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Πρόλογος 
 
 
      Ξεκινώντας τη συγγραφή της παρούσας εργασίας δε θα μπορούσε να παραλειφθεί 

η παράθεση ευχαριστιών στους ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί αρωγοί, 

υποστηρικτές και βοηθοί στην πορεία εξέλιξης της. 

      Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται καταρχήν προς τον επιβλέποντα καθηγητή 

μου, κ. Χρήστο Τουρτούρα, ο οποίος και υπήρξε ο πιο σημαντικός εμπνευστής, 

καθοδηγητής και υποστηρικτής της όλης δημιουργικής διαδρομής προς την επιτέλεση 

της εργασίας. Ακόμη, εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες προς τα μέλη της 

παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο», που ήταν τόσο ανοιχτοί, εγκάρδιοι και 

πρόθυμοι να βοηθήσουν στην υλοποίηση της έρευνας αλλά και στην επίλυση 

οποιονδήποτε αποριών ή προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας. Επίσης, να ευχαριστήσω την τριμελή επιτροπή (κ. Δημήτρη 

Ζάχο & κ. Τάσο Λιάμπα) για τη δεκτικότητα συμμετοχής να ασχοληθούν με το παρόν 

ερευνητικό έργο. Τέλος, εγκάρδιες και βαθιές ευχαριστίες εκφράζω προς την 

οικογένειά μου, σημαντικός και υποστηρικτικός σταθμός σε όλη την παρακάτω 

ερευνητική διαδρομή.  
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Περίληψη 
 
   Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η μελέτη του τρόπου πρόσληψης της 

Παιδαγωγικής του Célestin Freinet στην Ελλάδα μέσα από την εξέταση των απόψεων 

και ιδεών εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντριών. Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

συνεχίζει να εφαρμόζει παραδοσιακές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, κατά 

κύριο λόγο μετωπικές με κέντρο τους το δάσκαλο. Γι’ αυτό, λοιπόν, στο παρόν 

ερευνητικό έργο εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και διδασκαλίας στο 

κέντρο των οποίων αποκαθίσταται πλέον το παιδί, οι ανάγκες, τα βιώματα και η 

ψυχοσύνθεσή του. Επομένως, αποτελεί η συγκεκριμένη εργασία μια προσπάθεια 

αναζωπύρωσης ενός διαλόγου από παλιά αρχινημένου, που ωστόσο, δεν μπόρεσε να 

τελεσφορήσει στη χώρα μας ιδιαίτερα. Στην παραπάνω κατεύθυνση κινείται η 

Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο», τα μέλη της οποίας προσπαθούν να κάνουν 

πράξη διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας, βασισμένες 

στις παιδαγωγικές τεχνικές του Célestin Freinet. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, 

επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ομάδα και προσπαθεί να ανιχνεύσει τον τρόπο με 

τον οποίο προσλαμβάνεται η παιδαγωγική του Freinet από τους εκπαιδευτικούς και 

μετουσιώνεται σε πράξη, αλλά και το πώς γίνεται αντιληπτή μετέπειτα από τις 

διευθύντριες και τους γονείς των παιδιών στις τάξεις των οποίων εφαρμόζονται όλες 

οι παραπάνω εναλλακτικές τεχνικές. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει πέντε 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα «Σκασιαρχείο» και προσπαθούν 

να εφαρμόσουν τις τεχνικές του Freinet, έξι γονείς, τα παιδιά των οποίων βρίσκονται 

στις τάξεις των παραπάνω εκπαιδευτικών και δύο διευθύντριες στα σχολεία όπου 

εφαρμόζονται στοιχεία της παιδαγωγικής του Freinet. Η έρευνα βασίζεται σε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που πάρθηκαν από διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά 

και από ένα χωριό της Κρήτης. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η χρήση ενός ακόμη 

ερευνητικού εργαλείου, της συμμετοχικής παρατήρησης, στην τάξη ενός δημοτικού 

σχολείου στα Εξάρχεια, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο απαιτούμενος βαθμός 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος, να σημειωθεί πως 

ακολουθήθηκε η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. 
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Abstract 
 

   The purpose of this research is to investigate the way in which Célestin Freinet's 

pedagogical system has been perceived in Greece, by examining the views and ideas 

of teachers, parents and school directors. In modern Greek school traditional teaching 

techniques and methods are still being applied and are mainly teacher-centered, also 

renowned as frontal. This is why, in this research project, alternative ways of learning 

and teaching are being examined, at the center of which the child, its needs, 

experiences and psychosynthesis are now being restored. Therefore, the present thesis 

comprises an effort to revive a dialogue, already initiated in the past, which, however, 

has not yet been particularly effective in our country. “Skasiarxeio”, a team formed by 

Greek pedagogists who try to make various alternative approaches to learning and 

teaching based on the pedagogical techniques of Célestin Freinet, moves in the above 

direction. The present research, therefore, focuses on this particular group and 

attempts to detect the way in which these educators engage with Freinet's pedagogical 

ideas and put them into practice, as well as the way Freinet’s pedagogy is being 

perceived by the school directors and the parents, whose children are being taught 

with all the above alternative techniques. The sample of the survey includes five 

teachers, members of the team "Skasiarxeio" who are trying to implement Freinet's 

techniques, six parents, whose children are students of the forementioned teachers and 

two directors of schools where elements of Freinet's pedagogy are being applied. The 

research is based on semi-structured interviews taken from subjects coming from 

different regions of Athens and from a Cretan village. An additional research tool that 

has been used is participatory observation in a classroom at a primary school in 

Exarchia (Athens), in order to guarantee the required degree of validity and credibility 

of the research process. It is noteworthy that a qualitative analysis of the survey data 

has been used. 
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«Όταν μας ρωτούν: ποια είναι η γραμμή του κινήματός σας;   

   Θα έπρεπε μάλλον να απαντάμε: Είμαστε το κίνημα που μετακινεί τις γραμμές. 

Χωρίς καμιά επιθυμία για τις γραμμές των μαχών, τις γραμμές των συνόρων  

και τις ευθυγραμμίσεις, αλλά με μια αναμφίβολη τρυφερότητα για τις γραμμές 

του ορίζοντα, τις τυπογραφικές γραμμές και τις γραμμές της ομορφιάς» 

 

Célestin Freinet 
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Εισαγωγή 
 
 
     Τα παραπάνω πολυσήμαντα λόγια του Σελεστέν Φρενέ αποτέλεσαν έναυσμα για 

την ενασχόληση με την παρούσα εργασία. Μέσα από την επιθυμία για δημιουργία 

μιας διαφορετικής, αλλιώτικης εκπαίδευσης, ενός ανθρώπινου, αλληλέγγυου και 

δημοκρατικού σχολείου, βρήκαμε το νόημα και την απάντηση γι’ αυτήν την έρευνα. 

      Η εργασία, λοιπόν, αυτή έχει ως θέμα την Παιδαγωγική του Φρενέ στην Ελλάδα 

και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζεται μέσα από τα μάτια εκπαιδευτικών, 

γονέων και διευθυντριών. Στοχεύει στην ανάδειξη ενός διαφορετικού και 

εναλλακτικού πλαισίου μάθησης και διδασκαλίας, που δεν προσομοιάζει στον 

παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο προσέγγισης του σχολείου. Με τη μέθοδο του 

Φρενέ, στο κέντρο κάθε μαθησιακής διαδικασίας τίθεται, πλέον, το παιδί και οι 

ανάγκες του. Η φωνή και ο λόγος του δασκάλου παραχωρούν ευγενικά τη θέση τους 

στο λόγο, τη φωνή και τα δικαιώματα των παιδιών. Η ψυχοσύνθεση, τα βιώματα και 

ο τρόπος με τον οποίο αντικρίζουν και παρατηρούν την πραγματικότητα αποτελούν 

την αρχή και το τέλος ενός κύκλου μάθησης. Ο Φρενέ αναδεικνύοντας όλα τα 

παραπάνω, με τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που εφάρμοζε, κατόρθωσε να 

αναδειχθεί σε ένα σημαίνοντα παιδαγωγό στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο.    

      Έτσι, λοιπόν, την Παιδαγωγική του, προσπαθούν να εφαρμόσουν διάφοροι 

δάσκαλοι στον μικρόκοσμο της τάξης – κοινότητάς τους, είτε βρίσκονται σε χωριό, 

είτε σε πόλη και οι οποίοι συγκεντρώνονται ως συλλογικότητα γύρω από μια 

παιδαγωγική ομάδα: «Το Σκασιαρχείο» με σημείο συνάντησης την Αθήνα. Πλέον, 

πέραν των καθιερωμένων συναντήσεων τους, διοργανώνουν επιμορφώσεις, 

εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, προς άλλους δασκάλους που 

ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την Παιδαγωγική Φρενέ και να την 

εφαρμόσουν στη δικιά τους τάξη. Εμείς, λοιπόν, βρήκαμε τη συγκεκριμένη ομάδα, 

και ασχοληθήκαμε περαιτέρω σ’ αυτήν την έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουμε όλα 

εκείνα τα καινοτόμα στοιχεία μιας εκπαίδευσης που πλέον δε προσιδιάζει σε τίποτα 

με τον πατερναλιστικό και πατροπαράδοτο τρόπο μάθησης και διδασκαλίας. 

 

     Να σημειωθεί πως έχει αποφευχθεί η παράθεση και των δύο γενών: αρσενικού και 

θηλυκού, για λόγους οικονομίας. Ωστόσο, εναλλάσσεται, πολλές φορές, το ένα γένος 
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με το άλλο και εννοείται πως όταν παρατίθεται το αρσενικό γένος αυτό σημαίνει 

αυτόματα πως αναφερόμαστε και στο θηλυκό ή και το αντίστροφο. 

     Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, όπου 

αναφέρονται βασικά στοιχεία της παιδαγωγικής Φρενέ αλλά και πλευρές της ζωής 

του, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας και το τρίτο κεφάλαιο 

την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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«Η αυριανή δημοκρατία προετοιμάζεται  

με τη δημοκρατία στο Σχολείο.  

Ένα αυταρχικό καθεστώς στο Σχολείο  

δε θα μπορούσε να διαμορφώσει  

δημοκρατικούς πολίτες.» 

 
Célestin Freinet 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

A)  Η ζωή του Σελεστέν Φρενέ 

 

     Ο Celestin Freinet γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1896 στο μικρό χωριό Gars στις 

γαλλικές Alpes – Maritimes. Zούσε σε ένα ημι-αυτάρκες περιβάλλον. O Γάλλος 

Παιδαγωγός ήταν ένας αξιόλογος δάσκαλος όχι μόνο στη δουλειά του αλλά και στην 

πολιτισμική και κοινωνική του θέση, στο σύστημα αξιών που υιοθετούσε και στις 

παιδαγωγικές τεχνικές που επινοούσε (Peyronie, 2000: 271). 

      Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τον επηρέασαν ως ενήλικα, καθώς βίωσε 

αρκετά έντονα γεγονότα: όπως, ο αγροτικός χαρακτήρας της παιδικής του ηλικίας, η 

σχολική ζωή, η διακεκομμένη εκπαίδευσή του στο επάγγελμα του δασκάλου αλλά 

και η εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (Peyronie, 2000: 271). Τα έργα 

του, μάλιστα, καταδεικνύουν «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». Πάνω σ’ αυτά θα οικοδομηθούν οι τεχνικές και οι αξίες της 

παιδαγωγικής του (ό.π.: 272).    

      Στην παιδική του ηλικία, υπήρξε καλός μαθητής και έτσι, στέλνεται στη 

συμπληρωματική τάξη στην Grasse, όπου το 1912 πετυχαίνει στο διαγωνισμό για τη 

φοίτηση στο Ινστιτούτο Κατάρτισης των διδασκάλων στη Νίκαια, αν και ο ίδιος είπε 

ότι δεν κέρδισε κάτι σημαντικό απ’ αυτό, αλλά, αντίθετα, η πραγματική εκπαίδευση 

του έγινε στον πόλεμο: «Δεν υπέφερα πάρα πολύ από αυτή τη σχολαστική, την οποία 

τώρα καταδικάζω για όλα της τα κακά», «Την εκπαίδευσή μου ως δάσκαλος την έκανα 

στον πόλεμο» (Peyronie, 2000: 272).    

      Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το 1914, ο Freinet δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την 

επαγγελματική του κατάρτιση στο Ινστιτούτο, καθώς στο ξεκίνημα της σχολικής 

χρονιάς, τον Οκτώβριο, χρειάστηκε να αντικαταστήσει ένα δάσκαλο που είχε 

επιστρατευτεί. Έξι μήνες αργότερα κατατάχτηκε στο μέτωπο. Στον πόλεμο, όμως, 

τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος του και του πήρε πάνω από 2 χρόνια η ανάρρωσή 

του, ενώ χαρακτηρίστηκε ανάπηρος πολέμου κατά 70%. Παρ’ όλο το τραύμα του, 

συνέχισε να δουλεύει (Peyronie, 2000: 272, Maury, 1988: 32).    
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      Όλη αυτή η τραυματική εμπειρία του πολέμου τον οδήγησε να καταγγείλει τον 

πόλεμο, να αμφισβητήσει την κυρίαρχη τάξη και να αναζητήσει επαγγελματικές, 

πολιτικές και πολιτιστικές εναλλακτικές λύσεις και παιδαγωγικές πρακτικές στην 

εκπαίδευση μακριά από παραδοσιακές νόρμες. Αυτή του η αναζήτηση τον 

διευκόλυνε αρκετά, διότι, λόγω του τραυματισμού του στον πνεύμονα μπορούσε να 

βρει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του μαθήματος στην τάξη, χωρίς να παίζει 

κυρίαρχο ρόλο ο λόγος του δασκάλου (Peyronie, 2000: 273 – 274). Το 1920, 

διορίζεται δάσκαλος σ’ ένα μικρό χωριό της Προβηγκίας, το Bar – sur – Loup 

(Maury, 1988: 32). Από το 1920 έως το 1921, ο Freinet έγραφε στο «École 

emancipée», το παιδαγωγικό όργανο της Ομοσπονδίας της Εκπαίδευσης, άρθρα που 

μιλούσαν για μια νέα λαïκή παιδαγωγική, καθώς και για το ρόλο του σχολείου στην 

προετοιμασία μιας κοινωνικής επανάστασης (Peyronie, 2000: 273).   

      Το 1922 επισκέφτηκε τα ελευθεριακά σχολεία του Αμβούργου και το 1923 

συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο της Νέας Αγωγής στο Montreux της Ελβετίας. 

Ακόμη, ήταν από τους πρώτους δυτικούς που επισκέφτηκαν τη νέα ΕΣΣΔ (Ένωση 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). Σ’ όλα του τα ταξίδια παρατηρούσε τις 

διάφορες παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονταν, ωστόσο, δεν έβρισκε ένα 

μοντέλο που να ανταποκρινόταν στο γαλλικό δημοτικό σχολείο της δεκαετίας του 

1920. Για παράδειγμα, εκτίμησε την αξία του επαναστατικού σχεδίου εκπαίδευσης 

και της εμπλοκής των γονέων στην οργάνωση του σχολείου που εφαρμοζόταν στα 

ελευθεριακά σχολεία του Αμβούργου. Ακόμη, συγκράτησε το σημαντικό ρόλο της 

παιδαγωγικής και παραγωγικής εργασίας, που εφαρμοζόταν στα σχολεία της 

Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, όμως, επεσήμανε και ο ίδιος διάφορες πρακτικές 

όπως τη σχολική εφημερίδα τοίχου, τη μέθοδο του Σχεδίου Dalton, τη μέθοδο της 

σχολικής εργασίας του μαθητή, σύμφωνα με ένα πλάνο που προσφέρεται από το 

δάσκαλο (Peyronie, 2000: 274). Θα λέγαμε πως η παιδαγωγική του Φρενέ 

αποτελούσε ένα κράμα όσων είχε δει στα ταξίδια του και έναν τρόπο σύμπλευσης 

δυτικών παιδαγωγικών προτύπων με σοσιαλιστικά πρότυπα σχολείων. 

       Έπειτα, η Νέα Αγωγή επηρέασε τον Φρενέ, αν και δεν εμπεριέχεται στην 

πολιτική προβληματική του, όσον αφορά, τη διάδοση εμπειριών σχετικά με τα νέα 

σχολεία και τη διάχυση των ιδεών της Νέας Αγωγής στο πλαίσιο του γαλλικού 

σχολικού θεσμού. Ο ίδιος εισήγαγε μέσα στην τάξη πρακτικές, οι οποίες οδηγούσαν 

τους μαθητές σε δραστηριότητες κοντινές προς τη ζωή τους. Αυτές, λοιπόν, οι 

δραστηριότητες μετατράπηκαν σε γραπτό και τυπωμένο κείμενο που αποτελεί πηγή 



 14 

σχολικών μαθήσεων μέσω ενός τυπογραφείου και ενός πιεστηρίου που προοριζόταν 

για επαγγελματίες, που αγοράστηκαν για την τάξη. « “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 έναν αγώνα δρόμου σαλιγκαριών)» (Peyronie, 2000: 274 – 275). 

      «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): Η 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 κοντινούς και τους πιο μακρινούς) ή 

την έκδοση μιας επιλογής κειμένων σ’ ένα περιοδικό για παιδιά: το Gerbe, από το 

1927» (Peyronie, 2000: 276). 

      Το 1928, ο Φρενέ διορίζεται στο σχολείο του Saint-Paul-de-Vence (Maury, 1988: 

33). Τη χρονιά 1932-1933 στο σχολείο του Saint-Paul, κατά τη διάρκεια της 

προβολής μιας ταινίας μικρού μήκους αντικαπιταλιστικού χαρακτήρα, ο Freinet 

έπεσε θύμα μιας σκευωρίας, που οργανώθηκε από συντηρητικούς προεστούς του 

χωριού Saint-Paul και ο ίδιος μετατέθηκε. Αυτή η υπόθεση είχε μια βαρύνουσα 

ιστορική σημασία για το κίνημα του Μοντέρνου Σχολείου· «μπορούμε να 

υποθέσουμε, επίσης, ότι διαδραμάτισε έναν 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)» (Peyronie, 2000: 276 – 277). 

      Μετά, ακριβώς, απ’ αυτήν την υπόθεση προτάθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός 

ιδιωτικού και λαïκού σχολείου στη Vence. Αυτό λειτούργησε το 1935, χάρη 

εθελοντικών προσφορών, καθώς, το υπουργείο Εθνικής Παιδείας αρνήθηκε να το 

αναγνωρίσει. Το σχολείο αυτό δεχόταν παιδιά κοντινών οικογενειών, παιδιά με 

κοινωνικές δυσκολίες από την περιοχή των Παρισίων και ορφανά προσφυγόπουλα 

από τον πόλεμο της Ισπανίας. Αυτός ο χώρος ήταν ο κατάλληλος για την επινόηση 

νέων τεχνικών όπως: «το πλάνο εβδομαδιαίας εργασίας, το συμβούλιο συνεργασίας 

(μέσα σ’ ένα περιβάλλον και με έναν πληθυσμό παιδιών, στο οποίο η ρύθμιση της 

συλλογικής ζωής και η διαχείριση των συγκρούσεων ήταν αναγκαία), η εφημερίδα 

τοίχου, τα δελτία για αυτοδιόρθωση, κατόπιν η φυσική μέθοδος ανάγνωσης» (Peyronie, 

2000: 277). Ακόμη, σ’ αυτό το σχολείο, όπως μας λέει η Porquet (1981: 16 – 17), σε 
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ελεύθερη μετάφραση από μας, οργανωνόταν η από κοινού δουλειά, η οποία 

περιελάμβανε: προετοιμασία γευμάτων, καθαρισμό, ενημέρωση αρχείων, φυλλάδια 

της Λαϊκής Νέας Εκπαίδευσης (BENP – Brochures d’ Éducation Nouvelle 

Populaire), βιβλιοθήκες εργασίας, εργαστήρια προλεταριακής εκπαίδευσης και 

άλλου είδους εργαστήρια όπως: σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, χειροτεχνίες, 

μαριονέτες, κινηματογράφος κ.ά. Συνεχίζει λέγοντας πως όλοι εκεί μάθαιναν από τον 

εαυτό τους και την αλληλεγγύη που μετέφεραν στην ομάδα.  

       Στην αρχή του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο Φρενέ συλλήφθηκε, καθώς 

θεωρήθηκε ύποπτος για το νέο καθεστώς και αργότερα του επιβλήθηκε κατ’ οίκον 

περιορισμός (Peyronie, 2000: 277 – 278). Σύμφωνα με την Élise Freinet, στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης Βισύ, ο Φρενέ βρήκε τον καιρό και την ευκαιρία να 

ξανασκεφτεί σε βάθος το παιδαγωγικό του έργο. Αυτήν την περίοδο, ο Φρενέ έγραψε 

τα σημαντικότερα του βιβλία: «L’ Éducation du travail» και το «Essai de psychologie 

sensible», έργα που φωτίζουν από τα μέσα όλη την πειραματική παιδαγωγική του 

(Peyronie, 2000: 278, Φρενέ, 1977: 7). Έπειτα, πήρε μέρος στην Αντίσταση από τις 

αρχές του 1944. Το κίνημα του Μοντέρνου Σχολείου με αρχηγό τον Freinet 

διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο ενάντια στον κατακτητή (Peyronie, 2000: 278). 

      Πρέπει να τονιστεί πως ο ίδιος, συνεχώς, έκανε αυτοκριτική επάνω στο 

παιδαγωγικό του έργο: «Αντί να μείνουμε ικανοποιημένοι από τις πρώτες επιτυχίες, 

συναισθανόμασταν τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες, είχαμε συνείδηση των κενών που 

έπρεπε να καλύψουμε και δεν παύαμε να αναζητούμε ψηλαφητά τις υλικές και τεχνικές 

φόρμες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο αποτελεσματικό όλο το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα» (Φρενέ, 1977: 8).  

      «Τελικά, σ’ ένα διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε χρόνια (από το 1923 ως το 

1939), ο Φρενέ δημιούργησε νέα εργαλεία και τεχνικές εκπαίδευσης πραγματοποιώντας 

έξοχα “εκείνο το ενεργητικό σχολείο, στα μέτρα των συνθηκών, πού για πολύ καιρό η 

πραγματοποίησή του στις πρώτες τάξεις έμοιαζε νάναι ουτοπία”». Αφότου έληξε ο 

πόλεμος, το Μάιο του 1945, ο Φρενέ τόνισε τη συλλογική συνείδηση που πρέπει να 

διακατέχει όλους τους συντρόφους του και επισήμανε τη σημαντικότητα εδραίωσης 

μιας παιδαγωγικής των μαζών: «Η παιδαγωγική μας κίνηση δεν ζαρώνει καθόλου 

γύρω από μερικές μεθόδους, όσο περίφημες κι αν είναι αυτές. Δεν αποβλέπουμε στην 

επιτυχία μιας μεθόδου ούτε στη διάδοση ενός υλικού, όσο τέλειου κι αν είναι. Σκοπός 

μας είναι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του Λαϊκού Σχολείου, η 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας, η αξιοποίηση της εργασίας των 
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εκπαιδευτικών στους κόλπους ενός λαού που έχει συνείδηση της ιστορικής του 

αποστολής… Όλοι μαζί, σύμφωνα με το ίδιο αυτό πνεύμα που μας έδωσε την επιτυχία 

που σημειώνουμε σήμερα, θα οργανωθούμε, θα χτίσουμε το σύγχρονο γαλλικό λαϊκό 

σχολείο» (Φρενέ, 1977: 8). 

      Μόλις, βγήκε από το στρατόπεδο, όπως μας αφηγείται η Élise Freinet, ο Φρενέ 

μέσα από την ομάδα των «Μακί» (ομάδα της γαλλικής αντίστασης ενάντια στους 

Γερμανούς) κι αργότερα μέσα από την Επιτροπή Απελευθέρωσης, αναλαμβάνοντας 

τα καθήκοντα υπεύθυνου εμψυχωτή, αξιοποίησε ακόμη περισσότερο την οργάνωση, 

«όχι μόνο την τεχνική οργάνωση που αποβλέπει στο να βάλει σε τάξη και να ιεραρχήσει 

τους διάφορους οργανισμούς πάνω στους οποίους βασίζεται η κοινότητα αλλά ακόμη, 

και κυρίως, να βάλει σε τάξη και ιεραρχία τις βαθιές αξίες που εξασφαλίζουν την 

ανανέωση της ζωής. Με τη δημιουργία ενός σχολικού κέντρου στο Γκαπ, στα κτίρια 

ενός ιεροδιδασκαλείου, ο Φρενέ προσπάθησε, πιο πολύ απ’ όσο στο παρελθόν, να 

εφαρμόσει μια ανθρώπινη και πολιτιστική παιδαγωγική οργάνωση της παιδικής 

κοινότητας». Ο Φρενέ εμπνεύστηκε να γράψει για το «Σύγχρονο γαλλικό σχολείο», 

όπως ο ίδιος το ονειρευόταν, μέσα από τις αναπαραστάσεις εκείνων των παιδιών, 

μέσα στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της μεταπολεμικής εποχής και σε 

συνάρτηση με το λαό των «Μακί» και τη μεγαλειώδη δράση της Αντίστασης (Φρενέ, 

1977: 8 – 9).  

       Από εκεί και πέρα αρχίζει μια δραστήρια περίοδος για τον Freinet και την Élise. 

To 1945, αναλαμβάνει τη διεύθυνση του σχολικού κέντρου του Gap για παιδιά 

θύματα πολέμου. Την ίδια χρονιά, ανοίγει ξανά το σχολείο του στη Vence, όπου είχε 

κλείσει κατά τη γερμανική κατοχή. Τις επόμενες χρονιές, τόσο ο Φρενέ όσο και η 

Ελίζ, ασχολούνται συστηματικά με τον Συνεταιρισμό Λαϊκής Παιδείας (CEL), όπου 

γυρίζονται και αρκετές ταινίες, όπως το «Σκασιαρχείο», με το Συνεργατικό 

Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου (ICEM) αλλά και αργότερα, με τη Διεθνή 

Ομοσπονδία των Κινημάτων του Μοντέρνου Σχολείου (FIMEM). Διεξάγονται 

αρκετά συνέδρια στο πλαίσιο αυτών, καθώς και δημοσιεύονται αρκετά άρθρα σε 

περιοδικά. Τον Οκτώβριο του 1966, ο Freinet, έχοντας ήδη αρρωστήσει, αφήνει την 

τελευταία του πνοή στη Vence (Φωτεινός, 2012: 61 – 62). 

       Κλείνοντας το βιογραφικό κεφάλαιο της ζωής του, παραθέτουμε κάποια από τα 

προλεγόμενα στο βιβλίο του Φρενέ «Η ανιχνευτική πείρα του παιδιού και η αγωγή», 

που αναφέρονται στη σημασία που έδινε στο παιδί ο μεγάλος Παιδαγωγός. 

Αναφέρονται λοιπόν τα εξής: «Ο C. Freinet ως ψυχολόγος και παιδαγωγός 
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αντιμετωπίζει το παιδί σαν ένα ον μ’ έντονη τη “ζωτική ορμή” του, με ακατανίκητη την 

επιθυμία του να παραμερίσει τα τυχόν εμπόδια, που ορθώνει μπροστά του το φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλο, με ζωηρή τη λαχτάρα του να υψωθεί σε κατακτητή της ζωής. 

Παρατηρώντας κατόπι τη συμπεριφορά του παιδιού στην οικογένεια, στο σχολείο και 

στο ευρύτερο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον ανακαλύπτει πώς για την 

ικανοποίηση της “ζωτικής ορμής” χρησιμοποιεί την “ανιχνευτική πείρα”. Απ’ αυτή 

πηγάζουν οι διάφοροι αυτοματισμοί και οι συνήθειες. Αυτή κεντρίζει τη νοημοσύνη του 

παιδιού. Αυτή προωθεί το μέστωμα της προσωπικότητας κι’ αυτή οδηγεί στην ορθή 

προσαρμογή. Η οικογενειακή και σχολική αγωγή δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τον ορθό προσανατολισμό της “ανιχνευτικής 

πείρας” του παιδιού» (βλ. Βασδέκης, στο Freinet, 1955: 3). 

 

Β) Μοντέρνο Σχολείο – Σχολείο Εργασίας 

 

      Προκειμένου να κατανοήσουμε τη γενικότερη φιλοσοφία και τρόπο σκέψης του 

Φρενέ, θα πρέπει να εξετάσουμε το κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο της εποχής, στην 

οποία έδρασε. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού  ξεκίνησε από το 

γερμανικό εκπαιδευτικό χώρο ένα πολύπλευρο παιδαγωγικό ρεύμα, που ονομάστηκε 

«Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική» ή «Παιδαγωγική του Νέου Σχολείου». Αυτό το 

ρεύμα πήρε διάφορες ονομασίες ανάλογα τις χώρες. Στη Γαλλία, εν προκειμένω, 

εκδηλώθηκε ως «Νέα Αγωγή». Τα αιτήματα αυτού του ρεύματος – κινήματος ήταν 

ουσιαστικά, η σύγκρουση με το παλιό, μέχρι τότε, σχολείο και η αλλαγή 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των νέων μέσα και έξω απ’ αυτό (Φωτεινός, 2012: 

23). Ο Φρενέ επηρεάστηκε έντονα από τη «Νέα Αγωγή» ή αλλιώς και «Μοντέρνο 

Σχολείο» και συνέβαλε στην οικοδόμηση αυτού του κινήματος. Σύμφωνα με τον 

Φρενέ, στο βιβλίο του «Η εκπαίδευση της εργασίας», όπως παρατίθεται από το βιβλίο 

της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο»: «Αλλά στο μεταξύ, το Μοντέρνο Σχολείο 

προετοίμασε μεθοδικά τα εργαλεία και τις τεχνικές της παιδαγωγικής της εργασίαςˑ 

εισήγαγε και ανέπτυξε σε χιλιάδες σχολεία μια μορφή εκπαίδευσης και κουλτούρας που 

έκτοτε εμφανίζεται ως η απάντηση του μέλλοντος – και του κοντινού μέλλοντος – στα 

δραματικά επείγοντα προβλήματα της προετοιμασίας των νέων γενεών για την τεχνική, 

κοινωνική και ανθρώπινη αποστολή τους» (Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», 

2017: 11). 



 18 

      Κατά την απελευθέρωση, το κίνημα του Μοντέρνου Σχολείου δεν αναγνωρίστηκε 

από το Κράτος, παρ’ όλη την ευρεία εξάπλωση του, την εποχή εκείνη και παρ’ όλο 

που το γενικότερο πλαίσιο ήταν αρκετά ευνοϊκό για τη Νέα Αγωγή (οι οπαδοί του 

ίδρυσαν το 1947 το Institut de l’ École Moderne Française, ICEM» – Ινστιτούτο του 

Γαλλικού Μοντέρνου Σχολείου). Μάλιστα, στην αρχή της δεκαετίας του ΄50 

ορισμένοι διανοούμενοι του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος πολέμησαν το 

κίνημα του Freinet. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄50, το κίνημα αυτό άνθησε 

και είχε ευρεία εξάπλωση στο εξωτερικό, ενώ μέχρι τη δεκαετία του ΄90 η γαλλική 

κοινωνία άλλαξε ριζικά και έτσι οι αξίες και οι τεχνικές της παιδαγωγικής Freinet 

επηρεάστηκαν απ’ αυτήν την αλλαγή. Το 1957, ιδρύθηκε η Fédération internationale 

des mouvements d’ École moderne, FINEM - Διεθνής Ομοσπονδία κινημάτων του 

Μοντέρνου Σχολείου (Peyronie, 2000: 278 – 279). 

      Αυτές οι ιδέες του Φρενέ για το «Μοντέρνο Σχολείο» και τη «Νέα Αγωγή» 

συνδέθηκαν με έναν ισχυρό δεσμό και με το Γερμανικό Σχολείο Εργασίας. Σύμφωνα 

με τον Τουρτούρα (2017β: 19): «Η αγωγή της εργασίας αποτελεί κομβικό σημείο στη 

σκέψη του μεγάλου παιδαγωγού, προσλαμβάνοντας, ωστόσο, χαρακτηριστικά 

αντιπαράθεσης και απόρριψης της αλλοτριωμένης της μορφής και, αντιθέτως, ρητής 

αποδοχής ενός είδους παραγωγικής εργασίας πολυτεχνικού χαρακτήρα, μέσα σε 

πλαίσια όπου τα παιδιά θα προστατεύονται από οποιαδήποτε μορφή εργασιακής 

εκμετάλλευσης. Μιλά για μια εργασία δημιουργική και απελευθερωτική και όχι για μια 

κοινή απασχόληση ή καταναγκαστική εργασία». 

      Χαρακτηριστικά η Élise Freinet παραθέτει επακριβώς τα λόγια του Freinet για τη 

σημασία που δίνει στην εργασία από το βιβλίο «L’ éducation du travail»: «Αν 

θάπρεπε να οργανώσω σήμερα αυτό το σχολείο του λαού, θα στηριζόμουν στην αρχή 

ότι αυτό που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων, αυτό που προκαλεί και προσανατολίζει 

τις σκέψεις τους, αυτό που δικαιώνει την ατομική και κοινωνική τους συμπεριφορά 

είναι η εργασία, μέσα στο καθετί σύνθετο και κοινωνικά οργανωμένο, η εργασία, 

βασική κινητήρια δύναμη, στοιχείο προόδου και αξιοπρέπειας, σύμβολο ειρήνης και 

αδελφοσύνης» (Φρενέ, 1977: 7).  

      Στο ίδιο βιβλίο του, όπως διαβάζουμε από τον Φωτεινό, θα αναφέρει ότι: «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» 

(Φωτεινός, 2012: 70). «Για τον Freinet η εργασία, και όχι το παιχνίδι, αποτελεί την 



 19 

βασική φυσική τάση του παιδιού. Πρέπει λοιπόν, να δοθεί νόημα στην σχολική εργασία, 

ώστε αυτή να μην είναι στείρα και παθητική αλλά να μετατρέπει τον μαθητή σε ενεργό 

δράστη οικοδόμησης της γνώσης» (Παγώνη, 2007: 6). 

     Επεξηγώντας, λίγο παρακάτω, πως φαντάζεται την ιδέα της εργασίας και 

τονίζοντας πως το αυριανό σχολείο θα έχει χαρακτηριστικά του σχολείου εργασίας, 

θα επισημάνει: «Αυτό δεν σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσουμε τη χειρωνακτική 

εργασία σαν αποτύπωση της σχολικής διανοητικής εργασίας ούτε πώς θα 

προσανατολιστούμε προς μια πρόωρη παραγωγική εργασία ή πώς η μαθητεία κάποιας 

τεχνικής θα εκθρονίσει από το σχολείο τη διανοητική και καλλιτεχνική προσπάθεια. Η 

εργασία θα είναι η μεγάλη αρχή, ο κινητήρας και η φιλοσοφία της λαϊκής 

παιδαγωγικής, η δραστηριότητα απ’ όπου θα πηγάζει κάθε γνώση. Μέσα στην κοινωνία 

της Εργασίας, το Σχολείο, αναγεννημένο και ανορθωμένο μ’ αυτό τον τρόπο, θα 

ενσωματωθεί τέλεια στη γενική προοδευτική πορεία της γύρω ζωής, όντας ένα 

εξάρτημα της μεγάλης μηχανής, από την οποία τόσο αυθαίρετα έχει σήμερα 

αποσπαστεί» (Φρενέ, 1977: 23 – 24).  

      Για τον Φρενέ, η «Αγωγή της Εργασίας», έτσι, όπως ονόμασε και ένα από τα 

σπουδαιότερα βιβλία του, δεν περιλαμβάνει μόνο τη χειρωνακτική δραστηριότητα, 

αλλά και μια πνευματικότητα – διανοητικότητα που την περιλαμβάνει, όπως και την 

κοινωνική διαδικασία με την οποία είναι συνυφασμένη. Επισημαίνει, ακόμη, πως δεν 

είναι ορθό να δίνουμε προτεραιότητα μόνο στη χειρωνακτική εργασία, σε βάρος της 

διανοητικής, ούτε το αντίστροφο. Σ’ αυτό που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι ο 

κοινός τόπος συνάντησης και η αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ της πνευματικότητας της 

εργασίας και της υλοποίησης της εγκεφαλικής προσπάθειας προκειμένου να παραχθεί 

μια νέα διαδικασία δημιουργικής σκέψης (Φωτεινός, 2012: 71). 

     Έτσι, λοιπόν, η σχολική εργασία θα πρέπει 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 ευφυΐα 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 
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τη δύναμη του για να θριαμβεύσει στη μάχη για επιβίωση, την ανάγκη να τραφεί 

αλλά και να προστατευτεί από τους κινδύνους και τις “κακοκαιρίες”, την 

ανάγκη να αμυνθεί από τα ζώα ή από άλλους ανθρώπους, την ανάγκη 

δημιουργίας ομάδων (οικογένεια, πατρίδα, φυλή), ώστε να εξασφαλίσει τη 

διαιώνιση του είδους (Φωτεινός, 2012: 71). 

 

        Ωστόσο, τονίζει πως εντός του καπιταλισμού παραγνωρίστηκαν όλοι οι ταπεινοί 

δημιουργοί και εκπρόσωποι του γερμανικού σχολείου εργασίας. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρει πως: «Αν ήθελαν έναν κήπο στο σχολείο, ένα εργαστήριο – σχεδόν ένα 

εργοστάσιο –, ένα τυπογραφείο, το ήθελαν λιγότερο για να μάθουν μ’ 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 σ’ όλες τις μορφές της, 

χειρωνακτικής και πνευματικής. Υπήρχαν όμως τα προγράμματα, οι εξετάσεις, η 

κοινωνία ολόκληρη, πού φρόντιζαν να τους υποχρεώνουν ν’ ασχολούνται ειδικά για 

την απόκτηση γνώσεων, τη μόνη αναγκαία για την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων. 

Συνέχισαν τότε, οι δημιουργοί του σχολείου εργασίας, κάνοντας κάποιο συμβιβασμό με 

τις ιδέες των αφεντικών τους. Έπρεπε 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 χειρωνακτικά αυτό που μέχρι 

τότε ήθελαν να του διδάξουν προφορικά: δηλαδή, ότι η εργασία, όπως εφαρμόζεται σ’ 

αυτά τα σχολεία, είναι ένα πολύτιμο βοήθημα, μια αναγκαία “παραδειγματική 

διασαφήνιση” των καλών μαθημάτων. Και μόνο αφού έδωσαν αυτές τις αποδείξεις 

φιλοπατρίας μπόρεσε το σχολείο εργασίας να αφομοιωθεί, ν’ ακρωτηριαστεί με τόσο 

φοβερό τρόπο, μέσα στα δημόσια γερμανικά σχολεία» (Φρενέ, 1979: 329 – 330). Έτσι, 

λοιπόν, ο Φρενέ εκφράζει μεν τον θαυμασμό του προς τους εκπροσώπους του 

γερμανικού σχολείου εργασίας, μιας και άντλησε απ’ αυτούς το όραμα ενός ιδανικού 

σχολείου για τον ίδιο, εντούτοις, όμως, δηλώνει την πικρία και απογοήτευσή του για 

την κατάληξή του (Φωτεινός, 2012: 22). 

       Τέλος, να επισημανθεί πως, παρόλο, που επισκέφθηκε αρκετά σχολεία, 

ενταγμένα στο κίνημα του «Μοντέρνου Σχολείου», ωστόσο, δε βρήκε σε κανένα απ’ 

αυτά ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο γαλλικό σχολείο της 

δεκαετίας του ’20. Όπως, ο ίδιος θα πει σε συνέντευξη του το 1961: «Το 1925 έψαξα 

στα διάφορα κινήματα του Μοντέρνου Σχολείου […]. Οι εμπειρίες που πολλοί είχαν 
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από ένα Μοντέρνο Σχολείο, και τις οποίες συχνά παρουσίαζαν, ήταν εμπειρίες οι 

οποίες δεν ταίριαζαν σε ένα χώρο σαν το δικό μας» (Φωτεινός, 2012: 28). 

 

Γ) Πολιτική διάσταση στο έργο του Φρενέ 

 

      Η παιδαγωγική του Φρενέ, πέρα από το ότι θέτει στο διάκοσμο και στο επίκεντρο 

της, τον άνθρωπο, την αξία της ύπαρξης και της ζωής του, είναι, δηλαδή, 

ουμανιστική, είναι και, αδιαμφισβήτητα, επαναστατική. Επαναστατική, διότι, 

οραματίζεται και προσπαθεί να κάνει πράξη ένα καινούργιο σχολείο, που δε θυμίζει 

σε τίποτα το παλιό – παραδοσιακό, και μέσω αυτού παλεύει για τη γέννηση 

αλλιώτικων, κριτικά σκεπτόμενων, πολιτών και έτσι μιας διαφορετικής κοινωνίας. 

      Όλες αυτές οι ιδέες, όμως, η παιδαγωγική του κοσμοθεωρία και αντίληψη, δε 

γεννήθηκαν στον αέρα και στο κενό, αλλά βρήκαν έρεισμα να ριζώσουν μέσα από τα 

βιώματα του ίδιου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το πρώτο βίωμα που τον καθόρισε 

στη μετέπειτα ζωή του, και στο οποίο αναφέρεται πολύ συχνά και ο ίδιος είναι τα 

ξέγνοιαστα και ευτυχισμένα παιδικά του χρόνια στη γενέτειρα του, στο μικρό χωριό 

Gars, στη Γαλλία. Αυτά τα βιώματα είναι που καθόρισαν την ουμανιστική 

Παιδαγωγική του και την Παιδαγωγική που τοποθετεί στο υψηλότερο σημείο το 

παιδί και την ψυχοσύνθεσή του. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στο βιβλίο του «Les dits 

de Mathieu», όπως μας παραθέτει ο Φωτεινός: «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» (Φωτεινός, 2012: 63 – 64). 

      Το δεύτερο βίωμα ήταν ο τραυματισμός του στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

κοσμοθεωρία του, πλέον, τασσόταν ζοφερά ενάντια στον πόλεμο και τις κάθε είδους 

κακουχίες που φέρει, ενώ η παιδαγωγική του σκέψη υιοθετούσε μια βαθιά 

αντιπολεμική στράτευση. Ο Φρενέ αρνείται να τιμηθεί ως ήρωας πολέμου, 

απαρνούμενος το Στρατιωτικό Μετάλλιο και το Σταυρό του πολέμου. Το έργο του ως 
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δάσκαλος από εδώ και πέρα είχε βλέψεις προς την διακήρυξη της φρικαλεότητας του 

πολέμου, η οποία ωφελεί μόνο τα κέρδη των πλουσίων. Μέσα από την παιδαγωγική 

του δράση προετοίμαζε την καταπολέμηση της «ηθικής» διαμόρφωσης του σχολείου, 

η οποία γαλουχεί έμμεσα τα πνεύματα των παιδιών σε μια πολεμοχαρή τάση αλλά 

και τυφλή υπακοή (βλ. Barré, στο Φωτεινός, 2012: 73 – 75). 

      Σύμφωνα με τον Φωτεινό, ο Φρενέ, το 1934, λίγο πριν το ξέσπασμα του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, στην εφημερίδα «Monde», απαντώντας στην ερώτηση που 

έθεσε η σύνταξη της εφημερίδας «Τι θα κάνατε εάν ξεσπούσε πόλεμος;», γράφει ένα 

άρθρο που ονομάζεται: «Αν ξεσπούσε πόλεμος…» και μεταξύ άλλων τονίζει: «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 “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» (Φωτεινός, 2012: 75 – 76).  

        Συνεχίζει λέγοντας πως ένας από τους κύριους στόχους του σχολείου για την 

εξάλειψη των παραπάνω ενστίκτων είναι η διαμόρφωση αληθινής κριτικής σκέψης 

στα παιδιά, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα παραπλάνησης και δουλοπρέπειας 

σε οποιουσδήποτε κοινωνικά διαφθορείς ή στις αυταρχικές υποδείξεις των δασκάλων 

τους, αλλά να είναι έτοιμα να ανιχνεύουν το ψέμα. «Το “καπιταλιστικό” σχολείο 

επέβαλε τη μόρφωση σε βάρος της διαμόρφωσης, ενώ εμείς θέλουμε να επιτύχουμε μια 
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υψηλής ποιότητας διαμόρφωση, μέσω της μόρφωσης». Με τη διαμόρφωση, λοιπόν, 

του νέου σχολείου στη Γαλλία στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, ο 

Φρενέ συνειδητοποιεί ότι είναι δύσκολο να διαμορφώσεις εξολοκλήρου την 

προσωπικότητα του μικρού προλετάριου παιδιού, καθώς όταν αυτό γίνει 12 – 13 ετών 

θα εισέλθει στην «καπιταλιστική κόλαση». Έτσι, ο μικρός προλετάριος δε θα μπορέσει 

να ξεφύγει από «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». Ο Φρενέ, λοιπόν, 

τονίζει πως μόνο μέσω της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αλλάξει η κοινωνία και να 

νικηθεί ο καπιταλισμός. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα η 

επανάσταση που θα φέρει το σοσιαλισμό και άρα τη νέα σοσιαλιστική εκπαίδευση. 

Ένας από τους στόχους, λοιπόν, του νέου σχολείου που οραματίζεται ο Φρενέ είναι  

αυτή η επαναστατική προετοιμασία μέσα στο «ουδέτερο καπιταλιστικό σχολείο». Μ’ 

αυτήν την επαναστατική προετοιμασία, εννοεί την αποτίναξη της συνέργειας με το 

καπιταλιστικό σχολείο, της διδασκαλίας, δηλαδή, του ψέματος, της υπηρέτησης της 

εξουσίας και του χρήματος και έτσι την πίστη στη λαϊκή εκπαίδευση. Μια 

εκπαίδευση ειλικρίνειας και αλήθειας, μια ανθρώπινη εκπαίδευση. Ενός σχολείου 

εστιασμένου στις ανάγκες των παιδιών και στο ευρύτερο περιβάλλον. Ενός ταξικού 

σχολείου, προερχόμενου από τη θέληση ολόκληρης της κοινωνίας (Φωτεινός, 2012: 

76 – 77). 

     Από τα παραπάνω, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πως ο Φρενέ ήταν στρατευμένος 

αριστερός με όραμα τη δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας και ενός 

σοσιαλιστικού σχολείου. «Ο μεγάλος παιδαγωγός στρατεύθηκε στον αντιναζιστικό 

αγώνα και διακρίθηκε για τον έντονο ρατσισμό του… αλλά απέναντι σε καθετί 

ρατσιστικόˑ διακρίθηκε για τη μιλιταριστική του διάθεσή του… αλλά απέναντι σε καθετί 

μιλιταριστικό» (Τουρτούρας, 2017β: 19). Πίστευε σε έναν «παιδαγωγικό ακτιβισμό», 

αγωνίζεται για την κοινωνία και για το σχολείο, όπως ο ίδιος τα οραματίζεται. Τονίζει 

πως το σχολείο αυτό εργασίας πρέπει να είναι προλεταριακό (Maury, 1988: 116 – 

117). Η προλεταριακή συνείδηση, μάλιστα, φαίνεται όπως μας λέει ο Φρενέ και από 

τα λεγόμενα ενός παιδιού σήμερα (παρατίθεται σε ελεύθερη μετάφραση από μας): 

«Αλλά ποιος εργάζεται σ’ αυτόν τον κόσμο, εκτός από τους ατυχείς που 

καταδικάζονται» (Freinet, 1973: 42); 
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      Από τα βιογραφικά στοιχεία, που έχουμε αναφέρει παραπάνω, βλέπουμε πως ο 

Φρενέ ήταν ενταγμένος στο κομμουνιστικό κόμμα της Γαλλίας από το 1927, όπου και 

αποχώρησε στην αρχή της δεκαετίας του ’50, λόγω της επίθεσης που δέχθηκε από 

ορισμένους διανοούμενους του κόμματος. Δε σταμάτησε ποτέ να διατρανώνει τις 

κομμουνιστικές ιδέες του και να γράφει άρθρα σε περιοδικά (όπως π.χ. στο «École 

emancipée») υπέρ μιας νέας λαϊκής παιδαγωγικής, καθώς και για το ρόλο του 

σχολείου στην προετοιμασία μιας κοινωνικής επανάστασης. Μάλιστα, ήταν από τους 

πρώτους δυτικούς που επισκέφτηκαν τη νέα ΕΣΣΔ (Ένωση Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) (Peyronie, 2000: 273, 274, 278 & Maury, 1988: 116). 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε τη χρονιά 1932-1933, στο σχολείο του Saint-Paul, 

κατά τη διάρκεια της προβολής μιας ταινίας μικρού μήκους αντικαπιταλιστικού 

χαρακτήρα, ο Φρενέ έπεσε θύμα μιας σκευωρίας, που οργανώθηκε από 

συντηρητικούς προεστούς του χωριού Saint-Paul και ο ίδιος μετατέθηκε (Peyronie, 

2000: 276, 277). Έχασε, λοιπόν, τη θέση του, υπερασπιζόμενος τα «πιστεύω» και τα 

ιδανικά του.  

 

      Ως καταστάλαγμα της κοσμοθεωρίας του, ο Φρενέ ασκεί δριμύτατη κριτική στο 

καπιταλιστικό σχολείο, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Τονίζει πως από τον 19ο αιώνα 

γεννιέται το αστικό σχολείο, ή αλλιώς το σχολείο του καπιταλισμού, της 

βιομηχανοποίησης και του ανταγωνισμού. Συνεχίζει λέγοντας πως η εκπαίδευση που 

παρέχει το αστικό σχολείο είναι ένα ανθρώπινο υλικό, εκπαιδευμένο με τέτοιον 

τρόπο που να υπηρετεί τον καπιταλισμό (Φρενέ, 1979: 326 – 327). Στα λόγια του, 

όπως παρατίθενται από το βιβλίο της Παιδαγωγικής Ομάδας «Το Σκασιαρχείο»: «Το 

σχολείο είναι πιεσμένο, πολύ πιεσμένο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έλεγχοι 

σχολαστικοί από αρχιεπιστάτες, που, όπως στην βιομηχανία, απαιτούν νόρμες 

παραγωγής και μια ορισμένη κανονικότητα της προσπάθειας» (Παιδαγωγική ομάδα 

«Το Σκασιαρχείο», 2017: 12). 

       Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Και το σχολείο αυτό θα είναι πάντοτε δεμένο με τις 

καπιταλιστικές του ρίζες: δε θα δίνει παρά ελάχιστη σημασία στη διαμόρφωση του 

ανθρώπου· δε θα προσφέρει καμιά ή σχεδόν καμιά ουσιαστική αγωγή και μάθηση. 

Αντίθετα, θα παρέχει συνεχώς ολοένα και περισσότερη εκπαίδευση στο μέτρο που 

αυξάνονται οι αναγκαιότητες του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Στη δίψα για κατοχή – 

ακόμα και με την αρπαγή –, στην επιθυμία για κυριαρχία με τη βία, πράγματα που 

καθορίζουν σήμερα την κοινωνική δραστηριότητα, αντιστοιχεί μια πνευματική 
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κατάσταση ισοδύναμη με το σχολείο: ο καπιταλισμός της κουλτούρας. Η συνεχής 

διεύρυνση του πεδίου των γνώσεων, η υπερτροφία της γνώσης, επειδή κάτι τέτοιο 

πιστεύεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της ζωϊκής δύναμης του ανθρώπου· επομένως, 

η αδιαφορία για τις πνευματικές δυνάμεις και την κοινωνική αρμονία, που θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη ευημερία· Η διανομή μιας κουλτούρας που 

προσφέρεται για καπιταλιστικά κέρδη, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού 

καπιταλιστικού σχολείου» (Φρενέ, 1979: 327). Η παιδαγωγική, λοιπόν, στα 

καπιταλιστικά πλαίσια, δεν είναι μια επιστήμη που εξυπηρετεί την ευημερία του λαού 

και τη διαμόρφωση του ανθρώπου, αντιθέτως μελετά και επεξεργάζεται τις μεθόδους 

που επιτρέπουν την εισροή και απόκτηση ολοένα και περισσότερων γνώσεων (ό.π.: 

327 – 328). «Αυτή η τερατώδης αντίληψη για το σχολείο κατέληξε στην “πλύση 

εγκεφάλων” του πολέμου και του μεταπολέμου» (ό.π.: 328). 

       O Φρενέ τονίζει πως πολλοί παιδαγωγοί αλλά και εκπαιδευτικοί αποτελούν 

λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που αντιστάθηκαν στα καπιταλιστικά σχέδια για 

ένα καπιταλιστικό σχολείο. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι παιδαγωγοί – 

εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να μείνουν αλώβητοι ενάντια στον καπιταλισμό και 

τίθενται στην υπηρεσία του. Ο καπιταλισμός, όμως μέσω του κράτους «δεν έχει μόνο 

αυτή τη στρατιά των “εκπαιδευτικών”, που είναι στην υπηρεσία του, για να επηρεάσει 

την εκπαίδευση και να επιβάλλει το καπιταλιστικό πνεύμα που είδαμε. Υπάρχουν άλλες 

πολύ βαθύτερες, εξίσου καθοριστικές όμως, αιτίες που συνωμοτούν ενάντια σ’ ένα 

ελεύθερο κι ανθρώπινο σχολείο εργασίας: αφενός, η γενική αποστροφή για την εργασία 

σε μια κοινωνία όπου η εργασία δεν αρκεί πια για να ζήσει κανείς· αφετέρου, η 

καπιταλιστική τσιγκουνιά για καθετί που είναι απλά ανθρώπινο, καθώς επίσης κι ένα 

γεγονός πολύ πιο άγριο και σκληρό, ένα γεγονός που εκδηλώνεται παντού: η 

καπιταλιστική αταξία που, στις ηττημένες χώρες – Αυστρία και Γερμανία –, 

καταστρέφει το σχολείο, προσπαθώντας να μας οδηγήσει κι εμάς στην παρακμή – εκτός 

κι αν οι εργαζόμενοι πεισθούν επιτέλους ν’ αποκαταστήσουν την κοινωνική τάξη» 

(Φρενέ, 1979: 330 – 331). 

       Η συνέπεια της ταχύρυθμης ανάπτυξης του καπιταλισμού είναι ο θάνατος και η 

παρακμή του σχολείου. Ο Φρενέ επισημαίνει ότι «δεν αρκεί πια ν’ αναπτύσσουμε, να 

βελτιώνουμε, να “μεταρρυθμίζουμε” την εκπαίδευση. Πρέπει να τη 

“μετασχηματίσουμε” - όπως λέει κι ο Α. Φεριέρ, μολονότι δεν είναι κομμουνιστής – 

πρέπει να την επαναστατικοποιήσουμε. […] Το σημερινό σχολείο είναι τέκνο και 

υπηρέτης του καπιταλισμού. Στην καινούργια τάξη πραγμάτων πρέπει αναγκαστικά ν’ 
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αντιστοιχεί ένας καινούργιος προσανατολισμός του προλεταριακού σχολείου» (Φρενέ, 

1979: 331). 

       Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του, που προέβαλαν το δικό του όραμα για την 

εκπαίδευση: «Ο καπιταλισμός γέννησε ένα μπάσταρδο σχολείο με μια ουμανιστική 

φλυαρία για να κρύβει την κοινωνική του δειλία και την τεχνολογική του στασιμότητα. 

Ο λαός, ανεβαίνοντας στην εξουσία, θα αποκτήσει το δικό του σχολείο και τη δική του 

παιδαγωγική. Η άνοδος αυτή έχει αρχίσει. Ας μη περιμένουμε κι άλλο για να 

προσαρμόσουμε την παιδεία μας στον καινούργιο κόσμο που γεννιέται» (Φρενέ, 1977: 

27). 

       Συμπερασματικά, αυτού του κεφαλαίου, θα λέγαμε πως ο Φρενέ είχε ως 

κοσμοθεωρία του μια ανθρώπινη, ουμανιστική και αντιπολεμική διάσταση στην 

εκπαίδευση και παιδαγωγική του. Ο ίδιος υπογράμμιζε: «Όταν μας ρωτούν: ποια είναι 

η γραμμή του κινήματός σας; θα έπρεπε μάλλον να απαντάμε: Είμαστε το κίνημα που 

μετακινεί τις γραμμές. [...]  Χωρίς καμιά επιθυμία για τις γραμμές των μαχών, τις 

γραμμές των συνόρων και τις ευθυγραμμίσεις, αλλά με μια αναμφίβολη τρυφερότητα 

για τις γραμμές του ορίζοντα, τις τυπογραφικές γραμμές και τις γραμμές της ομορφιάς» 

(Peyronie, 2000: 289). 

