παιδί που ήταν Τουρκόφωνο και δεν το έκαναν πολύ παρέα τα άλλα 

παιδιά. Έδωσα πραγματικό αγώνα, ώστε να θέλει να συμμετέχει κι αυτό τελικά στις Τεχνικές με τις 
οποίες δουλεύω, και όπου εκφράζεται η δημιουργικότητα και η έκφραση των παιδιών. Θα πρέπει 

επίσης να σημειώσω για το Λαύριο, ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά μεταναστών που ζουν εκεί. Όταν 

δούλεψα με τα Μικρά Βιβλία, μαζί με τα παιδιά των μεταναστών στο Λαύριο, πρέπει να πω ότι δεν 

υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή στη ψυχολογία τους με βάση την τεχνική αυτή και ότι δεν 

ενσωματώθηκαν τελικά, όπως θα ήθελα. Όμως, στο ολοήμερο που βρίσκομαι φέτος στην Παιανία, 

παρόλο που δουλεύω με πολλά παιδιά μεταναστών δεν βλέπω τις ίδιες δυσκολίες και τα παιδιά αυτά 

είναι μια χαρά ενσωματωμένα. Βέβαια, πρέπει να σημειώσω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω πάντα αν μέσα 

από τις Τεχνικές που δουλεύουμε έχει αλλάξει κάτι θετικό όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους και δεν 

μπορώ πραγματικά να το κρίνω αυτό, διότι εγώ είμαι λίγο στο σχολείο, ενώ από την άλλη είμαι κάθε 

χρόνο σχεδόν και σε διαφορετικό σχολείο.  
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Επειδή, λοιπόν τα βλέπω λίγο αυτά τα παιδιά με τα οποία δουλεύω (μόνο 2 ώρες για κάθε τάξη την 

εβδομάδα ενώ δουλεύω και σε 3 διαφορετικά σχολεία κάθε χρονιά) δεν μπορώ να πω ότι έχω μια 

πλήρη εικόνα. Μπορεί να εφαρμόζω κάποιες από τις Τεχνικές Freinet αλλά δεν μπορώ να μιλήσω 

μακροπρόθεσμα, για το κατά πόσον οι Τεχνικές αυτές που δουλεύουμε, τα βοηθούν στην ενσωμάτωση 

τους, ούτε και έχω την πολυτέλεια του χρόνου που θα μου επιτρέψει να δω μια μεγάλη αλλαγή». εκπ. 

3 

 

Σχετικά μάλιστα με το θέμα αυτό η εκπαιδευτικός 4 υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει εκπαιδευτική 

πολιτική, και όλα έγκεινται τελικά στον αυτοσχεδιασμό και την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών. θα 

θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως σε σχέση με τα Γαλλικά Σχολεία Freinet που παρουσιάσαμε (βλ Κεφ. II) 

το ένα ανήκει σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕP), ενώ και το άλλο προτιμάται –ακριβώς 

λόγω της παιδαγωγικής οργάνωσης και μεθοδολογίας-και από μαθητικούς πληθυσμούς, με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και σε στάδιο κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

«Την περίοδο 1999-2000, ξεκίνησε μεγάλη εισροή αλλόφωνων μαθητών στα δημόσια σχολεία. 

Παρόλο, που ήδη είχαν ιδρυθεί κάποια Διαπολιτισμικά Σχολεία, κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα 
παιδιά αυτά, ούτε οι εκπαιδευτικοί τότε επιμορφωθήκαμε για αυτό. Μάλλον αυτοσχεδιάσαμε. …. 

Θεωρώ όμως πως δεν υπάρχει μία πολιτική και στρατηγική ενσωμάτωσης. Υπάρχουν βέβαια τα 

διαπολιτισμικά σχολεία, όμως τα παιδιά προτιμούν συνήθως το σχολείο της γειτονιάς. Ο δάσκαλος, 

πάντως, πρέπει πραγματικά να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με την περίσταση αλλά και να 

προσαρμόζει τις πρακτικές του πάντα στα πλαίσια μιας μαθητο-κεντρικής καθαρά διαδικασίας. »εκπ. 

4  

 

Αντίστοιχα η εκπαιδευτικός 3 αναφέρεται και στα Πειραματικά Σχολεία που υπάρχουν, όμως τονίζει την 

εισαγωγή μαθητών με διαγωνισμό, κάτι που ακυρώνει την ύπαρξη ανομοιογένειας μεταξύ των 

μαθητών σε μια τάξη, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή Εναλλακτικής (Διαφοροποιημένης) 

παιδαγωγικής κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet:  

«Θα ήθελα να αναφέρω ότι πέρυσι, είχα κάνει αίτηση να πάω σε ένα πειραματικό σχολείο. Τα 

πειραματικά σχολεία κάνουν εισαγωγή μαθητών με διαγωνισμό και μονάχα οι καλύτεροι μαθητές 

περνάνε. Σκέφτηκα, τελικά, ότι αυτό μάλλον δε θα μου ταίριαζε, γιατί μου αρέσει να υπάρχουν όλων 

των ειδών οι μαθητές και με τις ιδιαιτερότητες τους και με τις δυσκολίες τους. Πρέπει να υπάρχουν 

και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις. Δεν μπορεί μόνο να είναι οι καλύτεροι μαθητές σε μία τάξη. 

»εκπ. 3 

 

Η εκπαιδευτικός 3 δεν θέλει να είναι οι καλύτεροι μαθητές μόνο σε μία τάξη, αλλά «όλων των ειδών οι 

μαθητές». Αντίστοιχα, η εκπαιδευτικός 4 διαφωνεί με το διαχωρισμό σχολείων σε καλά και κακά, που θα 

επιφέρει η αρχική διάκριση των εκπαιδευτικών σε καλούς και κακούς, μέσω της επερχόμενης 

αξιολόγησης. Θεωρεί πως με την αξιολόγηση θα υπάρξει ποσόστωση και μη -λειτουργική 

κατηγοριοποίηση. Επίσης αντιτίθεται στο να μαθαίνουν οι μαθητές μόνο ότι θα ερωτηθούν στις τελικές 

εξετάσεις, κάτι που θα συμβεί με την αξιολόγηση, αφού η αποτελεσματικότητα των καθηγητών θα 

κρίνεται και με κριτήριο την επιτυχία των μαθητών σε αυτές, οπότε οι εκπαιδευτικοί θα αναγκάζονται να 

προσαρμόζουν ανάλογα την παρεχόμενη γνώση:  

«Το παιδαγωγικό κλίμα πλέον απειλείται, γιατί και με την αξιολόγηση θα υπάρχει ποσόστωση καλών 