        Κλείνοντας, παραθέτουμε τα λόγια του Τουρτούρα (2017β: 18): «Με τη μέθοδο 

του τυπογραφείου, την καινοτομία που τον κατέστησε παγκοσμίως γνωστό, εισήγαγε 

μεταξύ άλλων και ένα διεθνιστικό – υπερτοπικιστικό θα λέγαμε – πνεύμα στη 

διδασκαλία, αφού τα παιδιά ενός σχολείου καλούνταν να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

και γνώσεις, τις εμπειρίες τους γενικότερα, με παιδιά άλλων σχολείων μακρινών 

περιοχών της χώρας και ακόμη μακρινότερων περιοχών άλλων χωρών. Με τον τρόπο 

αυτόν το διεθνιστικό στοιχείο της παιδαγωγικής του εξοικείωνε τους νέους ανθρώπους 

με τις αρχές της ειρήνης, της συνύπαρξης, της αποδοχής του ξένου και του 

διαφορετικού, της συνεργασίας. Εν τέλει επανέφερε στο προσκήνιο τα από παλιά 

διακηρυγμένα ιδανικά της “ελευθερίας – ισότητας – αδελφοσύνης”, που τόσο βάναυσα 

είχε καταστρατηγήσει στην πράξη και τόσο ψυχρά είχε απολέσει από τη μνήμη της η 

αστική τάξη, κληροδοτώντας στην πολιτική σκηνή, εν τέλει, τις ναζιστικές και 

φασιστικές αποφυάδες της». 
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Δ) Η Φιλοσοφία και οι Πρακτικές του 

 

      Ξεκινώντας το κεφάλαιο της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του Φρενέ, δε θα πρέπει 

να παραληφθεί η κριτική που ασκεί στο παλιό σχολείο, αναθρεμμένο με τα 

καπιταλιστικά πρότυπα. Τονίζει πως το δημόσιο σχολείο, έτσι, όπως είχε 

διαμορφωθεί, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες ενός προλεταριάτου που 

συνειδητοποιεί κάθε μέρα και περισσότερο τον ιστορικό, κοινωνικό και ανθρώπινό 

του ρόλο. Το σχολείο αυτό δεν υπηρετεί, ούτε προετοιμάζει για τη ζωή. Οι 

εκπαιδευτικοί, λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους και την 

παρηκμασμένη εικόνα που δημιουργεί το καπιταλιστικό σχολείο και να αναλάβουν 

δράση, ώστε να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο και προπάντων μοντέρνο σχολείο, το 

σχολείο του Λαού (Φρενέ, 1977: 17 – 18). Τονίζει πως: «Επιβάλλεται η 

αναπροσαρμογή της δημόσιας εκπαίδευσής 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 σ’ ένα κόσμο που ελπίζουμε να 

γίνει σύντομα ο κόσμος ενός θριαμβευτή σοσιαλισμού» (ό.π.: 20). 

       Ο πραγματικός παιδαγωγικός στόχος του σχολείου για τον Φρενέ είναι: «το παιδί 

θα αναπτύξει στο έπακρο την προσωπικότητά του στους κόλπους μιας ορθολογικής 

κοινότητας που την εξυπηρετεί και το εξυπηρετεί. Θα επιτελέσει τον προορισμό του 

κατακτώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δύναμη, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις 

για να εργαστεί αποτελεσματικά όταν ενηλικιωθεί, μακριά από συμφεροντολογικά 

ψέματα, για την πραγματοποίηση μιας αρμονικής και εξισοροπημένης κοινωνίας» 

(Φρενέ, 1977: 21 – 22). Σ’ ένα από τα βιβλία του, μάλιστα, «Les dits de Mathieu», 

(σε ελεύθερη μετάφραση από μας) τονίζει πως «πρέπει να τοποθετούμε την 

εκπαίδευση στην καρδιά του μέλλοντος του ανθρώπου» (Freinet, 1973: 6). 

        Επιπλέον, τα βασικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει το ανθρώπινο και 

αυθεντικό λαϊκό σχολείο είναι: 1) να είναι παιδοκεντρικό, να περιστρέφεται γύρω από 

το μαθητή – μέλος της κοινότητας, 2) στο πλαίσιο του, το παιδί να δημιουργεί μόνο 

του την προσωπικότητά του, με τη δική μας βοήθεια, 3) να είναι σχολείο εργασίας, 4) 

να συμπεριλαμβάνει καλοφτιαγμένα μυαλά και ικανά χέρια, 5) να διαθέτει 

ορθολογική πειθαρχία, απόρροια της οργανωμένης εργασίας, 6) να είναι ένα σχολείο 
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του 20ου αιώνα για τον άνθρωπο του 20ου αιώνα, 7) τέλος, βασική προϋπόθεση είναι 

να υπάρξει η λαϊκή κοινωνία προκειμένου να υπάρξει και το σχολείο του λαού 

(Φρενέ, 1977: 22 – 27). «Η παιδαγωγική Freinet διεκδικεί ένα σχολείο όπου κάθε 

παιδί μπορεί να εκφραστεί, να γίνει υπεύθυνο, να συνεργαστεί, να πειραματιστεί και να 

ανοιχτεί στον κόσμο» (Φρανκόμ, 2016: 10). 

      Όσον αφορά, τώρα, την οργάνωση του νέου, αυτού, λαϊκού και μοντέρνου 

σχολείου, ο Φρενέ αναλύει επεξηγηματικά πως φαντάζεται τις διαφορετικές βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Παρακάτω, λοιπόν, αναλύονται συνοπτικά οι τρεις βαθμίδες, έτσι, όπως 

τις οραματίζεται ο Φρενέ, πριν το δημοτικό (προσχολική περίοδος, παιδικοί σταθμοί, 

νηπιαγωγείο) και εκτενέστερα η βαθμίδα του δημοτικού σχολείου. 

 

i) Η προσχολική περίοδος 

 

      Στην προσχολική περίοδο, τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται εντός ενός 

πλούσιου και υποβοηθητικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα ανακαλύπτουν τον 

κόσμο, με βάση τις ψηλαφητές τους εμπειρίες. Οι ψηλαφητές αυτές εμπειρίες παίζουν 

ένα βαρύνοντα και λειτουργικό ρόλο για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 

(Φρενέ, 1977: 30). 

 

ii) Οι παιδικοί σταθμοί  

 

       Οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει απαραίτητα να είναι διαμορφωμένοι έχοντας 

αρκετά προσεκτική υλική και τεχνική προπαρασκευή του χώρου και όντας 

τοποθετημένοι εντός ενός δημόσιου κήπου ή πάρκου, όσο το δυνατόν κοντινότερο 

στο αστικό κέντρο που θα εξυπηρετούν. Φαντάζεται ως εξοπλισμό του παιδικού 

σταθμού:  α) φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα περιέχει δάση και θάμνους, 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, δηλαδή 

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 τα πειράξει κανείς: πουλιά, λαγοί, κουνέλια, ψάρια κ.λπ.    
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δ) κατοικίδια ζώα στο στάβλο ή στα χωράφια: αγελάδες, κατσίκες, γαϊδούρια, κότες, 

τρυγόνια, περιστέρια, ε) κήποι και ειδικούς χώρους όπου θα μπορούν τα παιδιά να 

σκάβουν ελεύθερα τη γη με εργαλεία φτιαγμένα ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Τονίζει, 

πως οι χώροι πρέπει να φτιαχτούν στη βάση ενός ιδεατού σκοπού, να επιτρέπουν στα 

παιδιά την ψηλαφητή εμπειρία. Το ισόγειο θα αποτελεί την επικράτεια των παιδιών, 

με: α) ένα μέρος όπου θα μένουν τα κατοικίδια ζώα: αγελάδες, κατσίκες, κότες κλπ., 

β) μια ζωντανή αίθουσα με φυτά που ευδοκιμούν στο εσωτερικό των σπιτιών, μικρά 

φυτώρια σε δοχεία, τρυγόνια, έκθεση των προϊόντων της κάθε εποχής, γ) την αίθουσα 

της ψηλαφητής εμπειρίας με: κιβώτια με άμμο, πίδακες και μικρή πισίνα, υλικό για 

εκπαίδευση, κύβους, δίσκους, παιχνίδια, αυτοκίνητα, κούκλες, νοικοκυριά, κλπ., δ) 

την αίθουσα ανάπαυσης με χαλιά, καθίσματα, τραπέζι, οργάνωση για απογευματινό, 

κρεβάτια, κλπ. Ταυτόχρονα τονίζει πως θα πρέπει να υπάρχει κατοικία των φυλάκων 

των παιδικών σταθμών, οι οποίοι είναι οι εργάτες διαλεγμένοι για τις παιδαγωγικές 

τους ικανότητες που θα φροντίζουν τα ζώα και θα δουλεύουν στα χωράφια, μπρος 

στα μάτια των παιδιών και οι παιδοκόμοι και νοσοκόμες για να βοηθούν και να 

προσέχουν τα παιδιά. Υπολογίζει πως ένας τέτοιος παιδικός σταθμός θα μπορούσε να 

προγραμματιστεί για πενήντα περίπου παιδιά με δυνατότητα ολοήμερης παραμονής 

τους, αφού θα έχουν προβλεφθεί κρεβάτια και γεύματα για τα ίδια. Η δαπάνη για όλα 

αυτά που προβλέπονται εντός του παιδικού σταθμού, αναφέρει ο Φρενέ πως δεν 

υπολογίζεται να είναι μεγάλη, χάρη στις παραγωγικές δυνατότητες των χωραφιών και 

των ζώων (Φρενέ, 1977: 31 – 33). 

       Η επιμονή αυτή του Freinet, όσον αφορά τη φύση, εξηγείται από τις ξέγνοιαστες 

στιγμές της παιδικής του ηλικίας. Ο Freinet αναζητούσε, όπως και ο Rousseau, την 

απλότητα της ζωής του χωριού, δίπλα στη φύση και πίστευε πως αποτελεί το πιο 

υγιές περιβάλλον αγωγής για ένα παιδί. Μάλιστα, το σχολείο του στη Vence, χτίστηκε 

γι’ αυτό το λόγο σε ένα λόφο με πλούσια βλάστηση τριγύρω. Στις παιδαγωγικές του 

πρακτικές αξιοποιούνται όλα τα φυσικά στοιχεία, όπως οι ήχοι της φύσης, οι 

αγροτικές εργασίες, τα παιχνίδια στη φύση ή με φυσικά υλικά και η επαφή με τα ζώα. 

Η κατάσταση ημι- αυτάρκειας και αρμονίας, εντός της οποίας ζούσε μικρός, του 

έδωσε ερέθισμα να μετατρέψει την παιδαγωγική του σκέψη σε ένα αντίστοιχα 

κατάλληλο σχολικό πλαίσιο που ευνοεί την αγωγή του μικρού παιδιού (Φωτεινός, 

2012: 65).   

       Η προσχολική περίοδος για τον Φρενέ αντιστοιχεί στη φάση της ψηλαφητής 

εμπειρίας για τα παιδιά, οι παιδικοί σταθμοί και οι παιδικοί κήποι στη φάση της 
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διευθέτησης, το νηπιαγωγείο και μετά το δημοτικό στη φάση της εργασίας (Φρενέ, 

1977: 38 – 39). 

 

iii) Το νηπιαγωγείο  

        

       Στο νηπιαγωγείο αρχίζει η περίοδος του παιχνιδιού εργασίας και της εργασίας – 

παιχνίδι. Όπως τονίζει ο ίδιος ο Φρενέ, στο σχολείο μπορούμε να παίζουμε, 

δουλεύοντας (Maury, 1988: 119). Ακόμη, ένας μαθητής του αναφέρει (σε ελεύθερη 

μετάφραση από μας) πως: «Μόνο το παιχνίδι μας ανθίζει και μας απελευθερώνει» 

(Freinet, 1973: 43). Έτσι, λοιπόν, το νηπιαγωγείο θα περιλαμβάνει ένα περιβάλλον 

πλούσιο και πολύμορφο όσο και η ζωή, ένα φυσικό περιβάλλον με κήπους, νερό, 

φυτά και ζώα, μια ευρύχωρη αίθουσα φωτεινή, ευάερη, ευήλια με υλικό πειραμάτων 

και εργασίας, μια διπλανή αίθουσα ή μια γωνιά φύσης μέσα στην ίδια αίθουσα που θα 

αντικαθιστά τη φύση και τον εξωτερικό κήπο τις μέρες της κακοκαιρίας, ένα κήπο με 

δέντρα, λιβάδια, νερό, καλλιέργειες για την αποτελεσματική εργασία των παιδιών και 

ένα τμήμα με κατοικίδια ζώα, έντομα, ενυδρείο, βοτανολόγιο κ.λπ. Η ψηλαφητή 

διερεύνηση παίζει σημαντικό ρόλο και στο νηπιαγωγείο, αφού τα παιδιά προσπαθούν 

να γνωρίσουν το άγνωστο, εξετάζοντας το γύρω περιβάλλον. Επιπρόσθετα, στο 

νηπιαγωγείο προστίθεται μία ακόμη διαδικασία, η διευθέτηση, δηλαδή, το παιδί δεν 

αρκείται, πλέον, στο να μαθαίνει για μαθαίνει αλλά αρχίζει να οργανώνει τη ζωή του 

και οι ψηλαφητές του εμπειρίες συγκεντρώνονται και προσκολλούνται γύρω στις 

βασικές φυσιολογικές ανάγκες και τα πολύπλοκα μυστήρια της ζωής. Γύρω στα 

τέσσερα με πέντε του χρόνια, το παιδί αφού έχει ανακαλύψει τους χώρους γύρω του 

και τους οργάνωσε, ξεκινάει την κατάκτηση του κόσμου, η οποία πραγματοποιείται 

με την εργασία, «δραστηριότητα», όπως μας λέει ο Φρενέ, «με την οποία το άτομο 

ικανοποιεί τις μεγάλες φυσικές και ψυχικές του ανάγκες, με σκοπό να αποκτήσει τη 

δύναμη που του είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του» (Φρενέ, 1977: 

34 – 39). 

      Τα παιδιά μέσω των εργασιών που τους ανατίθενται, ωθούνται σε μια γλώσσα 

ζωντανή, μέσα στα χωράφια, γύρω από τα ζώα που φροντίζουν, αναγκάζονται να 

μιλούν, προσαρμόζοντας όπως μπορούν τις λέξεις και τις εκφράσεις που τους είναι 

οικείες, για να εκφράσουν τις πολύπλοκες αντιδράσεις τους. Μέσα από όλες αυτές τις 

συζητήσεις και κουβέντες των παιδιών η δασκάλα μπορεί να γράψει ένα κείμενο. Το 
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κείμενο αυτό θα γραφτεί στον πίνακα, εικονογραφημένο αν είναι δυνατό με ένα 

εντυπωσιακό σχέδιο, μετά θα ξαναγραφτεί από τη δασκάλα σε ένα τετράδιο της ζωής 

της τάξης, όπου θα φυλάγονται επίσης τα καλύτερα σχέδια και που η θέση του θα 

είναι σε τιμητικό συρτάρι πάνω από την εταζέρα στην οποία θα εκθέτονται τα πιο 

πετυχημένα αντικείμενα (Φρενέ, 1977: 44 – 47). 

       Σημαντικό ρόλο, ήδη, από το νηπιαγωγείο παίζει η τυπογραφία. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, παράγεται εύκολα ομορφιά, συγκίνηση και ενθουσιασμός στα παιδιά απ’ ότι 

με την απλή γραφή. Η ιδέα είναι πως τα παιδιά, αφότου έρχονται στο νηπιαγωγείο 

λένε καθημερινά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τα οποία και καταγράφει από 

κοινού η δασκάλα στον πίνακα. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή κάποιου 

μεγαλύτερου μαθητή, τα παιδιά ξαναφτιάχνουν στο συνθετήριό τους το κείμενο του 

πίνακα. Μετά, ολόκληρο το κείμενο τυπώνεται από τα ίδια τα παιδιά, που, όπως 

τονίζει ο Φρενέ, από τα πέντε ή έξι χρόνια τους, τα καταφέρνουν θαυμάσια. Έτσι, το 

κείμενο μπορεί να εμπλουτιστεί με σχέδια των παιδιών και μ’ αυτόν τον τρόπο να το 

ταξινομήσουν στο βιβλίο της σχολικής ζωής, ή να το τοιχοκολλήσουν στους τοίχους 

του σχολείου, ή να το διανείμουν σε φίλους, γονείς και τον υπόλοιπο σχολικό 

περίγυρο εντός και εκτός σχολείου μέσω της σχολικής τους εφημερίδα και να το 

ανταλλάξουν διαμέσου της αλληλογραφίας με άλλα παιδιά άλλων νηπιαγωγείων στην 

ίδια ή και σε διαφορετικές πόλεις. Σύμφωνα με τον Φρενέ, το παιδί, έτσι, σ’ αυτήν 

την ηλικία μπορεί να ζωγραφίσει ή να προσπαθήσει να διαβάσει ένα κείμενο που έχει 

γράψει η δασκάλα, χωρίς να ξέρει να γράφει ή να διαβάζει. Του καλλιεργείται όμως η 

επιθυμία αυτή. Το παιδί συγκρίνει μόνιμα τις γραμμένες με τις προφορικές λέξεις, τις 

λέξεις που έγραψε το ίδιο μ’ αυτές που χρησιμεύουν σαν μοντέλο στον πίνακα ή στο 

τυπωμένο χαρτί, τις λέξεις που αναγνώρισε στις εφημερίδες των αλληλογράφων μ’ 

αυτές που βρήκε στα βιβλία και τις άλλες εφημερίδες. Έτσι υπάρχει πλούσια 

ψηλαφητή εμπειρία και το παιδί αναγνωρίζει προοδευτικά και χωρίς ειδική εξάσκηση 

ένα όλο και μεγαλύτερο αριθμό λέξεων (Φρενέ, 1977: 47 – 51). 

       Επιπρόσθετα, αυτό που προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στις όλες 

δραστηριότητες του νηπιαγωγείου είναι οι δραστηριότητες καλλιτεχνικής έκφρασης, 

όπως σχέδιο, εικονογράφηση κειμένων, ζωγραφική, χαρακτική σε χαρτόνι ή 

λινόλεουμ, τραγούδι, ρυθμική, κουκλοθέατρο, θέατρο, μαριονέτες. Εξαιρετικό 

εργαλείο είναι οι δελτιοθήκες ντοκουμέντων μέσα στην τάξη, μια καινοτομία που δεν 

κοστίζει ακριβά και είναι πλούσια σε παιδαγωγικές προοπτικές. Τα παιδιά μέσα από 

τη χαρά τους για ένα κυνήγι αναζήτησης σε φωτογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, 
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αλλά και τον ενθουσιασμό τους για το κατασκευαστικό κομμάτι, κόβουν, κολλούν 

αυτά που βρήκαν σε λευκά δελτία από μαλακό χαρτόνι και τα ταξινομούν ανάλογα 

στη σχολική τους βιβλιοθήκη. Ακόμη, ο  εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος  

για τη δημιουργία των πλάνων εργασίας σε συνεργασία πάντα με τα ίδια τα παιδιά. 

Εντός των πλάνων εργασίας καθορίζονται οι εργασίες και τα καθήκοντα που είναι 

υπεύθυνο να επιτελέσει το παιδί εντός μιας εβδομάδας π.χ. Όπως ο Φρενέ τονίζει: 

«Χωρίς πλάνο εργασίας ο μαθητής είναι σαν φόρου υποτελής και διαθέσιμος στην 

αγγαρεία του καθενός. Αν έχει τελειώσει τη συλλογική εργασία, γρήγορα του δίνουν μια 

άλλη συμπληρωματική εργασία. Τον ενοχλούν την ώρα που τον παθιάζει μια 

δραστηριότητα για άλλες, εκτός προγράμματος, εργασίες. Το αποτέλεσμα είναι αταξία, 

τεμπελιά, εκνευρισμός. [...] Με το πλάνο εργασίας το παιδί γίνεται, κατά κάποιο τρόπο, 

ελεύθερο μέσα στο πλαίσιο ορισμένων φραγμών που από πριν έχει υπολογίσει και 

αποδεχτεί. Μέσα στα όρια του πλαισίου αυτού μπορεί να προχωρήσει με το δικό του 

ρυθμό, να υπολογίσει την πρόοδο της εργασίας του, να βιαστεί για να αναπαυτεί στη 

συνέχεια ή για να επιδοθεί σε άλλες πολύ πιο ενδιαφέρουσες ασχολίες. Αν και πολύ 

μικρό, το παιδί αποδέχεται μέσα από μια τέτοια πρακτική τις έννοιες της τάξης, της 

αυτοπειθαρχίας, της εμπιστοσύνης, της αγάπης για την ολοκληρωμένη εργασία – που θα 

εξελιχτεί σε επαγγελματική συνείδηση –, της ισορροπίας και της ειρήνης, που 

κατακτιούνται με τον περήφανο αγώνα μέσα από τη δύναμη της εργασίας». Να 

σημειωθεί, τέλος, πως στο νηπιαγωγείο πρέπει να μειωθεί στο μηδέν κάθε λίγο – 

πολύ διδακτικό μάθημα (Φρενέ, 1977: 52 – 55).  

 

iv) Το δημοτικό σχολείο 

 

      Περνώντας στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Φρενέ, όπως 

και στις προηγούμενες βαθμίδες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική του 

χώρου, των αιθουσών και των υπαίθριων χώρων του σχολείου. Εμμένει στο άνοιγμα 

του σχολείου εντός και εκτός της κοινότητας, σε ένα διαρκές «αλισβερίσι» του 

«μέσα» και του «έξω» σχολικού χώρου. Τονίζει πως: «εκείνο που είναι απαραίτητο 

για την αρμονική ζωή της οικογένειας είναι ένα μίνιμουμ υλικών εγκαταστάσεων· η 

έλλειψη αυτού του μίνιμουμ, κάνει κανονικά αδύνατη κάθε αποτελεσματική εργασία 

στις τάξεις» (Φρενέ, 1977: 61).  
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      Επισημαίνει πως κανένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο δεν πρέπει να φτιαχτεί, 

δίχως να έχει άμεση επικοινωνία με το φυσικό περιβάλλον. Tα αγροτικά σχολεία 

φαντάζεται πως πρέπει να είναι χτισμένα δίπλα σε δάση, ποτάμια, βράχια ή 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Να διαθέτουν κήπο, λιβάδι, μελισσοκομείο, πτηνοτροφείο, 

ελεύθερους χώρους για παιχνίδι, κατασκήνωση, κατασκευές, κλπ. Για τα σχολεία των 

πόλεων λέει πως πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των παιδιών στην 

περιφέρεια των συνοικισμών, όπου θα μπορούν να πληρωθούν οι πιο πάνω συνθήκες. 

Αυτό, λοιπόν, το σύγχρονο σχολείο οραματίζεται πως θα μοιάζει με ένα 

εξειδικευμένο, κοινό για όλους, εργαστήρι δουλειάς συνδεδεμένο με τη ζωή του 

περιβάλλοντος. Πρέπει να περιέχει: 1) μια κοινή, ευάερη και ευήλια, αίθουσα, 

παρόμοια με την αίθουσα της παραδοσιακής τάξης, όπου τα παιδιά θα μπορούν να 

συγκεντρώνονται για όλες τις συλλογικές εργασίες, 2) εξωτερικά εξειδικευμένα 

εργαστήρια που θα περιλαμβάνουν: α) το φυσικό περιβάλλον (ανθόκηπο, 

λαχανόκηπο, οπωροφόρα δέντρα, κ.ά.), β) το χώρο της κτηνοτροφίας (κουνέλια, 

κυψέλη, ινδικά χοιρίδια, κότες, κατσίκες, κ.ά.), 3) εσωτερικά εξειδικευμένα 

εργαστήρια, οχτώ τον αριθμό, που θα συγκοινωνούν με την κοινή αίθουσα (τέσσερα 

εργαστήρια για τη χειρωνακτική εργασία βάσης: α) Γεωργικές εργασίες, 

Κτηνοτροφία, β) Σιδηρουργείο και ξυλουργείο, γ) Νηματουργία, ύφανση, ραπτική, 

μαγειρική, οικοκυρικά, δ) Κατασκευές, μηχανουργείο, εμπόριο. Και άλλα τέσσερα 

εργαστήρια εξελιγμένης, κοινωνικοποιημένης και διανοητικής δραστηριότητας: α) 

Διερεύνηση, γνώσεις και συλλογή ντοκουμέντων, β) Πειραματισμός, γ) Γραπτή 

δημιουργία, έκφραση και επικοινωνία, δ) Καλλιτεχνική δημιουργία, έκφραση και 

επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει συνεχόμενη αίθουσα, τα εργαστήρια μπορούν να 

εγκατασταθούν σ’ ένα διάδρομο ή αν αυτό είναι αδύνατο, μέσα στην ίδια την κοινή 

αίθουσα (Φρενέ, 1977: 62 – 66, 77). Ο Φρενέ πιστεύει πως δεν πρέπει να 

υποσκελίζουμε το παιδί να περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο. Η σειρά των σταδίων 

είναι πρώτα της ψηλαφητής διερεύνησης, έπειτα της διευθέτησης και ύστερα των 

εργαστηρίων, των πειραμάτων και της κατασκευής. Το παιδί από μόνο του θα νιώσει 

την ανάγκη να περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο, μιας και θα αναπτύξει το 

αίσθημα της κοινότητας εντός του (ό.π.: 73 – 74). 

       Για τους λάτρεις του παραδοσιακού σχολείου που ανησυχούν πως θα 

επιβάλλεται η τάξη και η πειθαρχία εντός αυτών των συνεχόμενων εργαστηρίων, ο 

Φρενέ απαντάει: «Ευτυχώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει στα σχολεία που δουλεύουν 

σύμφωνα με τις μεθόδους μας. […] όταν οι μαθητές επιδίδονται σε εργασίες που τους 
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ενδιαφέρουν βαθιά, μια και ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες, η 

πειθαρχία περιορίζεται στην οργάνωση των εργασιών αυτών και δεν απαιτεί παρά ένα 

μίνιμουμ επίβλεψης που τον περισσότερο καιρό γίνεται από τον ίδιο τον όμιλο ή την 

ομάδα» (Φρενέ, 1977: 65). 

       Η χωροδιάταξη, επίσης, των πραγμάτων εντός της αίθουσας παίζει ουσιαστικό 

ρόλο στην Παιδαγωγική του Φρενέ. Με την παραδοσιακή μορφή αποκλείεται κάθε 

μετακίνηση ή συνεργασία των μαθητών εντός της αίθουσας και μεταξύ του δασκάλου 

και το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η παθητική αποδοχή της διδασκαλικής πράξης. 

Στο νέο σχολείο, λοιπόν, θα υπάρχουν: 

- τραπέζια που μετακινούνται και που μπορούν να εργάζονται άνετα τέσσερις 

μαθητές. Είναι πρακτικά για τη γραφή, την ανάγνωση, την κοπτική, το κολλάζ, το 

σχέδιο, τη μελέτη χαρτών και ντοκουμέντων και των ομαδικών εργασιών. Έτσι, 

επιτυγχάνεται η τοποθέτηση τους στην άκρη για να απελευθερωθεί ο χώρος για άλλες 

συλλογικές εργασίες, όπως γυμναστική, έκθεση, θέατρο κλπ. 

- ντουλάπια στα οποία οι μαθητές θα αφήνουν εκεί βιβλία, τετράδια κι εργαλεία, που 

δε θα παραφορτώνουν πια τα τραπέζια. Η διάταξη του εξοπλισμού της αίθουσας θα 

επιτρέπει στο μαθητή να σηκώνεται ελεύθερα και αθόρυβα, όταν το θελήσει, για να 

πάει στο ντουλάπι του. 

- η υπερυψωμένη έδρα του δασκάλου καταντάει περιττή. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει 

όλο και λιγότερο – ή και καθόλου πια – σχολαστικές παραδόσεις. Θα καλείται όλο 

και συχνότερα να συνεργαστεί με τους μαθητές στις διάφορες γωνιές της τάξης. Ένα 

απλό τραπέζι, σαν αυτά που προορίζονται για χρήση των μαθητών, οπωσδήποτε 

κινητό κι ένα ιδιαίτερο ντουλάπι του είναι υπεραρκετά. 

- επέκταση της χρήσης των πινάκων. Θα υπάρχει ένας πίνακας σε καβαλέτο για την 

αντιγραφή κειμένων, σημειώσεων και ανακοινώσεων που ενδιαφέρουν άμεσα όλη 

την τάξη κι ακόμα ένας, δύο ή και τρεις πίνακες – που  μπορούν να φτιαχτούν με τη 

βαφή των ελεύθερων τμημάτων των τοίχων ή πάνω σε φαρδιές σανίδες – 

προορισμένους για τις εργασίες των ομάδων. 

- επαρκής φυσικός φωτισμός. Πλατιές τζαμαρίες στο ύψος των παιδιών όπως είναι 

στα σπίτια. Είναι καλά να μπορούν τα παιδιά να βλέπουν έξω. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

πάντα άχρηστο, δε θα βλάψει την ποιότητα της εργασίας και θα απελευθερώσει μια 

για πάντα το σχολείο από την ατμόσφαιρα φυλακής. 

- μέτρα για τη συσκότιση της αίθουσας σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας για την 

προβολή σλάιτς ή κινηματογράφου. 
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- η επίπλωση των εργαστηρίων θα περιλαμβάνει τραπέζια κινητά ή στηριγμένα στον 

τοίχο, ανάλογα με τον προορισμό τους, ντουλάπια και εταζέρες (Φρενέ, 1977: 69 – 

71). 

 

α) Η είσοδος στο σχολείο μια Δευτέρα πρωί 

 

      Όσον αφορά, τώρα τη λειτουργία της τάξης είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε  

πως η είσοδος των παιδιών στο σχολείο ξεκινάει με μια ομάδα καθαριότητας 

υπεύθυνη για το ξεσκόνισμα των αιθουσών, το σβήσιμο του πίνακα, το άναμμα της 

σόμπας, κ.ά. Ακόμη είναι υπεύθυνη για την επιθεώρηση της υγιεινής των παιδιών. 

Επίσης, ο υπεύθυνος της μουσικής επιμελείται να βάλει ένα μουσικό κομμάτι στο 

φωνογράφο. Τα μαθήματα ηθικής διαγράφονται από το λεξιλόγιο του σχολείου. Με 

τα καλλιτεχνικά μαθήματα, όπως αυτό της μουσικής, ο ενθουσιασμός και το 

ενδιαφέρον των παιδιών για τις σχολικές δραστηριότητες παραμένει αμείωτο. Τα 

παιδιά ερχόμενα στο σχολείο, τις περισσότερες φορές έχουν μια ζωηρή είσοδο, την 

οποία και οι παιδαγωγοί πρέπει να αφήσουν να εξωτερικευθεί και να μην την 

καταπνίξουν με ένα δασκαλίστικο ύφος. Τα παιδιά φέρνουν μαζί τους όλες τις 

εμπειρίες του σαββατοκύριακου (π.χ. ενημέρωση για μια ανακάλυψη τους στο δρόμο 

ή αναγγελία ενός καινούργιου νέου, κουβάλημα ενός αντικειμένου για το μουσείο του 

σχολείου, ενός εικονογραφημένου περιοδικού ή ενός μπουκέτου με λουλούδια ή 

κεράσια), οι οποίες και πρέπει να αφήνονται ελεύθερα να εξωτερικευθούν. Έπειτα, οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να προσεγγίσουν τα πιο ντροπαλά ή θλιμμένα παιδιά και να 

τα κάνουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, εντάσσοντας τα στο συλλογικό ιστό της 

τάξης. Αυτή η συναδελφικότητα, με άξονα την αξία της επικοινωνίας, θα κάνει το 

παιδί να αποτινάξει τον ντροπαλό και σιωπηλό εαυτό του και θα το οδηγήσει να 

μπαίνει με όλη του την καρδιά στο σχολείο, το οποίο θα νιώθει ως δικό του κτήμα. 

Τη Δευτέρα, επιπρόσθετα, γίνεται οργάνωση της εργασίας και της ζωής όλης της 

εβδομάδας με απόλυτη λεπτομέρεια, προκειμένου να πηγάσει με φυσικό τρόπο η 

ισορροπία και η αρμονία, που θα λύσουν τα τυχόν προβλήματα πειθαρχίας (Φρενέ, 

1977: 87 – 90). 

      Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε μια τάξη Φρενέ, το 

οτιδήποτε κουβαλάει ένα παιδί εντός της ψυχοσύνθεσης του, το πόσο αυτό 

αναδεικνύεται στα πλαίσια της συλλογικής τάξης αλλά και το κατά πόσο 
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δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο προκειμένου να ξυπνήσουν τον 

ενθουσιασμό που κρύβεται μέσα στις ψυχές των παιδιών και ο οποίος είναι πολύτιμος 

για τη μάθηση και τη διδακτική πράξη.  

        

β) Κριτική στη χρησιμοποίηση αναγνωστικών και σχολικών εγχειριδίων 

 

      Πριν αναφερθούμε σε κάποιες σημαντικές μεθόδους και τεχνικές στην 

Παιδαγωγική του Φρενέ, θα πρέπει να αναφερθούν οι απόψεις του σχετικά με τα 

αναγνωστικά και τα σχολικά εγχειρίδια που δίνει το Υπουργείο. 

      Ο Φρενέ, λοιπόν, τονίζει πως δεν είναι αντίθετος με τα αναγνωστικά και τα 

σχολικά εγχειρίδια αυτά καθαυτά, καθότι κάποια αποτελούν και αληθινά 

αριστουργήματα και πρέπει να έχουν θέση στη βιβλιοθήκη της τάξης, αλλά είναι 

ενάντια στον τρόπο χρησιμοποίησής τους, αφού είναι ασυμβίβαστος με την πρόοδο 

του λαϊκού σχολείου. Τα αναγνωστικά δεν προσφέρουν τίποτα το ενεργητικό και 

δημιουργικό στα παιδιά και έτσι τίθεται το διακύβευμα στον εκπαιδευτικό αν θα 

πάρει θέση να μην χρησιμοποιήσει τα σχολικά εγχειρίδια, μιας και βλέπει ότι μ’ αυτά 

το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση εξανεμίζεται. «Γιατί τις αυθόρμητες δυνάμεις 

του παιδιού, την ανάγκη να πραγματοποιήσει τις εσωτερικές του ορμές δεν μπορούμε με 

κανένα τρόπο να τις εμποδίσουμε να δράσουν. Αν οι εξωτερικοί όροι είναι τέτοιοι, που 

να μην μπορεί το παιδί να διοχετέψει μέσα στην εργασία τις ένστικτες δυνάμεις του, αν 

αισθάνεται, πως δεν μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του μ’ αυτή την εργασία του, τότε 

μαθαίνει και το κατορθώνει θαυμάσια, από το ένα μέρος να παρέχει ίσα – ίσα όση 

ποσότητα προσοχής χρειάζεται για να ικανοποιήσει κάθε φορά την απάντηση του 

δασκάλου κι από το άλλο μέρος να φυλάξει μέσα του ένα κομμάτι από την ψυχική του 

ενέργεια για να βαδίσει το δρόμο, που χάραξαν οι έμφυτες ανάγκες του» (Freinet, 1918: 

11 – 13). 

       Εμμένει, έτσι, στην ιδέα της κατάργησης τους από την καθημερινή σχολική 

πρακτική. Παρουσιάζει, λοιπόν, τέσσερα επιχειρήματα υπέρ αυτής του της άποψης: 

1) Η χρήση του αναγνωστικού είναι υποδούλωση εξαιτίας της μορφής που επιβάλλει 

σ’ όλη τη σχολική πράξη. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που υποβάλλονται με τα 

αναγνωστικά δε συζητήθηκαν από τους μαθητές και από τους δασκάλους ως ορθές. 

Απλά επιβλήθηκαν ως μια «αναγκαστική τυραννία: την καθημερινή ανάγνωση, τις 

ασκήσεις εφαρμογής που πρέπει να τελειώσουν, την γραμματική, την ιστορία και 
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γεωγραφία που πρέπει να αποστηθίσουν τα παιδιά, όλες αυτές τις κατά συνθήκην 

νεκρές εργασίες». Λόγω του μη ενδιαφέροντος των παιδιών και της μη αποστήθισης 

των μαθημάτων τους, τους επιβάλλονται απειλές και τιμωρίες. Έτσι, όπως μας λέει ο 

Φρενέ, και «ο πιο νεωτεριστής δάσκαλος βρίσκεται στην ανάγκη να μεταχειριστεί βίαια 

μέσα. Αυτή είναι η παλιά καταναγκαστική παιδαγωγική» (Freinet, 1918: 14 – 15). 

 2) Το αναγνωστικό υποδουλώνει τη σκέψη του μαθητή. «Ζητούμε από το μαθητή να 

κάνει αυτή ή εκείνη την εργασία, χωρίς να ξέρει καθόλου την αιτία, και δεν του δίνουμε 

άλλη δικαιολογία παρά μόνο αυτή: “αν καταπιαστείς με τον τρόπο που σου λέμε, θα 

φτάσεις πιο γρήγορα σε κάποιο αποτέλεσμα”. Δεν του εμπιστευόμαστε την αναζήτηση 

των σφαλμάτων του και τη διόρθωσή τους από τον ίδιο, τον υποχρεώνουμε να 

επαναλάβει ορισμένες ενέργειες, ως ότου αυτές καταστούν αυτόματες. […] Το 

Αναγνωστικό είναι ο διαιτητής που κρίνει τελειωτικά τις αντικρουόμενες απόψεις [...], 

η υπερτάτη αρχή, που βασιλεύει στο πνεύμα των τάξεων παρά την προσπάθειαν των 

δασκάλων. […] Το παιδί σκλάβο των βιβλίων σ’ όλο το διάστημα της σχολικής 

φοιτήσεως χάνει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του. Δεν τολμά να εκφράσει τις 

ατομικές του γνώμες, ούτε να έχει αντιρρήσεις σε ό,τι του λέγει το βιβλίο, γιατί αυτό του 

φαίνεται πώς είναι η υπέρτατη αλήθεια. Έτσι όχι μόνο δε συνηθίζει καθόλου να 

εκφράζεται, αλλά απ’ εναντίας οι εργασίες που του δίνει το σχολείο καταπιέζουν την 

προσωπικότητά του και συντελούν στο να οπισθοχωρήσουν οι εκπαιδευτικές του 

εσωτερικές ορμές» (Freinet, 1918: 15 – 17). 

3) Η χρήση του αναγνωστικού υποδουλώνει και καθιστά μονότονη την εργασία των 

δασκάλων. «Τα Αναγνωστικά λοιπόν είναι ο θρίαμβος της ρουτίνας […] Τα 

Αναγνωστικά στ’ αλήθεια είναι πολύ ακριβά. Πολλοί δάσκαλοι εξαιτίας αυτού και 

μόνου δεν εισάγουν νεώτερα αναγνωστικά, άλλοι αρκούνται στα παλιά, αν και 

αναγνωρίζουν, πώς αυτά είναι ανεπαρκή και καθυστερημένα […] Ακόμη τα 

αναγνωστικά είναι “πολύτιμα”, γιατί πολλά απ’ αυτά λαβαίνουν μεγάλη φροντίδα για 

τις ασκήσεις που είναι σχετικές με το μάθημα (έτσι είναι όλα τα γαλλικά αναγνωστικά). 

Προσδιορίζουν εκ των προτέρων την εργασία μιας ημέρας. Τι λέγω; όλου του χρόνου. 

Φτάνει να γυρίζει κανείς τις σελίδες! […] Ποιος παιδαγωγός δεν θα αποναρκωνόταν με 

ένα τέτοιο καθεστώς και δεν θα κουραζόταν από μια τέτοια μηχανική εργασία, χωρίς 

ενδιαφέρο και χωρίς ζωή και σχεδόν πάντοτε με ανάξια λόγου αποτελέσματα» (Freinet, 

1918: 18); 

4) Τα Αναγνωστικά είναι μονότονα. «Πρέπει το ενδιαφέρον να είναι γενεσιουργός 

δύναμη ενεργητικότητας, δημιουργός ζωής, απόρροια του ίδιου του “εγώ”. Τέτοιο 
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ενδιαφέρο ποτέ δεν μπορούν να μας δώσουν τα Αναγνωστικά. […] Η αδιαφορία 

αποβαίνει μονοτονία, όταν είμαστε υποχρεωμένοι για πολλά χρόνια να ασχολούμαστε 

με τα ίδια βιβλία, να λέμε τα ίδια μαθήματα, να εξηγούμε τις ίδιες εικόνες ή και να 

διατρέχουμε σελίδα προς σελίδα κάποια ιστορία που μπορεί κανείς ωστόσο να την 

αποτελειώσει μονομιάς. […] Συγγραφείς και εκδότες νιώθουν αυτόν τον σοβαρό 

κίνδυνο της μονοτονίας. Έτσι προσπαθούν ολοένα και πιότερο να κάνουν πιο όμορφα 

τα Αναγνωστικά. Χαμένος κόπος, γιατί ο δρόμος είναι κακός. Μια αφελής ιστορία που 

την έζησαν και την διηγούνται τα παιδιά, εικονογραφημένη και τυπωμένη ακόμη από τα 

ίδια θα αφήσει στην ψυχή τους πολύ μεγαλύτερη ηδονή δημιουργικής εσωτερικότητας, 

απ’ όσην αφήνουν οι σοφές σας διηγήσεις, κύριοι συγγραφείς» (Freinet, 1918: 19). 

      Επί της ουσίας, ο Φρενέ επικρίνει τη συλλαβική γραφή (le syllabaire), η οποία 

αναπαράγεται κατά κόρον στα σχολικά εγχειρίδια και έτσι δημιουργείται μια 

σχολαστική φιλοσοφία και κουλτούρα (Maury, 1988: 32). 

 

γ) Μέθοδοι – τεχνικές στην Παιδαγωγική του Φρενέ 

 

      Κάποιες σημαντικές μέθοδοι – τεχνικές στην Παιδαγωγική του Φρενέ είναι: τα 

πλάνα εργασίας, το τυπογραφείο, η ατζέντα, η αλληλογραφία και το συμβούλιο 

τάξης. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά. 

           

       i. Ως προς τα πλάνα εργασίας, υπάρχουν τα ετήσια γενικά πλάνα, τα μηνιάτικα 

γενικά πλάνα, τα οποία και φτιάχνονται από τους δασκάλους, αλλά και τα 

βδομαδιάτικα ατομικά πλάνα, που καταρτίζονται στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων 

κατηγοριών, αλλά φτιάχνονται σε συνεργασία και με τους μαθητές. Όλοι οι μαθητές 

παίρνουν κάθε Δευτέρα πρωί από ένα αντίτυπο πλάνου εργασίας. Κάθε μαθητής 

σημειώνει στο πλάνο του, τον αριθμό των δελτίων που προτίθεται να φτιάξει για τη 

δελτιοθήκη της τάξης του. Με τα πλάνα εργασίας οι μαθητές μαζί με το δάσκαλο 

σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις αρμοδιότητες τους και προσπαθούν να τις 

κάνουν πράξη, βρίσκοντας τα κατάλληλα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά είναι βασικά:  -  

οι αυτοδιορθωτικές δελτιοθήκες αριθμητικής και γραμματικής, – η δελτιοθήκη των 

ντοκουμέντων, – το λεξικό – ευρετήριο (για να ταξινομούνται τα πάντα), – η 

βιβλιοθήκη εργασίας, – τα κιβώτια εργασίας  (Φρενέ, 1977: 91 – 94). Όπως αναφέρει 

ο Φρενέ: «Ο μαθητής θα έχει το ζήλο να φέρει σε πέρας το πλάνο εργασίας του με τον 
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όρο ότι το έχει καταρτίσει ο ίδιος – με τη βοήθεια του δασκάλου ή συμμαθητών – μέσα 

στο πλαίσιο ορισμένων αναγκών που την αναγκαιότητά τους καταλαβαίνει ή δέχεται. 

Το να μη πετύχει θα ήταν μια σοβαρή ήττα που δεν θέλει να δοκιμάσει. [...] Το πλάνο 

εργασίας δίνει στο παιδί μια κάποια αυτονομία σε σχέση με την αξιοποίηση της μέρας 

του. […] Με το πλάνο εργασίας ο μαθητής θέλει να κάνει γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα 

– πράγμα που δεν έρχεται αναγκαστικά σαν αντίφαση με την ποιότητα. Θέλει να 

ξεπεράσει τον εαυτό του ... κι αυτό είναι μέσα στη φύση του. […] Αν το παιδί που 

τέλειωσε το πλάνο του την Παρασκευή θέλει να περάσει το Σάββατο διαβάζοντας ή 

παίζοντας, δεν πρέπει να φέρετε αντίρρηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδέξιο και άδικο» 

(ό.π.: 95). Τα πλάνα εργασίας, λοιπόν, κολλιούνται σε χαμηλό σημείο στον τοίχο, 

προκειμένου το παιδί να χρωματίζει το μέρος που αντιστοιχεί στην 

πραγματοποιούμενη εργασία. Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο δάσκαλος καλό θα ήταν 

να κοιτάει τα πλάνα ώστε να δώσει μια ώθηση σε όσους έχουν καθυστερήσει στην 

εργασία τους (ό.π.: 96).    

           

       ii. Το τυπογραφείο στο σχολείο, που εφηύρε το 1925, δείχνει μια αντίδραση του 

Φρενέ στη σχολαστική εκπαίδευση. Ο Φρενέ, με τη βοήθεια του, απομακρύνεται από 

την έδρα και μετακινείται στον υπόλοιπο χώρο, μια κίνηση στην οποία ο ίδιος έδινε 

μεγάλη συμβολική αξία (Maury, 1988: 32). «Η μέθοδος του Τυπογραφείου στο 

Σχολείο απλώθηκε λοιπόν ως παιδαγωγικό κίνημα. Στα πρώτα 5 χρόνια (1923 – 8) 300 

σχολεία απόκτησαν πιεστήριο και 250 μαθητικά περιοδικά κυκλοφόρησαν στη Νότια 

Γαλλία, ως και ένα μηνιαίο διδασκαλικό περιοδικό με τον τίτλο “Το τυπογραφείο στο 

σχολείο” (L' imprimerie à l' école)» (Κλεάνθους – Παπαδημητρίου, 1980: 254 – 255).   

       Το τυπογραφείο είναι αυτό που δίνει όλη την κινητήρια ύπαρξη στην τάξη 

Φρενέ. Είναι αυτό που γεμίζει με ενθουσιασμό και χαρά τα παιδιά, είναι αυτό που τα 

κινητοποιεί να μάθουν. Ακριβώς, επειδή, η ζωή του σχολείου είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον «έξω» κόσμο, με το περιβόλι, με τους οργανωμένους περιπάτους 

και επισκέψεις, με τις κοινωνικές δραστηριότητες, με χώρους δουλειάς, τα παιδιά 

έχουν πολλά ερεθίσματα στο να παράγουν πρωτότυπα κείμενα. Επίσης, εντός των 

εργαστηρίων του σχολείου σε συνεργασία με διάφορους εργάτες ή τεχνίτες 

επιδιώκεται μια ατμόσφαιρα εργασίας, η οποία θα είναι πολύ κοντά με την εξωτερική 

πραγματικότητα. Έτσι, όλες αυτές οι δραστηριότητες δημιουργούν τα κέντρα 

ενδιαφέροντος ή τα σύνολα ενδιαφερόντων, που παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από 

την ελεύθερη και αυθόρμητη σύνταξη κειμένων των παιδιών στο τυπογραφείο και τα 
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οποία διανέμουν στη σχολική τους εφημερίδα ή στις διασχολικές τους ανταλλαγές. Η 

ιδέα είναι ότι οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενα που έγραψαν ελεύθερα, μόνοι τους ή 

ομαδικά, στο σχολείο ή το σπίτι. Μετά ψηφίζουν ποιο θα είναι το κείμενο που θα έχει 

την τιμή του τυπογραφείου. Η προτίμηση αυτή των παιδιών για το ποιο κείμενο θα 

τυπωθεί στο τυπογραφείο είναι απόλυτα σεβαστή, ακόμη και αν δε χρήζει το κείμενο 

αυτό φιλολογικής τελειότητας, ο δάσκαλος  είναι υποχρεωμένος να ανακαλύψει τι 

ήταν αυτό που παρακίνησε τόσο τα παιδιά να το τοποθετήσουν στο τυπογραφείο. 

Έπειτα, κάθε κείμενο «ντύνεται» με την εικονογράφησή του, η οποία και πρέπει να 

παρατηρείται στην τάξη για το νόημα που φέρει. Ακόμη, μέσα από τα κείμενα των 

παιδιών, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ανιχνεύει τις κρυμμένες διδακτικές γνώσεις και 

να κατευθύνει τα παιδιά, ώστε να τις ανακαλύψουν (Φρενέ, 1977: 96 – 100). 

       Για παράδειγμα, μέσα από ένα κείμενο των παιδιών σχετικά με το παιχνίδι τους 

με το λάστιχο και το μπουγέλο που έπαιξαν, ο Φρενέ λέει πως πρέπει να δούμε πίσω 

απ’ αυτό και έτσι να βρούμε τις δραστηριότητες που κάνει ένας καλλιεργητής, την 

κυριαρχία του στη φύση, τις πιθανές εργασίες – παιχνίδια που έχουν σχέση με το 

νερό: συγκοινωνούντα δοχεία, αντλία, σύριγγα, τραγούδια, αινίγματα και παροιμίες, 

τις γνώσεις σχετικά με τα λαχανικά, το πότισμα, την αντλία νερού, την πυροσβεστική 

αντλία. την ιστορία της άρδευσης, κ.ά. Έτσι, λοιπόν, προσφέρονται ενδιαφέρουσες 

δυνατότητες, οι οποίες καταγράφονται σε δύο στήλες στον πίνακα και οριοθετούνται 

εντός των μηνιαίων πλάνων εργασίας σε συνεργασία με τις προτιμήσεις των παιδιών. 

Η μία στήλη περιέχει τις εργασίες στο εργαστήριο: (κατασκευή αντλίας, τηλέφωνο με 

σύρμα, πείραμα πάνω στην ταχύτητα του ήχου, πείραμα πάνω στα συγκοινωνούντα 

δοχεία και εφαρμογές τους) και η άλλη στήλη τις διανοητικές δραστηριότητες: 

(έρευνες στη δελτιοθήκη των ντοκουμέντων σχετικά με την άρδευση μέσα στους 

αιώνες, η ανακάλυψη της πίεσης του νερού και της ατμοσφαιρικής πίεσης, το 

τηλέφωνο και ο τηλέγραφος στο πέρασμα των χρόνων) (Φρενέ, 1977: 101). Να 

σημειωθεί, πως καλό θα ήταν να γίνεται η εικονογραφημένη αντιγραφή αυτών των 

κειμένων του τυπογραφείου, που, ίσως, επιλέχθηκαν να μπούνε στη εφημερίδα της 

τάξης, ιδιαίτερα, στις μικρές τάξεις, καθώς, έτσι, το παιδί συνηθίζει να ξανασκέφτεται 

και να ξαναζεί το κείμενο της εφημερίδας, ενώ εξασκείται στην καλλιγραφία και το 

ομορφαίνει με εντυπωσιακά σχέδια (ό.π. 105). Μάλιστα, την ώρα που κάποια παιδιά 

προετοιμάζουν το κείμενο που θα τυπωθεί στο τυπογραφείο, τα υπόλοιπα 

αντιγράφουν το κείμενο από το μαυροπίνακα, καθώς, όπως λέει ο Φρενέ: «Η 
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αντιγραφή αυτή είναι η βάση της διδασκαλίας μας για την εκμάθηση της γραφής» 

(Freinet, 1918: 40). 

       Ο Φρενέ επισημαίνει πως η μέθοδος του τυπογραφείου είναι μια φυσική μέθοδος, 

που ταιριάζει με τον μητρικό τρόπο μάθησης, καθώς τα παιδιά έμαθαν με έναν 

αβίαστο τρόπο να διαβάζουν και να γράφουν, όπως έμαθαν από τη μαμά τους να 

μιλούν. Με τη στοιχειοθέτηση τα παιδιά δημιουργούν κάτι από τη ζωή και προπαντός 

κάτι από τη δικιά τους ζωή. Διαπιστώθηκε, ακόμη, πως με το τυπογραφείο τα παιδιά 

παρουσίασαν καταφανή πρόοδο στο συλλαβισμό και την ανάγνωση (Freinet, 1918: 

44, 45, 48). 

        Στον πόλεμο που δέχθηκε ο Φρενέ από δασκάλους, γονείς, τοπικούς άρχοντες 

για τις νέες αυτές μεθόδους που εισήγαγε στα σχολεία και ιδιαίτερα για το 

τυπογραφείο, μεγάλο κύμα κορυφαίων Γάλλων και Γαλλόφωνων παιδαγωγών 

(Langevin, Fauconnet, Pierron, Wallon, Ferrière, Hamaide), έσπευσε να τον 

υποστηρίξει. Με το τυπογραφείο, όπως λέει το γράμμα που έστειλαν στο Υπουργείο 

προς υπεράσπιση του Φρενέ, ο Φρενέ έδωσε στο σχολείο την απαραίτητη σημασία, 

τη ζωή και την αξιοπρέπειά του. Με αυτό το μέσο, τα παιδιά, πλέον, μπορούσαν να 

ταξινομήσουν τις γνώσεις και ιδέες τους και να τις ανταλλάξουν με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. Αυτή η έντυπη έκφραση δίνει τη δυνατότητα να εξωτερικευθούν οι 

σκέψεις και οι κλίσεις του παιδιού αλλά και να εκφραστούν όσα το καταπιέζουν 

υποσυνείδητα ή το τυραννούν. Ο Φρενέ μεταμόρφωσε τις αντικοινωνικές δυνάμεις 

που βρίσκονται μέσα στο παιδί σε δημιουργικές θετικές δυνάμεις (Κλεάνθους – 

Παπαδημητρίου, 1980: 255 – 256). 

 

         Παρακάτω παρατίθενται διάφορες φωτογραφίες κειμένων των ίδιων των 

παιδιών που παρήχθησαν μέσω του τυπογραφείου στα σχολεία «Bar – sur – Loup», 

«Saint – Paul», «Vence», όπου δίδαξε ο Φρενέ, το διάστημα μεταξύ 1926 – 1940. Οι 

φωτογραφίες αυτές βρίσκονται στο βιβλίο του Barré (1996: 10, 65, 166): «Avec les 

élèves de Célestin Freinet. Extraits des journaux scolaires de sa classe à Bar –sur –

Lup, Saint –Paul et Vence de 1926 à 1940». 
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Τα συγκεκριμένα κείμενα γράφτηκαν στο σχολείο του «Bar – sur – Loup», από παιδιά 

που επισκέφτηκαν τους τεχνίτες, εργάτες του χωριού: υφαντής και βοσκός. 

Παρατήρησαν τους χώρους εργασίας και τα κείμενα που έγραψαν εντάχθηκαν στο 

βιβλίο της ζωής της τάξης. 
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Το παραπάνω κείμενο γράφτηκε από τους μαθητές στο «Saint – Paul» και το θέμα του 

είναι για το χριστουγεννιάτικό τους δέντρο. 
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Το κείμενο αυτό γράφτηκε έπειτα από επίσκεψη των μαθητών στο εργοστάσιο 

ζυμαρικών στο «Vence». Στην εικονογράφηση των παιδιών φαίνονται οι μηχανές που 

φτιάχνουν ζυμαρικά, ο χώρος όπου αυτά στεγνώνουν, οι γυναίκες που δουλεύουν στο 

εργοστάσιο και τα ντουλάπια ξήρανσης των ζυμαρικών. 
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     iii. Προχωρώντας στις μεθόδους του Φρενέ, θα λέγαμε πως η ατζέντα είναι ένα 

βασικό εξάρτημα του σημερινού σχολείου και μπορεί να κατασκευαστεί από τα ίδια 

τα παιδιά. Σ’ αυτήν γράφονται: τα θέματα που αξίζει να μελετηθούν εξαντλητικά σε 

διάλεξη, οι προτάσεις για ορισμένες εργαστηριακές εργασίες, τα σχέδια που 

ανακάλυψαν τα παιδιά ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, οι επισκέψεις σε τυχόν τεχνίτες 

ή οι επισκέψεις τυχόν εργατών – τεχνιτών – εκπροσώπων επαγγελμάτων στο σχολείο, 

οι κατασκευές που πρέπει να γίνουν, ακόμη, οι απορίες που γεννήθηκαν στα παιδιά 

και για τις οποίες ήθελαν μια εξήγηση. Αυτά τα σχόλια και τα σχέδια θα εξεταστούν 

από την ομήγυρη της τάξης και θα μπορέσουν μαζί με τα άλλα ενδιαφέροντα να 

πάρουν θέση στα πλάνα εργασίας (Φρενέ, 1977: 103). Στο τελευταίο ημίωρο της 

μέρας απαντώνται οι ερωτήσεις αυτές των παιδιών. Ο Φρενέ αναφέρει: «Στιγμή 

συναρπαστική για όλους αλλά ιδιαίτερα για κείνους – μικρούς και μεγάλους – που 

έκαναν ερωτήσεις. Πρέπει βέβαια να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Αρχικά θα 

πρέπει να αποκλείσουμε από την πρακτική αυτή, τη συνήθεια – που στα παραδοσιακά 

σχολεία θα ήταν φυσιολογική – να στήνουν τα παιδιά με τις ερωτήσεις τους παγίδες στο 

δάσκαλο, για να τον δουν με κακόβουλη ευχαρίστηση να βουβαίνεται. Θα αποσοβήσετε 

αμέσως αυτή την τάση, εκφράζοντας την ταπεινοφροσύνη σας, τη σχετικότητα της 

γνώσης σας, ενώ, από την άλλη, θα μετριάσετε την εντύπωση τούτης της ανθρώπινης 

ομολογίας, δηλώνοντας τις δυνατότητες που έχετε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τα 

σημεία για τα οποία δεν βρίσκετε αμέσως την απάντηση. [...] “Θα ψάξουμε, πείτε, στη 

δελτιοθήκη, στο μεγάλο μας λεξικό, σ’ ένα βιβλίο που νομίζω πως έχω και αύριο θα 

έχουμε την απάντηση… Μα ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο τάδε.. Αν του 

ζητούσαμε να έρθει στο σχολείο να μας κάνει μια ομιλία για τα ταξίδια του… Αν 

πηγαίναμε να ρωτήσουμε τον τάδε τεχνίτη στο χωριό, που είναι οπωσδήποτε 

ενημερωμένος; … Μήπως οι αλληλογράφοι μας μπορούν να μας πληροφορήσουν για το 

δείνα ερώτημα; Θα τους γράψουμε… Αν απευθυνόμασταν στην υπηρεσία πληροφοριών 

μιας εφημερίδας για το τάδε ζήτημα που είναι ιδιαίτερα λεπτό”» (ό.π.: 119); 

 

        iv. Η αλληλογραφία στην τάξη του Φρενέ γίνεται ανάμεσα σε γαλλικά και ξένα 

σχολεία και επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του τυπογραφείου με έναν απλό, μόνιμο, 

πρακτικό και φτηνό τρόπο. Χαρακτηριστικά ο Φρενέ τονίζει πως: «Ένα σχολείο – του 

ίδιου περίπου επιπέδου και σύνθεσης με το δικό μας – είναι ο τακτικός μας 

αλληλογράφος, που μας στέλνει τρεις φορές την εβδομάδα ένα πακέτο τυπωμένα φύλλα, 

αρκετά για όλους τους μαθητές. Τα φύλλα αυτά, μέρα με τη μέρα φτιάχνουν το βιβλίο 
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της ζωής του σχολείου – αλληλογράφου, που συμπληρώνει θαυμάσια το βιβλίο της 

ζωής του δικού μας σχολείου. Επιπλέον, καθένας από τους μαθητές μας έχει στο 

σχολείο – αλληλογράφο έναν προσωπικό αλληλογράφο στον οποίο γράφει και ο οποίος 

του απαντά και ανταλλάσσει μαζί του εικόνες, παιχνίδια, φωτογραφίες ή, μερικές 

φορές, ακόμα κι επισκέψεις. Τέλος έχουμε τα σχολεία – αλληλογράφους – γαλλικά και 

ξένα – που κάθε μήνα μας στέλνουν τη “Σχολική εφημερίδα” τους, ανταλλάσσοντάς την 

με τη δική μας». Έτσι, γίνεται ανάγνωση και αυτών των γραμμάτων, συζήτηση και 

σημείωση στην ατζέντα των προτάσεων που προκύπτουν από τούτη την ανάγνωση, 

τις εργασίες που αυτή υπαγορεύει (Φρενέ, 1977: 118).  

 

       v. Όσον αφορά, το Συμβούλιο τάξης, πρόκειται για τη βδομαδιάτικη συνέλευση 

του σχολικού συνεταιρισμού. Στα παιδιά ανατίθενται διάφοροι ρόλοι: του προέδρου 

που συντονίζει τη συζήτηση, του γραμματέα που διαβάζει τα πρακτικά της 

προηγούμενης συνέλευσης και κρατάει τα πρακτικά της τωρινής συνέλευσης, 

επιμελητές για το θόρυβο, ταμίας, υπεύθυνη για τη δελτιοθήκη, υπεύθυνος για τα 

τυπογραφικά συνθετήρια, επιμελήτρια τυπογραφείου κλπ.. Τα παιδιά κάθονται όπως 

θέλουν εντός της αίθουσας, μιας και έχει μετατραπεί σε χώρο συνεδριάσεων. Άλλα 

παιδιά τραγουδάνε. Όλη η ιδέα στηρίζεται στην εφημερίδα τοίχου, που 

τοιχοκολλιέται κάθε βδομάδα, τη Δευτέρα το πρωί σε μια γωνιά της τάξης. Το κυρίως 

φύλλο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες στήλες, που έχουν για τίτλο αντίστοιχα: 

«Κριτικάρουμε… Συγχαίρουμε… Ζητάμε…». Όπως αναφέρει ο Φρενέ: «Σε τούτη την 

εφημερίδα οι μαθητές γράφουν ελεύθερα στη διάρκεια της βδομάδας τα παράπονά τους, 

τα σφάλματα ή τα λάθη που διαπιστώνουν, καταγγέλλουν τις ανεπάρκειες υπηρεσιών ή 

οργανώσεων. Στην τρίτη στήλη γράφουν τις προτάσεις ή τις επιθυμίες που σχετίζονται 

με τη ζωή της τάξης. Ό,τι γράφεται υπογράφεται – άλλωστε η ανωνυμία δε θα 

χρησίμευε σε τίποτα, αφού η ίδια η γραφή είναι αρκετά αποκαλυπτική. Η εφημερίδα 

αυτή πρέπει να συνθέτει το σύνολο των παιδικών αντιδράσεων μπροστά στην πάντα 

ατελή λειτουργία του οργανισμού “Σχολείο”» (Φρενέ, 1977: 83 – 85). 

       Έτσι, ο γραμματέας αρχίζει να διαβάζει την εφημερίδα και τα παιδιά επιδίδονται 

σε σχετική συζήτηση. Όταν τελειώνει η κριτική ανάγνωση της εφημερίδας το λόγο 

παίρνει ο πρόεδρος και ρωτάει τα υπόλοιπα παιδιά αν έχουν να προσθέσουν κάτι. 

«Μέχρι κι οι πιο δειλοί, ενθαρρυμένοι απ’ αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα 

αυτοκριτικής, παίρνουν το λόγο». Αν υπάρχουν άλλες κριτικές ή εισηγήσεις και δε 

φτάνει ο χρόνος, τότε γράφονται στην επόμενη εφημερίδα. Ο Φρενέ τονίζει πως αυτή 
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η από κοινού κριτική και εποικοδομητική συζήτηση για τη ζωή της τάξης είναι από 

τις πιο ωφέλιμες και ηθικές διαδικασίες. Οδηγεί τα ίδια τα παιδιά σε μια κατάσταση 

αυτοκριτικής, η οποία δίνει δείγματα εντιμότητας και πραγματικού θάρρους. Επίσης, 

δεν επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, εφόσον είναι ειλικρινή και έντιμα. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις, επιβάλλεται κάποιου είδους κύρωση. Το σημαντικό απ’ όλη 

αυτήν τη διαδικασία είναι η συλλογική κριτική, η αναγνώριση των λαθών, το κοινό 

αίσθημα και η επιθυμία να γίνουν όλα καλύτερα. Η μοναδική κανονική κύρωση, που 

μπορεί να επιβληθεί είναι η διόρθωση του κακού – λάθους, η επιδιόρθωση σε ό,τι 

έχει χαλάσει, η καθαριότητα σε ό,τι έχει λερωθεί, η βοήθεια σε μια δουλειά για την 

αντιστάθμιση του αδικήματος που θα επιβαρύνει την τάξη. Σε μερικές περιπτώσεις 

προβλέπεται ένα μικρό πρόστιμο για ορισμένα σφάλματα, το οποίο και 

συγκεντρώνεται στο ταμείο του συνεταιρισμού (Φρενέ, 1977: 86 – 87). 

 

      vi.  Άλλες επιμέρους μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική 

ζωή είναι: ο κινηματογράφος, βλέποντας ταινίες τα ίδια τα παιδιά, αλλά και 

γυρίζοντας τις δικές τους ταινίες, για παράδειγμα, από το χωριό ή τις εξόδους τους, οι 

δίσκοι που ακούγονται στο ηλεκτρόφωνο και που επιτρέπουν να ακούγονται 

τραγούδια αλλά και να διοργανώνονται γιορτές με ρυθμική, κίνηση και χορό, το 

μαγνητόφωνο που επιτρέπει την καταγραφή των φωνών των μαθητών ή των εργατών, 

τεχνιτών ή των αλληλογράφων, το ραδιόφωνο και η γραφομηχανή που φέρνει την 

επανάσταση σε συνδυασμό με το τυπογραφείο (Φρενέ, 1977: 121 – 123). 

 

      Αξίζει να αναφερθεί πως στο τέλος μια ημέρας, την τελευταία ώρα, γίνεται ο 

απολογισμός της. Χαρακτηριστικά, ο Φρενέ αναφέρει: «[...] τούτη την ώρα θα την 

κάνουμε μια από τις πιο συναρπαστικές της μέρας. Θα είναι λιγάκι ... όπως τα βράδια 

στο σπίτι, η στιγμή που, αφού τα καθημερινά καθήκοντα έχουν τελειώσει, 

ξαναβρίσκονται όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο πριν πάνε για ύπνο. Λένε τότε τι έκαναν στη 

διάρκεια της μέρας. Αφηγούνται τα σημαντικά γεγονότα, επισκοπούν τις εργασίες που 

έγιναν. Σκέφτονται αυτούς που λείπουν. Συμβουλεύονται γονείς και παππούδες ή ακούν 

την αφήγηση κάποιας συναρπαστικής ιστορίας. [...] Είναι ό,τι ακριβώς κάνουμε και 

εμείς. [...] Μαζευόμαστε όλοι στο κοινό δωμάτιο: το πρώτο ημίωρο, από τις τρεις ως 

τις τρεις και μισή περίπου, αφιερώνεται στο σύντομο απολογισμό των εργασιών της 

μέρας» (Φρενέ, 1977: 116 – 117). Ακόμη, την τελευταία αυτή ώρα, πέρα από το ότι 

διαβάζονται διάφορες απορίες των παιδιών ή γράμματα των αλληλογράφων τους, 
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όπως αναφέρονται προηγούμενα, τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες 

τους σχετικά με τα ντοκουμέντα που βρήκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας ή της 

εβδομάδας. Μπορούν να κάνουν, επίσης, με τη βοήθεια του δασκάλου ή μερικών 

μαθητών από πιο πριν, επεξηγηματικούς χάρτες ή σχήματα που θα βοηθήσουν στην 

κατανόηση του κειμένου Το παιδί διαβάζει την εργασία του, παρουσιάζει τα 

ντοκουμέντα. Υποβάλλονται ερωτήσεις στις οποίες «ο συγγραφέας» απαντά αν 

μπορεί, αλλιώς θα δοθεί η ευκαιρία για συμπληρωματικές έρευνες, που σημειώνονται 

στην ατζέντα. Τέλος, ακούγεται μουσική ή τραγούδι με τη βοήθεια δίσκων και έτσι 

αυτή η γεμάτη μέρα έχει κλείσει με τον πιο ευχάριστο τρόπο (ό.π.: 120 – 121). 

 

      Σημαντικός σταθμός στην πορεία της ζωής του σχολείου είναι για τον Φρενέ, οι 

γονείς των παιδιών και η λοιπή κοινότητα γύρω από το σχολείο. Τονίζει πως αυτό 

αποτελεί δύσκολο κομμάτι μιας και το σχολείο ήταν πάντα ένα κλειστό κύκλωμα και 

στραμμένο προς τον εαυτό του. Ως προς τους γονείς, αναφέρει πως έχουν απομείνει 

στον πατροπαράδοτο τρόπο διδασκαλίας για τα παιδιά τους και πως δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στις νέες μεθόδους του νέου σχολείου: «Το Σχολείο είχε σαν έργο, ίσαμε 

σήμερα προπάντων, το να διδάσκει, το να συντελεί στην απόχτηση γνώσεων, το να μυεί 

στις βασικές δεξιότητες: γράψιμο, διάβασμα, λογαριασμό (τα πατροπαράδοτα: 

ανάγνωση, γραφή και αριθμητική) γεωγραφία, ιστορία, γραμματική. Και σεις οι ίδιοι 

έχετε πιστέψει πως αυτός είναι σχεδόν ο αποκλειστικός του ρόλος. Και όταν τα παιδιά 

σας τα έχει αναλάβει ένας παιδαγωγός, που θα ήθελε να δώσει πιο στοχαστικά αυτή την 

αγωγή και να κάνει την τεχνική τούτη μύηση, που δοκιμάζει να προσανατολίσει το 

σχολείο προς την αληθινή μορφωτική αποστολή του, που εκθειάζει τις συγκεκριμένες 

και ζωντανές μελέτες, προχωρώντας στη διδασκαλία του με έρευνες και σχολικούς 

περίπατους, με μια ζωή πιο κανονική και πιο γόνιμη στους κόλπους ενός σχολικού 

συνεταιρισμού, διαμαρτύρεστε κάποτες, πως το παιδί σας χάνει τον καιρό του και πώς 

το στέλνετε στο σχολείο, όχι για να διασκεδάσει, μα για να μάθει γράμματα» (Freinet, 

χ.χ.: 75 – 76). 
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δ) Ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων 

 

       Ύστερα από την ανάλυση κάποιων βασικών τεχνικών και μεθόδων στην 

Παιδαγωγική του Φρενέ, καλό θα ήταν να αναφερθεί ο τρόπος που δουλεύονται τα 

βασικά μαθήματα στην τάξη. 

       Η ανάγνωση πρώτα απ’ όλα δε γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, 

δηλαδή, κανείς δεν εξαναγκάζεται να παρακολουθεί το κείμενο, ούτε χρησιμοποιείται 

η μέθοδος του καταναγκασμού και της βίας στο να διαβάσει κάποιος υποχρεωτικά. 

Στη θέση τους μπαίνει η χαρά και η επιθυμία για το διάβασμα. «Ο δάσκαλος δεν 

απασχολιέται πια στο να κάνει “το χωροφύλακα” των παιδιών του» (Freinet, 1918: 

93). Η αντιγραφή, επίσης, γίνεται στη βάση των δικών τους κειμένων των παιδιών ή 

των κειμένων των αλληλογράφων τους (ό.π.: 96).  

       Ως προς την Γραμματική, ο Φρενέ μνημονεύει τα λόγια του Τολστόι: 

«Απομακρύνετε τους γραμματικούς και συντακτικούς ορισμούς, τις υποδιαιρέσεις των 

μερών και των μορφών του λόγου, τους γενικούς κανόνας, υποχρεώσατε τον μαθητή να 

κάνει χρήση των μορφών του λόγου, χωρίς όμως και να τις κατανομάζετε, προ παντός 

κάμετέ τον να διαβάζει και να καταλαβαίνει εκείνο που διαβάζει και να γράψει κάτι τι 

που βρήκε ο ίδιος». Επίσης επισημαίνει πως το παιδί μπορεί να μάθει να γράφει χωρίς 

να ξέρει από πριν τους γραμματικούς κανόνες. Τονίζει πως είναι αναγκαία η γνώση 

των γραμματικών κανόνων γι’ αυτό και πρέπει να γίνονται κάποιες συστηματικές 

ασκήσεις σε συνδυασμό με την καθημερινή σχολική εργασία. Ακόμη, υπογραμμίζει 

πως τα καλύτερα μαθήματα Γραμματικής και Συντακτικού είναι οι εκθέσεις των 

ίδιων των παιδιών και η ζωντανή ανάγνωση και γραφή (Freinet, 1918: 99 – 100).  

       Όσον αφορά, την εκμάθηση καινούργιου λεξιλογίου, επισημαίνεται πως στην 

τάξη Φρενέ έχουν αποκλειστεί οι μηχανικές ασκήσεις εκμάθησης νέων λέξεων. Αντ’ 

αυτού τα ελεύθερα αναγνώσματα της βιβλιοθήκης πλουτίζουν ολοένα και 

περισσότερο το λεξιλόγιο των μαθητών. «Για το παιδί είναι αναγκαίες, είναι 

εμπλουτισμός του γλωσσικού του θησαυρού μόνον οι λέξεις, των οποίων γνωρίζει και 

επιθυμεί να μάθει τουλάχιστο τη χρήση τους, γιατί έτσι γίνονται ένα με την 

προσωπικότητά του. […] Κι’ όταν αργότερα νιώσει πως είναι ανάγκη να μάθει νέες 

λέξεις, ποτέ δεν οπισθοχωρεί και ξέρει να γίνει δημιουργικός “γραμματικός”» (Freinet, 

1918: 100 – 101).  



 50 

       Οι εκθέσεις για την τάξη Φρενέ είχαν τη μορφή του ελεύθερου κειμένου. Όπως 

αναφέρει ο ίδιος σε ένα γαλλικό του βιβλίου (σε ελεύθερη μετάφραση από μας): 

«Ποτέ δεν είχαμε δει ένα ελεύθερο κείμενο και κανείς δεν πίστευε ότι είναι δυνατό. 

Ήταν απαραίτητο, μέσα από μια σειρά πειραμάτων, να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι 

το αδύνατο θα μπορούσε να γίνει εκπληκτική πραγματικότητα» (Freinet, 1969: 22). Η 

έκθεση δε γίνεται χωρίς έναν στόχο. «Τα γραφόμενά τους είναι τις περισσότερες φορές 

εξιστορήσεις των σπουδαίων γεγονότων της ζωής τους, που “έζησαν” οι ίδιοι, 

αναζητήσεις και έρευνες, ομαδικές ή ατομικές παρατηρήσεις, διάφορες “ελεύθερες” 

εργασίες, που ανακοινώνονται στους συμμαθητές και φίλους του σχολείου και πιο 

μακριά στους ανταποκριτές και που ύστερα παίρνουν θέση στο ανάλογο τμήμα της 

βιβλιοθήκης μας, όπως ακριβώς κάνει και ο σοφός μελετητής» (Freinet, 1918: 142 – 

143). Όπως αναφέρει ο Giguère (2007: 30): «Σύμφωνα με την “φυσική μέθοδο” που 

ορίζεται από τον Célestin Freinet, ο μαθητής “μαθαίνει να γράφει γράφοντας”. Γι’ 

αυτό και είναι σημαντικό να κεντρίζεται η δραστηριότητα της γραφής, και να της 

δίνεται νόημα μέσα από την επικοινωνία με πραγματικούς παραλήπτες. Όταν ο μαθητής 

καταλάβει “γιατί” γράφει θα του είναι πιο εύκολο να μάθει “πώς” να γράψει». 

Σύμφωνα με τον Φρενέ, (σε ελεύθερη μετάφραση από μας) τα παιδιά έχουν «στόμα 

και μολύβι», καθώς σε ηλικία 7 ετών συνθέτουν «πραγματικές εκδόσεις». Συνεχίζει 

λέγοντας: «δεν τους ζητάμε ούτε μια παράγραφο, τους ζητάμε μόνο μικρές προτάσεις. 

Το παιδί μπορεί να γράψει όταν κατέχει μια αρκετά πλούσια συλλογή από ιδέες αλλά 

και μια αρκετά πλούσια συλλογή από εκφράσεις» (Freinet, 1969: 21). 

      Για την αριθμητική και τη γεωμετρία ο Φρενέ προσθέτει πως πρέπει να 

συνδέονται άμεσα με τη ζωή των παιδιών τα προβλήματα που τίθενται να λύσουν: 

«δεν θα λύσουν προβλήματα που δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορούν μάλιστα 

να κάνουν ένας πως είναι ταξιδιώτης ο ίδιος, ενώ άλλος θα κάνει τον υπάλληλο που 

πουλά τα εισιτήρια κλπ. Έτσι η τάξη θα πάρει ζωή και οι γνώσεις που θ’ αποκτώνται με 

χαρά είναι γνωστό πως μένουν για πάντα» (Freinet, 1918: 150).  

      Έπειτα η Ιστορία με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είχε ως στόχο μια 

στείρα απομνημόνευση χρονολογιών και διάφορων γεγονότων, χωρίς, όμως, έτσι να 

καλλιεργείται στα παιδιά μια ιστορική και πολιτική αγωγή και στο τέλος να τους 

μένουν ακαθόριστες και λανθασμένες ιδέες για τα ιστορικά συμβάντα. Ο Φρενέ, 

λοιπόν, τονίζει πως: «Φαίνεται πως δεν έχει γίνει αντιληπτό, ότι το κύριο έργο μας 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος τούτου θα έπρεπε να είναι η κατανόηση του 

παρελθόντος με το φως του παρόντος. [...] Για το έργο αυτό μπορούμε με τη μέθοδό 
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μας να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Το τυπογραφείο ακριβώς μας επιτρέπει να 

διεγείρουμε πρώτα – πρώτα το ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου που γεννηθήκαμε 

και που ζούμε. Αυτό θα επεκταθεί υστερώτερα στην ιστορία της επαρχίας και του 

Έθνους. Η ανάγνωση τέτοιων ιστορικών εργασιών που έχει γίνει και θα γίνεται από 

τους διαφόρους ανταποκριτές μας, θα βοηθήσει πολύ για να δοθεί στα παιδιά το 

καλούμενο ιστορικό αίσθημα που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να καταπιαστούμε και με 

την αληθινή ιστορία. [...] Δεν θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα υπάρχοντα εγχειρίδια, 

όπως τώρα τα χρησιμοποιούμε. Τα ιστορικά βιβλία της βιβλιοθήκης εργασίας μας, τα 

διάφορα έγγραφα και αρχεία των κοινοτήτων, τα δημοτικά τραγούδια, ένα σωρό άλλες 

πηγές ιστορικές, (επίσκεψη μνημείων, αρχαίων τόπων κλπ.) μας φαίνεται πως είναι 

αρκετά» (Freinet, 1918: 154 – 155).    

       Όσο για τη Γεωγραφία, ο Φρενέ λέει πως βασίζεται στα ντοκουμέντα 

(εφημερίδες και περιοδικά, όπου αφθονούν οι απόψεις διαφόρων τοπίων, πόλεων, 

κ.λπ.) που μαζεύουν οι ίδιοι μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλο. Έτσι, κόβονται 

αποκόμματα και εικόνες και γίνεται η ταξινόμησή τους σε ιδιαίτερα κουτιά και μ’ 

αυτόν τον τρόπο καταρτίζεται το πιο πρωτότυπο και ζωντανό βιβλίο Γεωγραφίας. Η 

αλληλογραφία, επίσης, με τους ανταποκριτές των διάφορων σχολείων της χώρας ή 

του εξωτερικού αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για τις γεωγραφικές σπουδές των 

παιδιών. Τους πληροφορούν για τη θέση του μέρους ή της χώρας που ζούνε, για τα 

βουνά, τις πεδιάδες, τους ποταμούς και τις θάλασσες. Ακόμη, μαθαίνουν μέσα από τα 

γράμματά τους για τους όρους διαβίωσής τους, για τις μεθόδους και τα προϊόντα της 

καλλιέργειάς τους, για τις διαφορές ανάλογα με τις εποχές. Συμπληρωματικό υλικό 

μάθησης αποτελούν τα ιχνογραφήματα, οι κάρτες και οι φωτογραφικές απόψεις 

(Freinet, 1918: 108). 

       Επίσης, σημαντικός σταθμός στα μαθήματα για τον Φρενέ είναι ο χώρος εκτός 

της αίθουσας, η αυλή. Εντός της αυλής πραγματοποιείται από τον δάσκαλο η πρώτη 

έξοδος από την τάξη. Η αυλή αποτελεί για τα παιδιά μια νησίδα ελευθερίας 

έκφρασης και δημιουργικότητας. Το μάθημα εκτός τάξης είναι σημαντικό βήμα για 

την αυτενέργεια των παιδιών (Μπαλτάς, 2016: 12). 

       Στην τάξη του Φρενέ τα μαθήματα αλληλοσυνδέονται και μπλέκονται μεταξύ 

τους. Θα λέγαμε πως γίνεται διεπιστημονικό ή και διαθεματικό το μάθημα. 

Αναφέροντας τα λόγια του ίδιου: «Να πώς κάνομε εμείς, που έχουμε το τυπογραφείο. 

Το κείμενο της ημέρας που διαλέχθηκε και τυπώθηκε ελεύθερα από τα παιδιά είναι το 

καταστάλαγμα του ενδιαφέροντος που δεσπόζει μέσα στην τάξη. Έτσι σήμερα π.χ. είναι 
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για το φίδι. Τα παιδιά καθώς είναι φυσικό, ενδιαφέρονται με πάθος και νιώθουν την 

ανάγκη να μάθουν κάτι παραπάνω, εκτός από την ιστορία που έχουν τυπώσει. Μας 

προβάλλουν αμέτρητα ερωτήματα. Εμείς βέβαια δεν έχομε καιρό να απαντήσωμε σ’ 

όλα. Τους συνιστούμε λοιπόν να προσφύγουν στη βοήθεια αυτών των δελτίων, 

ντοκουμέντων, βιβλίων κλπ., που τα έχομε ταξινομήσει με πρακτικό τρόπο, [...]  κι’ 

έτσι αποχωρίζουν αμέσως 10 – 20 κείμενα σχετικά με το φίδι π.χ. λογοτεχνία: μερικές 

ωραίες σελίδες γραμμένες από μεγάλους λογοτέχνες, φυσική ιστορία: περιγραφή του 

φιδιού και άλλων ερπετών, εικόνες, γεωγραφία: τα φίδια στα διάφορα μέρη της γης, 

ιστορία: φάρμακα που μεταχειρίζοντο άλλοτε εναντίον των φιδιών κλπ. [...] Εγώ ο 

ίδιος διαβάζω 2 – 3 από τα αναγνώσματα αυτά. Την ώρα της ελεύθερης εργασίας (στα 

ελεύθερα απογεύματα), κάθε μαθητής διαβάζει κι’ από ένα δελτίο που τον ενδιαφέρει 

και στο τέλος κάνει μικρή περίληψη. Οι πιο μικροί το κάνουν και καθ’ ομάδας» 

(Freinet, 1918: 129 – 130). 

       Να τονιστεί πως ο Φρενέ ήταν ενάντια σε κάθε είδους εκ των προτέρων 

προετοιμασία της ύλης από τον εκπαιδευτικό: «Πάντοτε είχα την γνώμη και την έχω, 

ότι αυτή η εκ των προτέρων προπαρασκευή της διδακτέας ύλης από τον δάσκαλο είναι 

ασυμβίβαστη με τις νέες διδακτικές αρχές. Τι κουταμάρα να καθορίζωμε από το βράδυ 

της προηγούμενης ημέρας τις ασκήσεις και τα μαθήματα της επόμενης! Είναι αλήθεια 

πώς το κάνουμε χωρίς να λαμβάνωμε υπ’ όψη το ενδιαφέρον των παιδιών» (Freinet, 

1918: 71). 

 

ε) Ο έλεγχος 

    

       Οι παραδοσιακές νόρμες ελέγχου με τους βαθμούς στην απαγγελία μαθημάτων 

που αποστηθίζονταν, στη διόρθωση με το κόκκινο στυλό των γραπτών, στον έλεγχο 

με την προφορική εξέταση και τη φωναχτή ανάγνωση, έχει εξαφανιστεί από την τάξη 

του Φρενέ. Ο ίδιος προτείνει τη δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου 

αξιολόγησης, όχι, όμως, ζηλόφθονου και καχύποπτου, το οποίο προδιαθέτει την 

αυθαίρετη κατάταξη. Το τελευταίο ανταγωνιστικό σύστημα ενισχύει μόνο τους 

δυνατούς μαθητές της τάξης, ενώ οι μέτριοι και αδύναμοι μαθητές γεμίζουν με 

αισθήματα κατωτερότητας και ταλανίζονται από την τυραννία και το φετιχισμό της 

βαθμολογίας. Ο έλεγχος και η βαθμολογία στο νέο σχολείο δεν πρέπει να είναι 

υπόθεση μόνο του δασκάλου, λόγω της τυχόν μεροληψίας, αυθαιρεσίας και 
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σφαλμάτων του, αλλά προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης μεταξύ και των ίδιων 

των μαθητών (Φρενέ, 1977: 128 – 129). 

        Μέσα από τα πλάνα εργασίας γίνεται ο αυτοέλεγχος των μαθητών για τις 

εργασίες που επιτέλεσαν, τα κείμενα που παρήχθησαν, τα δελτία αριθμητικής ή 

γραμματικής π.χ. που δημιούργησαν, κ.ά. Σ’ αυτό το πλάνο εργασίας συζητιούνται 

από κοινού, μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου, τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

των παιδιών, τα αποτελέσματα της εργασίας τους αλλά και η συνέπεια τους σχετικά 

με την πειθαρχία, την καθαριότητα και την κοινοτική ζωή. Το παιδί πηγαίνει το 

πλάνο εργασίας στο σπίτι του, όπου ο πατέρας το υπογράφει και έτσι κολλιέται στο 

σχολικό βιβλιάριο. Όσον αφορά, τώρα, το σχολικό βιβλιάριο, κάθε παιδί διαθέτει ένα 

τέτοιο, με το ονοματεπώνυμο του, την ημερομηνία γέννησης, τη φωτογραφία του, τη 

φωτογραφία των γονιών και των αδερφών του και λευκές σελίδες για να κολλιούνται 

τα πλάνα εργασίας και τα διπλώματα. Τα διπλώματα χρησιμεύουν ώστε να ελέγχουν 

την απόκτηση ενός μάξιμουμ γνώσης σε σχέση με τους ζωτικούς κλάδους 

δραστηριότητας (Φρενέ, 1977: 129 – 130). Τα συγκεκριμένα διπλώματα δίνονται, 

έπειτα, από την επιτέλεση διάφορων πρακτικών δοκιμασιών και εργασιών, στις 

οποίες αρμόδιος είναι ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους ίδιους τους μαθητές και 

τους υπεύθυνους του συνεταιρισμού. Οι εργασίες αυτές παραμένουν στο σχολείο σε 

μόνιμη έκθεση, σε περίπτωση, που θέλουν να τις ελέγξουν οι επιθεωρητές και οι 

γονείς και επιστρέφονται στους δημιουργούς τους με το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Τα διπλώματα αυτά εντάσσονται στο σχολικό βιβλιάριο και χρησιμεύουν ως βάση για 

τα μετέπειτα διπλώματα και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πρέπει να 

τονιστεί πως δεν υπάρχουν κατατάξεις μεταξύ των μαθητών. Ο καθένας αποκτάει 

διπλώματα ανάλογα με τις χειρωνακτικές ή πνευματικές δραστηριότητες της επιλογής 

του, δηλαδή, ανάλογα με τις ικανότητές του (ό.π.: 130 – 131). 

 

στ) Παιδαγωγικές σταθερές 

 

    Οι παιδαγωγικές σταθερές στον Φρενέ είναι κάτι σαν απαράβατοι κανόνες που 

πρέπει να έχει ένας παιδαγωγός – εκπαιδευτικός υπόψη του κατά τη σχολική ζωή και 

να μην τους παραβαίνει ποτέ. Όπως ο ίδιος τονίζει: «Ο ορισμός της σταθεράς 

βρίσκεται μέσα στην ίδια τη λέξη. Είναι ό,τι δεν μεταβάλλεται και δεν μπορεί να 

μεταβληθεί σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος, σε οποιοδήποτε λαό. [...] Η Σταθερά 
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αποτελεί την πιο στέρεη βάση. Είναι το καλύτερο μέσο για να αποφύγουμε τις 

απογοητεύσεις και τα σφάλματα» (Φρενέ, 1977: 151). Παρακάτω θα αναφερθούν 

μόνο επιγραμματικά, έτσι όπως τις διατύπωσε ο Φρενέ και δε θα επιχειρηθεί η 

ανάλυση τους (ό.π.: 152 – 189): 

 

1. Η φύση του παιδιού. 

 

Σταθερά 1: Το παιδί έχει την ίδια φύση με τον ενήλικο. 

 

Σταθερά 2: Το να είσαι ψηλότερος δεν σημαίνει αναγκαστικά πως βρίσκεσαι πιο ψηλά 

από τους άλλους. 

 

Σταθερά 3: Η συμπεριφορά ενός παιδιού στο σχολείο είναι λειτουργία της φυσικής, 

οργανικής και σωματικής του κατάστασης. 

 

2. Οι αντιδράσεις του παιδιού. 

 

Σταθερά 4: Κανείς – το παιδί όπως και ο ενήλικος – δε θέλει να βρίσκεται κάτω από 

αυταρχική εξουσία. 

 

Σταθερά 5: Σε κανένα δεν αρέσει να ευθυγραμμίζεται γιατί ευθυγράμμιση σημαίνει 

παθητική υποταγή σε μια εξωτερική τάξη. 

 

Σταθερά 6: Σε κανένα δεν αρέσει ο εξαναγκασμός του να κάνει μια εργασία, ακόμα κι 

αν η εργασία αυτή δεν τον απωθεί ιδιαίτερα. Αυτό ακριβώς που παραλύει είναι ο 

εξαναγκασμός. 

 

Σταθερά 7: Καθένας θέλει να διαλέγει την εργασία του, ακόμα κι αν αυτή η επιλογή του 

δεν θα είναι η πιο συμφέρουσα. 

 

Σταθερά 8: Σε κανένα δεν αρέσει να μην έχει κάποια αποτελεσματικότητα, να ενεργεί 

σαν ρομπότ, να εκτελεί δηλαδή πράξεις και να υπακούει σε σκέψεις που υπαγορεύονται 

από μηχανισμούς στους οποίους δεν συμμετέχει. 
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Σταθερά 9: Πρέπει να αιτιολογούμε την εργασία. 

 

Σταθερά 10α : Τέλος ο σχολαστικισμός. 

 

Σταθερά 10β : Κάθε άνθρωπος θέλει να πετύχει. Η αποτυχία είναι τροχοπέδη, 

καταστροφή του ζήλου και του ενθουσιασμού. 

 

Σταθερά 10γ : Το φυσικό για το παιδί δεν είναι το παιχνίδι αλλά η εργασία. 

 

3. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. 

 

Σταθερά 11: Ο κανονικός δρόμος για τη γνώση δεν είναι καθόλου η παρατήρηση, η 

εξήγηση και η απόδειξη – βασική διαδικασία του Σχολείου – αλλά το πειραματικό 

ψηλάφισμα – φυσική και καθολική πορεία. 

 

Σταθερά 12: Η μνήμη, που το Σχολείο την έχει σε τόση υπόληψη, είναι έγκυρη και 

πολύτιμη μόνο όταν είναι ενσωματωμένη στο πειραματικό ψηλάφισμα, όταν 

πραγματικά μπαίνει στην υπηρεσία της ζωής.  

 

Σταθερά 13: Οι γνώσεις δεν αποχτιούνται, όπως συχνά πιστεύουν, με τη μελέτη νόμων 

και κανόνων αλλά με την εμπειρία. Όταν μελετάμε κατά κύριο λόγο αυτούς τους νόμους 

και τους κανόνες στα γαλλικά, τις τέχνες, τα μαθηματικά, τη φυσική, είναι σαν να 

ζεύουμε τα βόδια πίσω από το αλέτρι. 

 

Σταθερά 14: Η εξυπνάδα δεν είναι, όπως διδάσκει ο σχολαστικισμός, μια ειδική 

ικανότητα που λειτουργεί σαν κλειστό κύκλωμα, ανεξάρτητα από τα άλλα ζωτικά 

στοιχεία του ατόμου. 

 

Σταθερά 15: Το σχολείο δεν καλλιεργεί παρά μια αφηρημένη μορφή εξυπνάδας που δρα 

έξω από τη ζωντανή πραγματικότητα, μέσα από λέξεις και ιδέες που η μνήμη έχει 

αποτυπώσει. 

 

Σταθερά 16: Το παιδί δεν θέλει να ακούει ένα από καθέδρας μάθημα. 
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Σταθερά 17: Το παιδί δεν κουράζεται με μια εργασία που βρίσκεται στο δρόμο της 

ζωής του, που του είναι, ας πούμε, λειτουργική. 

 

Σταθερά 18: Σε κανέναν, παιδί ή ενήλικο, δεν αρέσει ο έλεγχος και η τιμωρία, που 

θεωρούνται πάντα σαν προσβολή της αξιοπρέπειάς του, προπάντων όταν ασκούνται 

δημόσια. 

 

Σταθερά 19: Οι βαθμοί και οι κατατάξεις είναι πάντα λάθος. 

 

Σταθερά 20: Μιλάτε όσο γίνεται λιγότερο. 

 

Σταθερά 21: Το παιδί δεν θέλει μια εργασία αγέλης όπου το άτομο οφείλει να 

υποτάσσεται. Του αρέσει η ατομική ή ομαδική εργασία, στους κόλπους μιας 

συνεργατικής κοινότητας. 

 

Σταθερά 22: Η τάξη και η πειθαρχία είναι απαραίτητες στο σχολείο. 

 

Σταθερά 23: Οι τιμωρίες είναι πάντοτε λάθος. Είναι ταπεινωτικές για όλους και δεν 

πετυχαίνουν ποτέ το σκοπό που επιδιώκουν. Αντίθετα, οδηγούν στο χειρότερο. 

 

Σταθερά 24: Η καινούργια ζωή του Σχολείου προϋποθέτει το σχολικό συνεταιρισμό, 

δηλαδή τη διαχείριση από τους άμεσους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου και 

του εκπαιδευτικού, της σχολικής ζωής και εργασίας. 

 

Σταθερά 25: Η υπερφόρτωση των τάξεων είναι πάντα παιδαγωγικό λάθος. 

 

Σταθερά 26: Η σημερινή αντίληψη για μεγάλα σχολικά συγκροτήματα καταλήγει στην 

ανωνυμία των δασκάλων και των μαθητών. Από αυτό το γεγονός, η παραπάνω 

αντίληψη είναι πάντα λάθος και τροχοπέδη. 

 

Σταθερά 27: Η αυριανή δημοκρατία προετοιμάζεται με τη δημοκρατία στο Σχολείο. 

Ένα αυταρχικό καθεστώς στο Σχολείο δεν θα μπορούσε να διαμορφώσει 

δημοκρατικούς πολίτες. 
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Σταθερά 28: Δεν μπορούμε να διδάξουμε παρά μέσα σε κλίμα αξιοπρέπειας. Το να 

σέβεστε τα παιδιά κι αυτά να σέβονται τους δασκάλους τους είναι μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις για την ανανέωση του Σχολείου. 

 

Σταθερά 29: Η εναντίωση της παιδαγωγικής αντίδρασης, στοιχείου της κοινωνικής και 

πολιτικής αντίδρασης, είναι επίσης μια σταθερά με την οποία θα πρέπει – δυστυχώς – 

να λογαριαστούμε, χωρίς ωστόσο να περνάει απ’ το χέρι μας να την αποφύγουμε ή να 

τη διορθώσουμε. 

 

Σταθερά 30: Επιτέλους, μια σταθερά που δικαιώνει όλα τα ψηλαφίσματά μας και 

επικυρώνει τη δράση μας: η αισιόδοξη ελπίδα στη ζωή. 

 

Ε) Ο Φρενέ στην Ελλάδα σήμερα – Παιδαγωγική Ομάδα «Το 

Σκασιαρχείο» - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της 

κοινότητας 

 

     Σήμερα, οι παιδαγωγικές τεχνικές και μέθοδοι του Φρενέ αξιοποιούνται από 

πολλούς/ές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο 

της κοινότητας». Η έρευνα που ακολουθεί επικεντρώνεται σ’ αυτήν ακριβώς την 

ομάδα. Όπως παρατίθεται από την ιστοσελίδα της: «Είμαστε η παιδαγωγική ομάδα 

“Το Σκασιαρχείο”, η οποία συγκεντρώνει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, 

εκπαιδευτικούς από τους χώρους της Πρωτοβάθμιας, της 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 
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σχολεία μας και στο πανεπιστήμιο. Για να μπορούμε ξανά “να κάνουμε τους μαθητές 

μας να ονειρεύονται”».1 

       Η ομάδα αυτή υποστηρίζει τις παρακάτω προτάσεις για την εκπαίδευση και 

διεκδικεί για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης:  

-Ένα δημόσιο σχολείο ελεύθερο και ανοικτό. 

-Ένα σχολείο δημοκρατικό. 

-Ένα σχολείο με Παιδαγωγικές Τεχνικές, Εργαστήρια και υποδομές για την 

ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης, της επικοινωνίας, των δράσεων, του 

πολλαπλού εγγραμματισμού και της πολιτειότητας. 

-Ένα σχολείο της συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό. 

-Ένα σχολείο πολιτιστικό πολύκεντρο με συνέργεια πολλών ενηλίκων. 

-Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα (Μπαδικιάν, 2017: 12, 13). 

 

       Οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ομάδας, προσπαθούν να εφαρμόσουν στις 

τάξεις τους διάφορα μέσα υποστήριξης ενός ελεύθερου, ανοιχτού και συνεργατικού 

σχολείου αλλά και διάφορες τεχνικές που προσιδιάζουν με αυτές του Φρενέ: η τάξη 

ως κοινότητα, συμβούλια τάξης, τεχνική «τι νέα;», τυπογραφείο, κινηματογράφος, 

διασχολική αλληλογραφία, συνέργεια πολλών ενηλίκων, τρίπτυχο τάξη – αυλή – 

κοινότητα, πλάνα εργασίας, εφημερίδα τάξης – τοίχου, διάταξη θρανίων που 

διευκολύνει τη συνεργασία, διαμόρφωση ομάδων μαθητών, από κοινού διόρθωση και 

αξιολόγηση, συναντήσεις εκπαιδευτικών, ομαδικές συναντήσεις γονέων, 

εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά. (Μπαδικιάν, 2017: 11, 12, 26, 27, 38, 42, 48, 49). 

 

       Σύμφωνα με την Λάχλου (2016: 6): «με την παιδαγωγική Φρενέ έχουμε τα 

εργαλεία και τις τεχνικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων έκφρασης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας με έμφαση στη συλλογική εργασία, την δημοκρατία και την πρόληψη της 

βίας, την υπεύθυνη συμμετοχή και τον ενεργό ρόλο του μαθητή και τον καθοδηγητικό 

ρόλο του δασκάλου. Έχουμε δηλαδή την πρόταση και τα εργαλεία για ένα σχολείο 

κοντά στον μαθητή, ευχάριστο και δημιουργικό αλλά και κυρίως για ένα σχολείο που 

μπορεί να βλέπει έστω και μακροπρόθεσμα μια πιο ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη 

κοινωνία». 

                                                 
1Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο», βλ. «Ποιοι 
είμαστε», https://skasiarxeio.wordpress.com/about/ 
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«Δεν μπορούμε να διδάξουμε παρά μέσα σε κλίμα αξιοπρέπειας.  

Το να σέβεστε τα παιδιά κι αυτά να σέβονται τους δασκάλους τους  

είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ανανέωση του Σχολείου» 

 
Célestin Freinet 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

 

i) Σκοπός 

 

    Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η μελέτη του τρόπου πρόσληψης της 

Παιδαγωγικής του Célestin Freinet στην Ελλάδα μέσα από την εξέταση των απόψεων 

και ιδεών εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντριών. Καθώς το σύνολο των πρακτικών 

του σύγχρονου ελληνικού σχολείου εξακολουθεί να βασίζεται σε παραδοσιακές 

τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, κατά κύριο λόγο μετωπικές με κέντρο τους το 

δάσκαλο, αξίζει να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και διδασκαλίας στο 

κέντρο των οποίων αποκαθίσταται πλέον το παιδί, οι ανάγκες, τα βιώματα και η 

ψυχοσύνθεσή του. Επομένως, αποτελεί η συγκεκριμένη εργασία μια προσπάθεια 

αναζωπύρωσης ενός διαλόγου από παλιά αρχινημένου, που ωστόσο, δεν μπόρεσε να 

τελεσφορήσει στη χώρα μας ιδιαίτερα. 

 

ii) Η επιλογή του ερευνητικού προβλήματος 

 

    Η αρχή κάθε έρευνας γίνεται με τον εντοπισμό της επιστημονικής περιοχής την 

οποία ο κάθε ερευνητής επιθυμεί να μελετήσει και την επιλογή του θέματος που θα 

ερευνήσει (Νόβα – Καλτσούνη, 2006: 28). Σύμφωνα με τον Βάμβουκα, «αυτό το 

στάδιο της έρευνας είναι αποφασιστικής σημασίας για την ποιότητα ολόκληρης της 

ερευνητικής διαδικασίας» (ό.π.: 28). 

    Αφορμή επιλογής του συγκεκριμένου θέματος και εκπόνησης της αντίστοιχης 

έρευνας και μελέτης αποτέλεσε η πρωτοτυπία: «Ένα θέμα είναι πρωτότυπο όταν από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανακαλύπτουμε ότι κανείς άλλος δεν έχει ασχοληθεί 

με το θέμα αυτό συνολικά ή με κάποιες διαστάσεις του» (Νόβα – Καλτσούνη, 2006: 

29) και η χρησιμότητά του: «Το ερώτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον ερευνητή 

κατά την επιλογή ενός θέματος είναι κατά πόσον τα αποτελέσματα του εγχειρήματός του 

θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να βελτιώσουν συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας 

και διαβίωσης ή να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία απασχολούν 

επιστήμονες ή θεσμούς (ό.π.: 29). Η ενασχόληση με τις πρακτικές και τη γενικότερη 

δραστηριοποίηση της ομάδας Παιδαγωγικού Προβληματισμού «Το Σκασιαρχείο» 
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στοχεύουν ακριβώς στη γνωστοποίηση εναλλακτικών, ποιοτικών παιδαγωγικών 

πρακτικών εντός και εκτός του σχολείου, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα 

κινητοποιήσουν και άλλους εκπαιδευτικούς στο να τις προσθέσουν στο ρεπερτόριό 

τους. Θεωρούμε ζωτικής σημασίας τη δημιουργία, μέσω της εκπαίδευσης, 

συνειδητοποιημένων, κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, ικανών να διεκδικήσουν το 

όραμα για μια δημοκρατική, αλληλέγγυα και ανθρώπινη κοινωνία. 

 

iii) Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Υπόθεση εργασίας 

Υποθέτουμε ότι η Παιδαγωγική Φρενέ μπορεί να αποτελέσει κάποια 

απάντηση στις παθογένειες της ελληνικής εκπαίδευσης και επιχειρείται μια σε 

βάθος αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς της κατά την εφαρμογή της στην 

πράξη.  

Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 

- Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν την παιδαγωγική Φρενέ από την 

παραδοσιακή – συντηρητική παιδαγωγική; 

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα στην παιδαγωγική 

Φρενέ; 

- Πώς η θεωρία της παιδαγωγικής Φρενέ μετουσιώνεται σε πράξη; 

- Πώς συνδέει το σχολείο με τη ζωή;  

 

iv) Είδος έρευνας 

 

    Η συγκεκριμένη έρευνα είναι “έρευνα επισκόπησης πεδίου”. Σύμφωνα με τους 

Cohen, κ.ά. (2008: 290) «οι επισκοπήσεις συλλέγουν δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή 

να εντοπίσουν σταθερές με βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες 

συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα 

γεγονότα». Έτσι και στην παρούσα έρευνα, τα δεδομένα συλλέχθηκαν την χρονική 

περίοδο της άνοιξης του 2017 και αποσκοπούν να περιγράψουν τα καινοτόμα 

στοιχεία και τις πρωτοποριακές μεθόδους της παιδαγωγικής Φρενέ, αλλά και να 
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προσδιορίσουν τις παιδαγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω της εφαρμογής 

μιας τέτοιας μεθόδου.  

 

v) Το δείγμα της έρευνας 

 

      Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επαρκές δείγμα ατόμων, χρησιμοποιήθηκε η 

“δειγματοληψία χιονοστιβάδας”. «Στη δειγματοληψία χιονοστιβάδας οι ερευνητές 

εντοπίζουν μια μικρή ομάδα ατόμων τα οποία διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που 

χρειάζονται για την έρευνά τους. Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα άτομα 

χρησιμοποιούνται ως πληροφοριοδότες για να εντοπίσουν, ή για να φέρουν τον 

ερευνητή σε επαφή με άλλα άτομα που κατέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

ενταχθούν στην έρευνα τα οποία με τη σειρά τους υποδεικνύουν στον ερευνητή και νέα 

άτομα […] Το βασικό μέλημα ενός ερευνητή που ακολουθεί το συγκεκριμένο είδος 

δειγματοληψίας είναι το να μπορέσει να διαπιστώσει ποια άτομα ενδεχομένως να είναι 

σημαντικά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους βασικούς πληροφοριοδότες από 

τους οποίους θα ξεκινήσει την αρχική του επαφή» (Cohen κ.ά., 2008: 173 – 174). 

      Με βάση τα παραπάνω, ήρθαμε αρχικά σε επικοινωνία με έναν δάσκαλο, ιδρυτικό 

μέλος της ομάδας του «Σκασιαρχείου», στην τάξη του οποίου αποφασίσαμε να 

πραγματοποιήσουμε συμμετοχική παρατήρηση για δυο περίπου εβδομάδες. Η επαφή 

και συνεργασία με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό είχε πολλαπλά οφέλη, καθώς πέρα 

από την πολύπλευρη πληροφόρηση που μας παρείχε μέσω των συζητήσεων (άτυπων 

συνεντεύξεων) που είχαμε μαζί του, αλλά και της τυπικής συνέντευξης που μας 

έδωσε τελικά, μας έφερε σε επαφή και με περισσότερες συναδέλφους που 

συμμετέχουν στην Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο» και εφαρμόζουν στις 

τάξεις τους μεθόδους ή στοιχεία της παιδαγωγικής του Φρενέ. Κάποιες από εκείνες 

προσδοκούσαμε, επίσης, να συναινέσουν και να εμπλακούν στην έρευνά μας, 

παρέχοντάς μας πληροφορίες μέσω των συνεντεύξεων που είχαμε σκοπό να 

πραγματοποιήσουμε. Από την επαφή μας, έπειτα, με ένα ακόμη ιδρυτικό μέλος της 

Ομάδας, αποφασίστηκε επί πλέον η παρακολούθηση της πρώτης επιμόρφωσής τους 

σχετικά με την παιδαγωγική Φρενέ, που θα γινόταν στο Μαράσλειο στις 2 – 4 

Μαρτίου του 2017, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πληρέστερη άποψη επί του 

θέματος και να αποκομίσουμε μια συνολικότερη ματιά γύρω από τη φιλόδοξη νέα 

αυτή προσπάθεια. Διευκρινιστικά, να πούμε ότι οι συγκεκριμένες επιμορφώσεις 
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ξεκίνησαν ως πρωτοβουλία από την ομάδα του «Σκασιαρχείου» και τη χρονιά που 

μας πέρασε, το Υπουργείο Παιδείας έθεσε υπό την αιγίδα του την όλη προσπάθεια. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, γίνεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τους 

ίδιους τους δασκάλους που εφαρμόζουν ήδη πρωτοποριακά, εναλλακτικά στοιχεία 

της παιδαγωγικής Φρενέ στις τάξεις και τα σχολεία τους. 

      Η παρουσία μας, λοιπόν, στο αρχικό επιμορφωτικό σεμινάριο, έδωσε την 

ευκαιρία επαφής με περισσότερους εκπαιδευτικούς μυημένους στην Παιδαγωγική του 

Φρενέ, κάποιοι από τους οποίους συμπλήρωσαν τον αριθμό των ατόμων που 

χρειαζόμασταν για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεών μας. Να σημειωθεί 

ακόμη, ότι μέσω των εκπαιδευτικών αυτών, στάθηκε εφικτό να εμπλουτίσουμε το 

δείγμα μας και με γονείς μαθητών που φοιτούσαν ή είχαν κάποια στιγμή φοιτήσει σε 

τάξεις που λειτουργούσαν στα πρότυπα της Παιδαγωγικής Φρενέ, αλλά και με 

κάποιες διευθύντριες με αντίστοιχη πείρα. Με τον τρόπο αυτό, συμμετείχαν τελικά 

στις συνεντεύξεις, πέντε εκπαιδευτικοί, έξι γονείς και δύο διευθύντριες. 

 

vi) Μεθοδολογικά Εργαλεία 

 

     Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της έρευνας, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων που θα συλλέγονταν από εκπαιδευτικούς και γονείς 

μόνο, αλλά και τη χρήση μιας ακόμη ερευνητικής μεθόδου (της συμμετοχικής 

παρατήρησης), προκειμένου να κατοχυρωθεί ο απαιτούμενος βαθμός εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ποιοτικός, ωστόσο, χαρακτήρας της 

έρευνας και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, επέτρεψε έναν ικανοποιητικό 

βαθμό ευελιξίας. Σύμφωνα με την Κυριαζή (2011: 51) «Σε αντίθεση με τις έρευνες 

που επικεντρώνονται στον έλεγχο της θεωρίας, οι έρευνες που στοχεύουν στην 

ανάπτυξή της συνήθως έχουν ευέλικτη δομή, η οποία επιτρέπει αλλαγές στα ερωτήματα 

που τίθενται, στο δείγμα που χρησιμοποιείται, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο 

συλλέγονται τα δεδομένα. Η ευελιξία στην ερευνητική διαδικασία είναι απαραίτητο 

στοιχείο, εφόσον η θεωρία δεν έχει συγκεκριμένη μορφή στην αρχή της έρευνας, αλλά 

διαμορφώνεται σε αλληλένδετη σχέση με τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων». 

Έτσι, λοιπόν, στην πορεία της συλλογής δεδομένων, διαπιστώθηκε η χρησιμότητα να 

μελετηθεί μέσω επιπλέον συνεντεύξεων με στελέχη της εκπαίδευσης (στην 

προκειμένη περίπτωση με διευθύντριες), ο ρόλος του διοικητικού έργου στην 
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προώθηση ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τεχνικών ή μεθόδων της παιδαγωγικής 

Φρενέ από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. 

     Κατ’ εξοχήν μέσο συλλογής των δεδομένων μας υπήρξε η συνέντευξη, καθώς 

επικεντρώνεται στο νόημα που έχουν συγκεκριμένα φαινόμενα για τους 

συμμετέχοντες, διερευνώνται οι προσωπικές τους απόψεις για τις διαδικασίες στο 

πλαίσιο μιας κοινωνικής μονάδας, αλλά και αποτελεί έναν ευέλικτο και 

προσαρμοστικό τρόπο να μάθουμε πράγματα (Robson, 2010: 322 – 323). «Η επιλογή 

της μεθόδου της συνέντευξης αιτιολογείται από τη στιγμή που το ερευνητικό ερώτημα 

εξυπηρετείται διεξοδικότερα μέσα από την άντληση πληροφοριών σε βάθος μέσω 

συγκεκριμένων πηγών πληροφόρησης» (Χωριανόπουλος, 2006: 163). Συγκεκριμένα, 

επιλέξαμε την ημιδομημένη συνέντευξη, όπου σ’ αυτήν υπάρχουν ως ένα σημείο 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, που η διάταξή τους ωστόσο μπορεί να τροποποιηθεί 

κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, ανάλογα με τη ροή της συζήτησης και τη 

σταδιακή διαμόρφωση της αντίληψης του ίδιου του συνεντευκτή σχετικά με τον 

κορεσμό των εξαγόμενων πληροφοριών ή την ανάγκη προσανατολισμού της 

συζήτησης προς άλλες ενδιαφέρουσες διαστάσεις του θέματος που ερευνάται. Στην 

παραπάνω λογική, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ή και παράλειψης ακόμη 

κάποιων αρχικών ερωτήσεων, αλλά και η διευκρίνιση κάποιων «σκοτεινών» σημείων 

με την προσθήκη νέων που προκύπτουν τη στιγμή της διεξαγωγής της συζήτησης. Οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε ευέλικτα και ποιοτικά 

σχέδια (Robson, 2010: 321). Σύμφωνα με την Αλεξιάδου «τα ανοιχτά χαρακτηριστικά 

και η ευέλικτη διάταξη των ερωτήσεων της ημιδομημένης συνέντευξης επιτρέπουν 

στους ερωτώμενους να αποδοθούν σε έναν λεπτομερέστερο προσδιορισμό της 

κατάστασης με βάση τις δικές τους εμπειρίες και την ανάδειξη ζητημάτων που οι ίδιοι 

θεωρούν σημαντικά» (Χωριανόπουλος, 2006: 163). 