και κακών εκπαιδευτικών, ενώ τα σχολεία θα χωριστούν σε καλά και κακά σχολεία. Η αξιολόγηση 

όταν δεν είναι ανα-τροφοδοτική, και απλά κατηγοριοποιεί, δεν μπορεί να είναι λειτουργική. Με τον 

τρόπο, που εφαρμόζεται, η μάθηση των μαθητών εξαρτάται μόνο από αυτό, το οποίο θα ερωτηθούν στις 
τελικές εξετάσεις, και όχι σε όλα αυτά που πρέπει να μάθουν. » εκπ. 4 
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Η εκπαιδευτικός 1, αναφερόμενη στον τίτλο του πιο γνωστού βιβλίου του Freinet του «Σχολείο του 

Λαού», επισημαίνει πως τελικά «ο μαθητο-κεντρικός τρόπος διδασκαλίας είναι ακόμη ουτοπική 

συνιστώσα στα σχολεία μας», και πως οι παιδαγωγικές σταθερές του Freinet «αποτελούν ανατροπή στα 

δεδομένα της Σύγχρονης Ελληνικής Εκπαίδευσης» ενώ θεωρεί πως η δημιουργία του φόβου από τα νέα 

δεδομένα που εισάγουν το ενδεχόμενο μιας αρνητικής αξιολόγησης και καθιστούν επισφαλή εφεξής τη 

θέση του εκπαιδευτικού, επηρεάζουν αρνητικά την προδιάθεση και την αφοσίωση του στο έργο, το 

οποίο προσφέρει:  

«Και μόνο ο τίτλος, ανατρέπει τα όσα έχουμε κατά νου όταν στην Ελλάδα του 2014, σε περίοδο 

μνημονίων, τρομοκρατίας και ανασφάλειας μιλάμε για την Παιδεία, την Εκπαίδευση και το Σχολείο. 

Ο μαθητοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας είναι ακόμη ουτοπική συνιστώσα στα σχολεία μας. Ο 

Freinet προσεγγίζει σε αρκετά σημεία το Μοντεσσοριανό μοντέλο και οι παιδαγωγικές του σταθερές 

αποτελούν ανατροπή στα δεδομένα της Σύγχρονης Ελληνικής Εκπαίδευσης. Το δυσάρεστο είναι, πως 

ο Εκπαιδευτικός του σύγχρονου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι εγκλωβισμένος με την 

τρομοκρατία της Αρνητικής Αξιολόγησης και δεν επιχειρεί να υιοθετήσει μοντέλα διδασκαλίας που 

αποκλίνουν από τα όσα προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η τρομοκρατία των απολύσεων 

συμπεριφέρεται καταναγκαστικά ακόμη και απέναντι στο δάσκαλο που είναι ερωτευμένος με το έργο 

που προσφέρει στο παιδί. Και το ερώτημα που μένει είναι: Δύναται αυτός ο τρομοκρατημένος με 

απόλυση δάσκαλος να διδάξει ελευθερία, δημοκρατία και συνεργατικότητα στο παιδί?»εκπ. 1 

 

H εκπαιδευτικός 1 θέτει το ερώτημα, κατά πόσον μπορεί τελικά ο εκπαιδευτικός με τα υφιστάμενα 

δεδομένα να συνεχίσει αλώβητος το έργο του. Αντίστοιχα και η εκπαιδευτικός 4 διερωτάται σχετικά με το 

θέμα της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού στο χώρο εργασίας του, δεδομένου ότι «δεν υπολογίζεται η 

άποψη του για καθαρά παιδαγωγικά θέματα», και μπαίνει σε μια τάξη «ταπεινωμένος και εξαθλιωμένος»:  

«Θα θέσω ένα ερώτημα: Όταν δεν βιώνεις σαν εκπαιδευτικός την αξιοπρέπεια στο χώρο εργασίας 

σου, πως μπορείς άραγε να διδάξεις με αξιοπρέπεια; Όταν σε 27 χρόνια δουλειάς δεν έχεις ποτέ 

ερωτηθεί, ποια είναι η γνώμη σου για τα σχολικά εγχειρίδια, ούτε νιώθεις ότι υπολογίζεται η άποψη 

σου για καθαρά παιδαγωγικά θέματα, τότε η έννοια της αξιοπρέπειας, απλά αναφέρεται κατ’ 

ευφημισμό. Όταν μπαίνεις σε μια τάξη ταπεινωμένος και εξαθλιωμένος, χρειάζεται μεγάλο ψυχικό 

σθένος και αυταπάρνηση, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο, στο 

εκπαιδευτικό σου έργο. » εκπ. 4 

 

Σε σχέση μάλιστα με την παιδαγωγική Freinet, θεωρεί πλέον πως αν και είναι πιο πολύ επίκαιρη από 

ποτέ, ωστόσο η εφαρμογή της καθίσταται όλο και πιο δύσκολη, λόγω των σημερινών συνθηκών στο 

Ελληνικό Δημόσιο σχολείο, που ευνοούν τον ανταγωνισμό και όχι τη συνεργασία και την ομαδικότητα, 

με βάση το τρίπτυχο τμήμα-τάξη-σχολείο. Θεωρεί επίσης πως οι πρακτικές που εφάρμοσε παλιότερα ήταν 

πιο κοντά στη δημιουργικότητα και το πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet, ενώ σήμερα επισημαίνει 

επιστροφή στο σχολαστικισμό και το κυνήγι των στόχων, λόγω της αξιολόγησης. Πιστεύει πως «το 

σχολείο χάνει πλέον τον κοινωνικό και παιδαγωγικό του ρόλο» ενώ παράλληλα «διαλύονται οι κοινωνικές 

δομές του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου»: 

«Αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε μια οποιαδήποτε σχέση της Δημόσιας Ελληνικής Εκπαίδευσης με 

το Freinet, θεωρώ πως είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, σήμερα, κι ας έχουν περάσει σχεδόν 

εκατό χρόνια από τις πρώτες δημοσιεύσεις του, όπου ήδη προέβλεπε την παρακμή και το θάνατο του 

σχολείου, ενώ θεωρούσε ότι το δωρεάν και υποχρεωτικό σχολείο κατέληγε πια σε αδιέξοδο. Για 

μένα, το σχολείο είναι πάνω από όλα ομαδικό, και αποτελούμενο από μικρότερες ομάδες ενταγμένες 

όλες στη συνολική ομάδα: τμήμα-τάξη-σχολείο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των επιμέρους 

ομάδων με το σύνολο. Το σχολείο, αντίθετα κατακερματίζεται, αφού σπέρνονται ανταγωνιστικά 

κίνητρα, και ενώ εγώ ήμουν από τους λίγους επηρεασμένη τόσο από το Freinet, όσο και από την 