     Ως πρόσθετο μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της συμμετοχικής 

παρατήρησης στη ΣΤ΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου στα Εξάρχεια με τακτική 

φοίτηση 10 – 12 παιδιών. «Η παρατήρηση (observation) είναι ίσως η “απλούστερη” 

μέθοδος συλλογής δεδομένων ποιοτικού χαρακτήρα. […] Τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η άμεση άντληση πληροφορίας για ατομικές ή 

κοινωνικές συμπεριφορές., η κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου 

λαμβάνει χώρα κάποιο φαινόμενο ή κοινωνική διαδικασία και η δυνατότητα 

διεξαγωγής ερευνητικής δουλειάς σε φυσικά (μη τεχνητά) περιβάλλοντα (δηλαδή στα 

πραγματικά περιβάλλοντα εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η κοινωνική δράση)» 
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(Ιωσηφίδης, 2003: 50). Συγκεκριμένα, περιοριστήκαμε στο ρόλο του «παρατηρητή ως 

συμμετέχοντα», δηλαδή,  παρατηρούσαμε την όλη διαδικασία, χωρίς να λαμβάνουμε 

μέρος στην όλη δραστηριότητα, αλλά η ιδιότητά μας ως ερευνητών δεν αποκρύφτηκε 

από τους συμμετέχοντες (βλ. σχετικά, Robson, 2010: 379). Έτσι, λοιπόν, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ανακοινώθηκε στα παιδιά από τη διευθύντρια του σχολείου, 

αλλά και από τον δάσκαλο της τάξης, ο συγκεκριμένος ρόλος μας κατά τη συνολική 

πορεία των διδασκαλιών. Να σημειωθεί ακόμη ότι, για λόγους επιστημονικής 

δεοντολογίας, στο υλικό της παρατήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα δεν 

εμφανίζονται τα πρόσωπα των παιδιών, παρά μόνον οι δουλειές τους που 

παρήχθησαν στην τάξη. 

     Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ακόμη τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε πέντε 

εκπαιδευτικούς και σε 10 γονείς (δύο από την τάξη του κάθε εμπλεκόμενου 

εκπαιδευτικού). Ωστόσο, η αρχική μας δέσμευση με το τυπικό της έρευνάς μας 

καταστρατηγήθηκε εν μέρει, εξαιτίας μη προβλέψιμων εξ’ αρχής συνθηκών που 

αφορούσαν καθημερινές υποχρεώσεις των ανθρώπων στους οποίους απευθυνθήκαμε.  

Τελικά, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς, τέσσερις 

συνεντεύξεις σε γονείς και δύο συνεντεύξεις σε διευθύντριες διά ζώσης στην Αθήνα 

(στις περιοχές Εξάρχεια, Κολωνάκι και Άνω Πατήσια). Μέσω skype πάρθηκε μία 

ακόμη συνέντευξη από εκπαιδευτικό που εφαρμόζει την παιδαγωγική Φρενέ σε ένα 

χωριό του νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη και από δύο γονείς παιδιών από την τάξη της. 

Η τελευταία συνέντευξη αποφασίστηκε, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές 

διαφορές στον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας στη βάση της παιδαγωγικής 

προσέγγισης του Φρενέ στην επαρχία (σε ολιγοθέσια σχολεία) απ’ ό,τι στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Για τις μαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων που ελήφθησαν από 

κοντά, χρησιμοποιήθηκε ένα tablet, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν μέσω της 

εφαρμογής skype.  

      Κατά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, υπήρχαν άξονες/οδηγοί των 

ερωτήσεων που είχε προαποφασιστεί ότι θα τεθούν, ενώ τηρήθηκε το σχετικό 

πρωτόκολλο, στα πλαίσια του οποίου έγινε προσπάθεια δημιουργίας όσο το δυνατό 

φιλικότερης ατμόσφαιρας. Ταυτόχρονα, αποφεύχθηκε η επικάλυψη του λόγου των 

συνεντευξιαζόμενων από παρεμβάσεις του συνεντευκτή. Υπήρξε μέριμνα για την 

εξασφάλιση ενός πλαισίου ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης από τη μεριά των 

συνεντευξιαζόμενων, αποφυγής ασαφών και απειλητικών ή 

κατευθυντικών/καθοδηγητικών ερωτήσεων. Ακόμη, υπήρξε ενημέρωση, προτού 
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αρχίσει η διαδικασία της συνέντευξης για το σκοπό και το λόγο διεξαγωγής της 

παρούσας έρευνας, και διασφάλιση της ανωνυμίας και της εχεμύθειας. Να σημειωθεί 

πως οι ερωτήσεις απλοποιήθηκαν στις περιπτώσεις των συνεντεύξεων με γονείς, 

ιδίως στην περιοχή της Κρήτης, καθ’ υπόδειξη της εκεί δασκάλας.2  

      Μετά το πέρας των συνεντεύξεων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση, η ακριβή 

καταγραφή (τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που παρατίθενται παρακάτω 

εμπίπτουν στην ακριβή και αυθεντική μεταφορά του προφορικού λόγου των 

συνεντευξιαζόμενων, χωρίς καμία παραλλαγή στη σύνταξη ή στην οποιαδήποτε 

ιδιομορφία του εκφερόμενου λόγου) και η ανάλυση των περιεχομένων τους. 

      Στα πλαίσια της απομαγνητοφώνησης συμφωνήθηκε η καταγραφή κάθε λέξης 

από την ηχογράφηση των συνεντεύξεων, χρησιμοποιώντας παράλληλα το σύμβολο 

των τριών τελειών: … προκειμένου να δηλωθεί η παύση, όπου υπήρχε. Μέσω της 

παύσης, δηλωνόταν, κατά τη δική μας ερμηνεία, από τους συνεντευξιαζόμενους, (όχι 

βέβαια, πάντα και σε όλες τις συνεντεύξεις), αποσιώπηση γεγονότων, σκέψη επάνω 

στις ερωτήσεις, μη δήλωση πραγματικών συναισθημάτων ή και απόκρυψη 

πεποιθήσεων/ ιδεών. Παρόλο, που το σύμβολο της παύσης δε σημαίνει πάντα αυτό 

που περιγράφηκε παραπάνω, εντούτοις, χρησιμοποιείται σε όλες τις συνεντεύξεις, 

όπου αυτή συμβαίνει, άλλοτε, συμβολίζοντας κάτι από τα παραπάνω και άλλοτε όχι. 

      Ακόμη, να τονιστεί πως στα αποσπάσματα που παρατίθενται παρακάτω στη 

συζήτηση/παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το σύμβολο των τριών 

τελειών μέσα σε παρένθεση: (…) και δηλώνει την παράλειψη αποσπασμάτων των 

συνεντεύξεων, όπου κρίνουμε πως αποτελούσαν περιττά λόγια και δεν περιείχαν την 

κύρια ουσία του νοήματος που θέλαμε να αναδείξουμε. Επίσης, στα σημεία που 

χρειαζόταν κάποια περαιτέρω επεξήγηση/συμπλήρωση του νοήματος της απάντησης 

των συνεντευξιαζόμενων από εμάς τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

παράθεσης των επεξηγηματικών σχολίων μέσα σε αγκύλες: […]. Επιπρόσθετα, στο 

τέλος των χρησιμοποιηθέντων αποσπασμάτων των συνεντεύξεων, παρατίθενται τα 

εξής σύμβολα: Συν. δ1, δ2, δ3, δ4 και δ5, για τις συνεντεύξεις των πέντε δασκάλων, 

Συν. γ1, γ2, γ3, γ4, γ5, γ6 για τους έξι γονείς και Συν. Δ1, Δ2 για τις δύο διευθύντριες.  

 

 

                                                 
2
Σχετικά με τις τεχνικές και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συνεντεύξεων (διά ζώσης ή εξ 

αποστάσεως), μπορεί κανείς να ανατρέξει σε πλούσια βιβλιογραφία στο χώρο. Για τις ανάγκες της 
συζήτησης, παραπέμπουμε ενδεικτικά στον Babbie (2011: 417-436). 
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vii) Τρόπος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων από τις συνεντεύξεις  

 

● Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου 

 

    Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου που 

προκύπτει από το υλικό που συλλέχθηκε από τα μεθοδολογικά εργαλεία των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων και της συμμετοχικής παρατήρησης. «Η ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis) είναι μια μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού 

υλικού το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές: κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, φιλμ 

κτλ» (Ιωσηφίδης, 2003: 62).       

    «Σε αντίθεση [...] με την απλή ανάγνωση του κειμένου, η ανάλυση περιεχομένου 

επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του κειμένου» (Κυριαζή, 2011: 282). Αυτό 

σημαίνει ότι το κείμενο μελετάται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά, ότι οι 

κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με 

σαφήνεια, έτσι ώστε να μπορούν οι άλλοι ερευνητές να επαληθεύσουν τη διαδικασία 

και ότι τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο ποσοτικοποιούνται, 

προκειμένου να αναδεικνύεται η σημασία που φέρουν στο ίδιο το κείμενο, αλλά και 

συγκρίνοντάς το με άλλα (ό.π.: 282). 

      Η ανάλυση περιεχομένου διακρίνεται σε διάφορα στάδια προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Το πρώτο στάδιο αφορά μια αρχική θεωρητική 

επεξεργασία και μια αποσαφήνιση του ερευνητικού αντικειμένου και των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Το στάδιο αυτό διατρέχει συνεχώς όλη την έρευνα, καθώς 

συνεχώς συλλέγονται καινούργια δεδομένα. Το δεύτερο στάδιο αφορά τον ακριβή 

καθορισμό των πηγών του ποιοτικού υλικού. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό της μονάδας καταγραφής και ανάλυσης, δηλαδή τα κείμενα που 

παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται η 

συστηματοποίηση των εννοιολογικών κατηγοριών εντός των οποίων 

κατηγοριοποιούνται τα ερευνητικά δεδομένα και το πέμπτο στάδιο αφορά την 

κωδικοποίηση του υλικού εντός κάθε κατηγορίας και μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών (Ιωσηφίδης, 2003: 62 – 63). Προφανώς, τα συγκεκριμένα στάδια 

ακολουθήθηκαν και στην παρούσα έρευνα. 

      Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, οι πιο βασικές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων των συνεντεύξεων, οι οποίες προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 
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αποδελτίωση και τη διατύπωση της αρχικής μας υπόθεσης εργασίας και των 

επιμέρους ερευνητικών μας ερωτημάτων, αποτέλεσαν σε πρώτη φάση τις 

«παραγωγικές κατηγορίες ανάλυσης» (τους «άξονες»), από τις οποίες στη συνέχεια 

προέκυψαν οι «βασικές» κατηγορίες ανάλυσης και οι επί μέρους «υποκατηγορίες» 

(βλ. σχετικά, Ξωχέλλης κ.ά., 2000: 46-47).  

 

● Στάδια ανάλυσης περιεχομένου 

 

      Το πρώτο στάδιο ανάλυσης, που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα έχει να 

κάνει με την εύρεση των εννοιολογικών κατηγοριών στα δεδομένα, το δεύτερο, με 

την εύρεση σχέσεων μεταξύ αυτών των κατηγοριών και το τρίτο με την αντίληψη και 

ερμηνεία αυτών των σχέσεων βρίσκοντας κατηγορίες/πυρήνες. Σε κάθε στάδιο 

αντιστοιχεί και ένα είδος κωδικοποίησης. Για την εύρεση των κατηγοριών 

χρησιμοποιούμε την ανοιχτή κωδικοποίηση, για την αλληλοσύνδεσή τους την 

αξονική κωδικοποίηση και για την εδραίωση της κεντρικής κατηγορίας ή 

κατηγοριών/πυρήνων, την επιλεκτική κωδικοποίηση (Robson, 2010: 585). 

      Στην ανοιχτή κωδικοποίηση τα δεδομένα (στην προκειμένη περίπτωση τα 

δεδομένα είναι οι καταγραφές συνεντεύξεων) διαιρούνται σε διακριτά τμήματα 

ανεξαρτήτου μεγέθους. Το κάθε τμήμα χωρίζεται ανάλογα με το αν φαίνεται να είναι 

μια μονάδα δεδομένων με νόημα. Μπορεί να είναι μια πρόταση, μια έκφραση ή μια 

παράγραφος. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτές οι εννοιολογικές κατηγορίες 

προκύπτουν από τα δεδομένα. Η ανοιχτή κωδικοποίηση είναι περισσότερο ερμηνεία 

παρά σύνοψη. Καθώς διεξάγεται πρέπει να έχουμε στο νου μας τις αλληλοσχετίσεις 

μεταξύ των κατηγοριών, καθώς και κάποιες πρωτόλειες σκέψεις σχετικά με την 

εύρεση της κεντρικής κατηγορίας/πυρήνα. Όπως μας αναφέρει ο Robson: «Σε έναν 

ιδανικό κόσμο, θα έχετε φτάσει στο στάδιο όπου οι διάφορες κατηγορίες έχουν 

“κορεστεί”. Δηλαδή, θα έχετε αντλήσει από τα δεδομένα τόσο εννοιολογικό χυμό, ώστε 

η συνεχιζόμενη ανάλυση να έχει ιδιαίτερα περιορισμένα αποτελέσματα για τις νέες 

κατηγορίες και για τις ενοράσεις που αποφέρει» (Robson, 2010: 586 – 587).  

       Περνώντας τώρα στην αξονική κωδικοποίηση θα λέγαμε πως έχει να κάνει με 

«τη διασύνδεση των κατηγοριών που αναπτύχθηκαν από τη διαδικασία της ανοιχτής 

κωδικοποίησης». Στην ουσία, ασχολείται με τη «συγκέντρωση [...] των δεδομένων 

που διαιρέθηκαν σε κατηγορίες από την ανοιχτή κωδικοποίηση» (Robson, 2010: 587).    
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       Τέλος, στο τρίτο στάδιο, στην επιλεκτική κωδικοποίηση γίνεται η επιλογή μιας 

κεντρικής κατηγορίας/πυρήνα και η εστίαση σ’ αυτήν. Η βάση για να γίνει αυτό 

προέρχεται από την αξονική κωδικοποίηση, που δίνει μια εικόνα των σχέσεων μεταξύ 

των διαφόρων κατηγοριών (Robson, 2010: 588).   

       Στην παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας 

αρχικά παρατίθενται τρεις πίνακες (εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντριών) με τους 

άξονες, τις θεματικές κατηγορίες και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Καθότι, 

αρκετοί άξονες και αρκετές θεματικές κατηγορίες συμπίπτουν ονομαστικά και 

νοηματικά μεταξύ τους, στην παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, που 

ακολουθεί κάτω από τους πίνακες, αλληλοσυνδέονται και σχολιάζονται από κοινού, 

όπου ταιριάζουν μεταξύ τους και καθίσταται αυτό εφικτό.  

       Τέλος, κατά την περιγραφή και τη συζήτηση των εξαγομένων χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της «δόμησης περιεχομένου», με βάση την οποία, το ήδη επεξεργασμένο και 

αναλυμένο υλικό αναπαρίσταται παραφρασμένο με ταυτόχρονη παράθεση 

υποστηρικτικών ενδεικτικών αποσπασμάτων, που αποτελούν κατά την προσωπική 

μας άποψη, τις «πρότυπες» για κάθε κατηγορία αναφορές (βλ. σχετικά Ξωχέλλης κ.ά., 

2000: 48). Στο τέλος των παρατιθέμενων αποσπασμάτων των συνεντεύξεων 

αναγράφεται ο αριθμός κάθε συνέντευξης στο σώμα της οποίας ανήκε έκαστο, 

σύμφωνα με τον τρόπο συμβολισμού που περιγράφηκε παραπάνω (π.χ.: Συν δ1, για 

τη συνέντευξη του πρώτου δασκάλου κ.λπ.), καθώς και ο άξονας ή η θεματική 

κατηγορία στην οποία ταξινομήθηκε κατά την ανάλυση το κάθε απόσπασμα (π.χ. 

Α.1.1α).  

 

viii) Περιορισμοί της έρευνας 

 

    Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και στην παρούσα, υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί και 

τέθηκαν αρκετά εμπόδια, τα οποία, άλλα ξεπεράστηκαν κάνοντας πιο δύσκολο, όμως, 

το έργο επιτέλεσης της έρευνας και άλλα δεν ξεπεράστηκαν, με αποτέλεσμα να 

προσαρμοστεί ο αρχικός σχεδιασμός στα νέα δεδομένα. 

     Ένας πρώτος περιορισμός ήταν ότι το δείγμα μας δεν ήταν τυχαίο, όπως συμβαίνει 

στις έρευνες που επιδιώκουν να έχουν αντικειμενικότητα. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

δε γινόταν να έχουμε τυχαίο δείγμα, διότι η έρευνα ήταν στοχευμένη στο να βρει 

εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ. 
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Οπότε, η δειγματοληψία χιονοστιβάδας ήταν η πιο βολική στη συγκεκριμένη 

περίπτωση. Μπορεί, μ’ αυτόν τον τρόπο, το υποκειμενικό στοιχείο να υπερτερεί 

έναντι του αντικειμενικού και έτσι η εγκυρότητα και αξιοπιστία να αμφισβητούνται, 

αλλά κερδίζει σε αναλυτικούς λόγους και πρωτογενή δεδομένα με ποιότητα και 

βάθος. Άλλωστε, στις ποιοτικές έρευνες ο υποκειμενικός παράγοντας είναι ένα από 

τα δομικά και εγγενή στοιχεία που τις καθορίζουν και, εν τέλει, περιορίζουν την 

αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία τους.  

      Επιπρόσθετα, δεύτερος περιορισμός υπήρξε το μέγεθος του δείγματος και του 

λίγου χρονικού διαστήματος που διαρκεί η προετοιμασία και παράδοση της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής έρευνας. Λόγω ακριβώς του μειωμένου χρόνου που 

είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά και της ίδιας της φύσης της έρευνας (ποιοτική έρευνα) 

ο συγκεκριμένος αριθμός των συνεντεύξεων κρίνεται επαρκής.  

      Επιβαρυντικός παράγοντας επίσης, ήταν οι γραφειοκρατικές και θεσμικές 

αγκυλώσεις του Υπουργείου Παιδείας και του διευθυντικού περιβάλλοντος που 

αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας. Αρχικά, ενώ 

είχαμε γίνει δεκτοί σ’ ένα δημοτικό σχολείο στα Εξάρχεια για παρατήρηση, σε 

δεύτερο χρόνο ο σχολικός σύμβουλος, με παρέμβασή του, παρεμπόδισε την εξέλιξη 

της διαδικασίας με το πρόσχημα ότι δεν είχαμε επίσημη άδεια από το Υπουργείο 

Παιδείας. Έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές με αρμόδιους του 

Υπουργείου Παιδείας, στάλθηκε η απαραίτητη άδεια εισόδου στο σχολείο. Το ίδιο 

συνέβη στο Μαράσλειο δημοτικό σχολείο, παρότι είναι πειραματικό και γίνονται 

δεκτοί οι φοιτητές, προκειμένου να διεξάγουν τις πρακτικές τους ασκήσεις. 

       Τέλος, άλλος περιορισμός της έρευνας υπήρξε ο μικρός αριθμός των γονέων που 

βρέθηκαν εν τέλει. Ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε πολλούς περισσότερους 

γονείς, αλλά τελικά αστάθμητοι παράγοντες (δουλειά των γονιών, άλλες υποχρεώσεις 

τους, διστακτικότητα για τη λήψη συνεντεύξεων), που πάντα προκύπτουν σε μια 

έρευνα, στάθηκαν αφορμή προκειμένου να μην επιτευχθεί η μεταξύ μας επικοινωνία. 
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«Το παιδί δε θέλει μια εργασία αγέλης  

όπου το άτομο οφείλει να υποτάσσεται.  

Του αρέσει η ατομική ή ομαδική εργασία,  

στους κόλπους μιας συνεργατικής κοινότητας.» 

 

Célestin Freinet 
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Συζήτηση – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 
i. Κάποια αρχικά διευκρινιστικά 

 
       Αρχικά, παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν κατά την παρατήρησή μας στο σχολείο του συναδέλφου στην Αθήνα, 

προκειμένου να συμβάλουν στη γενικότερη συζήτηση που ακολουθεί στη βάση των 

περιεχομένων των συνεντεύξεων. Το σώμα του υλικού που προέκυψε κατά την 

παρατήρηση, για λόγους οικονομίας του χώρου και της ροής της συζήτησης, 

επιλέξαμε να το παραθέσουμε στο Παράρτημα της εργασίας. 

        Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη τάξη που βασίζεται στις μεθόδους – 

τεχνικές Φρενέ είναι μια ενεργητική και ενωμένη τάξη που δρα με συλλογικό τρόπο 

ως κοινότητα. Τα μικροπροβλήματα της συνεργασίας ξεπερνιούνται μέσα από 

συλλογικές αποφάσεις και ώρες συζητήσεων. Τα παιδιά φαίνονται χαρούμενα και 

ευτυχισμένα. Νιώθουν αρκετά οικεία στο σχολικό περιβάλλον και άνετα να 

εκφράσουν οποιαδήποτε γνώμη ή να συζητήσουν οτιδήποτε τους απασχολεί, καθώς 

έχει κερδηθεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

      Να σημειωθεί πως πρόκειται (σύμφωνα με τα λεγόμενα του δασκάλου) ως επί το 

πλείστον για «αδύναμους» μαθητές, οι οποίοι εντός του σχολικού πλαισίου είχαν 

μεγάλα προβλήματα εκφραστικότητας, συνδιαλλαγής και διαπραγμάτευσης 

ζητημάτων αλλά και άρνησης να ασχοληθούν με οτιδήποτε σχολικό. Όπως μας 

τόνισε ο δάσκαλος πάλευε όλη τη χρονιά να τους καλλιεργήσει την επιθυμία και το 

ενδιαφέρον να ασχοληθούν με σχολικές διαδικασίες. Είχαν ισχυρό αίσθημα 

βεβήλωσης, ιδιαίτερα στα υλικά που έφερνε ο δάσκαλος και τα επίπεδα συνεργασίας 

τους ήταν αρκετά χαμηλά. Το οικογενειακό τους περιβάλλον ήταν αρκετά αδύναμο 

να τα υποστηρίξει. Ωστόσο, μέσα από όλες τις μεθόδους του Φρενέ τα αποτελέσματα 

ήταν θεαματικά. 

       Χρησιμοποιούν ως ένα βαθμό τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως το Ανθολόγιο και το 

βιβλίο Ιστορίας και βασίζονται σε εξωσχολικό υλικό (αποκόμματα εφημερίδων, 

περιοδικών, λογοτεχνικά βιβλία, παραμύθια), που εξασφαλίζει ο δάσκαλος στην 

τάξη, προκειμένου να εισέλθουν στον κόσμο της γνώσης. Πραγματοποιούν, επίσης, 

πρωτόγνωρες σχολικές διαδικασίες, όπως τεχνικές: «Τι Νέα;» και «Συμβούλιο 

Τάξης», ομαδικό φαγητό, καθαριότητα σχολικής αίθουσας, είσοδος – επίσκεψη στο 

σχολείο αλλά και εκτός σχολείου πολλών εκπροσώπων επαγγελμάτων, συνεχές 
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παίξιμο θεατρικής παράστασης Καραγκιόζη, συχνές εξωσχολικές αποδράσεις – 

εκδρομές, κ.ά. Τα θέματα διδασκαλίας εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

προκύπτουν πολλές φορές μέσα από δικές τους προτάσεις. Τυπογραφείο, με την 

παραδοσιακή μορφή που χρησιμοποιούσε ο Σελεστέν Φρενέ, δε χρησιμοποιείται 

αλλά με τη σύγχρονη εκδοχή του, γράφοντας κείμενα στον υπολογιστή. Συντάσσουν 

και εκδίδουν τη δικιά τους εφημερίδα και αλληλογραφούν με άλλο σχολείο στην 

Αθήνα. Τα ερεθίσματα μέσω της βιβλιοθήκης τους είναι αρκετά πλούσια. Η 

διανοητική με τη χειροτεχνική εργασία ενώνεται μέσω του Πάρκου Ναυαρίνου, όπου 

έχουν μια γωνιά δικιά τους για την καλλιέργεια φυτών και λαχανικών, αλλά και μέσω 

άλλων δράσεων εντός της πόλης. Η διόρθωση και επίβλεψη γίνεται πολλές φορές από 

τον δάσκαλο αλλά και από τα ίδια τα παιδιά σε συνεργασία μεταξύ τους. Οι βαθμοί 

διαπραγματεύονται και συζητούνται. Δεν υπάρχει, επίσης, θεσμός επιβολής 

τιμωριών, ούτε αυταρχική μεταχείριση στα παιδιά. Τη θέση τους παίρνει η συζήτηση 

και ο διάλογος μέχρι να επέλθει η κατανόηση της λάθος συμπεριφοράς. Η τάξη και η 

πειθαρχία επιβάλλεται μέσα από την αυτοοργάνωση των μαθητών. Τα ίδια 

καταλαβαίνουν πότε πρέπει να επανέλθουν σε μια αρμονία. Ωστόσο, υπάρχουν 

στιγμές όπου και ο δάσκαλος πρέπει να επισημάνει την επιστροφή στα όρια της 

τάξης. 

        Σημαντικό, επίσης, προβάλλει το γεγονός της εσωτερικής διαρρύθμισης της 

τάξης με τις πολυσήμαντες γωνιές, την κατάργηση της αυθεντίας της έδρας και το 

ομαδικό σχηματισμό των θρανίων σε ενιαία τραπεζαρία. Ο δάσκαλος μέσα από όλες 

τις παραπάνω διαδικασίες φαίνεται αρκετά χαρούμενος, δραστήριος και ενεργός. 

Επιθυμεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα. Ονειρεύεται τη δημιουργία μιας 

τάξης, ενός σχολείου δημοκρατικού, αλληλέγγυου, συνεργατικού και ανοιχτού προς 

τον έξω κόσμο.  

        Ακολουθεί η συζήτηση του υλικού των συνεντεύξεων. Προηγουμένως, όμως, 

προκειμένου να έχει κανείς μια σφαιρικότερη άποψη των κατηγοριών ανάλυσης που 

προέκυψαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων, παρατίθενται πίνακες με τις 

αναλυτικές κατηγορίες και κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα του λόγου των 

ερωτώμενων ανά κατηγορία.  
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«Η καινούργια ζωή του Σχολείου  

προϋποθέτει το σχολικό συνεταιρισμό,  

δηλαδή τη διαχείριση από τους άμεσους ενδιαφερόμενους,  

συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού,  

της σχολικής ζωής και εργασίας» 

 
Célestin Freinet 
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Πίνακας 1 
Άξονες – Θεματικές Κατηγορίες – Αποσπάσματα συνεντεύξεων από τους 

εκπαιδευτικούς 

Άξονες              Θεματικές Κατηγορίες Αποσπάσματα Συνεντεύξεων 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 «(…) Είναι μια στάση ζωής γενικότερα 

για το τι πολίτες θέλουμε και το τι 

κοινωνία θέλουμε (…)» (Συν. δ1). 

 

 «(…) εφαρμόζοντας μία τέτοια 

Παιδαγωγική, βάζουμε το παιδί στο 

κέντρο της εκπαίδευσης, που αυτή είναι 

και η ουσία (…)» (Συν. δ4). 
 

 
α) Τι Νέα; 

 

  

«Το «Τι Νέα» γίνεται καθημερινά (…). 

Γίνεται με το που μπαίνουμε στην τάξη. 

Τα παιδιά έχουν ήδη βγάλει 

συντονιστική από την προηγούμενη ώρα, 

οπότε και να μην είμαι εγώ που μπορεί 

να αργήσω πέντε λεπτά θα σηκωθούνε 

και θα αρχίσουνε στους ρόλους τους, 

του γραμματέα, του προέδρου, του 

υπεύθυνου λόγου και του υπεύθυνου 

χρόνου, αρχίζουν τη διαδικασία του «Τι 

Νέα». Την αγαπάνε πάρα πολύ. (…) 

Παρουσιάζουνε πάρα πολλά πράγματα, 

δηλαδή πέρα από το πώς πέρασαν το 

Σαββατοκύριακο, παρουσιάζουν βιβλία, 

ταινίες που έχουν δει, αντικείμενα που 

έχουν φέρει μαζί τους. Και όταν 

αναφέρουν κάτι και το περιγράφουν 

προσπαθούνε να το κάνουν και να είναι 

ενδιαφέρον και σημαντικό και για τους 

άλλους» (Συν. δ1). 
 

 
Α1) Η γνώμη 

των 
εκπαιδευτικών 
όσον αφορά την 

παιδαγωγική 
του Φρενέ 

 

 
Α.1.1) Η γνώμη 

των εκπαιδευτικών 
ως προς τις τεχνικές 

Φρενέ 
 

 

 
β) Συμβούλιο 

τάξης 
 

 «Βασικά είναι μία θεσμοθετημένη αρχή, 

θα λέγαμε της τάξης μας και του 

σχολείου. Είναι τα συμβούλια τάξης. 

Είναι και η μεγάλη μου αδυναμία εμένα. 

Οτιδήποτε γίνεται μέσα στην τάξη πάντα 

είναι μέσα από συλλογικές διαδικασίες 

και δημοκρατικές. Αφιερώνουμε όσο 

χρόνο χρειάζεται στο να συζητήσουμε 

αυτό που θέλουμε να αποφασίσουμε, 

που μας απασχολεί, που θέλουμε να 
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επιλύσουμε. Οπότε, έχουμε το 

συμβούλιο τάξης, το οποίο μπορεί να 

γίνει ανά πάσα στιγμή, να το 

συγκαλέσουνε τα παιδιά, αλλά πλέον 

έχουνε αφομοιώσει τόσο πολύ αυτή την 

έννοια της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας, που, μερικές φορές, δε 

χρειάζεται να ακουστεί τυποποιημένη η 

πρόταση: «έχουμε συμβούλιο». Γίνεται 

επί τόπου. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάθε 

μέρα, να προκύψει κάτι και επί τόπου να 

ξέρουμε ότι τώρα έχουμε συμβούλιο 

τάξης. Οπότε ένα παιδί μόνο του λέει: 

«Δίνω λόγο», το άλλο παιδί λέει: 

«φέρνω πρακτικά». Είναι αυτόματες, 

πλέον, οι διαδικασίες στα παιδιά»  (Συν. 

δ4). 
 

 
 

γ) Ελεύθερη 
έκφραση των 

παιδιών 
 

  

«Ναι, με τη μέθοδο Φρενέ, πάρα πολύ 

μάλιστα [εκφράζονται ελεύθερα]. Πάρα 

πολύ. Θα έλεγα και με το παραπάνω. 

Δηλαδή εγώ όταν παρέλαβα αυτήν την 

τάξη, ήταν μία τάξη με πάρα πολύ καλά 

παιδιά, εκ των οποίων τέσσερις ήταν 

στην απόλυτη σιωπή. (…)  Αν βλέπατε 

αυτά τα παιδιά πέρσι και πως είναι αυτά 

τα παιδιά φέτος, καμία απολύτως σχέση. 

Και εκφράζονται (…)» (Συν. δ3). 
 

 
 

δ) Συνεργασία 
 

 

 «Εδώ τώρα θα σου κάνω μία σύνδεση, 

την οποία και έχω κάνει έπειτα από 

χρόνια παρατήρησης που δουλεύω σαν 

δασκάλα. Δεν έχω βιώσει ούτε μία 

στιγμή ανταγωνισμού μεταξύ των 

παιδιών. Ούτε μισή στιγμή 

ανταγωνιστικής διάθεσης ανάμεσα στην 

ομάδα. Οι γονείς χαρακτηριστικά 

έρχονται και μου λένε: «Μα, ρωτάω την 

Εύα, πες μου ποια είναι η καλύτερη σου 

φίλη, βρε παιδί μου, στην τάξη;» Και 

λέει: «Ο Π., ο Σ., ο Μπ., η Μ., η Α., η Ι., 

η Β.». Δηλαδή, όλα τα παιδιά έχουν για 

καλύτερους φίλους τους όλα τα 

υπόλοιπα παιδιά της τάξης και αυτό 
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είναι καταπληκτικό. Θεωρώ ότι μεγάλο 

ρόλο σ’ αυτό έχει παίξει και το αίσθημα 

δημοκρατίας και ελεύθερης συμμετοχής 

που έχουν και ανάδειξης της 

προσωπικότητάς τους» (Συν. δ4). 
 

 
     
ε) Δημοκρατία 

 

 

«Κατοχυρώνεται [η δημοκρατία]. Είναι 

εύθραυστη, δύσκολη και αδύναμη. Τα 

παιδιά μαθαίνουν αυτό, ασκούνται, 

δηλαδή, στο ότι η δημοκρατία μας 

καθιστά άλλους ευάλωτους και αυτό μας 

κάνει και είναι η αιτία που θα πρέπει να 

παίρνουμε αποφάσεις (…)» (Συν. δ5). 
 

«Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ (να 

υπάρχει σεβασμός). Ίσως είναι και το 

σημαντικότερο το οποίο μπορεί να βγει 

μέσα απ’ όλα αυτά. Ο σεβασμός στο 

διαφορετικό, στο δικαίωμα του άλλου 

να έχει τον χρόνο του, να έχει την 

άποψη του, να είναι ο εαυτός του»  

(Συν. δ1). 
 

 
στ) Παιδαγω-

γική σχέση 
εμπιστοσύνης 
δασκάλου – 

μαθητών 
 

 «Ναι, ναι [υπάρχει εμπιστοσύνη] με την 

έννοια ότι και στην παιδαγωγική Φρενέ 

όλα αυτά που λέμε, μένουν μέσα στην 

τάξη, δηλαδή τα παιδιά γνωρίζουν τι 

είναι το δημόσιο, τι το ιδιωτικό και όλη 

η εμπιστοσύνη κατακτιέται γιατί η ιδέα 

που έχεις για ένα άλλο παιδί, είναι μια 

προστατευτική ιδέα που το προστατεύει, 

δεν το υπερεκθέτεις, δεν σε υπερεκθέτει 

και μπορούν να λειτουργούν τα όρια 

(…)»  (Συν. δ5). 
 

 
 

ζ) Χρήση 
τυπογραφείου 

 

«Όχι [δε χρησιμοποιούμε τυπογραφείο], 

εκτός αν θεωρήσουμε, ας πούμε ότι 

κάποια κείμενα μας τα 

δακτυλογραφούμε και τα εκτυπώνουμε 

στον εκτυπωτή. Μ’ αυτήν την έννοια 

ναι, αλλά μόνο μ’ αυτήν την έννοια» 

(Συν. δ3). 
 

 «Τυπογραφείο κυρίως, δουλεύαμε έναν 

εκτυπωτή μέσα στην τάξη. Η ιδέα του 
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σύγχρονου τυπογραφείου είναι αυτή. 

(…) Έχουμε επίσης εδώ στη γειτονιά ένα 

παραδοσιακό τυπογραφείο, βλέπουμε 

δηλαδή όλη τη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης, πως περνάει, δηλαδή, 

από τη φωτογράφιση το υλικό, πως 

αναμειγνύονται τα μελάνια με το νερό» 

(Συν. δ5). 
 

 
 

η) 
Αλληλογραφία 

 

 

 «Αλληλογραφία κάνω με άλλα σχολεία. 

Λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Τους 

αρέσει πάρα πολύ και πάνε και πολύ 

καλά. Δηλαδή, γράφουν διάφορα, την 

καθημερινότητα τους, το θέλουν πάρα 

πολύ. Περιμένουν με αγωνία να έρθει το 

γράμμα. (…) Αλληλογραφούμε με 

σχολείο της Αθήνας. Το επόμενο μας 

βήμα, όμως, και το ψάχνουμε είναι να 

είναι με σχολείο της Νότιας Κορέας. 

Μέσω του δικτύου Φρενέ μας είπαν ότι 

υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν μία 

τέτοια διεύθυνση (…) και θα είναι πολύ 

ωραία, θα είναι εξωτικό. Δηλαδή, θα 

γράφουν σε ένα παιδί, το οποίο θα ζει 

μια τελείως διαφορετική ζωή από τους 

ίδιους»  (Συν. δ3). 
 

 
θ) Δημιουργία 
αναγνωστικών 

εντύπων, 
βιβλίων, 

εφημερίδας 
 

 «(…) με τις τεχνικές Φρενέ φιλοδοξία 

μας είναι μια πινακωτή με τα δικά τους 

μικρά βιβλία (…) Να κόβουμε 

εφημερίδες, να έχουν τις δικές τους 

εφημερίδες, τα δικά τους αναγνωστικά, 

τα δικά τους έντυπα τα σχολικά, τα δικά 

τους βιβλία. Η ιδέα, λοιπόν, είναι το 

τυπογραφείο, λίγο – λίγο να εκτοπίζει τα 

έτοιμα βιβλία, αυτά που ήδη 

προσφέρονται στα παιδιά και να 

αντικαθίστανται ή προοδευτικά να 

συμπληρώνονται τα έτοιμα βιβλία με 

βιβλία των παιδιών. Ακόμη και όταν 

μεγαλώνουν να ξαναεπιστρέφουν στο 

σχολείο τους και να βρίσκουν τα έντυπα 

τους ή τελοσπάντων να διαδίδεται η 

δική τους συμβολή στη δημόσια σφαίρα» 

(Συν. δ5). 
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ι) Σημασία 
ύπαρξης 

βιβλιοθήκης 
 

«Είναι μία τάξη που γενικά ασχολείται 

πάρα πολύ με το βιβλίο. Έχουμε 

βιβλιοθήκη στο σχολείο μας κάτω, από 

την οποία παίρνουμε ότι θέλουν αλλά 

(…) αν μπείτε τώρα στην τάξη μου είναι 

γεμάτη βιβλία που φέρνουν τα παιδιά 

και τα αφήνουν εκεί και μένουν τα 

βιβλία. Τώρα είναι μια συλλογή από 

βιβλία με γάτες για παράδειγμα που 

είναι εκεί 15 μέρες. Υπάρχουν δηλαδή 

πάρα πολλά βιβλία μέσα στην τάξη που 

έχουν φέρει τα παιδιά για να δει κανείς. 

Τα δανείζονται. Είχαμε τα βιβλία σε 

ρόδες για μεγάλο χρονικό διάστημα που 

και αυτό τους άρεσε πολύ. Ήταν μια 

δράση από το Δήμο Αθηναίων. Μια 

βαλίτσα που έρχεται στην τάξη με βιβλία 

μιας θεματολογίας και αυτή έμεινε πολύ 

καιρό στην τάξη μας. Πολλά θέματα τα 

έχουμε προσεγγίσει μέσα από τη 

λογοτεχνία και έχουμε ανεβάσει και 

μικροθεατρικά πάνω σ’ αυτό. Γενικά, 

υπάρχει μεγάλη επαφή με το βιβλίο 

χωρίς να είναι κάπως οριοθετημένο. 

Δηλαδή, τώρα είναι η βιβλιοθήκη, τώρα 

είναι κάτι άλλο. Παρουσιάζουν πάρα 

πολλά βιβλία τα παιδιά, δηλαδή ένας, 

δύο θα παρουσιάσουν σίγουρα ένα δύο 

βιβλία που έχουν διαβάσει και την 

εικονογράφηση του βιβλίου. Υπάρχει 

δηλαδή μια καλή επαφή με το βιβλίο»   

(Συν. δ1). 
 

 
ια) 

Παιδαγωγική 
διάσταση της 
εσωτερικής 

διαρρύθμισης 
της τάξης 

 

 

 «Την έδρα την έχουμε κάνει γωνιά του 

Καραγκιόζη. Δηλαδή, η έδρα είναι ο 

μείζων δάσκαλος, ο Καραγκιόζης, που 

αυτός διδάσκει τα παιδιά. (…) Όσον 

αφορά τα θρανία η ιδέα είναι να 

αλλάζουν από τα ίδια τα παιδιά κατά 

καιρούς. Να τους προτείνω εγώ μια 

αρχική ιδέα, να τα βάζουμε και να τα 

βγάζουμε. (...) Δηλαδή τα εμπλέκεις στη 

διαδικασία, στο να συμμετέχουν στο 

σχηματισμό της τάξης. Να έχουν 

μεγάλους χώρους, να αισθάνονται 
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ελευθερία, να έχουν άνεση. Θέλουμε 

ομάδες, θέλουμε μετά ενιαία τραπεζαρία 

(…)» (Συν. δ5). 
 

 
ιβ) Συνδυασμός 
διανοητικής με 
χειροτεχνική 

εργασία 
 

«Συνεχώς [πειραματίζονται] και αυτό 

συμβαίνει με το να έρχονται τα παιδιά 

με καινούργια ερεθίσματα, με νέες 

έννοιες, φροντίζω πάρα πολύ στην τάξη 

μου να βγαίνουμε εκτός τάξης, είμαστε 

συνέχεια στο δρόμο, με ότι, βέβαια, 

ευθύνες και κυρώσεις συνεπάγεται αυτό, 

με απόλυτη, όμως, συμφωνία των 

γονιών τους. (…) Πέρα απ’ όλα αυτά 

που είπα μαθαίνουν νέα πράγματα μέσα 

από πειραματισμούς πάνω στον 

κινηματογράφο, στην φωτογραφία, στην 

κεραμική, του κουκλοθέατρου. 

Γενικότερα, έχω πολύ αγαπημένους 

φίλους, οι οποίοι εννοείται όλοι 

αφιλοκερδώς και αλληλέγγυα πάντα θα 

έρθουνε στην τάξη μου να κάνουνε κάτι 

με τα παιδιά. Έχουμε αρκετούς 

επισκέπτες στην τάξη»   (Συν. δ4). 
 

 
ιγ) Πειραματικό 

ψηλάφισμα 
 

«Ναι, αυτό είναι η δοκιμή του λάθους 

και του σωστού, δηλαδή μέθοδος 

δοκιμής και λάθους. Χρησιμοποιούμε 

πολύ την αφή για όλα όσο μπορούμε. 

Δηλαδή, αποφεύγουμε βερμπαλισμούς 

και τέτοια. Δικαιολογούμε μόνιμα το 

λάθος αφήνοντας το παιδί, είτε να το 

καταλάβει το ίδιο, είτε να νιώσει ότι το 

έχει κάνει, είτε να καταλάβει το ίδιο ότι 

τα πήγε καλά ή όχι. Άρα, ουσιαστικά 

αποφεύγουμε να εκφέρουμε μια κρίση 

γι’ αυτό. Ψηλαφίζουμε, 

πειραματιζόμαστε, εξελίσσουμε  τα 

υλικά (…)» (Συν. δ5). 
 

 
ιδ) Εκδρομές – 
εκπαιδευτικοί 

περίπατοι 
 

 «Πάρα πολλές [εκδρομές]. Πέρσι 

ξεκινώντας μ’ αυτά τα παιδιά ήμασταν 

στο πάρκο της γειτονιάς μας 

τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, όπου 

εκεί παίζαμε, διαβάζαμε βιβλία, 

γράφαμε κείμενα, φωτογραφίζαμε, αλλά 

πρέπει να πω ότι ξεκινήσαμε μέσα από 
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το δικό μας το χώρο που είναι πλούσιος 

και δεν τον είχαν τα παιδιά ανακαλύψει. 

Τη σχέση τους με τα κτήρια, με το 

πράσινο της αυλής μας όσο έχει και μετά 

ανοίξαμε τις πόρτες μας και βγήκαμε 

στο πάρκο, το οποίο απολαύσαμε πάρα 

πολύ πέρσι. Ήταν από τις ωραιότερες 

εμπειρίες τους. (…) Δεν είναι μόνο 

γνωστικός ο σκοπός ενός περιπάτου. 

Είναι και η χαρά της απόλαυσης του 

χώρου έξω από το σχολείο, της έρευνας. 

Κάναμε μια πολύ ωραία έρευνα στην 

πλατεία Κολωνακίου προχθές για τα 

αγάλματα με συνεντεύξεις από τους 

περαστικούς, της ζωής της πόλης 

δηλαδή. Είναι κάτι που αρέσει πάρα 

πολύ στα παιδιά. Και το αναζητούνε»  

(Συν. δ1). 
 

 
ιε) Σημασία 

διαλείμματος 
και ελεύθερης 

ώρας 
 

 «… Ναι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά 

σκέφτονται την ώρα του διαλείμματος. 

Απλώς αρκετά συχνά στην τάξη μας 

έχουμε δημιουργήσει γωνιές, οπότε 

υπάρχει και ένα διαφορετικό πλαίσιο, ας 

πούμε, όπου τα παιδιά, το χαίρονται 

πάρα πολύ. (…) Σαν ένας ευχάριστος 

χρόνος και μέσα στην τάξη. (…) Έχουμε 

μια γωνιά με χειροτεχνίες, μια γωνιά με 

δανειστική βιβλιοθήκη, έχουμε μια 

γωνιά που την λέμε επιστημών, που έχει 

μερικούς μαγνήτες, μεγεθυντικούς 

φακούς και τέτοια. Και έχουμε και μια 

γωνιά με επιτραπέζια παιχνίδια»  (Συν. 

δ2). 
 

 
ιστ) Διόρθωση 

– επίβλεψη 
παιδιών 

 

 «Διακριτική [επίβλεψη] υποτίθεται, σε 

κάποιο βαθμό, παρεμβατική 

περισσότερο στο πρώτο τρίμηνο, 

λιγότερο παρεμβατική στο δεύτερο, 

ακόμη λιγότερο παρεμβατική στο τρίτο. 

Αυτός είναι ο ρυθμός του δασκάλου και 

άρα η επίβλεψη πάει πλήρης στο πρώτο 

τρίμηνο και αρχίζει να μειώνεται με 

οποιοδήποτε αποτέλεσμα (…)» (Συν. 

δ5). 
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 «Υπάρχει πρώτα αυτοδιόρθωση από τα 

παιδιά. Μιλάμε για το γνωστικό κομμάτι 

ή για το καλλιτεχνικό – δημιουργικό; 

Στο δημιουργικό δεν υπάρχει σωστό και 

λάθος στην τέχνη, τα παιδιά 

εκφράζονται απολύτως ελεύθερα. Στο 

γνωστικό υπάρχει η αυτοδιόρθωση των 

παιδιών, η αυτοαξιολόγηση. Μετά, 

πολλές φορές μπορεί όλοι μαζί, δε 

χρησιμοποιώ την λέξη «διόρθωση», 

μόνο τη λέξη «βελτίωση», δηλαδή θα 

πω «ελάτε παιδιά να βελτιώσουμε όλοι 

μαζί τα κείμενα μας» (…)» (Συν. δ4). 
 

 
ιζ) Αξιολόγηση 

 

 «Έχουμε τα Α,Β, αυτά αλλά για μένα δε 

λέει τίποτα αυτό και το έχω πει και στα 

παιδιά. Δε λέει τίποτα γιατί πραγματικά 

δεν μπορώ να πω είσαι για Α, είσαι για 

Β. … Καταρχήν υπάρχει ο λόγος και η 

επικοινωνία και πάλι με τον γονιό. … 

Μόνο όταν ξεφύγουμε απ’ αυτό το Α και 

Β και ενδιαφερθούμε πραγματικά για το 

τι γίνεται, ίσως και τα παιδιά να 

έρθουνε λίγο πιο κοντά και στο σχολείο»  

(Συν. δ1). 
 

 
α) Σχολικά 
εγχειρίδια 

 

«Τα χρησιμοποιώ [τα σχολικά 

εγχειρίδια], αλλά και τα αντικαθιστώ ή 

τα υποκαθιστώ. Δηλαδή, ένα μέρος τους 

σίγουρα χρησιμοποιείται και 

εξατομικευμένες εργασίες έχει και δίνει 

μια ιδέα ότι έχουμε μπροστά μας όλοι το 

ίδιο κείμενο, που αυτό αρκετές φορές 

βοηθάει, αλλά δημιουργεί και 

συγχρόνως ανισότητα, δηλαδή δε 

χρειαζόμαστε όλοι να έχουμε το ίδιο 

κείμενο (…)»   (Συν. δ5). 
 

  
Α.1.2) Η γνώμη 

των εκπαιδευτικών 
ως προς τις 

διαφορές της 
παιδαγωγικής 
Φρενέ με το 
παραδοσιακό 

σχολείο 
 

 
β) Διδακτέα 

Ύλη 
 

 «Σε μεγάλο βαθμό ναι [ακολουθώ την 

ύλη]. Συνήθως προσθέτω, δεν αφαιρώ. 

Δηλαδή, θέλω να πω το αναλυτικό 

πρόγραμμα δεν προτείνει τοπική 

ιστορία. (…) Εμείς, λοιπόν, έχουμε δύο 

μήνες που ασχολούμαστε σοβαρά με την 

τοπική ιστορία των Αγίων Αναργύρων 

και ότι αυτό σημαίνει» (Συν. δ3). 
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 «Όχι [δεν ακολουθώ την ύλη του 

Υπουργείου]. Ανεξάρτητα δουλεύουμε. 

Έχουμε μια αυτονομία σε σχέση μ’ αυτό. 

(…)» (Συν. δ4). 

 
γ) Φόρτος 
εργασίας 

 

«Δεν είναι θέμα περισσότερης ή 

λιγότερης [εργασίας]. Είναι ποιοτική για 

μένα η διαφορά, δεν είναι ποσοτική. Σε 

άλλα πράγματα μπορείς να πεις ότι είναι 

πολύ περισσότερο ή σε άλλα πράγματα 

μπορείς να πεις ότι είναι λιγότερο. Δεν 

είναι ποσοτικό γιατί μπορεί να 

αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο σε 

στόχους και σκοπούς που έχεις βάλει, οι 

οποίοι δεν είναι πουθενά γραμμένοι 

αλλά για σένα, για να λειτουργήσει η 

τάξη σου διαφορετικά, είναι πολύ 

σωστοί και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και 

πάρα πολλή δουλειά (…)»   (Συν. δ2). 
 

  
 
 

Α.1.3) Η γνώμη 
των εκπαιδευτικών 
ως προς το ζήτημα 
των τιμωριών και 

της πειθαρχίας 
 

  

 

«Δεν είμαι καλή στις τιμωρίες. Στις 

τιμωρίες δεν είμαι καλή. … Είναι σαφή 

τα όρια στην τάξη μου. Δηλαδή έχουμε 

βγάλει κανόνες με τα παιδιά. Και γενικά 

όλες αυτές οι διαδικασίες, οι τεχνικές 

βοηθούνε πάρα πολύ τα παιδιά να 

οριοθετούνται χωρίς να χρειάζονται 

τιμωρίες. Η τάξη αυτορυθμίζεται. 

Χρειάζεται χρόνο βέβαια, που το έχεις 

δουλέψει όλο αυτό. Δε θα γίνει μέσα σε 

ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις. 

Αλλά στους πέντε μήνες και στους έξι 

κάτι θα δεις. Θα δεις τι; Την τάξη να 

αυτορυθμίζεται» (Συν. δ1). 

 

 «… Υπάρχει οργάνωση της σχολικής 

ζωής. Η λέξη «πειθαρχία» δεν ξέρω αν 

έχει σε βάθος χρόνου εμποτιστεί με μια 

αρνητική χροιά. Τα παιδιά ξέρουνε ότι 

όταν αποφασίζουμε ότι τώρα πρέπει να 

κάνουμε αυτό, θα δουλέψουμε 

συλλογικά και θα το κάνουμε. Δηλαδή, 

σαν «πειθαρχία», μάλλον θα 

χρησιμοποιούσα τον όρο «οργάνωση» 

των σχολικών μας δραστηριοτήτων, της 
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μέρας μας και όλα αυτά (…)» (Συν. δ4). 

 
α) Ρόλος 

 

«…Είναι και βοηθητικός. Είναι ανάλογα 

τη στιγμή. Δηλαδή δε θέλω να πω ότι 

είμαι ίδια συνέχεια. Όχι δεν είμαι ίδια 

συνέχεια. … Προσπαθώ να είμαι ένα 

βήμα πίσω από το ρόλο μου αλλά όπου 

χρειαστεί θα είμαι κατευθυντική. Όπου 

χρειαστεί θα είμαι βοηθητική. Δεν είναι 

κάτι το οποίο ούτε το προετοιμάζω, ούτε 

πάω και λέω είσαι αυτή, θα δουλεύεις 

έτσι. Με οδηγεί η τάξη μου δηλαδή (…)»   

(Συν. δ1). 
 

 
β) Έκταση 

λόγου 
εκπαιδευτικού 

 

 «Λίγο, λίγο, λίγο προσπαθώ να μιλάω. 

Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές που 

πρέπει να μιλήσεις περισσότερο. 

Δηλαδή, όταν εξηγήσουμε ένα 

γραμματικό φαινόμενο εγώ θα πρέπει να 

το κάνω. (…) Και γενικά και στα 

συμβούλια τάξης και στη σχολική 

συνέλευση θέλω να αποσύρομαι λεκτικά. 

Θέλω να ακούσω. Θέλω να δώσω χώρο 

και χρόνο στα παιδιά να μιλήσουνε και 

να μην πούνε ότι τελικά ο δάσκαλος 

πάλι μιλάει. Όχι, δίνω απόλυτη 

ελευθερία στα παιδιά και στο λόγο τους»   

(Συν. δ4). 
 

  
Α.1.4) Η γνώμη 

των εκπαιδευτικών 
ως προς το ρόλο 
τους στην τάξη 

 

 
 

γ)Καλλιτεχνικό-
τητα 

 
 

  

«Ναι. Η ιδέα της καλλιτεχνικότητας 

είναι αυτό το οποίο αρέσει. Είναι κάτι 

το οποίο, το κάνουμε με τα παιδιά και το 

κάνουμε και με τους ανθρώπους που 

συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, κάνουμε 

υπαίθρια διδασκαλία και όταν κάποια 

στιγμή συνεργάζεσαι με έναν καλλιτέχνη 

που έχει κάνει τη λοξή τάξη, ναι 

αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις με τα 

παιδιά μπορεί να τυποποιηθεί και να 

ονομαστεί ένα έργο τέχνης (…)» (Συν. 

δ5). 
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α) Προέλευση 

των 
χρησιμοποιού-
μενων θεμάτων 

διδασκαλίας 
 

 

«Λοιπόν, όταν συναντάμε μία 

ενδιαφέρουσα ενότητα σε κάποιο βιβλίο, 

της Γλώσσας στη προκειμένη, 

ασχολούμαστε μ’ αυτό το θέμα που μας 

ενδιαφέρει. Αλλιώς τα θέματα μπορούν 

να αντληθούν μέσα από μία πολύ ωραία 

ταινία που έχουμε δει, π.χ. πρόσφατα 

είδαμε μία ταινία «El sistema» που 

αφορά τις φαβέλες και τις μικρές 

ορχήστρες που έκανε ένας μαέστρος εκεί 

πέρα, δίνοντας σε όλα τα φτωχά παιδιά 

ένα μουσικό όργανο, αυτό ήταν μια 

αφορμή για να ασχοληθούμε μ’ αυτό το 

θέμα. Επίσης, από εξωσχολικά βιβλία, 

από ταινίες, από τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, από θέματα που τα παιδιά, ας 

πούμε, μπορούν να φέρουν μέσα στην 

τάξη. Αν ένα παιδί έχει μία εμμονή με 

ένα θέμα, του αρέσει πολύ. Ας πούμε ο 

Π. μας τρελαίνεται για τα μηχανάκια, θα 

ασχοληθούμε με τα μηχανάκια. Οπότε, 

υπάρχει ένας συνδυασμός άντλησης, ας 

πούμε θεμάτων»   (Συν. δ4). 
 