Εναλλακτική Παιδαγωγική που έκαναν δημιουργικές εργασίες. Υπάρχουν συνάδελφοι πια, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν Προγράμματα Υγείας, ή Πολιτισμού, και το μόνο τους κίνητρο είναι να επιτύχουν 

υψηλή αξιολόγηση.  
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Βλέπουμε, να συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που πρέσβευε ο Freinet, δηλαδή έχουμε 

σχολαστικισμό, ενώ καλλιεργείται ξεκάθαρα το κυνήγι των στόχων. Δεν βλέπουμε ουσία στην 

εκπαίδευση σήμερα. Στη σημερινή κοινωνία, όπου υπάρχουν εντονότατα προβλήματα και θα έπρεπε να 

είμαστε δίπλα στα παιδιά, αυτό δε γίνεται ούτε φαίνεται να απασχολεί κανένα τελικά, ενώ το σχολείο 

έχει μετατραπεί σε χώρο εργασιακού ανταγωνισμού, ανασφάλειας και απειλής. Με τον τρόπο που 

λειτουργεί το σχολείο σήμερα, είμαστε εντελώς εκτός κλίματος σε σχέση με το Freinet. Θεωρώ τον 

εαυτό μου τυχερό, που δούλεψα τα προηγούμενα χρόνια με πολύ ελευθερία στο σχολείο, κάτι που δε 

βλέπω πια. Όσο προχωράμε προς το σήμερα, το σχολείο φαίνεται να χάνει τον κοινωνικό και 

παιδαγωγικό του ρόλο. Θεωρώ σαν δασκάλα στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μπόρεσα, μέσα από 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, να είμαι πιο κοντά στο όλο πνεύμα της Παιδαγωγικής Freinet, 

που είναι και το αντικείμενο της έρευνας αυτής, μόνο από το 1988 έως το 2006. Πλέον, μπορούμε να 

μιλήσουμε για πλήρη αποδόμηση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 

Σταδιακά διαλύονται οι κοινωνικές δομές του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου, αλλά και του τόπου 

μας, γενικότερα! » εκπ. 4 

 

Eπίσης, σε πρόσφατη επίσκεψη της με τα παιδιά σε εργασιακό χώρο εκτός σχολείου, διαπίστωσε πόσο 

σκληρές ήταν οι συνθήκες εργασίας και διαφωνεί με τη μεταφορά του πλαισίου αυτού στο χώρο της 

Εκπαίδευσης: 

«Τέλος, πρόσφατα, επισκεφτήκαμε με τα παιδιά, ένα εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων, και πρέπει 

να ομολογήσω, πως οι πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, (διάταξη ανά δύο μπροστά στα μηχανήματα, 
αντικατάσταση του ονόματος του εργαζόμενου από ένα απλό κωδικό αριθμό κλπ. ) μου έκαναν 

εντύπωση, αν και τα παιδιά δεν έκαναν κάποια νύξη. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι ο 

ρόλος της εκπαίδευσης, γι αυτό και δε συμφωνώ με τη μεταφορά του ίδιου πλαισίου στο σχολείο. » 

εκπ. 4 

 

Η εκπαιδευτικός 1, πολύ κοντά στο «επαναστατικό» πνεύμα του Freinet (βλ. Κεφ I, 1. 1, «Για ένα 

προλεταριακό σχολείο. Το τελευταίο στάδιο του καπιταλιστικού σχολείου») θεωρεί πως η Δημόσια 

Παιδεία, ακρωτηριάζεται λόγω των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν, ενώ 

αμφισβητεί αν το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, μπορεί να ευνοήσει «την Στήριξη και Υλοποίηση μιας 

Εκπαιδευτικής Διαδικασίας που δημιουργεί Δημοκρατικούς Ανθρώπους». Αναφέρει μάλιστα πως «έτσι 

διαπιστώνουμε γιατί απορρίπτονται εκπαιδευτικά μοντέλα όπως αυτό που προτείνει ο Freinet. » 

«Πλέον είναι το Όπλο με το οποίο οι Εξουσίες χαλιναγωγούν το Λαό. Οι κοινωνικοπολιτικές στιγμές 

που καταγράφει η σύγχρονη ιστορία ισορροπούν σε λεπτές κλωστές ενός κουκλοθεάτρου του κέρδους. 

Ποια η έννοια της Δημόσιας Παιδείας που μόνιμα ακρωτηριάζεται?. . . Ποιο το εκπαιδευτικό σύστημα 

που ενώ αυτοεπαινείται δημιουργεί εργασιακούς σκλάβους και παθητικούς αυριανούς πολίτες?. . . Η 

Δημόσια Εκπαίδευση, σήμερα είναι μία πληγή, είναι η πηγή που δημιουργεί ελεγχόμενα ποτάμια νέων 

πολιτών που ρέουν στις κοίτες της κερδοσκοπικής κοινωνίας των Ισχυρών. . . Θα διατυπώσω μόνο το 

ερώτημα που ήδη έχω θέσει πιο πάνω: Αντέχει η κοινωνία, με το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, την 

Στήριξη και Υλοποίηση μιας Εκπαιδευτικής Διαδικασίας που δημιουργεί Δημοκρατικούς 

Ανθρώπους?. . . . Όχι!. . . Η Παιδεία σήμερα χρησιμοποιείται ως μέσω χαλιναγώγησης των Λαών 

και δημιουργεί υπάκουους και δουλικούς εργασιακούς σκλάβους …. . Βέβαια, οφείλουμε να 
εντοπίσουμε πως ο εν λόγω Δημοκρατικός Πολίτης δεν μπορεί εύκολα να αποτελέσει πιόνι στα χέρια 

καπιταλιστικών συμφερόντων, οπότε κατανοούμε πως στη σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται άκρως 

επικίνδυνος. Και έτσι διαπιστώνουμε γιατί απορρίπτονται εκπαιδευτικά μοντέλα όπως αυτό που 

προτείνει ο Freinet. » εκπ. 1  

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι απορρίπτεται ένα τέτοιο μοντέλο 

εκπαίδευσης. Καταρχάς, θεωρεί πως η ίδια η σχολική αίθουσα αντιτίθεται στη φύση του παιδιού, ενώ η 

αποστήθιση (συνηθισμένη πρακτική ακόμη και σήμερα) αποτελεί σπατάλη ενέργειας:  
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«Η σχολική αίθουσα εκ των πραγμάτων πάει κόντρα στη φύση του παιδιού. Το παιδί έχει μέσα του 

το στοιχείο της ελευθερίας και αποδίδει καλύτερα σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στα στοιχεία 

που συνάδουν με την παιδικότητα. Ελευθερία, Φύση, Φως, Εργαλεία συναρμολόγησης παιχνιδιού, 

εργασίας και. . Ζωής. Και έτσι έρχεται αντιμέτωπο με την εκπαίδευση, μέσα από προσωπικές του 

εμπειρίες που χαράζουν ανεξίτηλα την κάθε διδαχή στη συνείδηση του μαθητή…. Όμως, τόσο 

σπατάλη ενέργειας στην αποστήθιση!. . . Τόσες γενιές μαθητών ακρωτηριασμένες… Η μνήμη 

καταπονείται τόσο, που μετά δεν μπορεί να συγκρατήσει, ή από αντίδραση αρνείται να συγκρατήσει, 

ακόμη και τα αναγκαία!!!!!. . . »εκπ. 1 

 

Επίσης, πιστεύει πως η απόκτηση κριτικού πνεύματος που αναπτύσσεται δια της ενεργητικής μάθησης, 

δεν είναι κάτι τελικά ουσιαστικά επιθυμητό στους κόλπους της παιδείας: 

«Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο στα χέρια του Ενεργού Ανθρώπου. Μα είναι ταυτόχρονα και το πιο 

επικίνδυνο και γι’ αυτό το κρατούν χωρίς σφαίρες οι Ειδικοί που ελέγχουν την Παιδεία. Το 

ενεργητικό σχολείο δημιουργεί ενεργούς πολίτες, δραστήριους ανθρώπους, με κριτικό πνεύμα, με 

συμμετοχικότητα στα δρώμενα της ζωής. Μα επανέρχομαι σε μία προηγούμενη τοποθέτησή μου. 

Αυτός ο Άνθρωπος είναι αποδεκτός και θεμιτός από τα σημερινά καπιταλιστικά καθεστώτα?. . . 

όχι!. Αυτός ο Ενεργός Πολίτης – Άνθρωπος ξέρει να διεκδικεί, να οργανώνει, να ΜΗΝ υποτάσσεται, 
να ΜΗΝ δέχεται διαταγές και άρα είναι Επικίνδυνος για την ισορροπία του υπάρχοντος πολιτικού 

σκηνικού στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Και δεν ξεχνούμε πως η Παιδεία είναι το όπλο με το 

οποίο οι Εξουσίες χαλιναγωγούν το Λαό…. » εκπ. 1 

 

Αντίστοιχα, πιστεύει πως το διαφορετικό σχολείο, δηλαδή η διαφοροποιημένη παιδαγωγική που 

δημιουργεί διαφορετικούς ανθρώπους δεν ευνοείται από τα σημερινά δεδομένα κοινωνικοπολιτικής 

δομής των κοινωνιών: 

«Πάλι σαν να λέμε Διαφορετική Ζωή. Αν κοιτάξουμε γύρω θα κατανοήσουμε το νόημα της φράσης. Και 

κατ’ επέκταση, θα φτάσουμε και στον Διαφορετικό Άνθρωπο, αυτόν τον τόσο επικίνδυνο για τα 

σημερινά δεδομένα κοινωνικοπολιτικής δομής των κοινωνιών. » εκπ. 1 

 

Τέλος, αναφερόμενη στη Σταθερά 2 του Freinet («το να είναι κάποιος πιο μεγάλος δε σημαίνει απαραίτητα 

ότι βρίσκεται και πιο πάνω από τους άλλους») πιστεύει πως η επικράτηση της ισχύος του ενήλικα έναντι 

του παιδιού είναι κάτι που προτάσσει εμμέσως η ίδια η κοινωνία:  

«Η αναπόφευκτη τάση ιεράρχησης του ισχυρού έναντι των αδυνάτων. Το κοινωνικοπολιτικό μοντέλο 

ζωής αντιτίθεται αυτής της σταθεράς του Freinet. Και πώς αλήθεια να διδάξεις κάτι ανάλογο στο παιδί, 

όταν η κοινωνία στα ιδιαίτερα μαθήματα που του διδάσκει του μαθαίνει το ανάποδο?. . . {και 
αφήνω την λέξη «μεγάλος» σε ελεύθερη μετάφραση}. »εκπ. 1 

 

Οι απαντήσεις της εκπαιδευτικού 1, πέρα από το γεγονός πως ενισχύουν την άποψη της ότι εκπαιδευτικά 

μοντέλα όπως του Freinet απορρίπτονται επί της ουσίας (μην ξεχνάμε πως η Παιδαγωγική Freinet 

θεωρήθηκε εξαρχής «επαναστατική»- βλ. ΚΕΦ. II, 2. 2), μας υπενθυμίζουν τη Σταθερά 29 του Freinet: 

«H αντιπαλότητα της παιδαγωγικής αντίδρασης, στοιχείο της κοινωνικής αλλά και πολιτικής αντίδρασης, 

είναι επίσης ένα δεδομένο (μια σταθερά), το οποίο θα πρέπει -αλίμονο!- να συνυπολογίσουμε, χωρίς να 

μπορούμε οι ίδιοι να το αποφύγουμε ή να το διορθώσουμε». H Παιδαγωγική Freinet εμπεριέχει την έννοια 

της εναντίωσης. Σύμφωνα με αυτό, η εκπαιδευτικός 4 θεωρεί το σχολείο «κοινωνικό δείκτη» και 

«μεγεθυντικό φακό της κοινωνίας», ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο εκπαιδευτικός «να έλθει σε ρήξη με 

παγιωμένες μη λειτουργικές καταστάσεις»: 

«Το σχολείο αποτελεί κοινωνικό δείκτη των προβλημάτων που έρχονται. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο 

μεγεθυντικός φακός της κοινωνίας. Ο δάσκαλος λοιπόν, δεν μπορεί να βγει αλώβητος, αν θέλει 

πραγματικά να κάνει τη δουλειά του. Οφείλει να θίξει τα κακώς κείμενα, και να έλθει ενδεχομένως, σε 
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ρήξη με παγιωμένες μη λειτουργικές καταστάσεις. »εκπ. 4 

 

Ο εκπαιδευτικός 7 εξάλλου, επισημαίνει ξεκάθαρα την αντιπαλότητα μεταξύ Διοίκησης και 

Παιδαγωγικής, και πιστεύει πως «δεν θα επιβιώσει καμιά θεωρία παιδαγωγική αν δεν εμπεριέχει 

συγκεκριμένη ανάλυση της διοίκησης», ενώ θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με 

ένα Νόμο αλλά και τη Διοίκηση, υπό την έννοια αυτού «που μπορεί συνέχεια να παρουσιάζεται στον 

εκπαιδευτικό ως εμπόδιο στη δράση του»: 

«Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για την ενάντια παιδαγωγική, (όπως αυτή που αναφέρει ο Freinet στη 

Σταθερά 29) υπό την έννοια, ότι κάθε μέρα η παιδαγωγική κοντράρεται με τη διοίκηση, και ότι σε 