 
 

Α.1.5) Η γνώμη 
των εκπαιδευτικών 
ως προς τον τρόπο 
διδασκαλίας των 
μαθημάτων – ως 

προς την εφαρμογή 
στην πράξη της 
παιδαγωγικής 

Φρενέ 
 

 
β) Γλώσσα 

 

 «Γίνεται [αντιγραφή] με την έννοια να 

σώζεις πολύτιμα αποσπάσματα, σαν την 

ιδέα της αντιγραφής του μεσαίωνα, που 

έσωσε μ’ αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά 

βιβλία και μια ανθολόγηση ωραίων 

κειμένων (…)» (Συν. δ5). 

 

 «(…) διαβάζουμε πολύ τα κείμενα τους. 

Για μένα δεν έχει νόημα να γράψουν 

κάτι αν δεν το ανακοινώσουνε (…)» 
(Συν. δ1). 

 

 «Γραμματικά φαινόμενα γίνονται μέσα 

απ’ αυτά που γράφουμε (…)»  (Συν. δ3). 

 

 «Καινούργιο λεξιλόγιο έχουμε ένα θέμα 

στο σπιράλ το τετράδιό τους, που 

ονομάζεται λεξιλόγιο. Οποιαδήποτε 

άγνωστη λέξη συναντήσουν, είτε στο 

βιβλίο, είτε στο διαδίκτυο, είτε στα 

κείμενα που διαβάζουν μέσα στην τάξη, 
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εντοπίζουν τις άγνωστες λέξεις (…)»  

(Συν. δ4). 

 

 «(…) πρόσφατα τελειώσανε μία ταινία 

τα παιδιά, animation, οπότε γράψαμε 

ένα κείμενο που είχε σχέση με τον 

κινηματογράφο, γιατί ήθελαν να 

αποτυπώσουν και γραπτά αυτή τους την 

εμπειρία και να συγκροτηθεί μέσα τους 

και καλύτερα. Και οποιοδήποτε κείμενο 

γράφεται ανά πάσα στιγμή ναι 

διαβάζεται μέσα σ’ όλη την τάξη απ’ 

όλα τα παιδιά (…)»   (Συν. δ1). 
 

 
γ) Μαθηματικά 

 «(…)Παίρνουμε μέτρο και αρχίζουμε 

να μετράμε διάφορα πράγματα. Την 

τάξη μας τη μετρήσαμε, σας είπα και για 

το τετραγωνικό μέτρο που το δούλεψα 

στο πάρκο. Όταν πήγαμε για να 

οριοθετήσουμε τον χώρο, παρατήρηση 

των φυτών μας, διδάξαμε τα 

τετραγωνικά μας μέτρα. Φτιάξαμε 

τετραγωνικά μέτρα και εντός αυτών των 

μέτρων οφείλαμε να οριοθετήσουμε και 

να μελετήσουμε τα φυτά μας (…)»  (Συν. 

δ3). 
 

 
δ) Ιστορία 

 «Στο μάθημα, όμως της Ιστορίας, 

παραδείγματος χάριν, κοιτάω να φέρω 

φωτογραφίες, από το ίντερνετ να φέρω 

πηγές, να διαβάσουμε με πηγές και να 

αναρωτηθούμε τι σημαίνει αυτό, τι 

σημαίνει εκείνο. (…) [επίσης]  

Γράφουμε την ιστορία του σχολείου μας 

(…)»  (Συν. δ3). 
 

 
  ε) Γεωγραφία 

 

 «(…) Και η μελέτη περιβάλλοντος, (…) 

δε χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά το 

βιβλίο. Δηλαδή περισσότερο παίρνουμε 

αφορμή από τα θέματα για να φτιάξουμε 

δικές μας εργασίες, να κάνουμε 

συζητήσεις, ομαδικές εργασίες, 

ατομικές, εξαρτάται» ( Συν. δ2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στ) Φυσική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(…) όσον αφορά, τη Φυσική, εκεί στο 

χωριό, που είμαστε, δίπλα με τα πόδια, 
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δηλαδή, είναι το Ε.Κ.Φ.Ε., το κέντρο 

φυσικών επιστημών, οπότε που μας 

χάνεις, που μας βρίσκεις, κατεβαίνουμε 

το μονοπάτι και πάμε στον κύριο Μ. και 

κάνουμε συνέχεια πειράματα στην αυλή, 

παιχνίδια (…)»   (Συν. δ4). 
 

 
α) Ως προς τους 
εκπαιδευτικούς 

 

  

«Νομίζω ότι βιώνω την πεμπτουσία της 

εκπαίδευσης μ’ αυτόν τον τρόπο. Νιώθω 

όχι απλά τυχερή. Δεν μπορώ να 

περιγράψω την ευτυχία που νιώθω κάθε 

μέρα που ανυπομονώ να ξαναπάω στην 

τάξη για το τι θα ακούσω, τι θα κάνουμε 

πάλι, τι θα μάθω από τα παιδιά (…)»  

(Συν. δ4). 
 

  
Α.1.6) Η γνώμη 

των εκπαιδευτικών 
ως προς την 

αποτελεσματι-
κότητα της 

παιδαγωγικής 
Φρενέ 

 

 
β) Ως προς τους 

μαθητές 
 

 «Νομίζω πρώτον, ότι έχουν αναπτύξει 

πολύ περισσότερο την αυτενέργεια τους, 

το να παλεύουν οι ίδιοι για να μάθουν. 

Πολλά παιδιά που πίστευαν ότι δεν τα 

καταφέρνουν στα μαθηματικά, στη 

γλώσσα, τώρα πιστεύουν ότι τα 

καταφέρνουν. Ότι έχουν μάθει. (…)  

Έχουν μάθει και πιστεύω περισσότερα 

από το να μίλαγα εγώ πάνω σε μία έδρα 

ή πάνω σε ένα πίνακα. Και τέλος, έχουν 

αναπτύξει πάρα πολύ τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες. Την ικανότητα να 

συνεργάζονται με άλλους. Να εκφράζουν 

τον εαυτό τους αλλά και να διορθώνουν 

τον εαυτό τους» (Συν. δ3). 
 

 
Α2) Σύνδεση 
κοινότητας – 

σχολείου 
 

 
Α.2.1) Παραγωγή 

κοινωνικά 
ωφέλιμης εργασίας 

 

  «Πέρσι, ενεπλέξαμε στο κυλικείο των 

παιδιών και τους γονείς. Δηλαδή, οι 

γονείς φτιάχνουν κάτι, το οποίο και 

διαθέτουμε στην καντίνα των παιδιών. 

Τώρα, τα έσοδα από την καντίνα τα 

παιδιά θα αποφασίσουνε για ποιο κοινό 

σκοπό θα χρησιμοποιηθούνε. Τέτοιου 

είδους αλληλεγγύη σε φτωχές 

οικογένειες, δείχνουμε με ποιον τρόπο: 

Υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες μπορεί 

να μας φέρουν δύο σακούλες ρούχα, τις 

οποίες διακριτικά, πάντα θα τις 

δώσουμε σε οικογένειες, που το ξέρουμε 

ότι έχουν ανάγκη. Τρόφιμα δεν έχουμε 
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δώσει σε οικογένειες παιδιών του 

σχολείου μας. Έχουμε, όμως, στείλει 

σαν τάξη και αργότερα και σαν σχολείο 

και ρούχα και τρόφιμα στις δομές που 

φιλοξενούνται πρόσφυγες, μετά την 

προσφυγική κρίση των προηγούμενων 

δύο ετών»  (Συν. δ4). 
 

 
Α.2.2) Σχέσεις με 

γονείς 
 

  «Πάρα πολύ καλή [σχέση με γονείς]. 

Δηλαδή, να σκεφτείτε πως μία φορά 

αρρώστησα και δεν μπορούσαμε να 

πάμε την έξοδο και έλεγαν: «Γιατί μας 

το χαλάσατε;». Καταρχάς δεν μπορώ να 

βγάλω μόνη μου 20 παιδιά και να 

πηγαίνω στο πάρκο. (…) Έρχονται 

συνήθως 3-4 γονείς μαζί, οι οποίοι 

αφιερώνουν το πρωινό τους μαζί μας 

και μάλιστα εκ περιτροπής. Παίρνουν 

ρεπό, δεν είναι άνθρωποι που δεν 

εργάζονται. Κάποιοι δεν εργάζονται, 

αλλά κάποιοι που εργάζονται 

φροντίζουμε να πάρουν το ρεπό τους και 

γι’ αυτό το ανακοινώνουμε πολύ πριν 

για να κανονίσουν το ρεπό. Επίσης, 

έχουν έρθει και γονείς εδώ. Ας πούμε 

σαπούνι φτιάξαμε με τη βοήθεια μίας 

μαμάς. Πολλών ειδών σαπούνια και τα 

μοιράσαμε»  (Συν. δ3). 
 

 
Α.2.3) 

Επαγγέλματα 
 

  «Ναι, ναι, σκηνογράφους, 

κουκλοπαίχτες, κινηματογραφιστής, 

οδοντίατρος, διατροφολόγος, από 

οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος. 

Είναι πολλοί οι επισκέπτες που έχουν 

έρθει. Είτε, στο σχολείο μας συνολικά 

και κυρίως στην τάξη μου έρχονται 

πολλοί άνθρωποι και δουλεύουνε με τα 

παιδιά» (Συν. δ4). 
 

 
Α3) Ιδεολογία 
και πρακτικές 

στην 
παιδαγωγική 

Φρενέ 

 

 
Α.3.1) Η αριστερή 

ιδεολογική 
συγκρότηση της 

παιδαγωγικής 
Φρενέ 

 

 «Το ξέρω ότι ήταν αριστερός ναι. Ξέρω 

δηλαδή την πορεία του ποια είναι. … 

Νομίζω ότι οπωσδήποτε είναι μια 

πολιτική (…) πράξη να την εφαρμόζεις 

την παιδαγωγική Φρενέ γιατί έχει να 

κάνει και με το τι πολίτη θέλεις αλλά 

έχει να κάνει και με την ανθρωπιστική 
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διάσταση. (…) Ανθρωπιστική με την 

έννοια ότι δίνεις τη δυνατότητα σε κάθε 

άνθρωπο, σε κάθε παιδί στην 

προκειμένη περίπτωση, που για μένα 

είναι το σημαντικότερο, τη δυνατότητα 

να ανθίσει και να βγάλει αυτό το καλό 

που έχει μέσα του και που θέλει να το 

επικοινωνήσει με τους άλλους, κάτι το 

οποίο μπορεί να είναι ζωγραφική, 

ποίηση, τυπογραφείο, μπορεί να είναι το 

οτιδήποτε. Δηλαδή είναι η πίστη και η 

αγάπη στον άνθρωπο πίσω απ’ όλα 

αυτά»  (Συν. δ1). 
 

 
Α.3.2) 

Αντιπολεμική και 
Αντιρατσιστική 
διάσταση στην 

παιδαγωγική Φρενέ 
 

  «Θα έλεγα φυσικά [βιώνεται μέσα στην 

τάξη η αντιπολεμική και αντιρατσιστική 

διάσταση]. Θα έλεγα κάθε δάσκαλος – α 

και κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε μια 

δημοκρατική τάξη δε μπορεί και να μην 

έχει και αυτή τη διάσταση. Ιδίως στη 

σημερινή κοινωνία στην οποία ζούμε. 

Στη δική μας τάξη γίνονται αρκετά 

συχνά συζητήσεις με αφορμή κείμενα ή 

με αφορμή πράγματα, τα οποία τα 

παιδιά έχουν δει στο δρόμο, τα οποία 

αφορούν αφενός σήμερα πρόσφυγες και 

με βάση αυτό γίνονται αρκετές 

συζητήσεις. (…) Επίσης, το 

αντιρατσιστικό, ας πούμε, που είναι ο 

δεύτερος παράγοντας θα έλεγα ότι 

προάγεται μέσα στην τάξη μας, μέσα 

από τους βασικούς κανόνες, που είπαμε 

στην αρχή, ότι αποδεχόμαστε και 

δεχόμαστε τον άλλον. Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο. Ότι δε σε κοροϊδεύω και ότι 

σέβομαι αυτό που είσαι»    (Συν. δ2).   
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Πίνακας 2 
Άξονες – Θεματικές Κατηγορίες – Αποσπάσματα συνεντεύξεων από τους γονείς 

 

Άξονες Θεματικές Κατηγορίες Αποσπάσματα Συνεντεύξεων 

  «Ναι, γνωρίζω ότι ήταν Γάλλος 

παιδαγωγός πρωτοπόρος στην 

παιδαγωγική του. Πρωτοπόρησε λίγο, 

όχι λίγο μάλλον, αρκετά στο είδος 

διδασκαλίας από τους τότε, ακόμη και 

από τους σημερινούς θα έλεγα 

δασκάλους. Μια εναλλακτική 

διδασκαλική μέθοδος η οποία είχε 

αντίκρισμα στα παιδιά, συμμετείχαν, 

μάθαιναν και είχαν ενδιαφέρον για το 

σχολείο» (Συν. γ5). 
 

 
 

α) Τι Νέα; 
 

  

«(…) Απ’ όσα μεταφέρει το παιδί στο 

σπίτι ξέρω ότι η τεχνική του «Τι Νέα;» 

είναι κάτι που την απασχολεί. Της 

αρέσει δηλαδή να σκέφτεται και να 

ψάχνει να βρει κάτι που είναι 

σημαντικό και να θέλει να το 

παρουσιάσει στην τάξη (…)»  (Συν. γ1). 
 

 
Β1) Η γνώμη των 

γονέων όσον 
αφορά την 

παιδαγωγική του 
Φρενέ 

 
 

 
Β.1.1) Η γνώμη 

των γονέων ως προς 
τις 

τεχνικές Φρενέ 
 
 
 
 
 
  

 
β) Συμβούλιο Τάξης 

 

 

«Πολύ σημαντική [διαδικασία] γιατί 

είναι μια φορά τη βδομάδα. (…) 

Νομίζω είναι οι πρώτες διδακτικές 

ώρες, συγκεντρώνονται τα παιδιά, η 

δασκάλα δίνει τους ρόλους, ο 

πρόεδρος, ο γραμματέας, αυτός που θα 

γράψει τα προβλήματα στον πίνακα, 

αυτός που θα δώσει το λόγο, αυτός που 

θα είναι υπεύθυνος ησυχίας ας πούμε, 

όπου εκεί καταγράφουνε τι τους 

απασχολεί και προσπαθούν να βρούνε 

τρόπους επίλυσης του. Είναι μια 

δημοκρατική διαδικασία. Αυτό έχει 

σημασία ότι μαθαίνουν να συμμετέχουν 

ενεργά, να αναλαμβάνουν ρόλους. 

Προφανώς να προετοιμάζονται για 

αργότερα για πιο συμμετοχικές 

διαδικασίες. (…) Νομίζω ότι είναι ένας 
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τρόπος, καταρχήν μαθαίνουν τα παιδιά 

πράγματα χωρίς να καταλαβαίνουν ότι 

μαθαίνουν. Και καλλιεργεί πολλά 

διαφορετικά πεδία. Και υπεύθυνοι 

γίνονται και μαθαίνουν να εκφράζονται 

και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

(…)»  (Συν. γ3). 
 

 
 

γ) Ελεύθερη 
έκφραση των 

παιδιών 
 

  

«Θεωρώ πως ναι [εκφράζονται 

ελεύθερα τα παιδιά] αν κρίνω από τα 

σχόλια του παιδιού μου, ναι» (Συν. γ1). 
 

 
 

δ) Συνεργασία 
 

 

 «Ναι, συνεργάζονται τα παιδιά. 

Εντάξει αν έχουν διάφορες αντιρρήσεις 

θα τις συζητήσουνε με τη δασκάλα. 

Αλλά σε ομάδες δουλεύουν, 

συνεργάζονται πολύ και ατομικά θα 

κάνουνε κάποια πράγματα. Ο κανόνας 

είναι η ομάδα»   (Συν. γ5). 
 

 
ε) Δημοκρατία 

 

 

 «Ναι, ναι [μαθαίνουν τις αξίες του 

σεβασμού, της δημοκρατίας, της 

αλληλεγγύης και της συνεργασίας]. Με 

τις συζητήσεις που κάνουνε μέσα στην 

τάξη. Και νομίζω ότι και το Συμβούλιο 

της τάξης βοηθάει σ’ αυτό. Και με τις 

ομαδικές δουλειές. Δηλαδή το 

μοίρασμα που ο καθένας αναλαμβάνει 

κάτι. Και οι συζητήσεις. Κάνουν και 

πολλές συζητήσεις απ’ ότι ξέρω»  (Συν. 

γ2). 
 

 
 

στ)Παιδαγωγική 
σχέση εμπιστοσύνης 

δασκάλου – 
μαθητών 

 

  

«100% [υπάρχει εμπιστοσύνη]. Αυτό το 

έχουν βιώσει, το νιώθουν. Και το δικό 

μου παιδί αλλά και τα άλλα παιδάκια 

απ’ όσο βλέπω. Είναι σχέση που 

βασίζεται πάνω απ’ όλα στην 

εμπιστοσύνη. Την έχει κερδίσει την 

εμπιστοσύνη τους η δασκάλα και 

αντιστοίχως των παιδιών»  (Συν. γ5). 
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ζ)Αλληλογραφία 
 

 

«Νομίζω ότι ναι, έχουν αλληλογραφία 

με ένα σχολείο (…). Η αλήθεια είναι 

ότι δεν ρώτησα λεπτομέρειες το παιδί. 

Μου είπε: «ξέρεις αλληλογραφούμε με 

ένα σχολείο». Φαντάζομαι με email, με 

fax, κάπως έτσι. Τους στείλανε την 

τάξη τους, που την είχαν ζωγραφίσει 

κ.τ.λ., και τώρα ζωγραφίζουνε και 

αυτοί με τη σειρά τους την τάξη τους 

για να τη στείλουνε στο σχολείο» (Συν. 

γ2). 
 

 
η) Δημιουργία 
αναγνωστικών 

εντύπων, βιβλίων, 
εφημερίδας 

 

 «Εφημερίδα φτιάχνουνε τώρα ναι. 

Αλλά τους αρέσει. Ειδικά της κόρης 

μου της αρέσει να διαβάζει, να γράφει, 

έτσι μόνη της ιστοριούλες» (Συν. γ6). 
 

 
θ)Χρησιμοποίηση 

σχολικών 
εγχειριδίων 

 

  

«Ναι, όχι πάντα [δε χρησιμοποιούνται 

πάντα σχολικά εγχειρίδια]. Ξέρω ότι η 

δασκάλα αξιοποιεί πολύ λογοτεχνία, 

δηλαδή τους φέρνει ποίηση, 

αποσπάσματα από ελληνική 

λογοτεχνία, το βιβλίο των 

Μαθηματικών επειδή είναι εξαιρετικά 

προβληματικό, ξέρω ότι 

χρησιμοποιείται το λιγότερο δυνατό. 

Δηλαδή, ακολουθεί το βασικό σκεπτικό 

που πρέπει να βγει από το πρόγραμμα 

σπουδών, αλλά έχει πολύ υλικό που 

φέρνει η ίδια. Και στην Αγωγή 

Περιβάλλοντος επίσης υπάρχει πολλή 

συζήτηση με αφορμές άλλες πλην του 

βιβλίου (…)»   (Συν. γ3). 
 

 
 

ι) Εκδρομές – 
εκπαιδευτικοί 

περίπατοι 
 

  

«Τα παιδιά κάνουν αρκετές επισκέψεις 

εκτός σχολικού χώρου, δηλαδή όλο το 

κομμάτι της σύνδεσης με την κοινότητα, 

με την πόλη κ.τ.λ. νομίζω ότι έχει 

αρχίσει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην τάξη τους» (Συν. γ1). 
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ια) Αξιολόγηση 

 

 «Η αξιολόγηση γίνεται με Α, Β, Γ. Δεν 

τη θεωρώ και πολύ σωστή, δηλαδή 

είμαι υπέρ της περιγραφικής 

αξιολόγησης. Νομίζω ότι είναι 

καλύτερα, δηλαδή καταλαβαίνεις 

περισσότερα πράγματα, είναι πιο 

σωστή η περιγραφική κυρίως γι’ αυτές 

τις ηλικίες (…)»   (Συν. γ2). 
 

  
Β.1.2) Η γνώμη των 
γονέων ως προς τις 

διαφορές της 
παιδαγωγικής Φρενέ 
με το παραδοσιακό 

σχολείο 
 

 
α) Σύγκριση με 

προηγούμενες τάξεις 
φοίτησης των 

παιδιών 

 «Ναι [γίνεται κάτι διαφορετικό σε 

σύγκριση με άλλες τάξεις], έχουν πολλή 

συζήτηση. Ναι, ναι είναι πιο πλούσια η 

επικοινωνία τους στην τάξη μετά απ’ 

αυτό το πράγμα που κάνουν εδώ. 

Συζητάν τα προβλήματα τους, όταν 

έχουν πρόβλημα το λένε όλοι στην 

τάξη, αυτό το Συμβούλιο που κάνουνε 

νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ 

σημαντικά»   (Συν. γ4). 

 

 «Ναι, επειδή έχω και άλλο παιδί στο 

σχολείο, ναι υπάρχουνε διαφορές. 

Βλέπω κάτι διαφορετικό σίγουρα, κάτι 

εναλλακτικό αυτά τα δύο χρόνια που 

είναι με αυτή τη δασκάλα. (…) Δηλαδή 

τα παιδιά περισσότερο συνεργάζονται 

και επικοινωνούνε και νομίζω ότι το 

παιδί πηγαίνει καλύτερα σε κάποια 

θέματα»   (Συν. γ2). 
 

   
 

β) Διαφοροποίηση 
ως προς το 

ενδιαφέρον των 
παιδιών για το 

σχολείο 
 

  

«Ναι, όσο περισσότερο βγαίνουμε από 

το κομμάτι αυτό της νόρμας και του 

παραδοσιακού τρόπου νομίζω ότι τα 

παιδιά ενδιαφέρονται όλο και 

περισσότερο γιατί γίνεται όλο και πιο 

δικό τους. Όλο το κομμάτι της μάθησης 

μ’ αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους»   

(Συν. γ1). 

 
 

  γ) Προέλευση των 
χρησιμοποιούμενων 

θεμάτων 
διδασκαλίας 

 «Ναι, ενδιαφέρεται και έχει και 

άποψη. Σαφώς. Αν δεν του αρέσει κάτι 

στο μάθημα μπορεί να πει τώρα δεν 
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 μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Φυσική, 

ας πούμε που δεν του αρέσει καθόλου, 

το δηλώνει ότι δεν μου αρέσει καθόλου 

η Φυσική (…)»   (Συν. γ5). 

 

  
Β.1.3) Η γνώμη των 
γονέων ως προς το 

ζήτημα των 
τιμωριών και της 

πειθαρχίας 
 

  «Υπερβολική αυστηρότητα δε θα το 

έλεγα. Όταν χρειάζεται υπάρχει. 

Δηλαδή, πέρσι είχαν φτιάξει κάτι 

κόκκινο, πράσινο σαν σηματοδότες, 

όταν κάποιος ξέφευγε, όταν στην τάξη 

γινόταν πολύ φασαρία, άλλαζε η 

δασκάλα αυτό το σήμα κτλ. Νομίζω, 

απ’ ότι μου έχει πει ο γιος μου δε 

φωνάζει, μου λέει δεν μπορεί να 

φωνάξει η κυρία μας, όμως με τον 

τρόπο της επιβάλλει κάποια πράγματα 

και νομίζω ότι υπάρχουνε όρια. Σαφώς 

υπάρχουνε όρια» (Συν. γ2). 
 

  
Β.1.4) Η γνώμη των 
γονέων ως προς το 
εύρος αποδοχής της 
παιδαγωγικής Φρενέ 

 

  «Ναι, αμέ [θα ήθελα να έχω αυτήν την 

εναλλακτική προσέγγιση στην τάξη που 

θα πήγαινα]. Νομίζω ότι είναι πιο 

πλούσια αυτά τα πράγματα που κάνουν 

τώρα, ναι απ’ αυτά που έκανα εγώ 

μικρή. Είναι λίγο πιο πλούσιο το 

πράγμα στην τάξη. Είναι και οι τάξεις 

πιο φορτωμένες, κάνουν πράγματα 

μέσα. Θυμάμαι ότι εμείς στην τάξη 

ήμασταν λίγο πιο φτωχά γενικώς. 

Περιορισμένοι σε ερεθίσματα. Τώρα 

εδώ δεν ξέρω η δασκάλα είναι; Η 

μέθοδος αυτή; Λίγο απ’ όλα είναι 

πλούσια» (Συν. γ4). 

 

 «100% εννοείται θα την στήριζα. 

Κοιτάξτε το αποτέλεσμα στην τάξη 

κρίνεται από την αντιμετώπιση του 

παιδιού. Από το πώς το παίρνει το 

παιδί. Είναι δυνατόν μία μαμά που 

βλέπει το παιδί της χαρούμενο, 

παραγωγικό στο βαθμό που μπορεί το 

καθένα, να θέλει να σταματήσει αυτό. 

Όχι φυσικά και θα στήριζα πάρα πολύ 

αν χρειαζότανε τη δασκάλα μας. Και 

φυσικά είμαι πολύ χαρούμενη που τα 

παιδιά έχουν αυτή τη διάθεση. Όχι 
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μόνο το δικό μου αλλά και τα 

υπόλοιπα» (Συν. γ5). 

  «Αυτό θα ήταν ιδανικό για μένα. Θα 

μπορούσαν να υλοποιηθούν όλα αυτά 

τα εναλλακτικά πράγματα γιατί και τα 

παιδιά είναι μεγαλύτερα, έφηβοι, δεν 

χρειάζεται να επεξηγείς κάτι σε ένα 

παιδί μικρότερης ηλικίας όπως είναι 

του δημοτικού και πιστεύω θα υπήρχε 

πολύ καλή συνεργασία και από τα ίδια 

τα παιδιά» (Συν. γ5). 
 

  
Β.1.5) Η γνώμη των 
γονέων ως προς την 

εφαρμογή της 
παιδαγωγικής Φρενέ 

στο Γυμνάσιο – 
Λύκειο 

 

 
 

α) Το ζήτημα της 
απομνημόνευσης 

«Θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες να 

μη μείνουμε στην απομνημόνευση δεν 

το έχει καταφέρει και πιστεύω ότι θα 

είναι ένα μέρος της διαδικασίας που θα 

είναι πολύ δύσκολο να το ξεχάσουμε. 

Δηλαδή, για να γίνει αυτό, θεωρώ ότι 

πρέπει να ξαναχτίσουμε το 

εκπαιδευτικό σύστημα από την αρχή. 

Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη η 

ελληνική κοινωνία να το δεχθεί αυτό. 

(…) Η απομνημόνευση δεν έχει 

βοηθήσει κανέναν, παθούσα είμαι. 

Κυρίως τα παιδιά της γενιάς μου. 

Θεωρώ ότι δεν το γλυτώνεις» (Συν. 

γ3). 
 

  
Β.1.6) Η γνώμη των 
γονέων ως προς την 
αποτελεσματικότητα 

της παιδαγωγικής 
Φρενέ 

 

  «Οφέλη διακρίνω περισσότερο. 

Γενικώς ο γιος μου έχει αλλάξει πάρα 

πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Γενικά 

στο να ασχοληθεί με κέφι, να 

διορθώσει κάποια πράγματα, πιο 

ώριμος, πιο υπεύθυνος. Δηλαδή, αυτά 

τα δύο χρόνια που είναι με τη 

συγκεκριμένη δασκάλα εγώ βλέπω 

περισσότερα οφέλη. Για μένα δε θα 

μπορούσε να τύχει κάτι καλύτερο στο 

παιδί μου αυτές τις δύο τάξεις, δηλαδή 

η συγκεκριμένη δασκάλα και το τι κάνει 

μέσα στην τάξη» (Συν. γ2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β2) Σύνδεση 
κοινότητας – 

σχολείου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β.2.1) Παραγωγή 

κοινωνικά ωφέλιμης 
εργασίας 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όχι, είχαν φυτέψει κάποια 
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 ζαρζαβατικά αλλά βγήκαν πολύ μικρά. 

Όχι, όχι δεν κάνουν κάτι [δεν 

παράγουν τρόφιμα – πράγματα για να 

διανείμουν σε φτωχές οικογένειες]. 

Σαν δράση μαζεύουμε εμείς αν θέλουμε 

ως σύλλογος γονέων και εμείς αν 

θέλουμε πάμε για το χαμόγελο του 

παιδιού ή οτιδήποτε. Πάμε κάποια 

τρόφιμα ή ρούχα εμείς οι γονείς, όχι τα 

παιδιά» (Συν. γ4). 
 

  
Β.2.2) Σχέσεις με 

δασκάλους 
 

  «Ναι, κάθε μήνα είναι η ενημέρωση 

του μήνα. Συνήθως στα τρίμηνα μας 

μαζεύει κάποιες φορές, όχι πάντα σε 

όλα τα τρίμηνα. Και ναι υπάρχει πάρα 

πολύ καλή επικοινωνία. Δεν το 

συζητώ» (Συν. γ2). 
 

  
Β.2.3) Επαγγέλματα 

 

  «Εκπροσώπους διάφορων 

επαγγελμάτων ναι. Είχε έρθει ένας 

γλύπτης προχθές μέσα από τη δράση 

του δήμου Αθηναίων: «Τα μνημεία και 

η πόλη». Και αυτός είχε κάνει το 

επινίκιο στην πλατεία Κολωνακίου και 

ήρθε και τους μίλησε. 85 χρονών. Αλλά 

ήταν τόσο χαρούμενα, τους άρεσε τόσο 

πολύ που τους μίλησε για τα παιδικά 

του χρόνια, για την Κατοχή, για τη 

δουλειά του κ.λπ. (…)»  (Συν. γ4). 
 

 
 

 
Β.2.4) Συμμετοχή 

οικογένειας σε 
δράσεις του 

σχολείου 
 

  
  
«Αν μας ζητηθεί βεβαίως. Με χαρά 
[συμμετέχουμε σε δράσεις]» (Συν. γ5). 

 

  
 

Β.2.5) Ένταξη του 
μορφωτικού – 
πολιτισμικού 

κεφαλαίου της 
οικογένειας στο 

σχολείο 
 

   

«Ναι, σαφώς εννοείται [εντάσσεται το 

μορφωτικό – πολιτισμικό κεφάλαιο της 

οικογένειας στην τάξη]. Γιατί αυτά που 

μεταδίδουμε εμείς στα παιδιά μας, τα 

παιδιά τα βγάζουνε προς τα έξω. 

Νομίζω πως ναι. Και νομίζω ότι στη 

συγκεκριμένη τάξη υπάρχει το 

κατάλληλο πλαίσιο για να βγει προς τα 

έξω ότι κουβαλάει το παιδί. Και αυτό 
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συμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Έτσι, έχω 

αυτήν την εντύπωση» (Συν. γ2). 
 

 
Β3) Ιδεολογία 

και 
πρακτικές 

στην 
παιδαγωγική 

Φρενέ 
 

 
 

Β.3.1) Αντιπολεμική 
και Αντιρατσιστική 

διάσταση στην 
παιδαγωγική Φρενέ 

 

  «Ναι, ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ 

καλό αυτό. Να μη θέλουν τους 

πολέμους. Τα έχει μάθει να αγαπούνε 

και τα άλλα παιδιά που είναι από άλλες 

χώρες, δεν τα συγκρίνουνε με άλλα. Δε 

ζηλεύει το ένα το άλλο. Τα έχει μάθει 

ένα σωστό τρόπο» (Συν. γ6). 
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Πίνακας 3 
Άξονες – Θεματικές Κατηγορίες - Αποσπάσματα συνεντεύξεων από τις διευθύντριες 

 

 

Άξονες Θεματικές Κατηγορίες Αποσπάσματα συνεντεύξεων 

   

«(…) ξεκινήσαμε σαν ιδέα αρχικά. Να 

προσπαθήσουμε να βάλουμε στο σχολείο μας 

κάτι καινούργιο. Μια εναλλακτική μορφή 

παιδαγωγικής την οποία ούτως η άλλως εμένα μ’ 

αρέσει να δοκιμάζουμε πράγματα από τη στιγμή 

που έχουν ήδη δοκιμαστεί και δεν είναι κάτι 

καινούργιο, δηλαδή να φοβόμαστε και ξέροντας 

ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν αυτό να το 

υποστηρίξουν δοκιμαστικά, η δοκιμή και το 

λάθος για μας είναι αυτό που θα δώσει σε μας 

και στα παιδιά το μεγαλύτερο ερέθισμα για να 

σκεφτούμε και να συνεχίσουμε. Οπότε έχοντας 

στο μυαλό μας αυτά είπαμε να το δοκιμάσουμε 

(…)» (Συν. Δ1). 

 

 
Γ1)  

Η γνώμη των 
διευθυντριών 

όσον αφορά την 
παιδαγωγική του 

Φρενέ 
 

 
Γ.1.1) Η γνώμη των 

διευθυντριών ως προς την 
ύπαρξη ή μη γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων από το Υπουργείο 

στην εφαρμογή της 
παιδαγωγικής Φρενέ 

 

  

«Όχι [δεν υπήρχαν αντιδράσεις από το 

Υπουργείο.]. Πρώτα απ’ όλα μας έχουν 

εμπιστοσύνη γιατί κάνουμε πρωτοποριακά 

πράγματα συνεχώς. (…) Είχαμε άμεση 

επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο και έχουμε 

άμεση. Οτιδήποτε προκύψει τον ενημερώνουμε 

και κάνουμε παρεμβάσεις. Έχοντας την εμπειρία 

και η δασκάλα που εφαρμόζει τεχνικές Φρενέ και 

οι υπόλοιποι, είμαστε πολλά χρόνια δάσκαλοι. 

Και με τη συναίνεση των γονιών, οι οποίοι τους 

άρεσε να κάνουν κάτι ξεχωριστό στα παιδιά τους, 

κάτι διαφορετικό, οπότε και το Υπουργείο 

ενημερώθηκε. Είμαστε και εκεί έτσι, μας 

γνωρίζουν ότι κάνουμε τέτοια πράγματα, μας 

εμπιστεύτηκαν και το προχωρήσαμε»   (Συν. Δ1). 
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Γ.1.2) Η γνώμη των 

διευθυντριών ως προς την 
εφικτότητα της παιδαγωγικής 

Φρενέ στο σχολείο 

«Θεωρώ ότι είναι εκ των πραγμάτων μέσα στους 

στόχους του σχολείου η εφαρμογή. Απλά όπως 

είπα ότι όλοι οι δάσκαλοι, συνειδητά ή 

ασυνείδητα εφαρμόζουν αρχές της παιδαγωγικής 

του Φρενέ συνδυαστικά. Και θεωρώ ότι αυτό 

είναι και το πιο σωστό. Είτε είναι οι αρχές του 

Φρενέ, είτε είναι οποιαδήποτε άλλου παιδαγωγού 

να εφαρμόζονται συνδυαστικά. Γιατί δε θεωρώ 

ότι οι αρχές μόνο ενός παιδαγωγού είναι οι 

αρχές που πρέπει να ακολουθούνται πιστά και 

κάποιες άλλες όχι. Θεωρώ ότι από όλους τους 

παιδαγωγούς, μεγάλους παιδαγωγούς από τις 

αρχές και τις θεωρίες τους μπορείς να συλλέξεις 

θετικά στοιχεία. Να αφήσεις τα αρνητικά στην 

άκρη και να κρατήσεις τα θετικά και να κάνεις 

μία συνδυαστική μέθοδο που θα είναι η καλύτερη 

όλων, για μένα, προσωπικά, αυτό πιστεύω» (Συν. 

Δ2). 
 

 
Γ.1.3) Η γνώμη των 

διευθυντριών ως προς την 
αποτελεσματικότητα της 

παιδαγωγικής Φρενέ 
 

  

«Πρώτα απ’ όλα έχουμε πολύ θετικά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν 

προβλήματα συμπεριφοράς και τάξεις ζωηρές, 

όταν μπαίνουμε μέσα και δουλεύουμε έτσι, δεν 

εμφανίζεται κανένα μα κανένα τέτοιο θέμα. (…) 

Και η δασκάλα της τάξης που εφαρμόζει τεχνικές 

Φρενέ, είναι και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα, 

έχουμε ένα τμήμα το οποίο δείχνει στους μαθητές 

πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα στο να 

αντιλαμβάνονται καταστάσεις και στο να 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις. … Και να τις 

αντιμετωπίζουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό για 

μας»   (Συν. Δ1). 
 

 
Γ.2.1) Διοίκηση σχολείου 

 

 «Ναι, φυσικά αν δεν υπάρχει ανάλογη στήριξη 

από τη διοίκηση καν δεν πάει προς τα πάνω 

[Υπουργείο] όλο αυτό, αφού ούτως η άλλως 

παίρνονται και κάποιες αποφάσεις, τις οποίες αν 

δε στηρίξεις πως θα προχωρήσει όλο αυτό»   

(Συν. Δ1); 
 

 
Γ2) 

Υποστηρικτικός 
ή μη ρόλος της 

σχολικής 
κοινότητας 

 

Γ.2.2) Σύλλογος διδασκόντων 
 

«Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλοι οι δάσκαλοι 

εφαρμόζουν στοιχεία του Φρενέ, αλλά τα 

εφαρμόζουν μέσα στο όλο πλαίσιο του 

μαθήματος, της τάξης κτλ. Είναι ενσωματωμένα 
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μέσα στη διδακτική και στην παιδαγωγική. Δεν το 

βλέπουν κάτι σαν ξεχωριστό. Άρα δε θεωρώ ότι 

υπάρχει δάσκαλος που δεν εφαρμόζει αρχές της 

παιδαγωγικής του Φρενέ, απλά δεν είναι αυτό το 

τυποποιημένο ότι εγώ ακολουθώ μόνο αυτές και 

έτσι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι δεν εφαρμόζουν. 

Αλλά δεν βλέπω, ας πούμε, ενδιαφέρον να 

ακολουθήσουν αυτό το τυποποιημένο Φρενέ και 

μόνο Φρενέ, ας πούμε ως μέθοδος» (Συν. Δ2).   
 

 
Γ.2.3) Γονείς 

 

  

«Τώρα εντάξει εμείς δεν έχουμε αντιδράσεις 

μέχρι στιγμής και εύχομαι να μην έχουμε. Από 

τους γονείς γιατί και οι γονείς έχουν στο νου τους 

κάτι άλλο από το σχολείο. Περιμένουν κάποια 

πράγματα από το σχολείο. Δεν ξέρω τι 

σκέφτονται οι γονείς. Δε μου έχουν εκφράσει 

κάποια παράπονα ή αντιδράσεις αυτήν τη 

στιγμή»  (Συν. Δ2). 
 

 
Γ.2.4) Ελευθερία ή μη δράσης 

εκπαιδευτικού 
 

 

 «Φυσικά και όχι [δε δίνεται απόλυτη ελευθερία 

στο οτιδήποτε θελήσει να εφαρμόσει η δασκάλα]. 

Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι σε ένα σχολείο 

χωρίς να το έχει υποστηρίξει. Στις περιπτώσεις 

που έχουμε να προτείνουμε κάτι, ακόμη και στις 

πιο απλές εκπαιδευτικές επισκέψεις που κάνουμε, 

μέσα στο σύλλογο θα πρέπει να συζητηθεί και να 

συζητηθεί το παιδαγωγικό κομμάτι και μετά το 

διαδικαστικό στο πώς θα τα επιτύχουμε. Πρώτα 

πρέπει να υπάρχει ένας σκοπός γιατί αν κάνεις 

μία κίνηση μόνο και μόνο για να την κάνεις, εκεί 

θεωρώ χάνεις να έχεις και το παιδαγωγικό και το 

επιστημονικό κομμάτι της οποιαδήποτε δράσης»   

(Συν. Δ1). 
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ii. Κυρίως Συζήτηση – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
 

Α1 & Β1 & Γ1  
Η γνώμη των εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντριών όσον αφορά την παιδαγωγική 

του Φρενέ 

 
       Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως η Παιδαγωγική του Φρενέ νοηματοδότησε την 
ουσία της διδασκαλίας και μάθησης, μετασχημάτισε τον τρόπο οργάνωσης της τάξης, 
έδωσε μεγαλύτερη αυτενέργεια στους μαθητές και έθεσε στο επίκεντρο κάθε 
μαθησιακής δραστηριότητας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ίδιων των παιδιών.3 
Ακόμη, επισημαίνουν πως μέσω μιας τέτοιας Παιδαγωγικής ευρύτερος στόχος είναι 
να δημιουργηθεί μια αλλιώτικη κοινωνία, δημοκρατική και αλληλέγγυα. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα εκπαιδευτικών: 
 

 «Η μέθοδος Φρενέ για μένα είναι μία ευκαιρία να βάλεις τα παιδιά να 
μάθουν μέσα απ’ αυτό που κάνουν. Διότι το να λες εσύ και να 
αντιμετωπίζεις το παιδί ως ένα παθητικό θεατή που θα δεχθεί σα χρυσή 
βροχή τον λόγο σου, οπωσδήποτε σε καμιά περίπτωση δεν ευνοείται η 
μάθηση. Όταν τα παιδιά, τα ίδια πράττουν, τότε πραγματικά 
νοηματοδοτείται η μαθησιακή διαδικασία και αποκτά ένα πολύ 
μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή το παιδί αυτό που θα 
μάθει μέσα από την πράξη του, πολύ δύσκολα θα το ξεχάσει» (Συν. δ3, 
Α1). 

 
 «Η μέθοδος Φρενέ για μένα … είναι ένας διαφορετικός τρόπος δουλειάς, 
οργάνωσης των σχέσεων μέσα στην τάξη, είναι μία μέθοδος η οποία θέλει 
χρόνο γιατί αρχίζεις να δουλεύεις σε βάθος. Μία συνεργατική, 
δημοκρατική και αλληλέγγυα τάξη χρειάζεται αρκετή δουλειά και 
διαφορετικό τρόπο σκέψης, απ’ αυτόν με τον οποίο έρχεται κάποιος, ας 
πούμε, και έχει στον νου του όταν μπαίνει σε μία τάξη (…)» (Συν. δ2, 
Α1). 

 
     Όσον αφορά τους γονείς, οι περισσότεροι γνωρίζουν την Παιδαγωγική του Φρενέ 
μέσα από τα λεγόμενα των δασκάλων αλλά και από τις αντίστοιχες ταινίες και 
δράσεις που έχουν δει στο σχολείο. Θεωρούν πως ο Φρενέ έκανε πολυσήμαντα 
πράγματα στο σχολείο και στην κοινότητα, όπου έδρασε και υπήρξε πρωτοπόρος για 
την εποχή του: 
 

 «Από την ταινία που έχω δει, μ’ άρεσε πάρα πολύ που κατήργησε τις 
τιμωρίες στο σχολείο. Δηλαδή, δεν υπήρχαν τιμωρίες και ούτε η 

                                                 
3Το παιδί, στο παιδαγωγικό μοντέλο σκέψης του Φρενέ, τίθεται στο κέντρο κάθε μαθησιακής 
διαδικασίας. Πλέον, γίνεται λόγος για ένα παιδοκεντρικό σχολείο, όπου η ύλη και το 
σύστημα διδασκαλίας ρυθμίζονται από τις βασικές ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών 
αλληλοσυμπληρωμένες, βέβαια, με τις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις (Κρίβας, 2007: 209 – 
210). 
 
Όπως λέει και ο Φρενέ (1977: 87): «Θέλουμε να γίνει το σχολείο μας το σπίτι όπου η καρδιά 
νιώθει ευτυχισμένη και οι σκέψεις εξωτερικεύονται».  
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στρατιωτική μέθοδος ότι όλα τα παιδιά έμπαιναν στη σειρά, ότι όλα τα 
παιδιά είχαν τιμωρία αν δεν έκαναν κάτι που είχαν θέσει οι προηγούμενοι 
δάσκαλοι, το προηγούμενο καθεστώς, το διδασκαλικό τότε. Μου άρεσε 
πάρα πολύ τι ταλέντο έχει το κάθε παιδί και έδινε βάση στη μάθηση βάσει 
το ταλέντο του παιδιού. Η διδασκαλία του έξω, τα πράγματα που 
μάθαιναν μέσω της φύσης. Τρόποι που ήταν πολύ καλοί για τα παιδιά. 
Ένιωθαν τα παιδιά σημαντικά. Το ότι έκανε τα παιδιά να νιώθουν 
σημαντικά με την άποψη τους και με το χαρακτήρα τους»  (Συν. γ5, Β1). 
 

    Η πρώτη διευθύντρια τονίζει, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, πως η 
Παιδαγωγική του Φρενέ αντιμετωπίστηκε στο σχολείο ως μια πρωτοποριακή και 
καινούργια ιδέα που έπρεπε να δοκιμαστεί. Έδειξε, μάλιστα, μεγάλο ενθουσιασμό ως 
προς την υλοποίησή της. Η δεύτερη διευθύντρια επισήμανε και η ίδια τα θετικά 
στοιχεία που βρίσκει σε μια τέτοια Παιδαγωγική, αλλά, ωστόσο, τόνισε την πολύ 
καλή προετοιμασία που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός, προκειμένου να στεφθεί 
με επιτυχία η εφαρμογή της: 
 

«… Είναι θετική η εφαρμογή κάποιων τεχνικών από τους δασκάλους του 
σχολείου αλλά βέβαια χρειάζεται ο δάσκαλος να έχει κάνει πολλή 
προετοιμασία σε ότι και να εφαρμόσει στην τάξη, να έχει φτιάξει το 
κατάλληλο κλίμα τόσο με τα παιδιά της τάξης όσο και με τους γονείς για 
να ξέρουν και εκείνοι πώς εργάζονται και να έχει συνέχεια αυτό που 
γίνεται και να γίνεται συνειδητοποιημένα και με αποτελέσματα και με 
ανατροφοδοτήσεις και με χίλια δυο»  (Συν. Δ2, Γ1). 

 

Α.1.1) α, β, γ, δ, ε, στ   &   Β.1.1) α, β, γ, δ, ε, στ     
Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τις τεχνικές Φρενέ (Τι Νέα;, 

Συμβούλιο Τάξης, Ελεύθερη έκφραση των παιδιών, Συνεργασία, Δημοκρατία, 
Παιδαγωγική σχέση εμπιστοσύνης δασκάλου – μαθητών)  

Α.3.1.   &   Α.3.2   &   Β.3.1  
Η αριστερή ιδεολογική συγκρότηση της παιδαγωγικής Φρενέ & Αντιπολεμική και 

Αντιρατσιστική διάσταση στην παιδαγωγική Φρενέ 

 
       Καταρχήν αξίζει να αναφερθεί πως οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως με τις τεχνικές 
Φρενέ η ζωή της τάξης διακατέχεται από ένα αλλιώτικο χρώμα, μια διαφορετική 
πνοή συνεργασίας, αυτενέργειας, ελευθερίας και δημιουργικότητας: 
 

 «[Η εφαρμογή στοιχείων ή τεχνικών Φρενέ στη δικιά μου τάξη] σημαίνει 
συνειδητοποίηση της ταυτότητάς μας, του ρόλου μας του δικού μου και 
των μαθητών, διεύρυνση των ορίων μας με σκοπό πάντα τη 
συνεργατικότητα, σημαίνει ένα άλλο σχολείο» (Συν. δ1, Α.1.1). 

 
 «Καταρχήν σημαίνει χαρά, πολύ χαρά [η εφαρμογή στοιχείων – τεχνικών 
Φρενέ]. Διότι εφαρμόζοντας αυτού του είδους τις τεχνικές βλέπεις μία 
τάξη σε εγρήγορση, χαμογελαστά πρόσωπα, μια ωραία γλυκιά φασαρία, 
αυτούς τους ψιθύρους και τα ερωτήματα που το ένα βάζει στο άλλο, να 
τρέχουν πάνω – κάτω μέσα στην τάξη, όχι να κάνουμε αυτό, όχι να 
κάνουμε το άλλο. Σημαίνει κυρίως ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι 
παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Ότι είναι συμμέτοχοι στο να 
σχηματίσουν την πραγματικότητα τους και αυτό τους δίνει μία 
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αυτοεκτίμηση διαφορετική, οπότε στην ουσία είναι δημιουργικότητα, είναι 
χαρά και νιώθουν την ελευθερία να εκφραστούν ακριβώς όπως θέλουνε» 
(Συν. δ4, Α.1.1). 

     
      Οι τεχνικές «Τι Νέα;» και «Συμβούλιο τάξης» είναι εκείνες οι οποίες οδηγούν 
στην καλλιέργεια ελεύθερης έκφρασης των παιδιών και συνεργασίας εντός ενός 
δημοκρατικού πλαισίου της τάξης και μιας παιδαγωγικής σχέσης εμπιστοσύνης 
μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών του. 
       Πιο συγκεκριμένα η τεχνική «Τι Νέα;»4 δεν εφαρμοζόταν από τον Φρενέ, έτσι 
όπως ακριβώς εφαρμόζεται τώρα από διάφορους εκπαιδευτικούς, αλλά με την ιδέα 
της μεταφοράς των σημαντικότερων στιγμών της ζωής και ψυχοσύνθεσης του 
παιδιού στην τάξη και στο σχολείο. Αυτό είδαμε να συμβαίνει και στην παρατήρηση, 
που πραγματοποιήσαμε στο σχολείο των Εξαρχείων. Ο δάσκαλος της τάξης έδινε την 
ελευθερία και τον λόγο στα παιδιά να μιλήσουν για τα νέα τους ή και για διάφορα 
άλλα ζητήματα που τους απασχολούσαν (βλ. παράρτημα). Οι εκπαιδευτικοί 
αναφέρουν γι’ αυτήν την τεχνική: 
 

«(…) Το «Τι Νέα» είναι από τη θεσμική παιδαγωγική, από τους επιγόνους 
του Φρενέ και ουσιαστικά ξεκινούν με τη δημοκρατία στο σχολείο. 
Δηλαδή, αυτό που αλλάζει πρώτο είναι η δημοκρατία, ελπίζεις ότι θα 
καλλιεργηθεί ο αναδυόμενος λόγος των παιδιών κλπ., η πολιτειότητα, η 
πολιτοφροσύνη, η civilité, μια ιδιότητα του πολίτη της τάξης και συνέχεια 
ελπίζεις ότι αυτό θα φέρει το τυπογραφείο, ελπίζεις ότι αυτό θα φέρει την 
αλληλογραφία, ελπίζεις ότι αυτό θα φέρει τα πλάνα εργασίας (…)» (Συν. 
δ5, Α.1.1.α). 
 
«(…) Τα βοηθάει, δηλαδή, σε πάρα, πάρα πολλά επίπεδα και στο 
παιδαγωγικό κομμάτι και στο ουσιαστικό, δηλαδή, ας πούμε, φιλοσοφικό, 
πολιτικό κομμάτι των παιδιών, που μας ενδιαφέρει. Ακούω τον άλλον, 
μοιράζομαι τις σκέψεις μου κ.τ.λ.» (Συν. δ2, Α.1.1α). 

 
    Οι γονείς, αντίστοιχα, δηλώνουν, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2 πως αυτή η 
τεχνική επιδρά θετικά στον ψυχισμό των παιδιών τους: 
 

                                                 
4Η τεχνική «Τι Νέα;» βρίσκει την εφαρμογή της στην αρχή του μαθήματος προκειμένου να 
εισάγει τα παιδιά στην ανάπτυξη θεμάτων προς συζήτηση αλλά και καλλιέργειας του 
προφορικού λόγου. Βοηθάει τους μαθητές να μιλήσουν γι’ αυτά που βιώνουν και θεωρούν 
σημαντικά στο μικρόκοσμο τους μέσα και έξω από το σχολείο. Τα παιδιά μέσω αυτής της 
τεχνικής μπορούν να διηγηθούν αυτό που έχουν ζήσει, αυτό που έχουν δει ή έχουν ακούσει, 
να δείξουν ένα αντικείμενο που τους έκανε εντύπωση, να παρουσιάσουν μια δημιουργία τους 
ή ένα τραγούδι που τους άρεσε, να παίξουν ένα όργανο, να διαβάσουν ένα κείμενο ή ένα 
ποίημα που τους άρεσε, να μιλήσουν για την επικαιρότητα και τις ειδήσεις και να ακούσουν 
τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η συγκεκριμένη τεχνική καλό είναι να έχει τακτικό και 
συγκεκριμένο χρόνο αλλά και μέσω αυτής να ανατίθεται ο ρόλος του συντονισμού της 
συζήτησης σε ένα μαθητή και όχι στο δάσκαλο, ο οποίος και μπορεί να βοηθά, όπου 
χρειάζεται αλλά κυρίως να ενθαρρύνει τα πιο συνεσταλμένα παιδιά που συχνά φοβούνται να 
εκφραστούν στο να συμμετέχουν (Μπαδικιάν, 2017: 38). 
 
 
 



 104 

«Αυτό που αφιερώνουνε κάθε πρωί στο «Τι Νέα;», έτσι το ονομάζουνε 
και λέει ο καθένας κάτι, (…), έχουν πρόεδρο, κάθε φορά βγάζουνε 
πρόεδρο, γραμματέα, υπεύθυνος λόγου και εντάξει αυτό που μου έχει πει 
δε λένε τι κάνανε την προηγούμενη μέρα, λένε κάτι που τους έκανε 
εντύπωση, κάτι που έγινε και συμμετείχαν και αυτοί και ήταν κάτι 
ιδιαίτερο. Ή κάτι που διαβάσανε ή ακούσανε. Κάπως έτσι. (…) Γενικώς 
αφιερώνουνε γύρω στα 15 λεπτά πριν ξεκινήσουνε το μάθημα»  (Συν. γ2, 
Β.1.1α). 

 
    Ως προς το Συμβούλιο τάξης,5 θα επισημαίναμε πως αποτελεί μία από τις πιο 
δημοκρατικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της τάξης ή και εντός 
ολόκληρου σχολείου. Εντός του Συμβουλίου τίθενται τα πιο σημαντικά προβλήματα, 
συζητούνται και παίρνονται αποφάσεις για την επίλυση τους. Τα παιδιά ασκούνται 
στο διάλογο, στην επικοινωνία και τη συζήτηση με κανόνες, αντικρίζουν τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να λύνουν ειρηνικά τα όποια θέματα και 
εξασκούνται σε συναισθηματικές, κοινωνικές αλλά και γνωστικές δραστηριότητες 
μέσα από τα πρακτικά που κρατούνται. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 
 

 «Το Συμβούλιο της τάξης γίνεται κάθε Παρασκευή. Έχουμε την αφίσα 
τοίχου σχεδόν κάθε βδομάδα που γράφουμε παρατηρήσεις, επιβραβεύσεις 
και προτάσεις. Τα παιδιά όλη την εβδομάδα γράφουνε. Είναι μια φοβερή 
διαδικασία, η οποία θέλει πολύ χρόνο για να την αναλύσουμε, 
πραγματικά. Έχουμε περάσει από σαράντα κύματα, αλλά εντέλει αξίζει 
πάρα πολύ να επιμείνεις και να μην αποθαρρυνθείς στις φάσεις που τα 
παιδιά φέρνουν πολύ έντονα προσωπικά ζητήματα, προσωπικές τριβές και 
συγκρούσεις, γιατί το αποτέλεσμα ύστερα από μήνες αυτής της 
διαδικασίας, τελικά ωριμάζει απίστευτα τα παιδιά. Επομένως, παρά τις 
δυσκολίες είναι μια τεχνική στην οποία αξίζει να επιμείνεις πάρα πολύ 
(…)  Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ότι πια ο καθένας έχει μια θέση μέσα 
στην ομάδα. Δεν υπάρχουν ιεραρχίες. Και φυσικά αυτό ισχύει και για μένα 
γιατί στο συμβούλιο τάξης υπάρχει απόλυτη ισοτιμία» (Συν. δ1, Α.1.1β). 