βάθος χρόνου δεν θα επιβιώσει καμιά θεωρία παιδαγωγική αν δεν εμπεριέχει συγκεκριμένη ανάλυση 

της διοίκησης. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αρχές, ούτε στα πανεπιστήμια της χώρας που να συνδέουν 

την παιδαγωγική με τη διοίκηση μαζί. . Υπάρχει μια συνεχής πάλη των δασκάλων με ένα Νόμο, ένα 

ΦΕΚ. Όλοι οι Νόμοι είναι απαγορευτικοί όχι προτρεπτικοί. Για αυτό ο πιο σύννομος δάσκαλος είναι 

όποιος δεν κάνει καμία δράση. Επιπλέον, ένας διευθυντής επειδή ο Νόμος του δίνει κάθε δικαίωμα 
θεσμικά, μπορεί να επέμβει στο παιδαγωγικό έργο του δασκάλου χωρίς ορθολογική απάντηση. Ο 

Νόμος δεν αποτελεί πάντα βάση ορθολογισμού για εκείνον που παίρνει απόφαση και στην προκείμενη 

περίπτωση τον διευθυντή ενός σχολείου. Διοίκηση είναι αυτό που μπορεί συνέχεια να παρουσιάζεται 

στον εκπαιδευτικό ως εμπόδιο στη δράση του. » εκπ. 7  

 

Έτσι στη Δράση για τα Δικαιώματα του παιδιού που έλαβε χώρα στο σχολείο όπου εργάζεται ήλθε 

αντιμέτωπος με τη Διοίκηση, ενώ στο δημοσιευμένο κείμενο του (βλ Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δικαιώματα 

του Παιδιού: ασφάλεια, ελευθερία και χώρος σε μια διαρκή αναμέτρηση στο 35ο Δημοτικό Σχολείο 

Αθηνών) υπενθυμίζει ότι «η διοίκηση είναι αντίπαλη της παιδαγωγικής και είμαστε μονομερώς με την 

παιδαγωγική σ’ όλες τις εκδοχές, την κριτική, τη θεσμική και την αντί – οιδιπόδεια παιδαγωγική. » (βλ. 

υποσημειώσεις 6,7,8 στη Συνέντευξη με τον Χαράλαμπο Μπαλτά) 

«Όμως, όταν ήρθε η ώρα του συμμετοχικού σχεδιασμού και της βαφής της πόρτας από τα παιδιά, η 

διοίκηση θεώρησε πως αυτό πρέπει να λάβει χώρα εκτός διδακτικού ωραρίου, γιατί δεν υπάρχει 

προορισμός για τα παιδιά για να βγουν έξω από το σχολείο! Ο χρωματισμός της πόρτας έγινε εκτός 

διδακτικού ωραρίου, αλλά μόνο με το 1/10 των παιδιών. Αυτό το σχόλιο είναι αφιερωμένο στους 

κυβερνώντες, το υπουργείο παιδείας και τους πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστές που μας έμαθαν 

μονομερώς ότι η πολιτειότητα [citizenship] είναι για τους ενήλικες κι όχι για τα παιδιά κι όλη τη 

σχολική κοινότητα. Ο λόγος που γίνεται είναι να αναδειχθεί η αντίθεση που διαπερνά τη διοίκηση με 

την παιδαγωγική και το μέλλον που θα έχουμε με την αύξηση του ρόλου της διοίκησης στα σχολεία 

μας. Η διοίκηση είναι αντίπαλη της παιδαγωγικής και είμαστε μονομερώς με την παιδαγωγική σ’ 

όλες τις εκδοχές, την κριτική, τη θεσμική και την αντί – οιδιπόδεια παιδαγωγική. » εκπ. 7 

 

Η συγκεκριμένη δράση που έλαβε χώρα στο σχολείο του εκπαιδευτικού 7 ενέπλεκε τόσο τη 

δημιουργικότητα, από πλευράς των παιδιών, όσο και την τέχνη. Όμως, πολλές φορές γίνεται λόγος σε 

επίσημα επιστημονικά πορίσματα από φορείς που συνδέονται και με τις επίσημες αρχές (όπως το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων (στις οποίες συντελεί και η 

τέχνη π.χ. το δημιουργικό κείμενο καθώς και οι διερευνητικές εργασίες) στη μαθησιακή διαδικασία (βλ. 

υποσημείωση 4 στη Συνέντευξη με το Χαράλαμπ Μπαλτά). Στο σημείο αυτό φαίνεται να υπάρχει μια 

αντίφαση. Για παράδειγμα όσον αφορά την τέχνη, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό 2  

«Ολοένα και περισσότερο, τόσο από το Υπουργείο αλλά όσο και από τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει η 

τάση να εντάξουν την τέχνη μέσα στην μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές, σήμερα, σε όλες τις 

βαθμίδες, ζωγραφίζουν περισσότερο, γράφουν ποιήματα, τραγουδούν, φτιάχνουν ταινιούλες. 
Σίγουρα, δεν υποστηρίζω, ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο, αν σκεφτούμε ότι το Υπουργείο ήταν 

έτοιμο τον Σεπτέμβριο να αφαιρέσει το μάθημα των Καλλιτεχνικών από το Γυμνάσιο. Ευτυχώς, 

αναίρεσε αυτήν την απόφασή του, γιατί το συγκεκριμένο μάθημα ευχαριστεί ιδιαίτερα τα παιδιά και 

τους μαθαίνει πολλά. . » εκπ. 2 
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Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν τελικά όντως η Διοίκηση αντιτίθεται στις πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών, που ενεργοποιούν τη δράση των παιδιών. Η εκπαιδευτικός 4 εξηγεί ακριβώς την 

αντίφαση αυτή, η οποία συνίσταται στο γεγονός πως «ενώ η εποχή ευνοεί τη διεκπεραίωση, οι σύγχρονες 

όμως παιδαγωγικές θεωρίες, κάνουν συνέχεια λόγο για διερευνητική μάθηση». Δηλαδή σύμφωνα με την ίδια 

«υπάρχει μια ρήξη, μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας, και των πορισμάτων που συνάγονται από αυτή, με την 

παιδαγωγική στην πράξη στο σχολείο». Ο ρόλος της Διοίκησης δηλαδή λειτουργεί ανασταλτικά ως προς 

την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να πλάσει «ένα δημιουργικό άνθρωπο και ενεργό- πολίτη»: 

«Πλέον, μορφωμένος δεν είναι εκείνος που γνωρίζει, αλλά αυτός που έχει πρόσβαση στις πηγές. 