 
«Τα παιδιά έχουν αναλάβει ρόλους. Οι ρόλοι είναι αυτού που συντονίζει 
τη συζήτηση, αυτού που δίνει το λόγο, αυτός που κρατάει τα πρακτικά, 
είναι αυτός που φροντίζει να μη φεύγουμε από το θέμα κάθε φορά, αλλά 
αυτό στην τάξη μου η αλήθεια είναι ότι αυτό δε γίνεται, δε ξεφεύγουμε 
ποτέ από το θέμα. Αυτός ο ρόλος αφορά τη γενική συνέλευση του 

                                                 
5Η καλλιέργεια της συλλογικότητας, της συλλογικής ευθύνης, του δημοκρατικού πλαισίου, 
του αλληλοσεβασμού, της μη βίας αλλά και της πολιτειότητας αναπτύσσεται μέσω των 
Συμβουλίων της τάξης ή και της σχολικής κοινότητας. Αποτελούν θεμελιώδεις διαδικασίες 
για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης, του σχολείου και της λοιπής κοινότητας (Λάχλου, 
στο: Μπαδικιάν, 2017: 31). Όπως επισημαίνει παρακάτω η Μπαδικιάν (2017: 32), μέσω των 
συμβουλίων τάξης τα παιδιά οδηγούνται προς ένα αυτοδιαχειριστικό δρόμο, αναλαμβάνουν 
τα ίδια τις διαδικασίες προς τη θέσπιση κανόνων, συζήτησης των επιτευγμάτων τους, 
διαχείρισης των μεταξύ τους συγκρούσεων και εύρεσης τρόπων επίλυσής τους. Ακόμη, 
οριοθετούν το πλάνο εργασίας τους για την επικείμενη εβδομάδα και εξασκούνται στην 
οργάνωση των διάφορων δραστηριοτήτων της τάξης ή και του σχολείου. 
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σχολείου (…) κάθε Παρασκευή, την τελευταία ώρα, όλο το σχολείο, όλα 
τα παιδιά και οι δάσκαλοι κάνουμε γενική συνέλευση και είναι το 
ωραιότερο πράγμα στο οποίο μπορεί να συμμετέχει κανείς, δηλαδή 
περιμένουμε την Παρασκευή, την τελευταία ώρα (…)» (Συν. δ4, Α.1.1β). 

 
    Οι γονείς θα μιλήσουν για το Συμβούλιο τάξης: 
 

«(…) Ξέρω ότι ζητήματα που προκύπτουν με τις φίλες της, τους 
συμμαθητές της κ.τ.λ. γνωρίζει πια ότι υπάρχει η διέξοδος του Συμβουλίου 
της τάξης, που εκεί μπορεί να συζητηθούν τα θέματα και να λυθούν 
συλλογικά. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι δε 
νιώθει πια ότι είναι μόνη της ή ότι όταν κάτι την απασχολεί δεν ξέρει τι 
να το κάνει όλο αυτό ή που να απευθυνθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι νιώθει ότι 
το Συμβούλιο της τάξης είναι και ένα θα το έλεγα και αποκούμπι με την 
έννοια ότι τα παιδιά γνωρίζουν πια ότι δεν υπάρχει η σιωπή. Ξέρω ότι 
μπορώ να απευθυνθώ εκεί και να μιλήσω δυνατά και να στηρίξω τη 
γνώμη μου» (Συν. γ1, Β.1.1β). 
 
«(…) Και το Συμβούλιο της τάξης που το κάνουνε κάθε Παρασκευή. Το 
Συμβούλιο νομίζω ότι τους κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, μόνο να σας 
πω ότι σε κάποια φάση το κάναμε και στο σπίτι. Σε κάποιες φάσεις που 
είχαμε κάτι διαφωνίες κτλ, πρότεινε ο γιος μου να το κάνουμε και στο 
σπίτι. Και το κάναμε μια – δυο φορές κανονικότατα, κρατώντας πρακτικά. 
Και λειτούργησε» (Συν. γ2, Β.1.1β). 
 
«Πολύ ωραίο. Διότι όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να το πει μέσα στην 
τάξη και να το συζητήσουνε, χωρίς να πλακώνεται έξω, ας πούμε. 
Καλλιεργεί και γλωσσικές ικανότητες γιατί πρέπει να γράψουν κιόλας τι 
πρόβλημα έχουνε κατανοητά» (Συν.γ4, Β.1.1β). 

 
    Έτσι, τα παιδιά μέσα από τις παραπάνω τεχνικές, αλλά και γενικότερα στη 
μεθοδολογία Φρενέ, έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα6 και έτσι να 

                                                 
6Ο Τσιάκαλος (2008: 38) τονίζει πως στόχος του σχολείου είναι «η δημιουργία ενός 
ανθρώπινου σχολείου, ενός σχολείου αντάξιου μιας ανθρωπότητας στην οποία οι έννοιες της 
ελευθερίας, των δικαιωμάτων του παιδιού και της ολόπλευρης ανθρώπινης ολοκλήρωσης δεν 
αποτελούν συνθήματα επετειακών εκδηλώσεων, αλλά αξίες που διαπερνούν την καθημερινή 
κοινωνική ζωή». Έτσι και ο Φρενέ παρόμοια στηριζόμενος στον παραπάνω πανανθρώπινο 
παιδαγωγικό στόχο του σχολείου διατύπωσε πως τα παιδιά επιβάλλεται να εκφράζονται 
ελεύθερα εντός των σχολικών πλαισίων. 
 
Η ελεύθερη έκφραση ως παιδαγωγική αρχή είναι αυτή που θα επιτρέψει στον καθένα να 
εκφράσει τις συναισθηματικές και εσώψυχες καταστάσεις του. Η ομιλία, η γραφή, η 
μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο, η γεωργική και χειρωνακτική εργασία και οι 
οπτικοακουστικές παραγωγές διαμέσου του ήχου και της εικόνας είναι αυτά που στηρίζουν 
την ελεύθερη έκφραση. Επιπρόσθετα, η ελεύθερη έκφραση έχει ως συμπλήρωμα της την 
επικοινωνία, καθώς «εκφράζομαι» θα πει «επικοινωνώ με την ομήγυρη μου». Σημαντικός 
προβάλλει ο ρόλος του δασκάλου στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Ο ίδιος επιβάλλεται 
να είναι καλός ακροατής και δεκτικός στις απαντήσεις και τις απόψεις των παιδιών, να 
καλλιεργεί την έκφραση και να θέτει τους όρους της επικοινωνίας (Peyronie, 2000: 282 – 
283). 
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αναδεικνύουν με κάθε τρόπο την προσωπικότητά τους. Ως επίρρωση αυτού του 
γεγονότος αναφέρουμε τα στοιχεία της παρατήρησής μας, όπου στην τάξη τα παιδιά 
δε στερούνταν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση (βλ. 
παράρτημα). 
 
   Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, τονίζουν: 
 

 «Τα παιδιά έχουν την απόλυτη ελευθερία να πούνε ό,τι θέλουν, 
οποιαδήποτε στιγμή θέλουν, να διεκδικήσουν ό,τι θέλουνε. Πολλές φορές, 
ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσουμε τη μέρα με γενικότερες πληροφορίες απ’ 
έξω και έχοντας την ανάγκη να το συζητήσουμε: «Πω, πω ακούσαμε αυτό 
που έγινε ή διαβάσαμε αυτό το άρθρο». Αυτό, δηλαδή, είναι ένα θέμα μου 
να σου πω την αλήθεια, διότι, μπορεί να συζητάμε δύο ώρες τις αγωνίες 
των παιδιών και μετά να λέμε: «αμάν, παιδιά περάσανε δύο ώρες, ας 
πούμε». Μπορεί να καθίσουμε και στο διάλειμμα να συζητήσουμε αυτό 
που θέλουνε τα παιδιά, δηλαδή, δεν έχει υπάρξει ούτε μία στιγμή που να 
έχω πει στα παιδιά: «δεν μπορείς να το πεις τώρα ή πιο μετά ή δε θα το 
πούμε καθόλου». Έχουν την απόλυτη ελευθερία να πούνε αυτό που 
σκέφτονται, που νιώθουν, που θέλουν να μάθουνε. Τι να σου πω τώρα, 
μπορώ να σου πω και παραδείγματα του τύπου, καταρχήν, διεκδικούν και 
αυτό που θέλουνε, μπορεί, ας πούμε, να μπω ξαφνικά και να έχουν 
ετοιμάσει μία μικρή διαδήλωση με πλακάτ του τύπου: «Κυρία, σήμερα 
πάμε στο βουνό, τελείωσε δεν έχεις επιλογές» και να διαδηλώνουν 
κανονικά, ας πούμε, στο σχολείο. Ή να μου κάνουνε έκπληξη μία μέρα 
και να έχουν βγάλει τα θρανία στην αυλή. Φέτος, την πρώτη ανοιξιάτικη 
μέρα μου λένε: «Έκπληξη, έκπληξη, περίμενε» και πήγα και είχαν βγάλει 
όλα τα θρανία της τάξης στην αυλή, κάτω από τις μουριές, τα πινέλα και 
εννοείται ότι εγώ ακολουθώ πάντα την επιθυμία τους. Δηλαδή, κανέναν 
ενδοιασμό και την παραμικρή αίσθηση φόβου να πούνε αυτό που θέλουνε. 
Νιώθουν απολύτως ελεύθερα. Ακόμη και να με κρίνουνε, δηλαδή. Να 
πούνε: «Ααα, κυρία τώρα εδώ δεν είσαι σωστή». Ναι, είναι απόλυτα 
ισότιμη η σχέση μας»   (Συν. δ4, Α.1.1γ). 

 
 «Ναι, πάρα πολύ [αναδεικνύουν την προσωπικότητά τους στο μάθημα] 
και έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό και μάλιστα παιδιά τα οποία σε 
μια κλασσική, ας πούμε τάξη, δε θα ‘χαν την ευκαιρία, καθόλου και το 
θάρρος και το πλαίσιο και την ασφάλεια να το κάνουν, τώρα αισθάνονται 
απόλυτα ασφαλή να μιλήσουνε, να πούνε πράγματα τα οποία θέλουν να 
προτείνουν αλλά και τα ενοχλούνε κιόλας και γενικά να βρούνε τη θέση 
τους μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ότι πια ο καθένας 
έχει μια θέση μέσα στην ομάδα. Δεν υπάρχουν ιεραρχίες» (Συν. δ1, 
Α.1.1γ). 

 
   Επιπρόσθετα, οι γονείς για το αν υπάρχει ελεύθερη έκφραση των παιδιών 
επισημαίνουν: 
 

«Τώρα πάλι με βάση το ότι μου μεταφέρει η μικρή πιστεύω πως ναι και 
απ’ όσο έχω καταλάβει από τις ενημερώσεις της δασκάλας επειδή 
ακριβώς είναι ο δεύτερος χρόνος είναι κάτι που έχει κατακτηθεί σταδιακά 
και εκφράζονται και θετικά και αρνητικά βέβαια αν τους αρέσει ή δεν 
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τους αρέσει κάτι. Εννοείται ότι αυτό είναι καλό. Πρέπει να γνωρίζει και η 
δασκάλα τι προσλαμβάνουν τα παιδιά. Έτσι και αλλιώς αυτό είναι λίγο 
ανατροφοδοτικό»  (Συν. γ3, Β.1.1γ). 

 
«Ε… αν εκφράζονται λέει. Απόλυτα. Στο σπίτι δεν εκφράζονται έτσι. 
Ακούνε και λίγο εμάς. Ενώ εδώ την κυρία καθόλου δεν τη φοβούνται. Ας 
πούμε εγώ μικρή φοβόμουν τη δασκάλα μου. Ήθελα να πάω στον θείο 
μου και δεν πήγαινα γιατί δίπλα του έμενε η δασκάλα μου και τη 
φοβόμουν. Και μου κάνει τόσο εντύπωση που αυτά δεν την φοβούνται. 
Την έχουν σαν φίλη. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, όχι ωραίο απλώς» (Συν. 
γ6, Β.1.1γ). 

 
   Προχωρώντας θα λέγαμε πως θεμελιώδης αρχή για να εφαρμοστούν όλα τα 
παραπάνω είναι τα παιδιά να συνεργάζονται7 εντός αλλά και εκτός των σχολικών 
διαδικασιών. Η τάξη πρέπει να λειτουργεί ως κοινότητα, η οποία θα οδηγήσει στη 
δημιουργία συνεργατικών και κοινοτικών μορφών δράσης στην κοινωνία. Η 
παρατήρησή μας έδειξε πως τα παιδιά ήταν αρκετά δεμένα ως ομάδα και 
αλληλοϋποστηρίζονταν σε πολλές περιπτώσεις (βλ. παράρτημα). Οι εκπαιδευτικοί 
υπογραμμίζουν: 
 

«Την ιδέα της συνεργασίας εμείς την έχουμε αναλύσει. Δηλαδή (συν) και 
(εργασία). Δεν ξεχνάμε το κεφάλαιο αυτό που έρχεται από τον μαρξισμό 
που αφορά την εργασία και την ιδέα του να σώσουμε την ιδέα της 
εργασίας. Αλλά τη σώζουμε μέσα στη συνεργασία. Γι’ αυτό είμαστε 
κοντύτερα στην κοινωνική οικονομία, στο μαθητικό συνεταιρισμό κλπ. 
Δηλαδή, σε μια ιδέα και χωρίς αφεντικά κλπ. Η συνεργασία είναι κάτι που 
μπορεί να φαίνεται σε κάποιους απλό αλλά η δική μας η ιδέα είναι ότι η 
συνεργασία αποκτά χαρακτηριστικά από την ώρα που έχουμε ολομέλεια, 
αποφάσεις, συμβούλια, υλοποιούμε τις δράσεις, δηλαδή, το συνεργατικό 
είναι ένα κομμάτι που ξεκινάει, μπορεί στη μέση να πάει καλά, μπορεί στο 
τέλος να μην τα καταφέρουμε και μετά ξαναεπιστρέφουμε σ’ αυτό να 
πούμε αν συνεργαστήκαμε πόσο καλύτερα ή λιγότερο καλά ή οτιδήποτε 
τέτοιο. Και ουσιαστικά μας νοιάζει να επιβεβαιώνεται και η εργασία, 
δηλαδή, ότι είναι ωραίο πράγμα να μετασχηματίζουμε τον κόσμο, να 
παίρνουμε υλικά στα χέρια μας και να τα μεταποιούμε (…)» (Συν. δ5, 
Α.1.1δ). 

 

                                                 
7Η Παιδαγωγική του Φρενέ έδινε μεγάλη σημασία στη συν – εργασία, καθώς μέσω μιας 
τέτοιας ενεργής διαδικασίας, η τάξη λειτουργεί ως κοινότητα, προβάλλεται έντονα το 
δημοκρατικό πνεύμα, ο αλληλοσεβασμός, η υπευθυνότητα και η αλληλοβοήθεια. 
Παρασιτικές πρακτικές, όπως ο ανταγωνισμός, εξαλείφονται πλήρως. Τα παιδιά μαθαίνουν 
να αυτορυθμίζονται, αναλαμβάνοντας ρόλους και ευθύνες, ξεπερνώντας τα όρια της τάξης 
και φτάνοντας μέχρι την κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο (Λάχλου, 2016: 5). 
 
Η δεύτερη αρχή στην παιδαγωγική Φρενέ είναι η συνεταιριστική ζωή. Δηλαδή, το σχολείο 
λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας, ενός συνεταιρισμού, ο οποίος εκτελεί συγκεκριμένες 
εργασίες, βελτιώνοντας και οργανώνοντας, έτσι, καλύτερα τη ζωή της ομάδας (Peyronie, 
2000: 287). 
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«Τώρα πια λειτουργεί πολύ καλά [η συνεργασία τους στις ομάδες]. 
Αρχικά υπήρχε μία σύγκρουση. Πάντα είχαν συγκρούσεις οι ομάδες, αλλά 
δουλεύω σε όλη μου τη ζωή έτσι. Δουλεύω 20 χρόνια με ομάδες. Δεν το 
φοβάμαι, δηλαδή, το συνεργατικό. Δηλαδή, μαθαίνουν πρώτον το να 
βοηθάω τον άλλον δε σημαίνει ότι του γυρνάω το βιβλίο, απλά για να 
αντιγράψει. Επίσης, μαθαίνουν να αφήνουν τους άλλους να λένε τη γνώμη 
τους, μαθαίνουν να σκέφτονται αυτή τη γνώμη, μαθαίνουν να την κρίνουν. 
Και βέβαια, αλλάζουν ομάδες, δηλαδή ο καθένας θα συνεργαστεί με τον 
καθένα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν υπάρχει ότι εγώ έχω μόνο την 
ομάδα μου και δεν επικοινωνώ με τους άλλους. Όπως επίσης υπάρχουν 
στιγμές που όλη η τάξη ενώνεται για να κάνει κάτι ή να συζητήσει το 
πλάνο της. Πάντα ενωνόμαστε για να συζητήσουμε το πλάνο» (Συν. δ3, 
Α.1.1δ). 

 
     Οι γονείς αντίστοιχα λένε: 
 

«Καταλαβαίνω πως ναι [συνεργάζονται τα παιδιά]. Επίσης, απ’ ότι 
καταλαβαίνω οι ομάδες είναι έτσι δομημένες που αποτελούνται από 
παιδιά που χρειάζονται να συνεργαστούν μεταξύ τους. Δηλαδή, οι 
λιγότεροι καλοί με τους έτσι πιο δραστήριους. Καταλαβαίνω ότι 
λειτουργεί αυτό. Και απ’ ότι μου μεταφέρει η μικρή και παιδιά που είναι 
τα πιο ανήσυχα, η μικρή η δικιά μου που είναι και πιο μαζεμένη 
συνεργάζεται μαζί τους (…)»   (Συν. γ3, Β.1.1δ). 

 
    Όπως ο ίδιος ο Φρενέ επεσήμανε διαρκώς, προκειμένου να επιτευχθεί η 
παιδαγωγική του, πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της τάξης 
και του σχολείου,8 αλλά και να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ 

                                                 
8Η δημοκρατία πρέπει να κατοχυρώνεται εντός των σχολικών πλαισίων, προκειμένου να 
διαμορφωθούν δημοκρατικοί άνθρωποι και πολίτες. Ένας δημοκρατικός εκπαιδευτικός 
εκπαιδεύει τα παιδιά στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό (Καρράς, 2014: 33). 
 
Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (2008: 68 – 69) στην απάντηση της ερώτησης για το τι είναι ένα 
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, ο ίδιος επισημαίνει: «Ήδη από την εποχή των 
δημοκρατικών μεταρρυθμιστικών εκπαιδευτικών κινημάτων, δηλαδή από την εποχή πριν από 
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, «δημοκρατικό» ονομαζόταν ένα σχολείο στο οποίο μπορούσαν 
να φοιτούν όλα τα παιδιά για να προετοιμαστούν για την κοινή ζωή: χωρίς έκπτωση στα 
μορφωτικά αγαθά για κανένα παιδί αλλά με μορφωτικά αγαθά κατάλληλα προσανατολισμένα 
σε εκείνα τα θέματα, των οποίων η γνώση αποτελεί το απαραίτητο κλειδί για την κατανόηση και 
την «κατάκτηση» του κόσμου. Αυτό ισχύει και σήμερα. [...] «Ανθρώπινο» ονομάζεται ένα 
σχολείο όταν λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και προσφέρει τα μορφωτικά αγαθά 
προσαρμοσμένα στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του κάθε παιδιού – αρνούμενο να 
κατατάξει τα παιδιά σε κατηγορίες και, αντίθετα, αποδεχόμενο την αρχή ότι στο κοινό πλαίσιο 
της ανθρώπινης ιδιότητας, που μοιράζονται όλα τα παιδιά, κάθε παιδί είναι διαφορετικό και, 
συνεπώς, χρειάζεται ανάλογη αντιμετώπιση». 
 
Όλα τα παιδιά πρέπει να ασκούν δικαιώματα και ελευθερίες, να συμμετέχουν στη συλλογική 
ζωή της κοινότητας,, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να αποφασίζουν από κοινού 
μαζί με τους ενήλικες. Το ίδιο δημοκρατικό και συμμετοχικό πλαίσιο που επιβάλλεται να 
εφαρμόζεται για τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να γίνεται πράξη και στο οικογενειακό 
περιβάλλον (Le Gal, 2017: 152 – 157). 
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δασκάλου – μαθητών και το αντίστροφο.9 Τα παιδιά, όπως παρατηρήσαμε, είχαν 
απόλυτη εμπιστοσύνη στο δάσκαλό τους (βλ. παράρτημα). 
 
   Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν για την ύπαρξη ή μη δημοκρατικών πλαισίων εντός 
της τάξης ή του σχολείου: 
 

«Η δημοκρατία είναι κάτι για το οποίο παλεύεις για να το κατακτήσεις … 
και να μάθεις να λειτουργείς μέσα σ’ αυτό. Η δημοκρατία θέλει και 
συνεργασία, θέλει και το ότι οφείλω μετά να σεβαστώ αυτό που έχει 
ψηφιστεί από την πλειοψηφία, είτε του σώματος του συλλόγου διδασκόντων, 
είτε των μαθητών της τάξης και μετά σε μία επόμενη συνάντηση μπορώ να 
κουβεντιάσω κάποια θέματα, τα οποία κατακτώνται, δεν είναι αυτονόητα» 
(Συν. δ2, Α.1.1ε). 

 
«(…) Το σίγουρο είναι, όμως, ότι η δημοκρατία είναι μια ιδέα που δε φτάνει 
τελικά στο σύνολο του σχολείου, στο βαθμό που έχουμε ένταση διοίκησης 
και παιδαγωγικής. Δηλαδή, είναι πολύ καλή η δημοκρατία για τη θέσπιση 
μας μέσα στην τάξη, για τα Συμβούλια, τα οποία πετυχαίνουμε, η 
δημοκρατία αίρεται όταν στο συνολικό πλαίσιο τα παιδιά αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που ξεπερνούν τη δική μας συνέλευση, τη συνέλευση τάξης και 
όταν η διοίκηση δεν τα κάνει συμμέτοχα, ούτε καν στο σχολικό συμβούλιο, 
που θα μπορούσε να είναι συμμέτοχα, με δικαίωμα γνώμης, αν όχι με 
δικαίωμα ψήφου, σ’ αυτό το ανώτατο όργανο που είναι στο σχολείο, 
γονέων και εκπαιδευτικών (…)» (Συν δ5, Α.1.1ε). 
 

    Τα τελευταία λόγια του δασκάλου είναι πολύ σημαντικά μιας και επισημαίνεται η 
σύγκρουση που, πολλές φορές, υπάρχει ανάμεσα στη διοίκηση και την παιδαγωγική 
(αναφέρεται και παρακάτω) και εμποδίζει την πραγμάτωση συλλογικών δράσεων. 
 
      Ως προς την ύπαρξη παιδαγωγικής σχέσης εμπιστοσύνης τονίζουν: 
 

                                                                                                                                            
 
9Η παιδαγωγική σχέση εμπιστοσύνης και διαπροσωπικής επικοινωνίας που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στον μαθητή και τον δάσκαλο παίζει σημαντικό ρόλο στο μετέπειτα καθορισμό της 
θέσης και της αξίας που θα έχει ο μαθητής στο κοινωνικό σύνολο της τάξης αλλά και στην 
αλληλοεπικοινωνία, που θα αναπτυχθεί, μεταξύ των μαθητών (Πυργιωτάκης, 2011: 373). 
 
«Ας μη μιλήσουμε λοιπόν καθόλου για «μάθημα»: ας ανακατευθούμε με τους μαθητές μας. Ας 
συνδιαλεχτούμε ελεύθερα στην αρχή χωρίς να έχουμε κανένα καθορισμένο σκοπό, όλοι μαζί 
έστω, γιατί πρόκειται να κάνουμε ένα είδος «κρίσεως», να φέρουμε σε φως κάποια ιδέα που θα 
μπορέσει τη στιγμή αυτή να τραβήξει το ενδιαφέρον όλων.  […] είναι πολύ εύκολο να αγγίξουμε 
την ψυχή του (παιδιού), φτάνει μόνο ν’ αποκτήσει την εμπιστοσύνη μας και να διατηρήσει την 
ανάγκη της ελεύθερης έκφρασης. […] Έτσι λοιπόν τ’ αφήνουμε να μιλούν κ’  εμείς ακούμε. [...] 
Οι διηγήσεις και οι ιστορίες αφθονούν» (Freinet, 1918: 35). 
 
«[...] η πείρα μας έδειξε πώς μπορούμε να έχουμε πλέρια εμπιστοσύνη στο παιδί. Γιατί 
αφοσιώνεται με την καρδιά του για την επιτυχή εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, φτάνει μόνο 
να την κάνει με τη θέλησή του» (Freinet, 1918: 105). 
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«… Ελπίζω, φαντάζομαι πως ναι [υπάρχει εμπιστοσύνη]. Εμπιστοσύνη 
υπάρχει στο … εγώ το έχω πει και με λόγια στα παιδιά, ότι σας 
εμπιστεύομαι. Και πιστεύω στις δυνατότητές σας και στα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε. Αλλά δεν μιλάω μόνο στο γνωστικό κομμάτι αλλά και 
στην υπευθυνότητά τους και στους ρόλους τους. Τα παιδιά όταν τα 
αντιμετωπίζεις μ’ αυτόν τον τρόπο, ανταποκρίνονται. Γιατί κάποιος τους 
έχει δώσει αξία. Κάποιος δεν τα έχει αντιμετωπίσει σαν να είναι μωρά, 
άχρηστα, ανίκανα. Οπότε ανταποκρίνονται και θέλουν σ’ αυτό να είναι και 
πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, μία μαμά μου είπε: «Ναι ξέρετε πια στο σπίτι ο 
γιος μου, μου λέει: «μα καλά μαμά αυτό θα το κάνω εγώ, τι νομίζεις ότι 
είμαι ανίκανος;». Και έτσι μου λέει η μαμά: «Κατάλαβα ότι κάτι 
διαφορετικό συμβαίνει μέσα στην τάξη» (Συν. δ2, Α.1.1στ). 
 

    Οι γονείς, παράλληλα, για την ύπαρξη ή μη δημοκρατικών πλαισίων εντός της 
τάξης, σχολιάζουν: 
 

«Ναι, αυτό είναι κάτι που μας το είχε πει και η δασκάλα εξαρχής ότι θα έχει 
αυτήν την προτεραιότητα, πάνω απ’ όλα του σεβασμού και μεταξύ τους και 
ως προς τη δασκάλα, της δημοκρατίας γιατί τους δίνει το δικαίωμα να 
έχουν άποψη για την τάξη τους, στο Συμβούλιο της τάξης ας πούμε που 
κάνουνε και καταγράφουνε και τα ζητήματα που τους απασχολούν από το 
περισσότερο ως το λιγότερο αν κάποια θεωρεί η δασκάλα ότι μπορεί να 
αντιμετωπιστούν ομαδικά (…)» (Συν.γ3, Β.1.1ε). 
 
«Ναι, ναι. Έχουν  γράψει και άποψη γι’ αυτά. Το κάθε παιδί πώς βλέπει τη 
δημοκρατία και το τι είναι δημοκρατία. Τι σημαίνει και πως το βλέπει το 
κάθε παιδί διαφορετικά. Το έχουν δει και σε σλάιντς, μας τα έχει δείξει η 
δασκάλα. Για τα δικαιώματα του παιδιού»  (Συν.γ5, Β.1.1ε). 
 
«Ναι, ναι, βέβαια και μου τα μαθαίνουν και μένα. [γέλια] Είναι πολύ καλό 
αυτό. Να ξέρουν από μικρά τα δικαιώματά τους και να μην τα 
κοροϊδεύουνε. Πιστεύω πως μαθαίνουν αυτές τις αξίες μέσα από συζήτηση, 
παρά από τα βιβλία» (Συν.γ6, Β.1.1ε). 

 
    Όσον αφορά, τώρα την οικοδόμηση πλαισίου εμπιστοσύνης, οι γονείς 
υπογραμμίζουν: 
 

«Πάλι τώρα θα κρίνω από τη δική μου την κόρη, απόλυτη εμπιστοσύνη 
υπάρχει. Δηλαδή, ακόμη και σε περιπτώσεις που είχαν προκύψει θέματα 
ψυχολογίας του παιδιού και τα μοιραστήκαμε και με τη δασκάλα, πολύ 
διακριτικά το μεταχειρίστηκε και η δασκάλα και βοήθησε πολύ και το παιδί 
σ’ αυτό. Εκτός ότι την αγαπάει πάρα πολύ, θεωρώ ότι όντως την 
εμπιστεύεται και θα καταφύγει αν χρειαστεί κάτι» (Συν.γ3, Β.1.1στ). 
 
«Βέβαια, βέβαια. Και οι γονείς την έχουμε εμπιστοσύνη. Και οι μαθητές» 
(Συν.γ6, Β.1.1στ). 

 
    Όλες οι παραπάνω τεχνικές δημιουργίας ενός δημοκρατικού, αλληλέγγυου και  
ισότιμου πλαισίου μάθησης εκπορεύονται από την αριστερή ιδεολογική συγκρότηση 
του Φρενέ και από το όραμά του για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολείου και 
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μιας διαφορετικής σοσιαλιστικής κοινωνίας.10 Εντός της τάξης, του σχολείου αλλά 
και της κοινότητας, όπου έδρασε, διακήρυττε μια αντιπολεμική και αντιρατσιστική 
διάσταση.11  
     Οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ότι ο Φρενέ ήταν αριστερός 
απάντησαν θετικά και επεσήμαναν πως σίγουρα αυτή του η ιδεολογία επηρέασε τις 
πρακτικές του στην τάξη. Στην παρατήρηση, είδαμε πως το μάθημα της πολιτικής 
είναι βασικό στη μαθησιακή διαδικασία και αλληλομπλέκεται συνεχώς σε διάφορα 
μαθήματα (π.χ. Ιστορία) ή σε διάφορες συζητήσεις που διεξάγουν (βλ. παράρτημα). 
Οι εκπαιδευτικοί, επιπρόσθετα, απαντούν για το αν και οι ίδιοι προωθούν μια 
αντιπολεμική και αντιρατσισική εκπαίδευση: 
 

 «Φυσικά [ξέρω ότι ήταν αριστερός]. Αφενός το γνώριζα, αφετέρου 
θεωρώ πως είναι κάτι το οποίο τον επηρέασε στις πρακτικές του στην 
τάξη. Και η φιλοσοφία του και ολόκληρη η πολιτική του στάση»  (Συν. δ2, 
Α.3.1). 

 
«(…) όπως λέει και ο Φρέιρε ότι η εκπαίδευση είναι μία πολιτική πράξη 
και πρέπει το κοινωνικό γίγνεσθαι να υπάρχει μέσα στην τάξη γιατί έτσι 
μόνο τα παιδιά θα αντιληφθούνε την πραγματικότητα και θα πάρουν την 
απόφαση να δράσουν και να τη μετασχηματίσουν. Δηλαδή, οπωσδήποτε η 
αριστερή προσέγγιση ενός ανθρώπου στα πράγματα επιβάλλει μια 

                                                 
10Ο Φρενέ, όντας έντονα πολιτικοποιημένος και ενταγμένος στα αριστερά παιδαγωγικά 
κινήματα, διακήρυττε έντονα την αντίθεση του απέναντι σε κάθε είδους κοινωνική ανισότητα 
και έθετε στο επίκεντρο μια λαϊκή παιδαγωγική, μια παιδαγωγική για το λαό βγαλμένη μέσα 
από το λαό (Κασσωτάκης, στο: Πασιάς κ.ά., 2015: 194). 
 
11Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τουρτούρας (2017α: 61 – 77), ο Φρενέ ανήκε στο πνεύμα 
της γενιάς των διανοούμενων της εποχής του μεσοπολέμου, οι οποίοι αντιτάχθηκαν πλήρως 
σε κάθε θηριωδία του πολέμου και αμφισβήτησαν την κυρίαρχη τάξη. Το πανανθρώπινο 
βλέμμα του, οι παιδαγωγικές πρακτικές, που εφηύρε, με άξονα την ελευθερία και τη 
δημοκρατία, η προσωπική τραυματική του εμπειρία των δύο παγκόσμιων πολέμων, αλλά και 
η ταξική του συγκρότηση, τον ωθούν σε μια αντιμιλιταριστική, αντιπολεμική και 
αντιρατσιστική πεποίθηση και δράση. «Στην υποκρισία απαντά με ειλικρίνεια, στον ιδεαλισμό 
με εμπειρία και λόγο ορθό, στον ατομικισμό με ομαδικότητα, στον ανταγωνισμό με συνεργασία, 
με αλληλεγγύη στη μισαλλοδοξία και νοιάξιμο για τον συνάνθρωπο, στον φθόνο απαντά με 
αγάπη» (ό.π.: 74)! 
 
Μέσα από την παιδαγωγική Φρενέ μπορεί να επιτευχθεί η κριτική θέαση του κόσμου. Οι 
μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους συνείδηση και ωθούνται προς μια κριτική δράση με 
σκοπό την κοινωνική χειραφέτηση. Ο Φρενέ οραματίστηκε μια δημοκρατική, ειρηνική, 
ελεύθερη, ισότιμη και δίκαιη κοινωνία, στην οποία θα διαφεντεύει η δίκαιη κατανομή 
αγαθών προς όλους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, σε όλους, σύμφωνα με τις δυνατότητές 
τους. Οι άνθρωποι εντός της, θα λειτουργούν συλλογικά και αλληλέγγυα, σα μια δεμένη 
συλλογικότητα – κοινότητα. Οι αξίες της δημοκρατίας, της συνεργασίας, του σεβασμού, της 
αλληλεγγύης και της ισότητας δε μένουν απλά θεωρητικά στο μυαλό των παιδιών, αλλά 
γίνονται βίωμα τους, προκειμένου τα ίδια να υπερασπιστούν αυτές τις αξίες, όποτε και αν, 
καταστρατηγούνται. Έτσι, η παιδαγωγική του Φρενέ συναντά την Κριτική Παιδαγωγική στα 
παραπάνω σημεία (Λάχλου, 2016: 5). 
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αντίστοιχη πρακτική και κοσμοθεωρία μέσα στην τάξη. Αναμφισβήτητα» 
(Συν. δ4, Α.3.1). 

 
«Ναι, ναι πιστεύω ότι το τυπογραφείο, η συνεργασία με τους 
τυπογράφους, η αριστερά και το τυπογραφείο πάνε μαζί σε όλη την 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο κινηματογράφος, οι τέχνες, όλα αυτά 
είναι προφανές ότι συσχετίστηκαν με την αριστερά του μεσοπολέμου. 
Βέβαια, και οι πολιτικές του ιδέες δοκιμάστηκαν και του ίδιου γιατί τη 
δεκαετία του ’50 υπήρχε και υπάρχει, πολλές φορές, η αντιπαράθεση των 
σχέσεων πολιτικού και παιδαγωγικού. Το εκτόπισμα σου μπορεί να είναι 
πολύ μεγαλύτερο αν μιλάς παιδαγωγικά αφαιρώντας στοιχεία της 
πολιτικής σου αναφοράς και να είναι μικρότερο το εκτόπισμα σου όταν το 
συνοδεύεις με την πολιτική σου αναφορά. Ο Φρενέ τα έκανε και τα δύο. 
Είδε τι σημαίνει να είμαστε λιγότεροι, όσο συγκρατιόμαστε γύρω από την 
ιδέα του πολιτικού και τι σημαίνει να είμαστε και περισσότεροι όσο 
απλώνουμε τις ιδέες μας κλπ (…)»  (Συν. δ5, Α.3.1). 

 
«Αυτές είναι κουβέντες που γίνονται συνέχεια με τα παιδιά [για μια 
αντιπολεμική και αντιρατσιστική διάσταση] και που θα γινόντουσαν έτσι 
και αλλιώς γιατί είναι η εποχή μας τέτοια και τα ερεθίσματα που έχουν τα 
παιδιά. Στην εποχή που ζούμε είναι πολύ έντονα. Γίνονται πολλές 
συζητήσεις για το μεταναστατευτικό. Για τους πρόσφυγες. Μια άλλη πολύ 
ωραία κουβέντα που είχαμε κάνει, πως ο πλούτος του μυαλού μπορεί να 
διοχετευθεί σε ειρηνικές πράξεις ή σε βίαιες πράξεις, πολεμικές. Έχουν 
γίνει πολλές συζητήσεις πάνω σ’ αυτά τα θέματα. Και που έρχεται η 
παιδαγωγική Φρενέ τώρα; Ότι δίνει το χώρο και το λόγο στα παιδιά για 
να μιλήσουν για όλα αυτά» (Συν. δ1, Α.3.2). 
 
«Γνωρίζουνε όλες τις πορείες διαμαρτυρίας που γίνονται για ειρηνικούς 
σκοπούς, διαβάζουμε βιβλία με τέτοιο περιεχόμενο και μάλιστα, ήθελα να 
σου πω κάτι που είχα βρει. Μέσα στα αναγνώσματα σαφώς φροντίζω τα 
βιβλία να έχουνε και ένα κοινωνικό μήνυμα, οπότε διαβάζοντας για τη 
Μαλάλα, δεν ξέρω αν την γνωρίζεις. Η Μαλάλα είναι ένα κορίτσι, πλέον 
18 – 19 χρονών, το οποίο στα 12 της αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για τον 
αποκλεισμό των κοριτσιών από την εκπαίδευση. Έχει βγει και παραμύθι. 
Αυτό, λοιπόν, το παραμύθι, γενικά φροντίζω συνειδητά να υπάρχουν 
πολλά τέτοια παραμύθια και ιστορίες μέσα στην τάξη. «Το κρυμμένο 
εργοστάσιο των παιδιών», που μιλάει για την παιδική εργασία, «Η 
απεργία των ροζ φλαμίνγκος». Γενικότερα, φροντίζω να υπάρχουν τέτοια 
παραμύθια που να έχουν τέτοια κοινωνικά μηνύματα. Η Μαλάλα, λοιπόν, 
που ήταν ένα βιβλίο ανάγνωσης στην Τρίτη Δημοτικού, έγινε αφορμή για 
να ψάξουμε για τη ζωή της γιατί τα παιδιά συγκλονίστηκαν ότι ένα παιδί 
αποφάσισε να αναλάβει τέτοια κοινωνική δράση, ότι έγινε απόπειρα 
δολοφονίας εναντίον της. Ένα άλλο παιδί ο Ίγκμπαν, ο οποίος δούλευε σε 
ένα εργοστάσιο και αντιστάθηκε, που στην ουσία τον είχαν νοικιάσει οι 
γονείς του στον ιδιοκτήτη, αντιστάθηκε στην παιδική εργασία, 
δολοφονήθηκε. Αυτά τα ζητήματα αγγίζουν πάρα πολύ τα παιδιά και αυτά 
τα έχουν κάνει να είναι πολύ ευαίσθητα στα δικαιώματα των παιδιών 
όλου του κόσμου. Δηλαδή, αντιδρούνε σε μια είδηση που θα ακούσουν στο 
σπίτι και την άλλη μέρα θα τη φέρουν στο σχολείο γιατί θα θέλουν να τη 
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συζητήσουν. Δηλαδή, γνωρίζουνε, ας πούμε, για την ιστορία του Παύλου 
Φύσσα. Φροντίζω να τους μιλάω, δε θέλω να τους αποκρύπτω πράγματα, 
φροντίζω να τους δίνω να καταλάβουνε τι σημαίνει ρατσισμός, τι 
σημαίνει φασισμός, τι σημαίνει πόλεμος, γιατί δημιουργήθηκε ο πόλεμος, 
τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Τους μιλάω πολύ ανοιχτά γι’ αυτά τα 
ζητήματα. Μπορεί κάποιες φορές, όχι να σοκάρονται, αλλά να τους 
δημιουργούνε μια ένταση όλα αυτά. Αλλά βλέπω στην πορεία πόσο 
διαφορετικά προσεγγίζουν πλέον τα ζητήματα, τα δικαιώματα των 
παιδιών και των ανθρώπων. Οπότε, είχαμε τη Μαλάλα, είχαμε τον 
Ίγκμπαν, γίνανε έρευνες πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα. Τις φέραμε στο 
σχολείο, στην τάξη, τις παρουσιάσαμε. (…) Γενικά, φροντίζω οι δράσεις 
μας να έχουν κοινωνικό περιεχόμενο ξεκάθαρα. Και να μην είναι μια 
δράση για τη δράση. Δεν με αφορά αυτό. Για τους πρόσφυγες διαβάσαμε, 
ασχοληθήκαμε, κάναμε εικαστικές παρεμβάσεις, κάναμε έκθεση 
ζωγραφικής, γράψαμε κείμενα. Τους εμπλέκω άμεσα σ’ αυτό που 
συμβαίνει και επειδή είναι και πολύ έντονο αυτό με τους πρόσφυγες, τους 
μίλησα για την επίσκεψη μου στην Μυτιλήνη, ότι πήγα και βοήθησα. Τους 
τα αναφέρω όλα αυτά για να δούνε ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε 
πράγματα» (Συν. δ4, Α.3.2). 

 
   Οι γονείς στο ίδιο θέμα θα σχολιάσουν: 
 

«Ναι, καταρχήν από πέρσι γίνεται πολύς λόγος για το θέμα των 
μεταναστών, το προσφυγικό, πως πρέπει να αντιμετωπίζουνε τέτοιες 
καταστάσεις και γενικά για περιόδους κρίσης ας πούμε γίνεται λόγος στο 
βαθμό που μπορούν να το καταλάβουν. Και έχει και παιδιά η τάξη και 
από άλλες χώρες. Δύο – τρία βεβαίως αλλά το ότι δεν τα αντιμετωπίζουνε 
ρατσιστικά και αναγνωρίζουνε τη διαφορετικότητα είναι σημαντικό. 
Μπορεί να τους κάνει εντύπωση ότι μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ότι 
έχουν άλλο θρήσκευμα, ότι έχουν διαφορετική κουλτούρα. Το έχουν 
αποδεχτεί γιατί το θεωρούν κάτι φυσιολογικό εξαρχής» (Συν. γ3, Β.3.1). 

 
«Ναι, [προωθείται η αντιρατσιστική – αντιπολεμική διάσταση]. Και από 
συζητήσεις και από βιβλία και από θέματα που τα βάζει να αναπτύξουν» 
(Συν. γ5, Β.3.1). 

 

Α.1.1) ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ     &     Β.1.1) ζ, η 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τις τεχνικές Φρενέ  

(Χρήση τυπογραφείου, Αλληλογραφία, Δημιουργία αναγνωστικών εντύπων, βιβλίων, 
εφημερίδας, Σημασία ύπαρξης βιβλιοθήκης, Παιδαγωγική διάσταση της εσωτερικής 

διαρρύθμισης της τάξης, Συνδυασμός διανοητικής με χειροτεχνική εργασία, 
Πειραματικό ψηλάφισμα) 

 
    Σημαίνουσα τεχνική για τον Φρενέ ήταν η χρήση τυπογραφείου,12 το οποίο, 
μάλιστα, είχε αγοράσει ο ίδιος, με δικά του έξοδα, για την αξιοποίηση του στη 
μαθησιακή διαδικασία.  

                                                 
12Ο Σελεστέν Φρενέ διακρίθηκε για την καθιέρωση του τυπογραφείου και της έντυπης 
δημοσιογραφίας στη σχολική διαδικασία. Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η καλλιέργεια 
διάφορων δεξιοτήτων και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Από το τυπογραφείο, 
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     Μέσα απ’ αυτήν την τεχνική προκύπτουν και όλες οι υπόλοιπες που αναφέρονται 
εδώ (αλληλογραφία, δημιουργία αναγνωστικών εντύπων, βιβλίων, εφημερίδας, 
συνδυασμός διανοητικής με χειροτεχνική εργασία, πειραματικό ψηλάφισμα) αλλά 
βασίζεται και σε όλες τις προηγούμενες τεχνικές που προαναφέρθηκαν (ύπαρξη 
συνεργατικού, δημοκρατικού, ελεύθερου, εμπιστευτικού περιβάλλοντος μάθησης). 
Προκειμένου να παράγουν τα ίδια τα παιδιά τα δικά τους κείμενα, βαρυσήμαντο 
προβάλλει το γεγονός να υπάρχει καταρτισμένη βιβλιοθήκη στην τάξη ή το σχολείο, 
η οποία θα παρέχει πλούτο αναγνωστικών εμπειριών και καλλιέργειας του λόγου των 
παιδιών αλλά και ειδική διαρρύθμιση της εσωτερικής τάξης, προκειμένου τα παιδιά 
να κινούνται ελεύθερα.  
     Οι εκπαιδευτικοί παρακάτω κάνουν λόγο για τη χρήση τυπογραφείου στη 
σύγχρονη μορφή του (δηλαδή με πληκτρολόγηση κειμένου στους υπολογιστές). 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η διαφορά κάνει αλλιώτικη τη χρήση του 
τότε με το σήμερα. Το τυπογραφείο στην τάξη του Φρενέ, ενέπλεκε τους μαθητές στο 
συνδυασμό διανοητικής με χειροτεχνική εργασία13 και στο πειραματικό 

                                                                                                                                            
επίσης, εκκινεί και η πρωτοβουλία έκδοσης σχολικής εφημερίδας, οι αρχές της 
ανακαλυπτικής μάθησης, η κοινοτική σχολική ζωή, η πολιτειότητα και η σχολική επιτυχία 
των παιδιών των εργατών (Μπαλτάς, 2011: 34 – 35). 
 
Το τυπογραφείο εισήγαγε τους μαθητές προς μια εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία, 
παντρεύοντας, έτσι, τη διανοητική με τη χειρωνακτική εργασία, που είναι και ο στόχος μιας 
αληθινής παιδαγωγικής. Μέσω των στοιχείων, των συνθετηρίων και των πιεστηρίων, τα 
παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή, εξασκώντας τις χειρωνακτικές λειτουργίες τους 
(Peyronie, 2017: 7). 
 
«Αυτή είναι ακριβώς η παντοτινή μας ενασχόληση κατά την αναζήτηση της νέας μας μεθόδου: 
δηλ. πώς να εκμεταλλευτούμε την ανάγκη της περιέργειας και ενεργητικότητας που απαντάται 
σε κάθε ζωντανό οργανισμό για τους παιδαγωγικούς μας σκοπούς, να φέρουμε στο φως τις 
εσωτερικές σκέψεις των μαθητών μας, να τους κάνουμε να τις εκφράσουν, να τις κατατάξουν 
και να τις «στερεοποιήσουν» με το τυπογραφείο προτού χρησιμοποιήσουν για τη σχολική 
εργασία. Τότε μόνον θα είμαστε βέβαιοι πως η διδασκαλία μας θα χαράξει ένα βαθύ αυλάκι, 
γιατί κάθε άτομο θα τείνει προς αυτόν τον σκοπό: στο να εκφρασθεί γραπτά ή προφορικά, να 
διαβάσει την έκφραση που τυπώθηκε και έτσι ν’ ανθοφορήσει» (Freinet, 1918: 31). 
 
13Ο Καρράς (2014: 32 – 33) αναφέρει πως η «παιδαγωγική της εργασίας» έπαιζε 
βαρυσήμαντο ρόλο στην παιδαγωγική Φρενέ μιας και ο ίδιος έδινε μεγάλη έμφαση στις 
παραγωγικές δραστηριότητες των παιδιών, στην προσωπική – χειρωνακτική τους εργασία, η 
οποία και συμβάλλει στη δημιουργική ανάπτυξη του ατόμου και στην έντυπη έκφραση τους 
μέσω του τυπογραφείου. 
 
Το όραμα του Φρενέ για το αυριανό σχολείο είναι ένα όραμα που συμπλέκει τη διανοητική – 
γνωστική με τη χειρωνακτική – καλλιτεχνική εργασία. Η λαϊκή παιδαγωγική, την οποία και 
είχε εισηγηθεί, έθετε την εργασία ως μοχλό και κινητήρα κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, 
προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση σχολείου – κοινότητας, από την οποία το σχολείο είχε 
αποκοπεί (Κρίβας, 2007: 210). 
 

Προηγούμενοι σημαντικοί παιδαγωγοί τόνιζαν την αξία του συνδυασμού διανοητικής με 
χειροτεχνική εργασία. O Pestalozzi, για παράδειγμα, «διακρίνει […]  τρεις πλευρές της 
μόρφωσης του ανθρώπου: εκπαίδευση του “κεφαλιού” (διανοητική μόρφωση), της  “καρδιάς” 
(ηθική μόρφωση) και του “χεριού” (όπου συμπεριλαμβάνονται η καλλιέργεια του σώματος, οι 
χειροτεχνικές δεξιότητες κ.λπ.)» (Reble, 2012: 347). 
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ψηλάφισμα,14 καθώς τα παιδιά πειραματίζονταν στο να βρούνε τα κατάλληλα 
γράμματα και να τα τοποθετήσουν στο πιεστήριο, ψηλαφίζοντας με τα χέρια τους την 
όλη αυτή διαδικασία με τα μελάνια της τυπογραφίας. Στην ουσία, το τυπογραφείο 
τότε βρισκόταν στην αυθεντική ανακάλυψή του. Ο σύγχρονος υπολογιστής έχει 
υποκαταστήσει την πρωτοτυπία εκείνου του δημιουργήματος και δεν προκαλεί τις 
ίδιες δημιουργικές και απελευθερωτικές δυνάμεις στα παιδιά. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε τα λόγια των εκπαιδευτικών: 
 

«Ναι, έχουμε τη γωνιά με τους υπολογιστές μας, τον εκτυπωτή και την 
ωραία πινακιδούλα πάνω πάνω με την λέξη «τυπογραφείο». Οτιδήποτε 
θέλουν να το εκτυπώσουν, το εκτυπώνουνε μέσα στην τάξη. Τα θρανία 
μας, έτσι όπως καθόμαστε, δεν υπάρχει έδρα μέσα στην τάξη και είμαστε 
όλοι μαζί, πως είναι, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, τα μεγάλα τραπέζια που 
κάθονται όλοι γύρω – γύρω; Καθόμαστε έτσι, οπότε στη μέση τα μεγάλα 
τραπέζια, τα οποία είναι κενά χρησιμοποιούνται και κάνουμε παράλληλα 
τις δραστηριότητές μας. Δηλαδή, στη φάση της εφημερίδας κολλάνε 
σχολική εφημερίδα. Ταξινομούν τα παιδιά, ας πούμε, τα κείμενα και στις 
στήλες. Είναι ο χώρος στον οποίο αφήνουμε το υλικό με το οποίο θέλουμε 
να ασχοληθούμε. Οπότε υπάρχει η γωνιά του τυπογραφείου αν με ρωτάς 
αυτό» (Συν. δ4, Α.1.1 ζ, θ). 
 
Η ιδέα, δηλαδή, από την ώρα που γράφουμε κάτι, το διορθώνουμε, αυτό 
γίνεται word, κάνουμε επιμέλειες και αρχίζει να αποκτά μια πληρότητα να 
γίνει δημοσιεύσιμο. Αυτή τη διαδικασία την βλέπουνε και παίρνουν μέρος 
σ’ όλο αυτό. Καλύτερο, βέβαια, θα ήταν και αυτή είναι η αντιπρόταση στα 
ψηφιακά ας πούμε και σ’ αυτό ελπίζουμε και σαν σκασιαρχείο (…) να 
βρούμε φορητούς εκτυπωτές που είναι ακόμη κάτι πιο ωραίο, δηλαδή, 
όπως μετακινείσαι με τα παιδιά, η ιδέα του πόστερ είναι ότι μπορεί να 
ολοκληρωθεί εδώ, δηλαδή είσαι έξω από το Αρχαιολογικό και δίπλα έχεις 
ακριβώς το φορητό σου εκτυπωτή που έχεις ακριβώς το τύπωμα, σιλοτέιπ 
και κατευθείαν κρέμασμα στον τοίχο. Δηλαδή, τα παιδιά να αισθάνονται 
ότι η διαδικασία της αφισοκόλλησης και όλου αυτού του πράγματος είναι 
μια απρόσκοπτη διαδικασία που δεν μας σταματάει και ουσιαστικά να 
αναπληρώνεις όλο αυτό το κενό του ψηφιακού περιβάλλοντος με την αφή. 
Αυτό που ονειρευόμαστε. Άρα τα παιδιά να αισθάνονται ότι αυτό που 
συγκροτούν, αυτό που φτιάχνουν, αμέσως έχει μια δυνατότητα να έχει 
κάτι και από τα κοινωνικά κινήματα της γειτονιάς μας, όπως βλέπουνε 
πολλές αφίσες γύρω – γύρω. Πολλές φορές κάνουνε εγγραματισμό γύρω – 
γύρω. Καταλαβαίνουν την ιδέα του πόστερ, της αφίσας όλο αυτό και μετά 
τα ίδια γίνονται αφισοκολλητές σ’ αυτό. Το τυπογραφείο, λοιπόν, έχει μια 
λογική, που ξεκινάει από κάτι πιο παραδοσιακό. Παίζουμε και φιλμ, όπως 
του Λευτέρη του Ξανθόπουλου για την παραδοσιακή τυπογραφία, είτε 
άλλα μικρά φιλμάκια που δείχνουν την παραδοσιακή στοιχειοθεσία. 
Δηλαδή, τα παιδιά έχουν μια εικόνα του πως ξεκινάει η ιδέα του 
τυπογραφείου μέχρι την πολύ σύγχρονη εικόνα που μπορεί να επιλέγεις 

                                                 
14Ο Φρενέ τόνιζε πως ο πειραματισμός και η εμπειρία καθιστούν στο παιδί την μάθηση μ’ ένα 
φυσικό τρόπο (Καρράς, 2014: 33). 
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γραμματοσειρές, να βάζεις πλαίσια. Θέλουμε να το φτάσουμε στην πιο 
σύγχρονη εικόνα, του φορητού τυπογραφείου, δηλαδή, εγώ να περπατώ 
στο δρόμο και τα υλικά που κουβαλάω να με κάνουνε σχεδόν πλήρη να 
έχω μια ιδέα λοξής τάξης, μια ιδέα υπαίθριας διδασκαλίας. Δηλαδή, από 
μόνος μου να έχω τα υλικά μου και να συστήνεται η ιδέα μιας ανοιχτής 
τάξης, ενός ανοιχτού σχολείου, σαν να είχες θρανία και καρέκλες, αλλά 
αυτό το πράγμα να μπορούμε να το αισθητοποιούμε και τα παιδιά να 
αισθάνονται ότι δεν στερούνται τίποτα. Ο φορητής εκτυπωτής υπάρχει. 
Είσαι με το δικό σου μικρό λαπτοπάκι και στανταρίζεις τα υλικά σου (…) 
Έτσι και εμείς πρέπει να στανταρίσουμε τα υλικά μας και να βρούμε 
τρόπο να τα συνδέσουμε με τον φορητό υπολογιστή – εκτυπωτή. Και 
αμέσως τυπώνεται και αρχίζει και η αφισοκόλληση. Δηλαδή, ουσιαστικά 
να αισθανόμαστε ότι μετατρέπουμε αυτά που αισθανόμαστε σε 
δημιουργία» (Συν. δ5, Α.1.1 ζ). 

 
   Για το συνδυασμό της διανοητικής με τη χειροτεχνική εργασία και το πειραματικό 
ψηλάφισμα, οι δάσκαλοι λένε: 
 

«Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, έχω ελάχιστο χρόνο, παρόλα αυτά αν έρθετε 
στην τάξη μου θα το καταλάβετε ότι υπάρχει. Δηλαδή, μ’ αρέσει πολύ να 
χρησιμοποιούν τα χέρια τους, να κόβουνε, να κολλάνε, να φτιάχνουνε 
μάσκες, φωτογραφίζουνε, έχουμε βγάλει πολλές φωτογραφίες, έχουμε 
ασχοληθεί πολύ με τη φωτογραφία και από πέρσι. Φυτεύουμε. 
Κατεβήκαμε κάτω φυτέψαμε. Είμαστε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. 
Βγαίνουμε έξω και ζωγραφίζουμε» (Συν. δ1, Α.1.1 ιβ, ιγ). 

 
«Θα ήθελα πολύ περισσότερο [να πειραματίζονται]. Με διάφορα υλικά με 
την έννοια που καταλαβαίνω ότι με ρωτάς, δυστυχώς όχι. Τα παιδιά 
θέλουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχουν μεγάλη όρεξη, πολύ μεγάλη 
περιέργεια να μπούνε τα ίδια μέσα σε μια διαδικασία και να δούνε τι 
γίνεται. Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο λίγο έτσι αποστειρωμένο, θα έλεγα, το 
οποίο είναι λίγο «τζιζ» ας πούμε, τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν κάτι 
γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει έτσι ένα θεσμικό κομμάτι 
που λέει ότι «αχ τα μικρά παιδιά δε γίνεται γιατί θα χτυπήσουν, θα 
κάνουν, θα ράνουν κ.τ.λ.» Το οποίο στην πραγματικότητα δεν ισχύει αλλά 
χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι δουλειάς, αυτό που έλεγα πριν, ότι 
δίνοντας στο παιδί μία υπευθυνότητα, ταυτόχρονα το ίδιο είναι σαν να 
γίνεται υπεύθυνο, γιατί κάποιος του έδειξε εμπιστοσύνη και θέλει να 
ανταποκριθεί και αυτό. Όπως και το παιδί που είπε στη μαμά του «μα 
καλά ανίκανος είμαι;». Είναι κάπως έτσι» (Συν. δ2, Α.1.1 ιβ, ιγ). 
 