…Για αυτό το λόγο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διερευνητική μάθηση, που είναι και 

σύγχρονη τάση. Ναι μεν πρακτικά, η εποχή ευνοεί τη διεκπεραίωση, οι σύγχρονες όμως 
παιδαγωγικές θεωρίες, κάνουν συνέχεια λόγο για διερευνητική μάθηση. Εδώ υπάρχει μια ρήξη, 

μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας, και των πορισμάτων που συνάγονται από αυτή, με την 

παιδαγωγική στην πράξη στο σχολείο. Τι εννοώ; Ενώ δηλαδή, η Σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη, 

μας παρέχει τα εφόδια για ένα δημιουργικό άνθρωπο και ενεργό πολίτη, έρχεται το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, και η στοχοθεσία, που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, και αναγάγει την παιδαγωγική 

εργασία, τελικά, σε καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία. » εκπ 4 

 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό 7, πρέπει να ανέβει η παιδαγωγική για να αποκτήσει κύρος και να μπορεί 

συνομιλεί με τη διοίκηση. Επίσης αναφέρεται στη λύση που προτάθηκε στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή το 

home schooling, ενώ τονίζει την αντικοινωνικότητα της σημερινής κατάστασης. Η Παιδαγωγική 

Freinet όμως είναι κατεξοχήν μια παιδαγωγική της επικοινωνίας: 

«Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε την παιδαγωγική για να αποκτήσει κύρος και να 

μπορεί συνομιλεί με τη διοίκηση. Πάντως, την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αδυνατεί να 

λύσει η παιδαγωγική στο χώρο του σχολείου, η Δυτική Ευρώπη το έλυσε με το home schooling που 

προτάθηκε σαν λύση, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που προέκυπταν. Θα ήθελα να 

κλείσω με την αντικοινωνικότητα της σημερινής κατάστασης που προωθεί το αντίθετο της 

κοινωνικοποίησης, όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους γονείς, τους δασκάλους, αφού κανείς πλέον 

δε μιλά με κανένα. Εμείς προσπαθούμε για το ακριβώς αντίθετο. » εκπ. 7 

 

Θα κλείσουμε την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση 

εργασίας με τη Σταθερά 30 του Freinet: Υπάρχει επίσης μία σταθερά που δικαιολογεί όλους τους 

πειραματισμούς μας (ψηλαφισμούς) και επικυρώνει τη δράση μας : είναι η αισιόδοξη ελπίδα στη ζωή, και την 

απάντηση της εκπαιδευτικού 4 σχετικά με αυτή: 

«Χωρίς ελπίδα δεν προχωράμε. Το παιδί επειδή είναι φορέας του μέλλοντος, είναι από μόνο του μια 

αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας, και αυτό ανατροφοδοτεί τη διάθεση σου για δουλειά. » εκπ. 4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Ο ρόλος της Διοίκησης δεν είναι αρωγός ως προς την εναλλακτική παιδαγωγική κατά το πρότυπο 

της Παιδαγωγικής Freinet, που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί. Η πίεση της ύλης, ο περιορισμός του 

χρόνου, η απαιτητικότητα των σχολικών εγχειριδίων, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των μαθητών 

στην τάξη, η τάση κατηγοριοποίησης των μαθητών σε καλούς και κακούς, η ύπαρξη τελικών 

εξετάσεων σε κάποιες τάξεις του σχολείου, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με την 

ποσόστωση σε καλούς και κακούς και συνέπεια την επισφάλεια της θέσης τους, η έλλειψη 

αξιοπρέπειας του ρόλου του εκπαιδευτικού, η εξάρτηση των σχολικών προγραμμάτων από τις 
Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, οι θεσμικές ελλείψεις σε συνδυασμό με τη μη σωστή αξιοποίηση καινοτόμων 

θεσμών και την έλλειψη σταθερότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο αποτρεπτικός ρόλος των 
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διευθυντών σε κάποιες σχολικές μονάδες, αλλά και των Νόμων όπως και των Διαταγμάτων (ΦΕΚ), 

λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη δράση των εκπαιδευτικών και πολλές φορές κωλύουν το 

έργο τους. Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός πως σημαντική επιρροή ασκούν 

επίσης και οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές δομές.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Θα θυμηθούμε στο σημείο αυτό την δεύτερη υπόθεση εργασίας μας:  

Η Εναλλακτική Παιδαγωγική που εφαρμόζεται κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, 
στηρίζεται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, και έχει αρωγό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό το γενικότερο πλαίσιο του Σχολείου.  
 

Σχετικά με τη λέξη πρωτοβουλία, στην οποία δεν επιμείναμε, θεωρούμε πως αυτή αποδεικνύεται εκ των 

πραγμάτων, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Σε σχέση με τη μεταβλητή αρωγό γίνεται φανερό 

ότι το γενικότερο πλαίσιο δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Από τη μια ο ρόλος των 

γονέων συχνά μπορεί να είναι και συνεργατικός ως προς το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ ο ρόλος της 

Διοίκησης λειτουργεί ως επί το πλείστον περιοριστικά. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ο όρος 

Διοίκηση δεν αναφέρεται μόνο σε μια κεντρική μορφή εξουσίας, αλλά σε οποιαδήποτε απόφαση ή 

οδηγία επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.  

Τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί το «αντιφατικό» γεγονός ότι ενώ τα Σύγχρονα Πορίσματα της Επιστήμης 

προωθούν μια μάθηση προς τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή, ωστόσο οι Επίσημες 

Αρχές αναγάγουν τη μαθησιακή εργασία σε καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία. Χρειάζεται λοιπόν, 

σύμφωνα πάντα με τους εκπαιδευτικούς, να υπάρξει συνομιλία της παιδαγωγικής με τη διοίκηση, ώστε 

να καταστεί αρωγός στις καινοτόμες δράσεις και όχι ανασταλτικός παράγοντας τελικά, ενώ σύμφωνα 

με πρόταση εκπαιδευτικού θα ήταν θεμιτό να υπάρξουν αρχές από τα πανεπιστήμια της χώρας που να 

συνδέουν την παιδαγωγική με τη διοίκηση.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  

Με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα και την ανάλυση τους, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η 

δεύτερη υπόθεση εργασίας δεν επαληθεύεται. Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος των γονέων πολλές 

φορές είναι συνεργατικός ως προς τη δράση και το έργο των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν 

Εναλλακτική Παιδαγωγική, κατά το πρότυπο της Παιδαγωγικής Freinet, ωστόσο μπορούμε να 

θεωρήσουμε με βάση βέβαια, τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, πως υπερισχύει, ο συχνά 

ανασταλτικός ρόλος της Διοίκησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται καινοτόμες δράσεις στο 

Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, αλλά ότι αυτές στηρίζονται κυρίως στην πρωτοβουλία και την 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Συμπεραίνουμε λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πως ο 