   Για τους θεσμικούς περιορισμούς που αναφέρει η παραπάνω δασκάλα, θα γίνει 
περαιτέρω συζήτηση αργότερα. 
 
    Η αλληλογραφία,15 επίσης, προβάλλει ως σημαντική τεχνική καθώς τα παιδιά 
μπορούν να δημιουργήσουν νοηματοδοτούμενα κείμενα μέσα από την επαφή 

                                                 
15

«Η επικοινωνία μεταξύ των δύο τάξεων (διά αλληλογραφίας) αποβαίνει σκοπός, η σχολική 
μας εργασία δεν είναι πια στείρα, γιατί κάθε βράδυ αποστέλλουμε στ’ αληθινά τα έντυπα μας 
και άλλα παιδιά μας γράφουν, πως μας διαβάζουν με ευχαρίστηση. […] Κι όπως τα παιδιά 
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τους με έναν πραγματικό παραλήπτη. Στην παρατήρηση, είδαμε το φάκελο 
αλληλογραφίας που έχουν δημιουργήσει και μέσα εκεί έχουν τοποθετήσει την 
εφημερίδα του σχολείου με το οποίο αλληλογραφούνε (βλ. παράρτημα). 
 
    Μια εκπαιδευτικός παρακάτω περιγράφει με παραστατικό τρόπο την εφαρμογή 
της τεχνικής της αλληλογραφίας στη δικιά της τάξη: 
 

«Αχ ναι, και τώρα είμαστε σε μια φοβερή φάση, διότι, αλληλογραφούμε με 
ένα χωριό του Ρεθύμνου (…). Λοιπόν, οπότε αλληλογραφούσαμε με το 
Μπ., τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Ενθουσιασμένα περίμεναν 
τα γράμματα των παιδιών. Αμέσως, με το που τα λαμβάναμε, καθόμασταν 
και γράφανε αυτά τα δικά τους για να φύγουνε την ίδια μέρα, μέχρι που 
την προηγούμενη βδομάδα, λοιπόν, το Μπ. αποφάσισε την ολοήμερη 
εκδρομή του να την κάνει στο χωριό μας και έγινε η συνάντηση των 
παιδιών και ήταν φοβερές οι στιγμές, που, ας πούμε, συναντούσε η Β. την 
Κ., που είχαν γνωριστεί μέσω των γραμμάτων τους και αγκαλιάζονταν. 
Αυτή ήταν μια ωραία στιγμή και περάσαμε μαζί κάποια ώρα. 
Γνωριστήκαμε, μπήκαμε στην τάξη. Είχε πλάκα γιατί ένα παιδί από το 
άλλο σχολείο, έλεγε, από τα γράμματα τώρα που διαβάζουνε γιατί τα 
παιδιά τώρα μεταφέρουνε τι κάνουμε και έλεγε αυτό το παιδί: «Ορίστε, 
κύριε, σ’ αυτήν την τάξη είναι όλοι ίσοι, όχι σαν και μας», που έχουν 
επίσης ένα εξαιρετικό δάσκαλο. Και είχε πάρα πολλή πλάκα αυτές οι 
συγκρίσεις που κάνανε, γελούσαμε εμείς. Και γνωριστήκανε, μείνανε 
ενθουσιασμένα, φεύγουνε τα παιδιά, λένε τα δικά μου: «κυρία πρέπει να 
πάμε και μεις στο Μπ.», λέω «παιδιά έχουμε τέσσερις μέρες μόνο, 
κλείνουν τα σχολεία». Γενικότερα, φροντίζω, εντάξει αν είναι να μου 
ζητήσουν να πάμε στο φεγγάρι, προφανώς δε θα μπορέσουμε να πάμε 
έτσι; Αλλά ανταποκρίνομαι 99% στις επιθυμίες τους. Δηλαδή, θέλω να 
νιώθουν το αίσθημα ότι αυτό που προτείνουνε, ναι, θα υλοποιηθεί. Οπότε, 
λοιπόν, λέμε ωραία πάμε στο Μπ. Ετοιμάζουμε το κείμενο για τους γονείς 
και όλα αυτά, λεωφορείο πάμε να βρούμε ενθουσιασμένοι, το λεωφορείο 
μας ζητάει 100 ευρώ. Απογοήτευση γιατί αντιστοιχεί 10 ευρώ στο παιδί. 

                                                                                                                                            
αισθάνονται μεγάλη ευχαρίστηση, όταν ανακοινώνουν στους συμμαθητές τους, στους μαθητές 
άλλων τάξεων κάτι που έζησαν τα ίδια, κάποια δική τους εργασία, το ίδιο αγαπούν να 
μαθαίνουν και για τη ζωή των ανταποκριτών τους. […] τίποτα δεν τα ενδιαφέρει περισσότερο, 
όσο η ζωή άλλων πλασμάτων που είναι σαν κι αυτά. Και διαβάζοντάς έτσι κάθε μέρα όλες τις 
περιπέτειες των άλλων, μαθαίνουν να βλέπουν μ’ άλλα μάτια τον κόσμο. […] Οι επιστολές 
αυτές πολλές φορές μπορεί να είναι και καθαυτό μαθήματα ιστορίας και γεωγραφίας […] Αυτά 
τα αναγνώσματα προπαρασκευάζουν τα παιδιά στην έλλογη μελέτη της Ιστορίας, της 
Γεωγραφίας. Αν συνοδεύονται και από ντοκουμέντα, φωτογραφίες κλπ. μπορούν ν’ αποβούν η 
ιδεώδης ζωντανή διδασκαλία ιστορίας και γεωγραφίας κάθε χώρας. […] Οι ανάγκες αυτές της 
αλληλογραφίας με άλλες τάξεις μας επιβάλλουν ακόμη να κάνουμε καλή επιλογή και κατάταξη 
των φράσεων του κειμένου. Τα παιδιά νιώθουν πώς όχι μόνο το θέμα πρέπει να είναι 
ενδιαφέρον, μα και καλογραμμένο, γιατί θα κριθούν αυστηρά. […] Η πείρα μας απέδειξε πώς 
αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα της εργασίας με το τυπογραφείο στο σχολείο. [...]  Ο 
τόμος των “Βιβλίων της ζωής” που έχουν ως τώρα εκδοθεί, αποτελεί, για όσους θέλουν να το 
αντιληφθούν μόνοι τους, μια αρμονική, ευχάριστη και πολύ διασκεδαστική συλλογή» (Freinet, 
1918: 65 – 66). 
 
Για μια σύγχρονη ματιά στη διασχολική αλληλογραφία αλλά και στην παιδαγωγική της αξία, 
βλ. (Λάχλου, 2017β: 259 – 271). 
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Είναι οικονομική κρίση και για κάποιες οικογένειες τα 10 ευρώ είναι 
πολύ μεγάλο ποσό. Υπάρχει μια απογοήτευση στην ομάδα, τι θα κάνουμε 
τώρα. Έχουνε και αδερφάκια που σημαίνει 20 ευρώ. Γενικά υπάρχει μια 
απογοήτευση. Το σκέφτομαι, το σκέφτομαι παίρνω τον δάσκαλο του 
άλλου σχολείου, λέω: «ρε συ Α., όλα καλά, τα οργανώσαμε, 
ενθουσιασμός, θέλουνε 100 ευρώ, δεν ξέρω μπορεί να έχουμε πρόβλημα». 
Μου λέει: «μισό κλείσε». Ξαναμιλάμε σε πέντε λεπτά και τα παιδιά από το 
Μπ., στα οποία προτείναμε να κάνουνε και αυτά μια αυτοδιαχειριζόμενη 
καντίνα, αποφασίζουνε τα 50 ευρώ να μας τα δώσουνε αυτά. Και μπαίνω 
μέσα και λέω: «παιδιά, τα παιδιά από το Μπ. αποφάσισαν να μας δώσουν 
το μισό ποσό, οπότε αμέσως μειώνεται το κόστος και εσείς πρέπει να 
φέρετε από 4 ευρώ». Εντάξει, το τι έγινε στην τάξη δεν περιγράφεται. 
Ήταν ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα αλληλεγγύης και πραγματοποίησης 
αυτού που θέλω να κάνω άρα συμμετέχουν και άλλοι και βοηθάνε και 
ξεπεράσματος της γραφειοκρατίας και της αναλγησίας ότι όλα είναι 
δύσκολα πια. Οπότε τη Δευτέρα πάνε Μπ., όπου έχουν ετοιμάσει εκεί 
διάφορες εκπλήξεις τα παιδιά και ήταν ενθουσιασμένα όλα και έχουμε 
τώρα τη δεύτερη συνάντηση που θα πάμε εμείς πια στο σχολείο τους και 
στο χωριό τους. Και περιμένουμε τη Δευτέρα και εγώ και όλα τα παιδιά, 
είμαι σίγουρη» (Συν. δ4, Α.1.1η). 

 
   Οι γονείς, αντίστοιχα, λένε:  
 

« (…) έχουν κάνει και μια εκδρομή με κάποιο άλλο σχολείο που 
αλληλογραφούν, όπου αυτό το ξεκίνησε η δασκάλα μας σε ένα χωριό του 
Ρεθύμνου, πήγαν εκεί τους επισκέφτηκαν, ναι κάνουν πάρα πολύ ωραία 
πράγματα και εποικοδομητικά και πράγματα που κάνουν τα παιδιά 
χαρούμενα. Για μένα τουλάχιστον αυτό είναι το πιο σημαντικό, να 
αγαπήσουν το σχολείο μ’ αυτόν τον τρόπο. Αγαπάνε τα πράγματα που 
κάνουν γιατί αυτό θεωρώ ότι βοηθάει πολύ και στη μάθηση» (Συν. γ5, 
Β.1.1ζ). 

 
   Η τάξη στην οποία και υλοποιήσαμε την παρατήρησή μας, διαθέτει μια 
αυτοοργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη, η οποία έχει στηθεί επάνω σε 
κούτες. Τα παιδιά ανά πάσα στιγμή σηκώνονται και ανατρέχουν σε διάφορα βιβλία, 
ψηλαφίζουν την υφή και τα εξώφυλλά τους και έτσι μαθαίνουν το περιεχόμενό τους 
(βλ. παράρτημα). Για τη σημασία ύπαρξης βιβλιοθήκης,16 ένας δάσκαλος τονίζει: 

 
«Ναι, και στον Φρενέ η ιδέα είναι ότι έχουμε βιβλιοθήκη μέσα στην τάξη. 
Εμείς δουλεύουμε και το μοντέλο του Φίλιπ Μπαρμπώ «Τον 
Τυφλοπόντικα», είναι να κατασκευάζουμε συνέχεια την ιδέα της 

                                                 
16«Έχουμε ωραία εικονογραφημένα βιβλία, που τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν καθ΄ ομάδας 
ή χωριστά, ή με τη βοήθεια κάποιου συμμαθητού πιο προχωρημένου. Ακόμη και Αλφαβητάρια, 
που είναι καλογραμμένα και ευχάριστα, παίρνουν τη θέση τους στα ράφια της μικρής μας 
βιβλιοθήκης» (Freinet, 1918: 48 – 49). 
 
Σχετικά με τη δουλειά δασκάλων και μαθητών όσον αφορά τον σχεδιασμό συναντήσεων τους 
με θέμα το βιβλίο, βλ. (Μπαλτάς, Καρανάση & Μολασιώτη, 2017: 353 – 365). 
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βιβλιοθήκης. Δηλαδή, η βιβλιοθήκη να είναι ένα ανοιχτό πεδίο, τώρα 
είπανε τα παιδιά να την κάνουμε καροτσάκι με ρόδες, να την κατεβάσουμε 
στην αυλή κάτω, άρα να έχουν μια ιδέα πλανόδιας βιβλιοθήκης. Πάντα, η 
ιδέα της βιβλιοθήκης στον Φρενέ είναι ένα πλούσιο υποστηρικτικό 
περιβάλλον, στο οποίο αυτό που θα σήμαινε ακόμη για το μάθημα της 
Ιστορίας είναι να φανταζόμαστε ένα βιβλίο που μπορούμε να το σκίσουμε 
χωρίς να είναι μια βέβηλη πράξη, να το απλώσουμε σε μανταλάκια, να 
πάρει το παιδί μια σελίδα στα χέρια του, δηλαδή, αυτό που κάνει και 
νομίζει ότι το ίδιο ότι το κάνει και είναι εναντίον του σχολείου, το να 
σκίζουν βιβλία, αν το κάνεις εσύ; Αλλά να του εξηγήσεις ότι ο λόγος που 
το κάνω είναι γιατί εσύ το πήρες έτοιμο και δεν έχει λόγο να είναι έτοιμο. 
Έχει νόημα να το φτιάξουμε, να το πάρουμε εμείς να το διατάξουμε, έχει 
νόημα αν έχουμε άλλα υλικά να τα ενθέσουμε και οπότε να έχεις μια 
σελίδα από το βιβλίο Ιστορίας, δύο από μια εφημερίδα και να κάνεις μια 
καινούργια διάταξη υλικού και που να γίνει ένα πόστερ, μια επιφάνεια 
που παρουσιάζεται π.χ. ο μεσοπόλεμος, μια επιφάνεια που παρουσιάζεται 
μια άλλη περιοδολόγηση. Η βιβλιοθήκη αυτόν τον ρόλο έχει. Να μην 
κρατάει την αρχή της θεολογίας του βιβλίου, ούτε του έτοιμου βιβλίου. 
Μονίμως, να τροφοδοτείται από τα έντυπα των παιδιών άρα να πλουτίζει 
μ’ αυτόν τον τρόπο και μετά όλα τα υλικά που θεωρούνται άχρηστα στην 
κοινωνία, π.χ. χαρτί που μπορεί να παράγεται από το τυπογραφείο, βιβλία 
που μπορεί οι άνθρωποι να θέλουν να τα δώσουν επειδή τα διαβάσανε, 
εγκυκλοπαίδειες που μπορεί να μην έχουν μεγάλη αξία. Αυτά όλα για το 
σχολείο έχουν πολύ μεγάλη αξία και για τα παιδιά. Και άρα το ζήτημα 
είναι να φτάνουν στο σχολείο ή το σχολείο να είναι ένας κόμβος που να 
δέχεται, να το ξέρει η κοινότητα ή να έχει επαφές με άλλους χώρους, που 
συγκεντρώνονται μέσα από παζάρια και από την κοινωνική οικονομία. 
Αυτά τα κάνουμε όλα, έρχονται στο σχολείο κλπ.» (Συν.δ5, Α.1.1ι). 
 

   Ωστόσο, πέρα τη σημασία ύπαρξης βιβλιοθήκης, αυτό που έχει μεγάλη 
παιδευτική σημασία στον Φρενέ είναι η δημιουργία αναγνωστικών εντύπων, 
βιβλίων και εφημερίδας από τα ίδια τα παιδιά.17 Η παρατήρηση μας έδειξε τον 
τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα παιδιά την εφημερίδα τους με την 

                                                 
17«Ας βάλουμε καλύτερα τα ίδια τα παιδιά να μας διηγηθούν τη ζωή τους με φυσικότητα και 
απλότητα. Ας διαβάσουμε ύστερα αυτά τα ντοκουμέντα που θα είναι η αληθινή εξωτερίκευση 
του ατομικού εγώ τους, δυναμική, σε συνεχή εξέλιξη... Ας κάνουμε ακόμα κάτι παραπάνω: ας 
προσπαθήσουμε να έχουν σχέσεις διαρκείς οι μαθητές απομακρυσμένων τάξεων διαφόρων 
σχολείων. Με λίγα λόγια, ας οργανώσουμε μια επικοινωνία παιδιών στο σχέδιο του βιβλίου και 
της εφημερίδας, που θα παραγάγει με τις ίδιες της δυνάμεις την δική της λογοτεχνία [...]» 
(Freinet, 1918: 55 – 56). 
 
Ο G. Lompardo Radice, εμψυχωτής της σύγχρονης Ιταλικής παιδαγωγικής λέει: 
«Ενθαρρύνετε τα παιδιά να γράφουν ελεύθερα για κάθε τι που τα ενδιαφέρει, χωρίς κανένα 
άλλο σκοπό παρά μόνο για να τους δώσετε την ευκαιρία να εκφράσουν κάποιο πράγμα που 
ζουν, που αισθάνονται και που σκέπτονται τα ίδια» (Freinet, 1918: 56). 
 
Για τη σημασία της σχολικής εφημερίδας αλλά και για αξιέπαινα σύγχρονα παραδείγματα 
σχολικών εντύπων εφημερίδας, βλ. (Λάχλου, 2017α: 230 – 239) & (Λάχλου & Λώτη, 2017: 
240 – 245). 
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πληκτρολόγηση κειμένων στον υπολογιστή και έπειτα τη σύνθεση και το κολλάζ 
τους επάνω σε κόλλες Α3 (βλ. παράρτημα). Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 
 

«Αναγνωστικά έντυπα μ’ αυτήν την έννοια, όχι [δε δημιουργούν]. Αλλά 
γράφουν συνεχώς κείμενα. Δηλαδή, έχουμε, δεν έχουμε να γράψουμε ένα 
κείμενο, τους έχει, δεν τους έχει δοθεί ένα θέμα ώστε να αναπτύξουν ένα 
κείμενο, τα παιδιά μπορεί να έρχονται στο σχολείο και να μου λένε: «αχ, 
κυρία χθες έγραψα δύο κείμενα γι’ αυτό το θέμα, να τα διαβάσουμε;» και 
επί τόπου τα διαβάζουμε στην τάξη. Δηλαδή, το ελεύθερο κείμενο 
δουλεύουμε πάρα πολύ στην τάξη. Κάθε φορά, θα έρθουνε, δηλαδή, 
σχεδόν, τρεις φορές την εβδομάδα θα διαβάσουνε τα παιδιά στην τάξη ένα 
κείμενο που θα έχουνε γράψει αυτόνομα για ένα θέμα που τους ενδιέφερε 
και αμέσως θα το διαβάσουμε μέσα στην τάξη. Αναγνωστικά δεν έχουμε 
δημιουργήσει, εφημερίδα κάνουμε, αλλά τα αναγνωστικά είναι μία άλλη 
ιστορία την οποία και θα δουλέψουμε στο μέλλον. Τι να πρωτοκάνεις; Δε 
γίνονται όλα» (Συν. δ4, Α.1.1θ). 
 
«Τώρα βγάλαμε την πρώτη μας εφημερίδα. Την πρώτη συνεργατική 
εφημερίδα με τη Δευτέρα δημοτικού, με την εκπαιδευτικό που και αυτή 
είναι στην ίδια τη μεθοδολογία και βγάλαμε τώρα την πρώτη μας 
εφημερίδα» (Συν. δ1, Α.1.1θ). 

 
   Για τα ίδια θέματα μιλάνε και οι γονείς: 
 

«Πάντα όταν έχουν τις μεγάλες διακοπές, Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ 
κάνουν το ημερολόγιο για το πώς πέρασαν, σαν μικρό βιβλίο. Αν θυμάμαι 
καλά και πέρσι και φέτος που έχουν την ίδια δασκάλα γράψανε ένα μικρό 
παραμύθι και ξέρω ότι τώρα με το τέλος της χρονιάς θα βγάλουν και μια 
μικρή εφημερίδα σε συνεργασία με την Τετάρτη τάξη. Πιστεύω πως πάνω 
απ’ όλα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τους ενεργοποιούν να σκεφτούν. 
Τους οξύνουν την κριτική τους σκέψη να εκφραστούν. Γιατί ακόμη είναι 
και σε τέτοια ηλικία και είναι δύσκολο να συγκεντρώσουν τη σκέψη τους 
και να την αποτυπώσουν. Να μάθουν να μοιράζονται συναισθήματα και 
σκέψεις. Θεωρητικά θεωρώ πως είναι πολύ βοηθητικό στην αντιληπτική 
τους ικανότητα και δε μένουν πιστοί στο διαβάζω – γράφω του βιβλίου» 
(Συν.γ3, Β.1.1η). 
 

    Ακόμη, να τονιστεί πως για να πραγματωθούν όλες οι παραπάνω τεχνικές που 
προαναφέρθηκαν, χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση της 
τάξης.18 Αυτό προϋποθέτει αποτίναξη της όποιας παραδοσιακής διάταξης της 
αίθουσας και δημιουργία μιας διαφορετικής, εναλλακτικής οργάνωσης. Η τάξη 
της παρατήρησής μας είχε την κατάλληλη διαρρύθμιση, με διάφορες θεματικές 

                                                 
18«Η επίπλωση του παραδοσιακού Σχολείου [...]: υπερυψωμένη έδρα, ένας και μοναδικός 
πίνακας για χρήση της διδασκαλικής παράδοσης [...], θρανία – πάγκοι για παιδιά που κάθονται 
και γράφουν ή διαβάζουν [...] απουσία κάθε ελεύθερου χώρου που η χρήση του δεν έχει 
προβλεφτεί καθόλου στην παιδαγωγική οργάνωση, βιβλιοθήκη κι επιστημονική επιτομή 
προσεκτικά κλεισμένα και τα δύο [...] πάνω σε μια κονσόλα, η προτομή της Δημοκρατίας ή ο 
εσταυρωμένος! [...] Η επίπλωση αυτή δεν ανταποκρίνεται πια καθόλου στις νέες σχολικές 
ανάγκες» (Φρενέ, 1977: 69). 
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γωνιές, με κατάργηση της έδρας και με τοποθέτηση των θρανίων εργασίας στο 
κέντρο της (βλ. παράρτημα). Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν: 
 

«Λοιπόν, τα θρανία μας σχηματίζουν, ας πούμε, ένα «Π», είναι ακριβώς 
«Π» με την έννοια ότι οι δύο πάνω γωνίες τα έχω βάλει διαγώνια για να 
έχουν πιο πολύ την αίσθηση του κύκλου και σε ένα μέρος του κύκλου, που 
υπάρχει κενό, βρίσκεται και η έδρα μου, δηλαδή ουσιαστικά είμαι μέσα 
στον κύκλο. Στη μέση του κύκλου, στο κενό, έχουμε τα μικρά μας χαμηλά 
τραπεζάκια που χρησιμοποιούμε όταν πηγαίνουμε στις γωνιές μας ή όταν 
κάποια παιδιά θέλουν μπορούν να πάνε και να καθίσουν εκεί για αλλαγή 
ας πούμε» (Συν. δ2, Α.1.1 ια). 
 
«Όχι, αυτό που βλέπετε, η έδρα χρησιμεύει, επειδή δεν έχουμε άλλο, όταν 
βάζουμε εκεί το κομπιούτερ μας και όταν θέλουμε να δούμε κάτι σε μια 
οθόνη, μαζεύονται γύρω – γύρω, κάθονται γονατιστά πάνω εκεί πέρα ή 
καθιστά (…). Επίσης, ακουμπάμε πάνω τα βιβλία μας. Αυτό θα έλεγα, ότι 
είναι η έδρα μου. Άμα θέλω κάτι να γράψω, να ετοιμάσω κάτι, να 
κρατήσω τις απουσίες. Γενικά τίποτα. Έχουμε μία καρέκλα, την οποία τη 
μεταφέρω, όταν κουράζομαι και πηγαίνω από ομάδα, σε ομάδα (…)» 
(Συν. δ3, Α.1.1 ια). 
 
«(…) Οι ομάδες αυτές είναι κληρωμένες και έχουμε τον αύξοντα αριθμό 
τυχαιότητας που τον δέχονται τα παιδιά. Και αποφασίσαμε όλοι μαζί, 
επειδή δε συνεργάζονταν να το κάνουμε αυτό με την κλήρωση. Και είναι 
κάτι που το δέχονται και κάτι που περνάει από τα δικά τους χέρια. Σε ένα 
βαθμό είναι υποχρεωμένα να το δεχτούνε. Και ο τρόπος τώρα, έχουμε τις 
γωνιές, περιμετρική βιβλιοθήκη γύρω – γύρω, άρα η διάταξη είναι 
περιμετρική βιβλιοθήκη, ο έξω κόσμος από το ίντερνετ μέσω του 
διαδραστικού πίνακα και η αλληλογραφία στην τάξη, τα πλάνα εργασίας, 
οι φάκελοι, τα κλασέρ, το τυπογραφείο, ο Καραγκιόζης, ο κύκλος, το χαλί, 
η βιβλιοθήκη και τα εικαστικά που είναι το τελευταίο κομμάτι, και όλο 
αυτό είναι χαρτί που θα πάρουμε τώρα το Μάιο, λεκάνες με πολτό, θα 
πάρω την ατλακόλ, όλο το χαρτί με την παλιά εφημερίδα θα γίνει έργο 
τέχνης όλη, δε θα πετάξουμε τίποτα. Δηλαδή, δύο λεκανίτσες, ατλακόλ, 
κατευθείαν δουλειά. Το βάζουμε στο τέλος, προκειμένου να ανοίξουμε την 
τάξη μας σαν γκαλερί, όλο αυτό είναι τελευταίο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου και έτσι το αφήνουμε για πίσω για να το απολαύσουνε τα παιδιά 
και να είναι μια περίοδος που θα αυξηθεί πάρα πολύ η δράση, να μην 
πηγαίνεις κόντρα και με την εποχή, τώρα που είναι η άνοιξη και τα παιδιά 
κινούνται και τους αρέσει να κινούνται περισσότερο, άρα να συντείνει και 
σε όλο αυτό. Άρα η ιδέα του να σχηματίζεις μόνιμα την τάξη και να 
αλλάζει ο χώρος στην αυλή και μετά ο χώρος έξω, δηλαδή η ιδέα του 
χώρου είναι. Η αρχιτεκτονική της τάξης λοιπόν είναι η αρχιτεκτονική του 
κτηρίου, η παιδαγωγική της αυλής, η κοινότητα, πως σχεδιάζεις συνολικά, 
πως κάνεις σε χαρτί του μέτρου τους έξω χώρους, πως το συμπλέκεις με 
τα βιβλία, δηλαδή ουσιαστικά εμπλέκονται τα παιδιά στην ιδέα της 
ιδιαίτερης επιτέλεσης της σχέσης χώρου και χρόνου. Άρα όλα να 
δημιουργούν στα παιδιά την ιδέα ότι ο χώρος είναι συσχετιζόμενος με τον 
χρόνο (…)» (Συν. δ5, Α.1.1 ια). 
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Α.1.1) ιδ, ιε   &   Β.1.1) ι 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τις τεχνικές Φρενέ  

(Εκδρομές – εκπαιδευτικοί περίπατοι, Σημασία διαλείμματος και ελεύθερης ώρας) 

 
    O Φρενέ έδινε μεγάλη σημασία στη διοργάνωση εκδρομών και εκπαιδευτικών 
περιπάτων μάθησης,19 προκειμένου τα παιδιά να νιώσουν ελεύθερα, να 
αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ποικίλα και ενδιαφέροντα ερεθίσματα μάθησης. 
Τη δεύτερη εβδομάδα της παρατήρησης, διαπιστώσαμε κατά κόρον να υλοποιούνται 
σπουδαίοι εκπαιδευτικοί περίπατοι και ενδιαφέρουσες εκδρομές (βλ. παράρτημα). Το 
ίδιο προσπαθούν να υλοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί της ομάδας «Σκασιαρχείο»:  
 

«Ναι, συνέχεια [διοργανώνονται εκδρομές]. Υποτίθεται και στα καλά μας 
χρόνια αυτός ήταν ο στόχος μας. Να επιτελούμε γνωστικές διαδικασίες, 
να ταυτίζουμε την μπλε πολυκατοικία με τα βιβλία της, το Πολυτεχνείο με 
τα βιβλία του, το σπίτι της Σοφίας Βέμπω με τα παιχνίδια και βιβλία. 
Δηλαδή, συμβολικοί τόποι να ταυτίζονται, τόποι δηλαδή, που σημαίνονται 
γύρω μας να αρχίζουν να αποκτούν μια λογοτεχνική αξία και 
ιστορικότητα, που να μην είναι φετιχιστική, όμως, «αα, αυτό εδώ πέρα 
είναι άξιο», αλλά να καταλαβαίνει το παιδί ότι αυτό που το αφήνει 
αδιάφορο σε μια πρώτη ματιά, μπαίνοντας μέσα και κάνοντας πράγματα 
στο εσωτερικό του, αρχίζει και ενώνει το χώρο με τον χρόνο. Δηλαδή, στο 
χώρο κρύβεται η μεγαλύτερη δυνατή αλλοτριότητα. Είναι και στο χρόνο 
αν αναπαράγεις την κυρίαρχη ιδεολογία και όλα αυτά, αλλά είναι και στο 
χώρο αν σου είναι ξένο, γιατί είναι στο πεζόδρομο ή τι είναι όλο αυτό στη 
γειτονιά, γιατί είναι ακριβώς όλα αυτά γύρω μας, τι νόημα έχουν όλα 
αυτά. Αυτή είναι πολύ μεγάλη αλλοτριότητα, την οποία και αίρουμε με την 
επιτόπια παρατήρηση, είτε με την παρέμβαση, είτε με τα μαθηματικά, είτε 
με την αρίθμηση. Κάνει π.χ. μαθηματικά έξω, κτήριο του ’32, κτήριο του 
’34. Αρχίζουν τα παιδιά και φτιάχνουν χρονολογίες, αποκτούν αίσθηση 
του χρόνου. Μπορείς να φτιάξεις και όλες τις ημερομηνίες των κτηρίων 
για να προσδιορίσεις και την χρονολογία των Εξαρχείων. Άρα, η εκδρομή 

                                                 
19 Στον Φρενέ η τάξη συνδέεται με την αυλή και την κοινότητα και κατά συνέπεια το σχολείο 
με τη ζωή. Η στείρα απομόνωση του σχολείου δεν υφίσταται πλέον. Το σχολείο του Φρενέ 
είναι ένα ανοιχτό σχολείο, το οποίο διοργανώνει πλήθος δράσεων και διαδρομών εντός 
ιστορικών και δυναμικών χώρων της πόλης. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν 
κριτική αντίληψη του κόσμου που τους περιβάλλει, της δημόσιας σφαίρας, όπου και ζουν και 
συμμετέχουν σε μια κοινή συν – διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους (Μπαδικιάν, 2017: 
12). 
 
Όπως μας πληροφορεί ο Μπαλτάς (2017: 109 – 113) οι ιθύνοντες της πολιτικής και 
διοικητικής εξουσίας τείνουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση εγκλεισμού εντός της 
σχολικής τάξης του δασκάλου και των μαθητών. Έτσι, η τάξη φαντάζει ως φυλακή από 
ορισμένα παιδιά και στερεί κάθε έννοια ελευθερίας. Ο χώρος της αυλής, αντίθετα, έχει 
συνδεθεί με εκφοβιστικές καταστάσεις ή φασιστικές απειλές. Γι’ αυτό το λόγο, οι 
εκπαιδευτικοί, εφαρμόζοντας την παιδαγωγική του Φρενέ, επιβάλλεται να προτάξουν τη 
δημιουργία ενός σχολείου της κοινότητας, το οποίο δε θα είναι ένα μόνο κτήριο, αλλά μια 
«νήσος» με ελεύθερους και δομημένους χώρους που αναπτύσσουν όλη την ιδέα του 
τρίπτυχου τάξη – αυλή – κοινότητα. 
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δεν είναι μόνο εκδρομή μ’ αυτήν την έννοια. Σε περιβάλλοντα, όπως τα 
δικά μας, πυκνά, ιστορικά, με δράσεις, με ιστορία, δηλαδή με πράγματα τα 
οποία μηχανεύεσαι αμέσως την ιδέα του χώρου, του χρόνου, των 
ανθρώπων που περνούν. Τα Εξάρχεια έχουν πάνω από 100 βιβλία που 
είναι λογοτεχνία των Εξαρχείων. Άρα ένα παιδί είναι στην οδό 
Σμολένσκη και διαβάζει το βιβλίο του Μπουλώτη «Ο γάτος της οδού 
Σμολένσκη». Δηλαδή, ένα παιδί είναι δίπλα, ένας δρόμος έγινε 
λογοτεχνία. Άρα αυτό δεν είναι απλά περίπατος να πάει στη Σμολένσκη. 
Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που το διαβάζεις ενώ κάθεσαι στα σκαλιά της 
οδού Σμολένσκη. Κοιτάει την ταμπέλα, κοιτάει το βιβλίο, αυτό είναι 
εύρημα. Αυτό δεν είναι λίγο να το δώσεις στο παιδί. Και κάποια στιγμή, 
ουσιαστικά να γυροφέρνει τη γειτονιά και θα μπορούσε να κάνει όλη τη 
γειτονιά του βιβλία. Να φτιάξει έναν τεράστιο χάρτη και να είναι και με 
πραγματικούς όρους, αφού η Σμολένσκη είναι εκεί, εδώ βάζω το βιβλίο 
για τη Σμολένσκη. Εδώ, βάζω το βιβλίο «Τα γενέθλια» της Ζωρς Σαρή, 
εδώ βάζω το βιβλίο «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές», εδώ βάζω την 
«Μπλε Πολυκατοικία», εδώ βάζω «Ο καιρός της σοκολάτας». Δηλαδή 
χαρτογραφεί όλη τη γειτονιά»   (Συν. δ5, Α.1.1 ιδ). 

 
   Οι γονείς τονίζουν για το ζήτημα των εκδρομών και έτσι της επίτευξης μάθησης για 
το περιβάλλον ή την κοινωνία στην οποία ζούνε: 
 

«Στην εξοχή όχι τόσο πολύ, πολύ στην πόλη. Ειδικά με τη μία την κυρία 
πέρσι πηγαίνανε και διαβάζανε κάθε Τετάρτη ένα βιβλίο εξωσχολικό σε 
ένα παρκάκι στο Κολωνάκι. Μία, μιάμιση – δύο ώρες. Ξέρεις τι ωραία 
που ήταν; Ξέρεις πόσο τους άρεσε; Είχαν κάθε Τετάρτη πηγαίνανε στο 
παρκάκι, καθόντουσαν κάτω και διαβάζανε το «Η φίλη μου η 
φουντουκιά» ας πούμε. Και ήταν αυτό κάθε Τετάρτη. Ξέρεις τι χαρούμενα 
που ήταν; Πηγαίνουν εκδρομές στην πόλη. Τώρα στην εξοχή, δεν 
προσφέρεται και πολύ η Αθήνα γι’ αυτό. Και ο γιος μου πήγε σε κάτι 
μελίσσια» (Συν. γ4, Β.1.1 ι). 
 
«Τελευταία βγήκαν έξω αρκετά γιατί γύριζαν μια ταινία στο σχολείο, η 
τάξη τους. Οπότε είχαν πιο πολύ έξω λόγω των γυρισμάτων. Επίσης πάνε 
στο λαογραφικό μουσείο, πάνε βόλτα στη φύση, στο Ε.Κ.Φ.Ε., στο 
πειραματικό γενικά κάνουν επισκέψεις σε οτιδήποτε κοντινό υπάρχει γιατί 
οι μακρινές εκδρομές θέλουν σχεδιασμό πούλμαν κλπ. Επίσης πήγαν σε 
ένα γειτονικό χωριό να δούνε τους συμμαθητές που αλληλογραφούν, να 
τους δουν και να τους χαιρετίσουν μαζί. Αυτό ήταν οργανωμένο με 
πούλμαν. Και γενικότερα όταν προτείνει κάτι ένα παιδί και συμφωνήσουν 
τα υπόλοιπα, η δασκάλα είναι πολύ ανοιχτή στο να το υλοποιήσει. Και 
αυτό τους αρέσει πάρα πολύ» (Συν. γ5, Β.1.1 ι). 
 
«Ναι, πάνε και από χωριό σε χωριό γιατί είναι από διάφορα χωριά τα 
παιδιά της τάξης και του σχολείου. Και πάνε για να γνωρίσει το καθένα το 
χωριό του άλλου. Έχουμε πάει και άλλες εκδρομές. Έχουμε πάει στην 
Κύπρο, στην Αθήνα, ολοήμερες εκδρομές» (Συν. γ6, Β.1.1 ι). 
 
«Ναι, μαθαίνουν πολλά πράγματα ναι. Καταρχήν μπήκαν τα δικά μου 
πρώτη φορά στο καράβι και στο αεροπλάνο και εγώ πρώτη φορά στο 
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αεροπλάνο που δεν είχα ξαναμπεί. Έχουμε και ιστορίες από το αεροπλάνο 
αλλά άμα σμίξουνε θα σας τις πούμε να γελάσετε» (Συν. γ6, Β.1.1 ι). 
 
«(…) Έχουν απόλυτη επίγνωση του που ζούνε και επίσης μην ξεχνάμε ότι 
επειδή στο συγκεκριμένο σχολείο είναι παιδιά από διαφορετικές γειτονιές, 
δεν είναι μια γειτονιά που έχουν απόλυτη επίγνωση των χαρακτηριστικών. 
Εδώ είναι από διαφορετικές γειτονιές, οι επισκέψεις που ανταλλάσουν σε 
διαφορετικές γειτονιές και αυτό τους δίνει μια εικόνα συνολική της 
Αθήνας και στις πιο πλούσιες γειτονιές και στις πιο οικονομικά αδύναμες 
και έχουν απόλυτη επίγνωση και της γειτονιάς αυτής. Δηλαδή ότι από 6 
χρονών ανεβαίνουν μια γειτονιά της Αθήνας που έχει ένα νοσοκομείο, 
που μυρίζει απίστευτα η διαδρομή μέχρι το σχολείο, που βλέπουν τα 
νοσοκομειακά απορρίμματα, που έχει απίστευτη ρύπανση των ταξί και 
των πούλμαν που περνάνε και μόνο αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερό 
ερέθισμα γιατί συνεχώς επανέρχεται στην κουβέντα: Πως βρομάει ο 
δρόμος, γιατί είναι ζητιάνοι στους δρόμους, το κάνουν αλήθεια ή όχι; 
Ναρκομανείς στο μετρό γιατί είναι και παιδιά που μετακινούνται εκτός 
του πούλμαν και με το μετρό για να έρθουν. Δηλαδή, η ίδια η θέση του 
σχολείου και το κοινό ας πούμε δίνει πολλά ερεθίσματα» (Συν. γ3, Β.1.1 
ι). 

 
    Μία μαμά, ωστόσο, επισημαίνει το γεγονός της έλλειψης εκδρομών και 
εκπαιδευτικών περιπάτων: 
 

«Θα έλεγα πως αν έχω να προσάψω κάτι, είναι αυτό. Δηλαδή πολλούς 
περιπάτους τέτοιους ενεργοποίησης. Τα εκτός σχολείου αφορούσαν 
περισσότερο θεατρικές παραστάσεις, δεν το συζητώ πολύ σημαντικό, αλλά 
εξ’ όσων γνωρίζω δεν είδα κάτι εκτός τάξης που να τα ενεργοποιεί. Δεν 
ξέρω αν υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που δεν το 
επιτρέπουν, αλλά θεωρώ ότι φέτος ίσως ήταν και λίγο πιο έτοιμα να το 
κάνουν» (Συν. γ3, Β.1.1 ι). 

 
   Σημαντική, επίσης, στιγμή στη ζωή του παιδιού για τον Φρενέ αποτελεί η ελεύθερη 
ώρα και η σημασία του διαλείμματος.20  Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν γι’ αυτό το 
ζήτημα: 
 

«Ναι πάρα πολύ [σκέφτονται την ώρα του διαλείμματος] και είναι 
απόλυτα σεβαστή. Όπως και η γυμναστική τους για παράδειγμα. Γενικά 
δεν τους τρώω ώρα, ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει την ευέλικτη ζώνη για 
μάθημα. Ποτέ, ποτέ. Δύο χρόνια ποτέ. Σέβομαι απόλυτα αυτήν την στιγμή. 
Είναι δική τους στιγμή και είναι στιγμή παρουσιάσεων επί των πλείστων, 
του συμβουλίου της τάξης. Αυτές τις ώρες τις περιμένουν πάρα πολύ τα 
παιδιά και πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να τις πάρω αυτές τις ώρες. 

                                                 
20Ο Φρενέ στηριζόμενος στους προγενέστερους παιδαγωγούς είχε τονίσει τη σημασία που 
κατέχει η ελεύθερη ώρα για τα παιδιά. Ο Rousseau για παράδειγμα: «απαιτεί ακόμη πιο 
αποφασιστικά, να μην εκδιωχθεί το παιδί από τον παράδεισο της παιδικής του ηλικίας. Συνιστά 
ένθερμα και διαρκώς να διατηρηθούν τα παιχνίδια και η ψυχαγωγία του και να μην αρχίσει 
πρόωρα η μάθηση» (Reble, 2012: 236). 
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Ούτε καταρχήν το θέλω εγώ πρώτα από όλα να τις πάρω αυτές τις ώρες»  
(Συν. δ1, Α.1.1 ιε). 
 
«Φαντάζομαι ναι [σκέφτονται την ώρα του διαλείμματος]. Δηλαδή, ότι 
θέλουν να βγούνε. Όμως, έχουμε αρκετή ελευθερία, δηλαδή, όταν 
βαρεθούν λένε: «Βαρεθήκαμε, αυτό το πράγμα δε θέλουμε να το 
κάνουμε». Είναι αρκετά ελεύθεροι σ’ αυτό. Όπως επίσης έχει συμβεί και 
στα εργαστήρια να λένε: «Ας αφήσουμε το διάλειμμα τώρα, δεν 
προλαβαίνουμε να βγάλουμε αυτό». Εγώ σέβομαι πάντα το διάλειμμα, 
θέλω να βγαίνουν»  (Συν. δ3, Α.1.1 ιε). 

 

Α.1.1) ιστ, ιζ   &  Β.1.1) ια 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς τις τεχνικές Φρενέ 

(Διόρθωση – επίβλεψη παιδιών, Αξιολόγηση) 

 
      Σύμφωνα με τον Φρενέ, δε χρειάζεται να υπάρχει επίβλεψη21 των 
δραστηριοτήτων της τάξης από τους εκπαιδευτικούς, καθώς η τάξη έχει φτάσει στο 
σημείο να αυτορυθμίζεται. Ακριβώς επειδή τα παιδιά βρίσκουν γνήσιο ενδιαφέρον σ’ 
αυτά που κάνουν, κανένα δε μένει πίσω, αλλά όλα ακολουθούν τις δραστηριότητες 
της τάξης. Οι περισσότεροι, ωστόσο, εκπαιδευτικοί τόνισαν πως επιβλέπουν τις 
δραστηριότητες της τάξης. Όμως, όπως τονίζει και ο δάσκαλος στον πίνακα 1 αυτή η 
επίβλεψη πρέπει σταδιακά να αρχίζει να εξαλείφεται μιας και τα παιδιά αποκτούν 
χαρακτηριστικά αυτορύθμισης. 
 

«Επίβλεψη καταρχήν υπάρχει στο κομμάτι της ασφάλειας. Στο να μη 
γίνονται επικίνδυνα πράγματα μέσα στην τάξη. Νομίζω ότι πια η επίβλεψη 
μου είναι πιο αποστασιοποιημένη. Τώρα δεν ξέρω πως ακριβώς να το 
πω. Πάντα τα μάτια μου είναι εκεί, δε το συζητάω αυτό αλλά από λίγο πιο 
μακριά»   (Συν. δ2, Α.1.1 ιστ). 
 
 «Ναι. Φροντίζω να βλέπω τι κάνουνε, τι δυσκολίες έχουνε, να βλέπω αν 
είναι σωστά, να ζητάω να διορθωθεί το λάθος. Ναι υπάρχει. Και 
προσπαθώ να κάνω και ένα μάζεμα. Δηλαδή τι μάθαμε σήμερα; Προτιμώ 
να κάνουμε λιγότερο, αλλά να έχω ελέγξει όλη τη δουλειά αν έχει βγει και 
δεν είμαι στη φάση να είμαι Φρενέ, να ελέγχουν τα παιδιά μόνα τους τη 
δουλειά τους. Παρότι στο στάδιο που είμαι, πολλά παιδιά έχουν μία 
κριτική σιγά – σιγά ικανότητα, έκανα ή δεν έκανα αυτό σωστά. Ωστόσο, 
όχι είμαι ακόμη εγώ που ελέγχω»  (Συν. δ3, Α.1.1 ιστ). 

 
    Η διόρθωση22 στον Φρενέ γίνεται σε ισότιμο πλαίσιο με τους μαθητές και στοχεύει 
στο να μην παραχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, αλλά στο να αναπτυχθεί ένα 

                                                 
21«Είναι ανώφελο να επιβλέψουμε. Όλοι βοηθιούνται αμοιβαία για να κάνουν τη γραμμή τους 
πιο τέλεια, και από την πείρα μας τουλάχιστον δεν έχουμε δει μαθητή να απογοητεύεται και να 
τ’ αφήνει στη μέση, μπρος στις δυσκολίες που συναντά κάποτε και στην αποτυχία» (Freinet, 
1918: 38). 
 
22«[...] ο έλεγχος [...]  δεν θα ασκείται αποκλειστικά πάνω στο τυπικό αποτέλεσμα μιας 
δουλειάς αλλά και στην ποιότητα της προσπάθειας που έγινε. Δεν προϋποθέτει [...] τον 
ανταγωνισμό, τουλάχιστον με βαθμούς – νούμερα [...]» (Φρενέ, 1977: 129). 
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περιβάλλον αλληλοβοήθειας, αλληλοσυμπλήρωσης και αυθεντικής μάθησης. Οι 
εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους διόρθωσης, όπως 
την αυτοδιόρθωση από τα ίδια τα παιδιά, αλλά διορθώνουν και οι ίδιοι σε πολλές 
περιπτώσεις, οδηγώντας, όμως, τα παιδιά σε επίπεδα μεταγνώσης και βελτίωσης. 
 

«… Με ποικίλους τρόπους θα έλεγα [γίνεται η διόρθωση]. Πάλι εξαρτάται 
από το αντικείμενο, από το τι κάνουμε, από το ποιος είναι ο στόχος μας, 
από διάφορα πράγματα. Μπορεί τα παιδιά να διορθώσουν κάτι τα ίδια, 
μπορεί να τα διορθώσουν σε δυάδες, δηλαδή ο καθένας να διορθώσει τη 
διπλανή – το διπλανό του. Μπορεί να το παρουσιάσουν στην τάξη, να το 
κάνουμε όλοι μαζί. Μπορεί να γίνει στον πίνακα, μπορεί να μαζέψω 
τετράδια, να τα διορθώσω εγώ» (Συν. δ2, Α.1.1 ιστ). 

 
     Ως προς την αξιολόγηση23 ο Φρενέ τονίζει την κατάργηση των βαθμών. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί, από τους οποίους και πήραμε συνέντευξη, βάζουν 
βαθμούς, χωρίς, όμως, να εμμένουν στο φετιχισμό της βαθμολογίας.  
    Μάλιστα, τονίζουν πως δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό το κομμάτι, αλλά 
υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο του νόμου που τους εξαναγκάζει να προβούν σε κάτι 
τέτοιο. Από την παρατήρησή μας είδαμε ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ δασκάλου και 
μαθητών, όπου ο δάσκαλος συνδιαμόρφωνε μαζί με τους μαθητές του, τους βαθμούς 
(βλ. παράρτημα). Μία δασκάλα περιγράφει το ιδεατό πλαίσιο της περιγραφικής 
αξιολόγησης, το οποίο και εφαρμόζει: 
 

«Δεν υπάρχουνε ανταγωνιστικές πρακτικές εκ μέρους μου, του τύπου: δεν 
υπάρχει βαθμολογία, δεν υπάρχουνε διαγωνίσματα και τεστ, δε 
χρησιμοποιούμε καν αυτές τις λέξεις μέσα στην τάξη, δηλαδή, αν καμιά 
φορά θέλουμε να τσεκάρουμε τι έχουμε εμπεδώσει απ’ όλη αυτήν την 
ενότητα π.χ. αν είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων λένε τα παιδιά: 
«Κυρία, να γράψουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο;», εννοώντας ένα 
τεστάκι; Γιατί μόνο η λέξη διαγώνισμα και τεστ έχει επιφορτιστεί τόσο 
αρνητικά για τα παιδιά, με άγχος και με στρες, που λένε αν π.χ. είναι 
περίοδος Πάσχα: «Κυρία, τώρα, ώρα για ένα πασχαλινό αυγό». Δηλαδή, 
ότι τρέλα τους έρθει στο κεφάλι, το μετονομάζουμε. Αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν μπαίνει βαθμός. Δηλαδή, στα παιδιά έχω εξηγήσει από την 
αρχή που μπήκα στην τάξη πριν τρία χρόνια, τι είναι για μένα η 
βαθμολογία; Ότι για μένα είσαι η Β., ο Π. και όχι ένα 7, ένα 8, ένα 9. Ότι 

                                                 
23Ο Φρενέ τάσσεται κατά των βαθμών και της ιεραρχικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον 
Τσιάκαλο (2008: 112 – 113): «Ως πιο διαδεδομένη μορφή αξιολόγησης χωρίς αριθμητική 
βαθμολογία, μπορούμε να θεωρήσουμε εκείνη των “εκθέσεων μαθησιακής προόδου”. Οι 
εκπαιδευτικοί γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα γνωματεύσεις για την ανάπτυξη κάθε 
παιδιού σε προκαθορισμένους τομείς που αφορούν εξίσου στην προσπάθεια, στην επίδοση και 
στην πρόοδο στα μαθήματα, όπως και σε ικανότητες πέραν των γνωστικών ικανοτήτων. […] Η 
έκθεση μαθησιακής προόδου είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά στο άτομο με τις δικές του 
ιδιαίτερες προϋποθέσεις μάθησης – σε αντίθεση με την αριθμητική βαθμολογία που εκ των 
πραγμάτων τοποθετεί το παιδί σε σχέση με τους συμμαθητές του σε μια ιεραρχική κλίμακα. Στο 
στοιχείο αυτό οφείλεται το γεγονός ότι η αξιολόγηση αυτής της μορφής συμβάλλει περισσότερο 
από την αριθμητική βαθμολογία στην πραγμάτωση του σημαντικότερου στόχου της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και όχι η τοποθέτησή 
του σε μία ιεραρχική κοινωνική κλίμακα». 
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είστε ικανοί σε διαφορετικά πράγματα ο καθένας, ότι δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως ένα βαθμό και ότι είναι πολύ άδικη 
αυτή η ετικέτα που θα τους ακολουθεί συνέχεια, γι’ αυτό έχω κάνει ειδική 
συνάντηση με τους γονείς, απογευματινή στο σχολείο. Τρεις ώρες τους 
ανέλυα τι σημαίνουν βαθμολογία, εξετάσεις, πως μπήκαν μέσα στο 
δημόσιο σχολείο, από ποιους μπήκανε και που στοχεύουνε, όπου εκεί ένας 
Γ., μπαμπάς κτηνοτρόφος έκανε τη χαρακτηριστική παρατήρηση: 
«Δηλαδή, κυρία Α., με λίγα λόγια, με τους βαθμούς και με τις εξετάσεις, 
θέλουν να ξεσκαρτάρουν τα παιδιά μας. Και του λέω: «κύριε Γ., το είπατε 
πολύ εύστοχα, αυτό ακριβώς είναι». Και εγώ αρνούμαι να μπω σ’ αυτή τη 
διαδικασία. Οπότε ξέρουνε εξαρχής και οι γονείς και είναι απόλυτα 
σύμφωνοι, δεν υπάρχει βαθμολογία, υπάρχει περιγραφική αξιολόγηση, 
δηλαδή, για κάθε παιδί ξεχωριστά θα κάτσω, θα γράψω, θα το συζητήσω 
μαζί του για να ξέρουν τι κάνουν, που βρίσκονται, τι χρειάζονται και όλα 
αυτά. Τώρα μέσα στην τάξη υπάρχει αυτοδιόρθωση από τα παιδιά, μπορεί 
να γίνει ανταλλαγή με το διπλανό τους των γραπτών, μετά θα 
αυτοαξιολογήσουν τον εαυτό τους οι ίδιοι και είναι πάρα πολύ ωραίο 
γιατί γράφουν ας πούμε στα τετράδια τους: «Μπράβο μου, σήμερα τα 
πήγα περίφημα» ή «Μπράβο Π., λεβέντη, έσκισες». Μπορεί να είναι ή 
σχόλια μεταξύ των συμμαθητών τους, που τους το γράφει ο συμμαθητής 
τους. Είναι πολύ ωραίο που τα παιδιά πλέον βάζουν στον εαυτό τους: 
«Μπράβο μου», χρώματα, μαρκαδόρους, καρδούλες (…) εννοείται ότι 
βλέπω αλλαγή παιδιών με χαμηλή αυτοεκτίμηση, μ’ αυτή τη διαδικασία. 
(…) Αλλά, παιδιά που δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, που 
οτιδήποτε ήθελαν να πούνε είχαν πάντα ένα δισταγμό να το πούνε την 
πρώτη χρονιά που συναντηθήκαμε, έχουν μεταμορφωθεί. Δηλαδή, 
έρχονται μανάδες και μου λένε: «Καλέ, άλλο παιδί έχω στο σπίτι. Από κει 
που δε μιλούσε και ήταν φοβισμένη» (…) βλέπω ότι τα παιδιά έχουν 
μεταμορφωθεί, παιδιά που είχαν ανάγκη, όμως, να μεταμορφωθούνε. 
Δηλαδή, υπήρχανε και ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες, όμως, αυτές οι 
ισχυρές έχουν έρθει σε μια ισορροπία. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό»  
(Συν. δ4, Α.1.1 ιζ). 

 
   Όλοι οι γονείς γνωρίζουν τι είναι η περιγραφική αξιολόγηση και τονίζουν πως 
προτιμούν αυτό το είδος αξιολόγησης.  
 

«Μέχρι στιγμής γίνεται με βαθμούς. Δε συμφωνώ με τους βαθμούς. Δε 
συμφωνώ καθόλου μ’ αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης και θεωρώ ότι δε 
βοηθάει καθόλου. Ιδίως όταν συζητάμε για τάξεις ή και σχολεία τα οποία 
θέλουν να δουλέψουν μ’ ένα διαφορετικό τρόπο περισσότερο αλληλέγγυο 
δε θεωρώ ότι το κομμάτι των βαθμών και αυτής της κατάταξης βοηθάει 
τα παιδιά. Δηλαδή τους δίνει αντιφατικά μηνύματα» (Συν. γ1, Β.1.1 ια). 
 
«Παίρνουν αξιολογήσεις για την ακρίβεια. Δεν έχω και ένα πρότυπο 
μπροστά μου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η αξιολόγηση είναι αντί για 
βαθμούς, πόσο συμμετέχουν ή πόσο χρειάζεται να συμμετέχουν στο κάθε 
μάθημα. Δηλαδή θα μπορούσες καλύτερα ή πολύ καλά. Δεν είναι, δηλαδή, 
βαθμοί 10, 9 κλπ. Είναι παρατηρήσεις, παροτρύνσεις θα έλεγα. Και μετά 
ξέρω ότι τις συζητάνε όλοι μαζί. Δηλαδή, εφόσον δοθεί η αξιολόγηση που 
περιγράφει για το κάθε μάθημα ξεχωριστά, μετά τις φέρνουν στο σχολείο 
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την άλλη μέρα και συζητάνε σε περίπτωση που κάθε παιδάκι θεωρείσει ότι 
έχει αδικηθεί. Οπότε είναι μια περιγραφή της επίδοσης των παιδιών 
χωρίς, όμως, να είναι σε βαθμολογία ή να ρίχνει το παιδί. Γράφει πολύ 
καλά, αρκετά καλά, θα μπορούσες λίγο ακόμα ή θέλω περισσότερη 
προσοχή εκεί, χωρίς όμως το παιδί να νιώθει ότι βαθμολογείται. Είναι 
μια περιγραφική αξιολόγηση, την οποία και συζητάνε όλοι μαζί και 
νομίζω ότι μετά κάνουν αξιολόγηση και στον εαυτό τους μετά. Γενικά το 
κρίνω πολύ καλύτερο από το να παίρνουν 9, 10. Γιατί υπάρχει και μια 
παρότρυνση σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει η απογοήτευση του είδα π.χ. «8». 
Είναι ένας χαρακτηρισμός χωρίς αιτιολογία, ας πούμε. Και έτσι μαζί με 
την παρότρυνση που τους δίνει η δασκάλα νομίζω ότι δρούνε πολύ 
καλύτερα μετά και συμμετέχουν περισσότερο, απ’ όσο ένας σκέτος 
βαθμός» (Συν. γ5, Β.1.1 ια). 