γενικότερος ρόλος του πλαισίου ως προς τις καινοτόμες αυτές δράσεις των εκπαιδευτικών, δε 

λειτουργεί ως επί το πλείστον ενισχυτικά, αλλά ενίοτε και ανασταλτικά. Τέλος, με βάση πάντα τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να σημειωθεί η αντίφαση μεταξύ των Σύγχρονων 

Πορισμάτων της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των Πρακτικών των Επίσημων Αρχών.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας την έρευνα μας αλλά και τη διπλωματική εργασία σχετικά με την «Παιδαγωγική του 

Célestin Freinet και τη διάδοση της στην Ελλάδα», θα θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά στην άτυπη 

ομάδα Freinet, «Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο- Πειραματικοί Ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της 

Κοινότητας», η οποία συνεχίζει το έργο της διάδοσης της Παιδαγωγικής Freinet, τόσο με την προβολή 

της ομώνυμης ταινίας «Σκασιαρχείο», από το 2010 με αρχική πρωτοβουλία του Νεανικού Πλάνου, 

(συνεργάτης του οποίου είναι ο κύριος Νίκος Θεοδοσίου, ενεργό μέλος της ομάδας) σε σχολεία και σε 

γειτονιές της Αθήνας, όσο και με τις επίσημες Ημερίδες Επιμόρφωσης σχετικά με την παιδαγωγική 

αυτή και τις τεχνικές ή πρακτικές που χρησιμοποιεί, και που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς. 

Έτσι τον Ιούνιο αλλά και το Σεπτέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα δύο Ημερίδες 

Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς στο Γαλλικό Ινστιτούτο της ομάδας, ως μέρος του προγράμματος 

Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, που οργανώθηκαν από το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίες βρήκαν μεγάλη απήχηση στον κύκλο των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έγιναν και δύο επίσημες προβολές της ταινίας 

«Σκασιαρχείο», που συνοδεύτηκαν με ομιλίες, παρουσιάσεις των μελών της ομάδας αλλά και 

συζητήσεις με παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

παιδαγωγική αυτή.  

Θα πρέπει τέλος, να αναφερθεί και η εκδήλωση που είχε προηγηθεί και διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο, στις 23 και 24 

Μαϊου 2013. Για την τεχνική των Μικρών Βιβλίων, μίλησε η Σοφία Λάχλου, για τις Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στη Γαλλία και την Eφαρμογή των ιδεών του Freinet η 

Δέσποινα Καρακατσάνη, για την Πρόσληψη του έργου του Freinet στην Ελλάδα ο Χαράλαμπος 

Μπαλτάς και την Eισαγωγή του Kινηματογράφου στην Eκπαίδευση ο Νίκος Θεοδοσίουυ. (βλ. 

παραρτήματα, Μπαλτάς, Χαράλαμπος. (2014) Η πρόσληψη του Célestin Freinet και της Θεσμικής 

Παιδαγωγικής στην Ελλάδα: ζητήματα παιδαγωγικών ιδεών και εφαρμογών στην εκπαιδευτική πράξη. 

Επικείμενη έκδοση της ομάδας. ) Η εκπαιδευτικός Σοφία Λάχλου στα πλαίσια της έρευνας μας, αναφέρει 

σχετικά με την πορεία της ομάδας: έχω επαφή με μέλη του ΙCΕΜ (Συνεταιριστικό Ινστιτούτο Μοντέρνου 

Σχολείου) από τη Γαλλία, όπως και από τη Βουλγαρία γιατί θέλουν να βοηθήσουν ώστε να ενισχυθεί η 

Oμάδα Freinet στην Ελλάδα, και τους ενημερώνω για τις εκδηλώσεις που κάνουμε.  

Εκφράζοντας τον σεβασμό μας στο έργο του Γάλλου παιδαγωγού Célestin Fteinet, το οποίο 

προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με αντικειμενικότητα και επιστημονική ευσυνειδησία, παρουσιάζοντας 

παράλληλα τη διάρκεια, αλλά και την εξέλιξη του σήμερα, και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στην 

«Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο- Πειραματικοί Ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας» για 

τη συνδρομή τους στη διεξαγωγή της έρευνα μας, ευχόμαστε με τη διπλωματική αυτή εργασία να 

συμβάλλαμε λίγο περισσότερο στη Διάδοση της Παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα, μιας παιδαγωγικής 

που θεωρούμε τελικά περισσότερο επίκαιρη από ποτέ! 

  Ερευνητής: Φωτεινός Ιωάννης 

   Επόπτης Καθηγητής: Καμαρούδης Σταύρος 
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ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Για το Χρονολόγιο της ζωής του Célestin Freinet, αλλά και για άρθρα σχετικά με τη ζωή και το 

έργο του : http://www.amisdefreinet.org/ 

1) http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-

3.html 

(Célestin enfant, Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps, Michel Barré) 

2) (Cinq années de pension loin du village, Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps, 

Michel Barré) 

http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-

011.html,  

3) http://www.amisdefreinet.org/archives/barbusse/barbusse-henri.html, (Henri 

Barbusse) 

4) (Première confrontation avec la guerre, Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps, 

Michel Barré) 

http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-011-

013.html 

5) http://www.amisdefreinet.org/blessure/index.htm,( Freinet n'a pas été gazé et n'a 

pas été blessé à Verdun. Freinet a été blessé le 23 octobre 1917 d'une balle au poumon 

droit 

au lieu-dit le moulin de Laffaux dans le bois des Gobineaux au Chemin des Dames, par 

Hervé Moullé) 

6) (Juillet 1925 Freinet participe à un voyage en URSS - rencontre avec Kroupskaïa) 
http://www.amisdefreinet.org/biographie/KroupskaiaNadejda.html 

7) (Mes impressions de pédagogie en Russie soviétique. Une méthode de travail : la base 

sociale des complexes en Russie. École Émancipée n°37) 
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19260613-1.html 

8) (FREINET, C. (12 avril 1931) Un congrès aristocratique, La nouvelle éducation,École 

Émancipée n°28)   

http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310412.html 

9) http://www.amisdefreinet.org/cinematheque/index.htm, 

http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-

fondation.html, (Cinémathèque coopérative de l'enseignement laïc/Fondation de la 

société) 

10) (L’exposition pédagogique de Liège, L’École Émancipée n° 30, 27 avril 1930, C. 

FREINET,) 

http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19300427.html 

11) http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19280930.html, 

(CLASSEMENT DES DOCUMENTS SCOLAIRES – Fichiers – Relieurs, École Émancipée n°1 

30 septembre 1928, Célestin Freinet) 

12) http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310503.html, (Vers la 

standardisation des documents scolaires (voir E.E. n°30 du 26 avril 1931), Vie 

pédagogique – 3 mai 1931, Célestin FREINET) 

13) http://www.amisdefreinet.org/bulletin/016/016p03.html, (Extraits d’Enfantines n° 

86  

« Petit réfugié d’Espagne ») 

14) http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19330107.html,  

http://www.amisdefreinet.org/
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-3.html
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-005-010-3.html
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-011.html
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-010-011.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/barbusse/barbusse-henri.html
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-011-013.html
http://www.amisdefreinet.org/publication/barre/freineteducateur/1-011-013.html
http://www.amisdefreinet.org/blessure/index.htm
http://www.amisdefreinet.org/biographie/KroupskaiaNadejda.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19260613-1.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310412.html
http://www.amisdefreinet.org/cinematheque/index.htm
http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-fondation.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/cinematheque/19271027-fondation.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19300427.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19280930.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/ecoleemancipee/19310503.html
http://www.amisdefreinet.org/bulletin/016/016p03.html
http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19330107.html


305 
 

(L’assaut contre l’instituteur Freinet est dirigé contre l’école laïque et contre la 

pédagogie neuve,L’incident de Saint-Paul : une coalition de la Bêtise et de la Réaction, 

Monde, n° 240 du 7 janvier 1933, page 5) 

15) http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19340622.html, (Les problèmes 

du temps présent, Si la guerre éclatait...,Monde n° 304 du 22 juin 1934, page 7, Réponse 

de C. Freinet) 

16) (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne Pédagogie Freinet), 

http://www.amisdefreinet.org/icem/index.htm 

17) (le film "L'École Buissonnière"),  

http://www.amisdefreinet.org/cinema/ecolebuissonniere.html 

18) http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/29028, (Internationale des 

Travailleurs de l'Enseignement : journées pédagogiques de Leipzig 1928, La discipline 

parmi les écoliers : C.Freinet) 

19) http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-6/dpe-6.htm, (Dossier pédagogique 

de l’Ecole Moderne n°6, Supplément au numéro 4 du 15 octobre 1964, BANDES 

ENSEIGNANTES ET PROGRAMMATION, C.FREINET) 

 

Επίσης πληροφορίες σχετικά με το Σχολείο Freinet στη Vence: 

http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/

ecole.htm 

Για τη μετάφραση των 30 Σταθερών του C.FREINET στηριχτήκαμε μεταξύ άλλων και στη 

μετάφραση του κυρίου Νίκου Ράπτη στο διαδικτυακό τόπο   

http://www.aegean.gr/ee/studies_enved_2_text.htm 

Σχετικά με τις Επίσημες Οδηγίες του 1923 του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας:  

http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes_1923.pdf, 

Για το βιογραφικό του κυρίου Νίκου Θεοδοσίου: http://theodosiou.wordpress.com 

Για την ταινία «Τιμή και κέρδος, η πατάτα» (Prix et profit, la pomme de terre) του Yves 

Allegret (1932): https://www.youtube.com/watch?v=jFYF3x6PU1c 

Για την ταινία «Σκασιαρχείο» (L’école Buissonière)  του J-P. Chanois (1949): 

https://www.youtube.com/watch?v=PhXA9Hg18lU 

Για την ταινία «Célestin Freinet, le maître qui laissait réver les enfants» του Daniel Losset 

(2006): https://www.youtube.com/watch?v=2QLX32LXpJU 

Για την ταινία «Ο ψύλλος», του Δημήτρη Σπύρου (1990): 

http://cinedraseis.wordpress.com/tainies/ο-ψύλλος/, 

http://www.biblionet.gr/book/98531 

https://www.youtube.com/watch?v=mw0TYUL28YI, 

Για την ταινία που αναφέρει η κυρία Λάχλου, Νικόστρατος: ένα ξεχωριστό καλοκαίρι, 

(Nicostratos Le Pélican)  του  Olivier Horlait (2011): 
https://www.youtube.com/watch?v=aKCkmGu6GlQ 

Για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που αναφέρει η κυρία Λάχλου, σχετικά με τη Σχολική 

Αλληλογραφία:  

http://www.amisdefreinet.org/archives/monde/19340622.html
http://www.amisdefreinet.org/icem/index.htm
http://www.amisdefreinet.org/cinema/ecolebuissonniere.html
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/29028
http://www.icem-freinet.fr/archives/dpe/dpe-6/dpe-6.htm
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/ecole.htm
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_label/notices/06/vence/ecole_freinet/ecole.htm
http://www.aegean.gr/ee/studies_enved_2_text.htm
http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes_1923.pdf
http://theodosiou.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jFYF3x6PU1c
https://www.youtube.com/watch?v=PhXA9Hg18lU
https://www.youtube.com/watch?v=2QLX32LXpJU
http://cinedraseis.wordpress.com/tainies/ο-ψύλλος/
http://www.biblionet.gr/book/98531
https://www.youtube.com/watch?v=mw0TYUL28YI
https://www.youtube.com/watch?v=aKCkmGu6GlQ
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Virtual e-Class Community https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home, 

https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home/2o-demotiko-scholeio-

lauriou--ecole-racari-racari-dambovita 

E-twinning: http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 

Erasmus plus: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm 

Για τα άρθρο του κυρίου Μπαλτά:  

«Δικαιώματα του Παιδιού: ασφάλεια, ελευθερία και χώρος σε μια διαρκή αναμέτρηση 

στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών»: http://antmep.com/index.php/menu-

types/item/130-baltas 

«Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το παράδειγμα του σχολικού 

εντύπου Οι φιλίες των παιδιών»: http://antmep.com/index.php/modules-

menu/item/103-filies 

Σχετικά με την παρουσίαση της ομάδας  «Παιδαγωγική Ομάδα “Το Σκασιαρχείο”-

Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», το κείμενο παρουσίασης του 

κυρίου  Μπαλτά: http://skasiarxeio.wordpress.com/about/ 

Σχετικά με το Νόμο για τα Ολοήμερα Σχολεία: 

http://www.dakepe.gr/LH2Uploads/ItemsContent/10/2525.pdf 

Όσον αφορά το άρθρο σχετικά με την Ευέλικτη Ζώνη  του Σταμάτη. Ν. Αλαχιώτη: Για ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, 

http://www.pischools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita.pdf 

Για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την Παιδαγωγική Freinet, παραπέμπουμε στο 

διαδικτυακό τόπο http://synergatiki-mathisi.blogspot.gr/p/blog-page_11.html 

του Πιλοτικού Προγράμματος: "ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ" 

Επιστημονικός Σύμβουλος: Φοίβος Ζαφειρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας 

ΑΠΘ, Υπεύθυνη: Μίκα Χαρίτου-Φατούρου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, ΑΠΘ,                                               
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