  
    Μία μαμά επισημαίνει τις αρχικές ανησυχίες της, βέβαια, μιας και είχε συνηθίσει 
στον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης, αλλά εντούτοις τονίζει πως μετέπειτα 
κατανόησε πως είναι καλύτερη μια τέτοια αξιολόγηση με τη μορφή περιγραφής. 
 

«(…) Κάνουνε περιγραφική αξιολόγηση. Στην αρχή να σας πω δεν μ’ 
άρεσε. Να σας πω την αλήθεια. Και το συζήτησα με την κυρία μας και με 
τα παιδιά και μου αλλάξανε γνώμη. Και μ’ αρέσει τώρα. Πιο καλά μου 
φαίνεται από το να λες Α, Β, Γ . Είναι πιο καλή αυτή η αξιολόγηση. Γιατί, 
ας πούμε, όταν πήγαινα εγώ σχολείο όσα παιδιά ήταν του Γ, ήταν 
ξεγραμμένα που λένε. Είναι κακοί μαθητές. Του Α είναι οι καλύτεροι, του 
Β οι μεσαίοι. Ενώ τώρα μ’ αυτή την αξιολόγηση δεν μπαίνουνε ετικέτες 
και δεν έχουνε άγχος» (Συν. γ5, Β.1.1 ια). 
 

Α.1.2) α, β, γ     
Η γνώμη των εκπαιδευτικών ως προς τις διαφορές της παιδαγωγικής Φρενέ με το 

παραδοσιακό σχολείο (Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτέα Ύλη, Φόρτος εργασίας) 
Β.1.1) θ 

Η γνώμη των γονέων ως προς τη χρησιμοποίηση σχολικών εγχειριδίων 
 Β.1.2) α, β  

Η γνώμη των γονέων ως προς τις διαφορές της παιδαγωγικής Φρενέ με το 
παραδοσιακό σχολείο (Σύγκριση με προηγούμενες τάξεις φοίτησης των παιδιών, 

Διαφοροποίηση ως προς το ενδιαφέρον των παιδιών για το σχολείο) 

     
    Το παραδοσιακό σχολείο για τον Φρενέ,24 όπως έχει προαναφερθεί και στο 
θεωρητικό πλαίσιο φαντάζει ως μια φυλακή. Τονίζει πως δεν αναπτύσσει την 
ενεργητική τέρψη, το γνήσιο ενδιαφέρον στα παιδιά, παρά μόνο καταστέλλει κάθε 
δημιουργική δυνατότητά τους. 
     Στις ερωτήσεις που σχεδιάσαμε στους εκπαιδευτικούς εστιάσαμε στο αν 
χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια του Υπουργείου και αν ακολουθούν την ύλη 
που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, μιας και ο Φρενέ είχε αποτραβηχτεί 

                                                 
24 Ο Φρενέ, ζώντας στην εποχή, όπου διαφέντευε το παραδοσιακό αυταρχικό γραφειοκρατικό 
σχολείο, βίωσε μεγάλα εμπόδια στην ελεύθερη δημιουργία της παιδαγωγικής του, στην 
απρόσκοπτη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών του αλλά και μιας δημοκρατικής 
παιδαγωγικής σχέσης (Πασιάς κ.ά., 2015: 194). 
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από κάθε τέτοιο ζυγό, και ήταν ο πρώτος που είπε όχι στα αναγνωστικά - σχολικά 
εγχειρίδια25 και την ύλη26 που επιβάλλει το Υπουργείο. Στην παρατήρησή μας είδαμε 
να χρησιμοποιούνται σχολικά εγχειρίδια (κυρίως το Ανθολόγιο και το βιβλίο της 
Ιστορίας), ενώ παρατηρήσαμε πως η ύλη συνδιαμορφώνεται μεταξύ του δασκάλου 
και των μαθητών (βλ. παράρτημα).  Έτσι, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απαντάνε 
πως χρησιμοποιούν, όχι πάντα, και όλα τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά ως επί το 
πλείστον ακολουθούν την ύλη του Υπουργείου, κυρίως στο κομμάτι των στόχων (με 
εξαίρεση την απάντηση δασκάλας στον πίνακα 1). Διαπιστώνουμε, άρα, πως δεν 
έχουν αποτραβηχτεί, ακόμη εντελώς, από τη μάστιγα των προβλεπόμενων ενεργειών 
που ορίζονται μέσα από ένα στείρο και ξερό αναλυτικό πρόγραμμα. 
 

«Ναι, τα χρησιμοποιώ. Δεν αφήνω, όμως, ποτέ να μη βγει ένα σεβαστό 
κομμάτι της ύλης γιατί φοβάμαι ότι οι γονείς θα αντιδράσουν αν δε βγει 
ένα κομμάτι της ύλης. Ωστόσο, τα χρησιμοποιώ, δηλαδή το πότε θα κάνω 
κάτι και σε συνδυασμό με τι, αυτό το θεωρώ δικαίωμά μου και έχω την 
εμπιστοσύνη των γονιών (…)» (Συν. δ3, Α.1.2α). 
 
«Τώρα αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα [για τη χρήση των σχολικών 
εγχειριδίων]. Κάποια βιβλία ναι τα χρησιμοποιούμε. Κάποια άλλα δεν τα 
χρησιμοποιούμε καθόλου, π.χ. τα βιβλία των μαθηματικών δεν τα 
χρησιμοποιούμε καθόλου. Δουλεύουμε μόνοι μας, ανεξάρτητα από τα 
βιβλία των μαθηματικών, φροντίζοντας, βέβαια, να καλύψουμε τους 
παιδαγωγικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Δηλαδή, τις 
βασικές έννοιες, που κάθε μαθητής – τρια στο επίπεδο που είναι πρέπει να 
αρχίσει να επεξεργάζεται και να αφομοιώνει. Στα βιβλία της Γλώσσας 
επιλέγουμε μαζί με τα παιδιά κυρίως τις ενότητες που τους ενδιαφέρουν. 
Δηλαδή, σε κάθε καινούργια ενότητα αν δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, 
π.χ. φέτος που κάναμε τον κύκλο της έκτης και είχαμε να μιλήσουμε για 
τους αυτόχθονες λαούς, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, οπότε δουλέψαμε, 
τουλάχιστον, ένα μήνα και πάνω σ’ αυτήν την ενότητα. Αλλά κυρίως όχι 
στην ενότητα, στο θέμα που μας έβαζε αυτή η ενότητα, οπότε τα παιδιά 

                                                 
25Ο Φρενέ τονίζει πως: «Η επείγουσα λοιπόν εργασία των σχολικών μεταρρυθμίσεων μας θα 
πρέπει να είναι να καταργηθεί αυτή η ειδωλολατρεία της εντύπου αναγνώσεως μέσα στις τάξεις 
που τόσο καλά διατηρείται με τα Αναγνωστικά, να προσπαθήσουν να γίνει δευτερεύων σκοπός 
η ιμπεριαλιστική απόκτηση ξηρών γνώσεων και πρωτεύων η διατήρηση και ανάπτυξη στη 
νεολαία της ανάγκης ενέργειας και δράσεως, της ανάγκης της αγωγής» (Freinet, 1918: 17). 
Συνεχίζει λέγοντας: «Εικονογραφείτε όσο θέλετε, τα Αλφαβητάριά σας, αγαπητοί συνάδελφοι, 
μα δε θα μπορέσετε ποτέ ν’ αλλάξετε και τη μέθοδο, που είναι κακή, γιατί είναι καθυστερημένη 
και καταναγκαστική […] Εκείνο που λαχταρά το παιδί είναι ο εσωτερικός ήλιος, ο αέρας, η 
ζωή. Και οι μέθοδές σας δεν μπορούν διόλου να του τα δώσουν» (ό.π.: 28). 
 
Όπως αναφέρει ο Πεσταλότσι, κατά τον Τσιάκαλο (2008: 117): «Ένα σχολικό βιβλίο είναι 
καλό μόνον όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο καλά, ή τουλάχιστον με επάρκεια, από ένα 
δάσκαλο που δεν έχει εκπαιδευτεί ειδικά γι’ αυτό το βιβλίο όσο και από έναν ειδικά 
εκπαιδευμένο και προικισμένο δάσκαλο». 
 
26Ο Φρενέ άσκησε δριμύτατη κριτική στην καθορισμένη και εκ των προτέρων ιεραρχημένη 
ύλη διδασκαλίας και στα αυστηρά αναλυτικά προγράμματα του παραδοσιακού σχολείου, 
προτάσσοντας μια εναλλακτική παιδαγωγική σκέψη (Κρίβας, 2007: 209). 
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μετά ασχολήθηκαν με εξωσχολικά βιβλία, ψάξανε, κάνανε δικές τους 
έρευνες. Γενικότερα κάνουνε συνέχεια έρευνες. Για όποιο θέμα τους 
ενδιαφέρει λένε: «Κυρία έκανα μία έρευνα να σας την παρουσιάσω;». 
Οπότε, έχουμε μέρα έρευνας στην τάξη, που τα παιδιά παρουσιάζουν 
συνέχεια τις έρευνές τους. Μένουν μέσα στα διαλείμματα και τους αρέσει 
πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Όταν, τώρα διαπιστώσουμε ότι είμαστε 
αντιμέτωποι με μία πολύ βαρετή ενότητα, κοιταζόμαστε έτσι συνωμοτικά 
και λέμε: «Μπα, μωρέ ας μην την κάνουμε καλύτερα. Οπότε, δεν την 
κάνουμε. (…) Γενικότερα και τα βιβλία της Φυσικής, ειδικά, είναι πολύ 
δυσνόητα για τα παιδιά. Έχει έννοιες που ίσως να μην ανταποκρίνονται 
ακόμη στην ηλικία τους, οπότε εκτός των πειραμάτων, έχουμε και υλικά 
για πειράματα που κάνουμε στο σχολείο, κουτιά για πειράματα και σε 
κάθε ενότητα τα παιδιά τα ανοίγουν μπροστά τους και μόνα τους 
ανακαλύπτουν στην ουσία τι έχουμε να μελετήσουμε, αλλά είναι πολύ 
βοηθητικό στη Φυσική, το Ε.Κ.Φ.Ε., που συνέχεια, δηλαδή, 
κατηφορίζουμε το μονοπατάκι για να πάμε εκεί πέρα. (…) Η Γεωγραφία 
γίνεται μόνο μέσω έρευνας με χάρτες παντού μέσα στην τάξη, 
παγκόσμιους, τοπικούς και όλα αυτά και τα παιδιά, ας πούμε, δουλεύουμε 
ηπείρους και για κάθε ήπειρο θα κάνουμε έρευνα, θα μοιραστούνε ποια 
στοιχεία θα παρουσιάσει, ποια η μία ομάδα, ποια στοιχεία θα 
παρουσιάσει η άλλη ομάδα. Και μας παρουσιάζουν τις έρευνές τους. 
Δηλαδή, τη Γεωγραφία τη δουλεύουμε μόνο μέσα από το διαδίκτυο, από 
τη βιβλιοθήκη του σχολείου και από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, 
δηλαδή ποια χώρα θέλουμε να ανακαλύψουμε τώρα; Τι ξέρουμε γι’ 
αυτήν, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Οπότε, δεν το χρησιμοποιούμε το 
εγχειρίδιο. Γενικά η λέξη «έρευνα» είναι μέσα στην τάξη από το πρωί 
μέχρι το μεσημέρι» (Συν. δ4, Α.1.2α). 
 
«Σε γενικές γραμμές ναι [ακολουθώ την ύλη που προβλέπεται από το 
Υπουργείο], θα έλεγα ότι προφανώς κάνω επιλογή, αλλά σε γενικές 
γραμμές ναι ακολουθώ το υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα» (Συν. δ2, 
Α.1.2β). 
 
«Ο αυθορμητισμός υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουμε ότι 
σήμερα έχουμε να κάνουμε αυτά στο γνωστικό και μπορεί να μην κάνουμε 
απολύτως τίποτα, μπορεί να πάμε κάτω από ένα δέντρο γιατί έχει πολύ 
ωραία μέρα και θέλουμε να ζωγραφίσουμε στο δέντρο, μπορεί να δούμε 
μια ωραία ταινία γιατί τα παιδιά δεν έχουν διάθεση και έχω δει και εγώ 
μια ωραία ταινία και λέω στα παιδιά: «πρέπει οπωσδήποτε να τη δούμε 
αυτήν την ταινία». Ή μπορεί να παίζουν μουσική όταν μπαίνω μέσα και 
να θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν μουσική. Ο αυθορμητισμός είναι το 
βασικό στοιχείο της τάξης, σε σημείο, όμως, που μερικές φορές σε πιάνει 
και ένα άγχος σε σημείο να λέω: «παιδιά, παιδιά έχουν περάσει τέσσερις 
ώρες». Ο αυθορμητισμός είναι το βασικό συστατικό της τάξης αλλά από 
μέρους μου, φυσικά και υπάρχει στο σπίτι δουλειά του τύπου τώρα όλο 
αυτό πώς θα το δώσω στα παιδιά πιο εύκολα, πιο κατανοητά, πώς θα 
μπορούσα να τους βοηθήσω; Τι θα μπορούσα να κάνω περισσότερο στο 
μάθημα; Δηλαδή, από μένα ναι μεν προετοιμασία, αλλά ο αυθορμητισμός 
είναι χαρακτηριστικός» (Συν. δ4, Α.1.2β). 
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   Οι γονείς τονίζουν για τη χρησιμοποίηση σχολικών εγχειριδίων και την ακολουθία 
ή μη της ύλης από τους εκπαιδευτικούς: 
 

«(…) Δηλαδή, αν συγκρίνω από τη μικρή μου που είναι Τρίτη δημοτικού, 
και από τον μεγάλο γιο που έχει τη συγκριμένη δασκάλα που ακολουθεί 
την παιδαγωγική Φρενέ δεν ακολουθεί ακριβώς το πρόγραμμα που 
δίνεται από το Υπουργείο, νομίζω ότι το εντάσσει σύμφωνα με τις ανάγκες 
των παιδιών. Και θεωρώ ότι το να ακολουθείς το πρόγραμμα που δίνεται 
από το Υπουργείο, της ύλης κλπ, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Όταν ξέρεις, 
δηλαδή βλέπεις την τάξη σου και ξέρεις και την ύλη. (…) Ναι, πάρα πολύ 
[χρησιμοποιούνται άλλα λογοτεχνικά βιβλία και παραμύθια].  Καταρχήν 
είχαν από πέρσι το «Η φίλη μου η φουντουκιά» και το διαβάζανε στο 
κοντινό παρκάκι. Φέτος, δουλέψανε τα «Γκρίζα χρόνια», το ανεβάσανε 
και παράσταση 28η Οκτωβρίου, δουλέψανε πάρα πολύ πάνω σ’ αυτό. Και 
άλλα πολλά ακόμη» (Συν. γ2, Β.1.1 θ). 

 
    Όσον αφορά τώρα το φόρτο εργασίας που έχουν οι εκπαιδευτικοί, ο Φρενέ τονίζει 
πως ίσως υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος με αυτήν την παιδαγωγική που προτείνει, σε 
σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς, ωστόσο, με την κατάλληλη οργάνωση 
της τάξης και του ρυθμού εργασίας των παιδιών, όλα θα γίνουν πιο εύκολα.27 Οι 
εκπαιδευτικοί της ομάδας του «Σκασιαρχείου» αναφέρουν: 
 

 «Ναι, βέβαια [είναι περισσότερη η εργασία σε σχέση με τον παραδοσιακό 
τρόπο δουλειάς]. Δηλαδή, ο δάσκαλος Φρενέ πρέπει να σκέφτεται πάνω 
στη διδακτική του πράξη. Δεν είναι ένας τυφλοσούρτης. Γιατί τα παιδιά 
γεννούνε προβληματισμούς, γεννούνε απορίες, γεννούνται επιθυμίες στα 
παιδιά να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Άρα όταν προσπαθείς να 
ακολουθήσεις τα παιδιά, αυτό θέλει δουλειά και να οργανώσεις μια 
δουλειά. Δεν είναι επιφανειακό» (Συν. δ3, Α.1.2γ). 
 
«Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη [εργασία]. Δε σταματάω να 
σκέφτομαι, να οργανώνω, να κάνω πράγματα, να κοιμάμαι στις 2 το 
βράδυ γιατί λέω πάλι μια ωραία ιδέα, πώς θα την κάνουμε που βάλανε τα 
παιδιά; Σαφώς πολύ περισσότερη δουλειά και διάβασμα, συνεχές 
διάβασμα. Αφού καμιά φορά τελικά λέω: «Πω, πω το άλλο είναι πολύ 
εύκολο ρε παιδιά» (Συν. δ4, Α.1.2γ). 
 
«Σε βάθος χρόνου έχεις λιγότερη εργασία. Στην αρχή σου φαίνεται ότι 
έχεις περισσότερη αλλά σε βάθος χρόνου τα κάνουν όλα τα παιδιά και ο 
δάσκαλος είναι πιο ξεκούραστος. Και γι’ αυτό αν έχεις παρατηρήσει αυτές 
τις τρεις μέρες, προχωράει ένας δάσκαλος χωρίς να είναι ιδιαίτερα 

                                                 
27«Ακόμa δεν απαιτεί να καταβάλει ο δάσκαλος πιότερους κόπους και προσπάθειες, αλλά να 
κάνει μόνο μια πρωτότυπη και πιο “ορθολογική” οργάνωση της εργασίας του σχολείου» 
(Freinet, 1918: 110). 
 
«Στην αρχή ίσως να είναι κοπιαστικό για το δάσκαλο. Γιατί είναι πολύ πιο κουραστικό γι’ 
αυτόν να διευθύνει μια ζωντανή τάξη από μιαν άλλη που κοιμάται αιώνια. Μα έτσι είναι κι’ η 
ΖΩΗ. Τέτοια είναι στην πιο ωραία σημασία της λέξεως, η ενεργητική και χαρούμενη αγωγή, η 
αγωγή κατά το σχολείο εργασίας» (Freinet, 1918: 157). 
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αγχωμένος. Βέβαια, είναι προφανές ότι όσο πιο συνεπή είναι τα παιδιά σ’ 
αυτά τα οποία ονειρευόμαστε να κάνουμε, τόσο θα αυξηθεί ο όγκος 
δουλειάς» (Συν. δ5, Α.1.2γ). 
 

    Συνεχίζοντας θα λέγαμε πως στους γονείς εστιάσαμε σε δύο άλλα ζητήματα, ως 
προς τις διαφορές της παιδαγωγικής Φρενέ με το παραδοσιακό σχολείο. Αυτά 
προκύπτουν ύστερα από τη σύγκριση που πραγματοποιούν με προηγούμενες τάξεις 
φοίτησης των παιδιών και ύστερα από τη διαπίστωση διαφοράς στο ενδιαφέρον των 
παιδιών28 για το σχολείο: 
 

«Ναι, να σας πω για το δικό μου το παιδί επειδή παλιότερα πριν το 
αναλάβει η τωρινή μας δασκάλα ήταν χαμηλών τόνων, τώρα είναι ένα 
παιδί που έχει άποψη και μαζί μου και γενικότερα στη ζωή, σέβεται τα 
δικαιώματα, μιλάει γι’ αυτά, βέβαια μιλάει και με το συμφέρον που έχει 
σαν παιδί, ότι έχουμε δικαιώματα και εμείς σαν παιδιά, δεν είμαστε ότι 
θέλεις εσύ θα κάνω, αλλά μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικότερα αν έχει 
αντίρρηση θα την πει. Έχει άποψη, διεκδικεί πράγματα, τα συζητάει, έχει 
κρίση, αυτό ξεκίνησε από την τάξη, βέβαια, από την δασκάλα του εδώ 
γιατί δεν φοβάται να πει αν δεν του αρέσει κάποιο μάθημα. Δεν ντρέπεται 
να πει την άποψη του. Θα το συζητήσει. Έχει γίνει πιο ελεύθερο παιδί. 
Δεν είναι στο καθεστώς του σχολείου, έτσι αυτό το τυπικό με τους 
κανόνες, αν δεν κάνεις αυτό θα έχει τιμωρία αυτό γιατί συμβαίνει και 
σήμερα. Τιμωρία όχι ξύλο φυσικά» (Συν.γ5, Β.1.2α). 
 
«Ναι, το βλέπουνε πιο ευχάριστα, πιο παιχνιδιάρικα. Τους αρέσει πιο 
πολύ. Με πιο ευχάριστη διάθεση έρχονται στο μάθημα. Αυτό έχω 
καταλάβει εγώ. Τους έχει δώσει η κυρία το θάρρος και μπορούν να 
μιλήσουν, να πούνε τη γνώμη τους ελεύθερα, δε φοβούνται, δεν 
ντρέπονται. Σε σύγκριση με τις άλλες τάξεις διέφερε το μάθημα ναι. Ήταν 
καλοί και οι άλλοι δάσκαλοι, δεν μπορώ να πω, απλώς διέφερε στο ότι 
ήταν πιο πειθαρχημένα. Είχαν πιο πολλά μαθήματα. Δεν κάνανε, ας 
πούμε, με δραστηριότητες. Κάνανε μάθημα, μάθημα πολύ μάθημα. Είχαν 
και πολλά στο σπίτι. Τώρα σαν παιχνιδοκατάσταση το κάνουνε το 
μάθημα. Προτιμώ το καινούργιο μάθημα που γίνεται τώρα» (Συν. γ6, 
Β.1.2α). 
 
«Διαφέρει σε αρκετά σημεία [το μάθημα σε σύγκριση με την τάξη που 
πηγαίνει το άλλο μου παιδί] και κυρίως διαφέρει στο ότι σιγά – σιγά 
αρχίζει να σπάει το κομμάτι της παραδοσιακής εικόνας διδασκαλίας που 
έχουμε» (Συν.γ1, Β.1.2α). 

 

                                                 
28«Μα πρέπει να ξέρουμε, πως υπάρχουν δύο ειδών τέρψεις, η ενεργητική και παθητική. Το 
πρώτο είδος είναι η τέρψη, που συνοδεύει την ενεργητικότητα. Την ενεργητική αυτή τέρψη τη 
βλέπουμε να συνυπάρχει παντού, όπου το “εγώ” εκφράζει πλέρια τον εαυτό του. […] Το πρώτο 
λοιπόν είδος είναι η τέρψη που συνοδεύει το γνήσιο ενδιαφέρον. Γεννιέται από τις ανάγκες του 
οργανισμού. Το δεύτερο είδος η παθητική τέρψη, είναι αποτέλεσμα της δεκτικότητάς μας. 
Προκαλείται από κάποια επαφή, από κάποια εξωτερική αφορμή. […] Άμα λοιπόν ο 
παιδαγωγός κατόρθωσε να κάνει ενδιαφερτικά τ’ αντικείμενα που διδάσκει, λειτουργεί η τέρψη 
του δεύτερου είδους» (Freinet, 1918: 30). 
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«Προτιμώ [το μάθημα] αυτό που γίνεται με τις παιδαγωγικές του Φρενέ. 
Θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα 
στοιχεία. Ίσως έχει καλύτερο οργανόγραμμα, δεν ξέρω αν αυτό είναι μέσα 
στην παιδαγωγική Φρενέ αλλά γενικώς νομίζω ότι είναι οι συζητήσεις, οι 
βόλτες στο πάρκο, φιλαναγνωσία που κάνανε, διαβάζανε και δουλεύανε 
κάποια πράγματα. Το παιδί το κλασσικό μάθημα το βαριέται από ένα 
σημείο και μετά. Και ιδίως αν το παιδί είναι και ανήσυχο και θέλει κάτι 
διαφορετικό, νομίζω ότι αυτό το κρατάει σε αγωνία, δε χάνει το 
ενδιαφέρον του» (Συν.γ2, Β.1.2α). 
 
«Γενικώς είναι χαρούμενα. Πάνε χαρούμενα το πρωί. Δε μου έχουν πει 
ότι δε θέλουν να πάνε σχολείο σήμερα ούτε μια φορά. Αλλά δεν ξέρω 
μπορεί να είναι τα παιδιά μου έτσι. Αλλά σοβαρά δε σου κάνω πλάκα, δε 
μου έχουν πει ότι δε θέλουν να πάνε. Δεν έχουν πάει ποτέ με κακή 
διάθεση. Και αυτό που το πρωί συναντιούνται στην τάξη και κάθονται 
κάτω και λένε τα Νέα τους, τους κάνει πολύ καλό. Ας πούμε η κόρη μου 
είχε επιδείξεις ενόργανης και πήρε τις φωτογραφίες για να δείξει στα 
παιδιά τι έκανε το προηγούμενο βράδυ. Και αυτό τους δίνει μια όρεξη να 
μοιραστούνε κάτι που θέλουνε. Αλλιώς δεν τους δίνεται η ευκαιρία» 
(Συν.γ4, Β.1.2β). 

 

Α.1.3 & Β.1.3 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων ως προς το ζήτημα των τιμωριών και 

της πειθαρχίας 

 
     Ο Φρενέ τάσσεται κατά των τιμωριών και της αυστηρής πειθαρχίας.29 Η πειθαρχία 

                                                 
29Η Παιδαγωγική του Φρενέ προϋποθέτει μια ορθολογική πειθαρχία προκειμένου να 
οργανωθούν οι δραστηριότητες της τάξης, απαλλαγμένη από εξωτερικούς καταναγκασμούς 
και άρα αποτίναξη των διάφορων φορμαλισμών και τυπικών διαδικασιών. Η εξωτερική 
πειθαρχία αντικαθίσταται από μια συμμετοχική δραστηριότητα, η οποία και διευθύνει τη 
λειτουργική οργάνωση της ζωής εντός της σχολικής κοινότητας. Πρέπει να τονιστεί πως το 
όραμα του Φρενέ για ένα ελεύθερο δημοκρατικό σχολείο, δεν προϋποθέτει μια αναρχική 
διάταξη της σχολικής ζωής, όπως επεσήμαναν κάποιοι επικριτές του, αλλά μιας 
οργανωμένης, αυτορυθμιζόμενης τάξης  (Κρίβας, 2007: 210). 
 
«Στις νεκρές τάξεις του παλιού σχολείου, όπου κάθε τέτοια σχολική εργασία αποκαλείται πολύ 
σωστά υποχρέωση (devoir), όπου δεν μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς την αυστηρή επίβλεψη του 
δασκάλου, όπου τα παιδιά καταβάλλουν τις μεγαλύτερες τους προσπάθειες κυρίως στο να 
αναζητήσουν τα μέσα διαφυγής από τη σχολαστική τυραννία του σχολείου, εκεί ο παιδαγωγός 
έχει ως αποκλειστική σχεδόν φροντίδα πώς να κρατήσει την ησυχία και την κάπως εννοουμένη 
πειθαρχία – αδράνεια μέσα στο σχολειό του. [...] Όλα αλλάζουν όμως όταν το παιδί διατηρήσει 
στο ακέραιο τη δίψα του για τη μάθηση. Τότε ένα μέρος της ενεργητικότητας του δασκάλου, 
εκείνο ακριβώς που ξοδεύεται στο να πειθαναγκάσει τα παιδιά για να εργασθούν, 
απελευθερώνεται. Κι’ έτσι μένουν για κείνον, που είναι αληθινός παιδαγωγός, ευγενικές και 
χαρούμενες απασχολήσεις. Διευθύνει την από κοινού εργασία, επιβλέπει, διαιτητεύει, υποβάλλει 
με τέχνη, άλλοτε πάλι αποδοκιμάζει. Η αγωγή γίνεται μέσα στην εκουσία ησυχία και οικειότητα 
(intimité), που της είναι απαραίτητες για την επιτυχία του σκοπού της. […] Ε! βέβαια, δεν 
εγγυόμαστε πως θα επικρατεί και τέλεια σιωπή και βουβαμάρα σε μια τέτοια τάξη. Δε θέλουμε 
όμως ακριβώς να επικρατεί η ακινησία στο νέο σχολείο, γιατί αυτό είναι ασυμβίβαστο και 
αντιφυσικό» (Freinet, 1918: 156). 
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εντάσσεται στο λεξιλόγιό του μόνο με τη μορφή της ύπαρξης ορίων και οργάνωσης 
του χώρου. Πίστευε πως το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο και όχι δέσμιο του φόβου 
των βάναυσων τιμωριών, οι οποίες δεν επιδρούν θετικά στον ψυχισμό του. Στην 
παρατήρησή, διαπιστώσαμε πως όλες οι εκτός ορίων συμπεριφορές λύνονται μέσα 
από το διάλογο μεταξύ δασκάλου και παιδιών και μέσα από τις ολομέλειές τους. Δεν 
είδαμε ούτε μια στιγμή επιβολής τιμωριών (βλ. παράρτημα). Το ίδιο πιστεύουν και οι 
εκπαιδευτικοί, από τους οποίους και πήραμε συνέντευξη, όπως φαίνεται στον πίνακα 
1, αλλά και όπως μας λένε: 
 

«Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο το δικό μου [τιμωρία], καθώς και 
της τάξης. Θεωρώ πως είναι ένα τελείως αντιπαιδαγωγικό και 
εξουσιαστικό μέσο που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, που στην ουσία δε 
λύνει το πρόβλημα, αλλά το επιτείνει. Είμαι ενάντια σε κάθε μορφή 
τιμωρίας, προτιμώ το διάλογο, την επεξήγηση και τη συζήτηση με το παιδί 
του γεγονότος που έχει συμβεί, προτιμώ την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους 
του παιδιού, κάτι το οποίο γίνεται και στις γενικές συνελεύσεις. Έχουμε 
δει παιδιά να αλλάζουν ριζικά μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, που έχουν 
αναλάβει την ευθύνη να εκτεθούν σε όλη την υπόλοιπη σχολική κοινότητα 
και να αναγνωρίσουν το λάθος τους. Δε χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, ούτε 
στην τάξη. Και επίσης θεωρώ ότι το να τιμωρείς ένα παιδί πραγματικά 
προσβάλλεις την αξιοπρέπειά του, το ταπεινώνεις και είναι πολύ άδικο για 
τα παιδιά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και αυτά το ίδιο στους 
δασκάλους τους για κάτι που τους έχει ενοχλήσει» (Συν. δ4, Α.1.3). 
 
«Εγώ είμαι ολοκληρωτικά κατά της τιμωρίας και δέχομαι και πολύ 
μεγάλη κριτική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με τα παιδιά όταν φτάσαμε 
σε πολύ δύσκολα επίπεδα, η τιμωρία τους ήταν και των παιδιών, και το 
αποφασίσανε και τα ίδια, να συνεργαστούν με τους γονείς τους, σε 
περίπτωση που κάποιο παιδί δε συνεργάζεται μέσα στην τάξη να ζητάμε 
τη συνεργασία του γονιού του. Είναι και αυτοί δύσκολοι, δεν έρχονται 
ποτέ γονείς. Δεύτερη τιμωρία δικιά μου είναι αν δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι, να βγει ένα παιδί να μας περιμένει στον κύκλο για να κάνουμε κύκλο 
αλλά να ολοκληρώσουμε εμείς αυτό που κάνουμε και μετά όταν κάνουμε 
κύκλο να συζητήσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Αλλά θα βγει 
προσωρινά να πάει στον κύκλο, δεν είναι τιμωρία, δεν κάνει κάτι κακό, 
πάει στον κύκλο και μας περιμένει όλους για να συζητήσουμε τι έχει 
συμβεί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, μάθημα, τι είναι αυτό που 
αναστατώνει όλη την τάξη και αυτό το παιδί μπορεί να πει αυτό η εκείνο, 
έπαιζα με τα ηλεκτρονικά, βαριόμουν, έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Θα 
έχει τους λόγους του, αλλά δεν είναι άλλου είδους τιμωρία, όμως. Και 
εμφατικά καλλιεργώ αυτό στα παιδιά» (Συν. δ5, Α.1.3). 
 
«Γενικά, πιστεύω ότι χρειάζονται όρια. Η τάξη και οι ομάδες για να 
λειτουργήσουν χρειάζεται να βάζεις τα όρια σου. Πιστεύω πως στην αρχή 
βάζεις τα όρια που εσύ θεωρείς απαραίτητα, πιστεύω, όμως, ότι πρέπει να 
βάζεις πάρα πολλά όρια. Ενώ, λες δύο – τρεις κανόνες που εσύ θεωρείς 
πολύ σημαντικούς και πρέπει να γίνουν σεβαστοί και δε θα κάνεις πίσω σ’ 
αυτά. Και από εκεί και πέρα διαπραγματεύεσαι, συζητάς και συζητάνε και 
οι ομάδες, δηλαδή το τι θεωρούν σωστό – λάθος. Μετά φέρνουν απόψεις 
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που έχουν από τα σπίτια τους για παράδειγμα περί δικαιοσύνης, τι 
θεωρούν σωστό – δίκαιο να γίνει» (Συν. δ3, Α.1.3). 
 
«Η πειθαρχία είναι παράξενη έννοια για μένα. (…)  Στην ώρα των 
Μαθηματικών ας πούμε, λέω: «Εεε, τώρα είμαστε εδώ». Αυτό είναι 
πειθαρχία. Δηλαδή λες σε κάποιον: «μισό λεπτό κάποιος παρουσιάζει μια 
δουλειά». Αυτό είναι μια στιγμή που είναι απαραίτητη. Το κάνεις για να 
σέβεται το ένα παιδί το άλλο. Δεν το κάνεις για σένα. Δηλαδή, δεν μπορεί 
ένα παιδί να παρουσιάζει και ένα άλλο παιδί να μην παρακολουθεί. Είμαι 
υποχρεωμένος να βοηθήσω το παιδί που παρουσιάζει. (…) Δε θέλουμε, 
όμως, πειθαρχία γενικά και δε θέλουμε τάξη, δε θέλουμε όλα τα παιδιά να 
κάνουν το ίδιο πράγμα, δε θέλουμε να ακούν τον δάσκαλο αλλά εμείς να 
ακούμε τα παιδιά. Θέλουμε όλα τα πράγματα ξανά, θέλουμε 
αυτοπειθαρχία, δηλαδή δική του αυτοπειθαρχία σε σχέση με το υλικό, με 
τη δέσμευση του, με την απόφασή του, με το να ολοκληρώσει αυτό που 
σκέφτεται, να τον βοηθήσουμε να αισθανθεί ότι το ολοκλήρωσε και αυτό 
θέλει πειθαρχία. Τώρα αν του έρχεται ανά δύο λεπτά να τα παρατήσει και 
να φύγει, εκεί θέλει τον τρόπο, να είσαι δίπλα του και να του πεις: «θα το 
τελειώσουμε, θα τα καταφέρουμε». Αυτό είναι κάτι που πάλι πρέπει να του 
δείξεις ότι εδώ υπάρχει μια στοιχειώδης πειθαρχία που αφορά εσένα, 
αλλά είναι μια αυτοπειθαρχία (…)» (Συν. δ5, Α.1.3). 

 
   Οι γονείς, αντίστοιχα, για το αν επιβάλλονται τιμωρίες στην τάξη των παιδιών τους, 
μας επισημαίνουν τα εξής: 
 

«Απ’ ότι έχω καταλάβει όταν φτάσει στα όρια της η δασκάλα, η τιμωρία 
είναι να εξαιρεθεί από την ομάδα το παιδί ή να μην τη δώσει το λόγο για 
κάποιο συγκεκριμένο διάστημα ή να μην μετέχει σε μια συλλογική έτσι 
δραστηριότητα, οπότε απ’ αυτά που γνωρίζω δε συμπεριφέρεται 
αυταρχικά. Τώρα αν λειτουργεί αυτό δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Αλλά 
συμφωνώ ως προς το παιδαγωγικό κομμάτι, δηλαδή ως προς τη 
μεταχείριση να είναι παιδαγωγικά ορθή (…)» (Συν. γ3, Β.1.3). 
 
«Όχι, νομίζω ότι όταν γίνεται κάτι, όχι δεν επιβάλλονται τιμωρίες, με τη 
μορφή τιμωρίας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει το θρανίο της σκέψης, το 
θρανίο της συνέπειας που καθόμαστε κοντά στη δασκάλα. Τα έχει βγάλει 
βέβαια η κυρία και έξω από την τάξη, τον γιο μου. Ας πούμε ο γιος μου 
πέρσι ήταν πολύ δύσκολος. Είχε φάει τιμωρίες και στη διευθύντρια είχε 
πάει. Αλλά η κόρη μου όχι, εντάξει ήταν και πιο ήσυχο παιδί αλλά υπάρχει 
το θρανίο της σκέψης όταν κάνουμε κάτι πάμε να σκεφτούμε μόνοι μας 
δύο ώρες, ας πούμε. Αν το λες τιμωρία τώρα αυτό, σαν συνέπεια 
περισσότερο. Πιστεύω ότι ωφελούν γιατί βάζει το παιδί λίγο σε σκέψη να 
πει τι έκανα και δεν άρεσε; Κάπου ενόχλησα ας πούμε. Ναι βέβαια 
νομίζω ότι χρειάζεται. Οι πράξεις έχουν κάποιες συνέπειες» (Συν. γ4, 
Β.1.3). 
 
«Ω! τιμωρίες παναγία μου. Εμείς μπορεί να τους βάζουμε σαν γονείς, η 
κυρία δεν τους βάζει. Για μένα αν με ρωτάς, ως μαμά, βάζω τιμωρίες. Η 
κυρία δε βάζει τιμωρίες. Θετικό, βέβαια, θετικό είναι αυτό. Εγώ σας είπα 
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έχω κακές εμπειρίες από το σχολείο γιατί αν έμπαιναν τιμωρίες, όπως 
εγώ έτρωγα το ξύλο όταν δεν ήξερα, ήταν πολύ κακό» (Συν. γ6, Β.1.3). 

 

Α.1.4) α, β, γ 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών ως προς το ρόλο τους στην τάξη  

(Ρόλος, Έκταση λόγου εκπαιδευτικού, Καλλιτεχνικότητα) 

 
    Ο Φρενέ τόνιζε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν δύσκολο ρόλο να επιτελέσουν.30 
Ωστόσο, ο αυταρχικός και παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός ρόλος τους πρέπει να 
εξαλειφθεί τελείως στη νέα αυτή παιδαγωγική που προτείνει. Ο δάσκαλος, πλέον, 
είναι βοηθός και υποστηρικτής της προσπάθειας των μαθητών και πρέπει να 
βρίσκεται όλο πιο κοντά στην οικοδόμηση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξής τους. 
Με τον ίδιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί τονίζουν:  
 

 «Πολλαπλός [ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός]. Νομίζω, θα έλεγα, απ’ 
όλα. Δεν μπορώ να πω ότι μόνο βοηθητικός, ότι είναι μόνο 
κατευθυντικός, ή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Νομίζω ότι ένας δάσκαλος 
μέσα στην τάξη είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί και ταυτόχρονα και 
αλλάζει συνέχεια. Εξαρτάται από το παιδί, από τη φύση του μαθήματος 
που κάνουμε εκείνη την ώρα, από το τι χρειάζεται, από πάρα πολλά 
πράγματα. Είναι προφανές ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα 
διαφορετικό πλαίσιο τάξης και αυτό απαιτεί και από μας τους ίδιους μία 
μετακίνηση. Εσωτερική ας πούμε ως το ποιος είναι τελικά ο ρόλος του 
δασκάλου μέσα σε μία τάξη και σε μία τάξη που θέλει να δουλέψει μ’ ένα 
διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν τον παραδοσιακό, ας πούμε, που τώρα δε 

                                                 
30 Σύμφωνα με τον Φρενέ: «[...] στην πράξη οι παιδαγωγοί θα αναγκάζονται να 
αντιμετωπίζουν συνέχεια τον εγωισμό, το κακώς εννοούμενο συμφέρον, την παράλογη 
οργάνωση και, κοντολογίς, όλες τις αντιλήψεις που κινδυνεύουν να αποπροσανατολίσουν και 
να διαταράξουν  την παιδαγωγική προοδευτική πορεία» (Φρενέ, 1977: 22). 
 
«Ο δάσκαλος παύει να είναι ο βδομαδιάτικος δεκανέας και γίνεται ο μόνιμος σύμβουλος και 
βοηθός. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτύχουμε έτσι αμέσως την τελειότητα στη σχολική αρμονία. 
Αν ο μηχανισμός ήταν τέλεια ρυθμισμένος, αν δεν υπήρχαν ανάμεσα στους μαθητές παιδιά 
νευρικά, άρρωστα, ταραγμένα, βίαια, ίσως. Στην πράξη όμως, ο δάσκαλος θα πρέπει να ενεργεί 
σαν το μηχανικό που επιβλέπει ένα συγκρότημα μηχανών και μπορεί να ξεκουραστεί στο πόδι 
όταν όλα πάνε καλά. Μόλις όμως ακούσει κάποιο ύποπτο θόρυβο, μόλις αντιληφθεί μια 
αδυναμία ή κάποια βλάβη πρέπει να τρέξει για να βάλει λάδι, να βάλει μπρος ένα μηχανισμό, 
να επιβραδύνει ένα τροχό» (Φρενέ, 1977: 65 – 66). 
 
«Σαν δάσκαλοι του λαϊκού σχολείου, γυρεύουμε ακατάπαυστα την τεχνική και τη μέθοδο που θα 
κάνει να προοδέψει προς παντός η λαϊκή παιδεία. Η νέα παιδαγωγική απαιτεί να αντλούμε από 
την ίδια τη ζωή των παιδιών την παιδευτική μας δύναμη. Δεν είναι λοιπόν καθήκον μας να 
κάνουμε, ώστε να ενδιαφερθούν οι συνάδελφοι για τις ελεύθερες εκδηλώσεις της παιδικής 
δράσης και να τους ενθουσιάσουμε, όσο μπορούμε, για κάποια εργασία που θα έχει ως κίνητρο 
ένα ενδιαφέρον αδιακόπως ανανεούμενο; Το αποτελεσματικό φάρμακο ενάντια στη μονοτονία 
της ρουτίνας των σχολείων μας θα είναι, αν κάνουμε με την συνεργασία των μαθητών μας ένα 
κείμενο, που να εκφράζει με φρεσκάδα τις κυριαρχούσες ιδέες μέσα σ’ ολόκληρη την τάξη, αν 
βγάλουμε ύστερα ένα έντυπο τέλειο και ευχάριστο, αν εκτελέσουμε πρωτότυπες εικονογραφίες, 
τέλος αν παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα το παιδί στην προσπάθεια που κάνει για να 
εκφράσει το εγώ του και ν’ ανυψωθεί πνευματικά» (Freinet, 1918: 89). 
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χρειάζεται να τον αναλύσουμε. Νομίζω ότι όταν χρειάζεται είμαι και 
κατευθυντική. Τώρα το τι είναι αυτό, το πότε χρειάζεται είναι θέμα 
ολόκληρης συζήτησης» (Συν. δ2, Α.1.4α). 
 
«Είναι ισότιμος, είναι δημοκρατικός, καθοδηγητικός δε θα το έλεγα. 
Προσπαθώ να σέβομαι τα παιδιά και τις ανάγκες τους, να ακούω τις 
επιθυμίες τους πολύ προσεκτικά» (Συν. δ4, Α.1.4α). 

 
   Ακόμη, ο Φρενέ, λόγω του τραυματισμού του στον πνεύμονα, στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ανακάλυψε αυτήν την μέθοδο που έδινε τον λόγο περισσότερο στα παιδιά 
απ’ ότι στο δάσκαλο.31 Βέβαια, εφαρμόζοντας κάτι τέτοιο ανακάλυψε τις παιδευτικές 
ιδιότητες της ανάδειξης του λόγου των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί κινούμενοι στην 
ίδια κατεύθυνση, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 1, αλλά και εδώ επισημαίνουν: 
 

«Προσπαθώ να μιλάω λίγο [μέσα στην τάξη]. Είναι ανάλογο με τη φορά. 
Αλλά προσπαθώ να μιλάω λίγο ναι. Όχι πάρα πολύ. Περισσότερο μιλάω 
όταν συζητάμε. Περισσότερο θα μιλήσω όταν συζητήσω και θα πω μια 
εμπειρία μου. Αναγκαστικά μιλάω αλλά προσπαθώ να μη μιλάω πάρα 
πολύ» (Συν. δ1, Α.1.4β).  
  

  Σημαντική θέση για τον Φρενέ κατείχε η τέχνη και η ενασχόληση των παιδιών με 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες.32 Όπως, ο ίδιος τόνιζε η τέχνη απελευθερώνει και 
καλλιεργεί τις δημιουργικές δυνατότητες σε κάθε μαθητή. Στην ερώτησή μας για το 
αν οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει και καλλιτέχνες μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία μας 
απαντούν: 
 

«Ναι [έχω γίνει και καλλιτέχνης μέσα από τη μέθοδο Φρενέ], ναι μ’ 
αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά πάντοτε. Ελάτε να δείτε την τάξη μου, ελάτε 
να δείτε πόσα πράγματα έχουμε κάνει. Μ’ αρέσει να είναι πράγματα 
βγαλμένα μέσα από τα χέρια των παιδιών. Ακόμη και οι ναοί και τα 
αγάλματα και αυτά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο να μπαίνει ένα παιδί 
σε μια τάξη και να αναγνωρίζει ότι κάτι είναι δικό του. Πραγματικά δικό 
του, που έχει βγει από τα χέρια του δηλαδή ή που το έχει φωτογραφίσει ή 
που το έχει γράψει» (Συν. δ1, Α.1.4γ). 
 
«(…) Καλλιτέχνης δεν ξέρω αν έχω γίνει γιατί πάντα είχα πολύ στενή 
σχέση με την τέχνη. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχουν γίνει τα παιδιά. 
Δηλαδή, αν σου στείλω φωτογραφίες από την τάξη θα δεις τη 

                                                 
31«[…] ο παιδαγωγός μην επιβάλλει τις δικές του σκέψεις – σκέψεις ενήλικου, ούτε το λεκτικό 
του – αλλά ν’ αφήνει τα παιδιά να μιλούν ελεύθερα» (Freinet, 1918: 70). 
 
«Κάνετε οικονομία στο φωνητικό σας όργανο που έχει συνηθίσει να ξεπερνάει όλους τους 
θορύβους, μέχρι που να φθαρεί. [...] Μην εξηγείτε σε κάθε ευκαιρία: δεν χρησιμεύει σε τίποτα. 
Όσο λιγότερο μιλάτε τόσο περισσότερο θα δράτε» (Φρενέ, 1977: 179). 
 
32«Δεν ξεχνούμε πως η αγωγή είναι προ παντός τέχνη και πως θα συγκινήσουμε πολύ καλύτερα 
τους μαθητές μας με καλλιτεχνικές απασχολήσεις, που να πηγάζουν από την φαντασία και την 
ευαισθησία τους παρά με τα πατροπαράδοτα ξηρά μαθήματα ιχνογραφίας που φέρουν την ανία» 
(Freinet, 1918: 89). 
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μοναδικότητα του κάθε παιδιού στα έργα τους. Δεν υπάρχει καμία όμοια 
ζωγραφιά, κανένα όμοιο κεραμικό γιατί κάνουμε και κεραμική και 
ζωγραφική και μουσική, μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και κατασκευές. Δεν 
υπάρχει κάτι το ομοιόμορφο. Είναι όλα ξεχωριστά και όλα είναι το 
προϊόν μιας προσωπικότητας. Τα παιδιά έχουν γίνει σίγουρα καλλιτέχνες, 
λογοτέχνες, ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφοι, κεραμίστες, μουσικοί, 
κινηματογραφιστές, τώρα σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, κουκλοπαίχτες. Τι να 
σου πω, περνάμε τέλεια» (Συν. δ4, Α.1.4γ). 

 

Α.1.5) α, β, γ, δ, ε, στ 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων – ως 

προς την εφαρμογή στην πράξη της παιδαγωγικής Φρενέ  
(Προέλευση των χρησιμοποιούμενων θεμάτων διδασκαλίας, Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική) 
Β.1.2) γ 

Προέλευση των χρησιμοποιούμενων θεμάτων διδασκαλίας 
Γ.1.1   &   Γ.1.2     

Η γνώμη των διευθυντριών όσον αφορά την παιδαγωγική του Φρενέ (ως προς την 
ύπαρξη ή μη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων από το Υπουργείο στην εφαρμογή της 

παιδαγωγικής Φρενέ, ως προς την εφικτότητα της παιδαγωγικής Φρενέ στο σχολείο) 
Γ.2.4 

Ελευθερία ή μη δράσης εκπαιδευτικού 

    
    Ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων για τον Φρενέ δεν προσιδιάζει σε καμιά 
περίπτωση με τον παραδοσιακό μονότονο τρόπο διδασκαλίας.33 Τα θέματα 
διδασκαλίας αντλούνται από το προσωπικό ενδιαφέρον των παιδιών, από τα βιώματα, 
τις ανάγκες και την περιέργειά τους να μάθουν κάτι καινούργιο. Ο ίδιος δε 
χρησιμοποιούσε τα σχολικά εγχειρίδια, παρά μόνο βοηθητικά κατά τη διάρκεια των 
διάφορων δραστηριοτήτων.34 Ως προς τα θέματα διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί 
αναφέρουν: 
 

«Αντλούνται [τα θέματα διδασκαλίας] και από τα βιβλία αλλά και από 
θέματα που προκύπτουν από τα παιδιά. Ας πούμε, ως γνωστόν, από το «Τι 
Νέα;» μπορούν να προκύψουν πλάνα εργασίας, δηλαδή από εκεί μπορεί 
να προκύψουν διάφορα θέματα, από το «Συμβούλιο τάξης», συνήθως αν 
είναι ένα θέμα λίγο πιο γενικό, πάλι και από εκεί μπορεί να προκύψουν. 

                                                 
33«Θα ήθελα να το φωνάξω δυνατά· οδηγούμε τη σημερινή νεότητα στην αποβλάκωση. […] Και 
ξέρετε τι απομένει απ’ αυτήν την υπεράνθρωπη προσπάθεια, που επιβάλλει στη νεότητα το 
σημερινό εκπαιδευτικό μας σύστημα; Σχεδόν τίποτα. Α, ξέχασα! Απομένουν πνεύματα χωρίς 
ικμάδα, σκοτισμένες διάνοιες, μιαν ανέκφραστη ατονία, η αηδία για την μελέτη και μια υγεία 
βλαμμένη σ’ επικίνδυνο βαθμό, καμιά φορά χαμένη κι’ ολότελα. Ωραία δουλειά μα την 
αλήθεια» (Freinet, 1918: 116)! 
 
34«Το ενδιαφέρον, η ανάγκη της δημιουργίας και της εκφράσεως απαρτίζουν τον αληθινό 
σκελετό της παιδαγωγικής μας. Τα βιβλία δεν είναι παρά βοηθητικά. Για μας το κάθε τι είναι 
χαρά και ζωή σ’ ένα τέτοιο δρόμο αγωγής. Είναι ανώφελο από δω και πέρα να σπρώχνουμε το 
παιδί και να το εξαναγκάσουμε σε σκληρές σχολικές εργασίες. Η ανάγκη που αισθάνεται για να 
δράσει, η επιθυμία του για να μάθει, η όρεξη που έχει για εργασία είναι αρκετές. Φτάνει μόνο 
να του δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να ικανοποιούνται επωφελώς» (Freinet, 1918: 58). 
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Κυρίως από το «Τι Νέα;». Συνήθως. Ή από τη δανειστική μας 
βιβλιοθήκη, τα μικρά μας βιβλία και από εκεί. Από διάφορα, δηλαδή, 
αντλούμε τα θέματα μας» (Συν. δ2, Α.1.5α). 
 
«Ναι, σχετίζονται [με την καθημερινή ζωή των παιδιών], δηλαδή μπορεί 
να ασχοληθούμε, όπως σου είπα με τα μηχανάκια που αρέσουν πολύ στον 
Π., με το γεγονός ότι είναι κτηνοτροφικές οικογένειες και μπορούμε να 
ασχοληθούμε με την εξοικείωση τους με τα ζώα, με το τι κάνουν στην 
καθημερινή τους ζωή, με την επαφή τους με τη φύση, διότι μένουν και στα 
γύρω χωριά και ζούνε μέσα στα βουνά και φαράγγια, οπότε θα 
ασχοληθούμε μ’ αυτά. Οπότε, ναι, έχουν σχέση με την καθημερινότητά 
τους τα θέματα, με τα οποία ασχολούμαστε. Όχι, πάντα, βέβαια» (Συν. δ4, 
Α.1.5α). 

 
    Οι γονείς, ακόμη, προσθέτουν: 
 

«Νομίζω πως ναι [τα θέματα των μαθημάτων εμπίπτουν στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών]. Εντάξει δίνονται και κάπως με ένα ιδιαίτερο 
στυλ, μέσα στην τάξη, οπότε είναι και τα ομαδικά που κάνουνε και το 
οργανόγραμμα που ο καθένας ήταν υπεύθυνος ότι έπρεπε να έχει 
τελειώσει τις εργασίες του μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω ότι ναι» 
(Συν.γ2, Β.1.2γ). 
 
«Ναι, θα έλεγα πως ναι [τα θέματα των μαθημάτων εμπίπτουν στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών]. Επειδή της αρέσει πολύ να διαβάζει και 
Ιστορία δεν κάνουνε αλλά μυθολογία που έρχεται και ξανάρχεται στις 
κουβέντες της αρέσει. Κυρίως οι προτροπές της δασκάλας να δανείζονται 
τα βιβλία, να αυτό που δεν είπα πριν και έχουν δανειστική βιβλιοθήκη και 
μια φορά την εβδομάδα πρέπει να πάρουνε ένα βιβλίο, να πούνε δύο 
λόγια για το βιβλίο, να ζωγραφίσουνε την αγαπημένη τους εικόνα. Αυτό 
είναι κάτι που της αρέσει πάρα πολύ» (Συν.γ3, Β.1.2γ). 

 
    Η διδασκαλία της Γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς βασίζεται κυρίως στο 
γράψιμο ελεύθερων κειμένων και στην παρουσίαση – ανάγνωση αυτών των κειμένων 
στα υπόλοιπα παιδιά.35 Αυτό γινόταν διαρκώς και στην παρατήρησή μας στο σχολείο 
στα Εξάρχεια. Ο δάσκαλος έβαζε ένα ελεύθερο θέμα στα παιδιά να γράψουν ύστερα 

                                                 
35«Και μόνο αυτή η βαθιά γνώση του παιδιού θα έφτανε, νομίζω, να δικαιολογήσει τη 
σπουδαιότητα που αποδίδουμε στην ελεύθερη παιδική έκφραση, γιατί αυτή είναι και η βάση 
κάθε υγιούς Αγωγής» (Freinet, 1918: 82). 
 
«Δεν έχουμε φαίνεται χωνέψει ακόμα τη σοβαρή προειδοποίηση του J. Dewey, που μας λέγει: 
«Αν η ανάγνωση αυτή του φάνηκε αγγαρεία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όπως μας λέει η 
ψυχολογία, πως το παιδί άρχισε κιόλας ν’ αποκτά τη συνήθεια να διχάζει την προσοχή του. 
Μαθαίνει λοιπόν να στρέφει τα μάτια του, τ’ αυτιά του, τα χείλια του και το στόμα του στο 
υλικό, που του προσφέρουν για να το αποτυπώσει στη μνήμη του· ταυτόχρονα όμως ο 
εσωτερικός του κόσμος δε συμμετέχει στη μηχανική αυτή εργασία και κάθε παράσταση τρέχει 
ελεύθερα σ’ όσα του γεννούν πιο ζωντανό ενδιαφέρον, γιατί αυτά τρέφουν τον οργανισμό του 
που βρίσκεται στην ανάπτυξή του. […] (το παιδί) βρίσκεται υποχρεωμένο να οργανώσει και το 
ίδιο ψυχολογικά την άμυνά του ενάντια στην τυραννία αυτή» (Freinet, 1918: 91 – 92). 
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από την ανάγνωση κάποιου κειμένου ή ύστερα από μια επίσκεψη τους στην 
κοινότητα (βλ. παράρτημα).  Δεν παραλείπεται, ακόμη να γίνει διδασκαλία της 
Γραμματικής, αλλά κυρίως μέσα από τα κείμενα των παιδιών. Επίσης, η αντιγραφή 
βασίζεται σ’ αυτό που λέει ο δάσκαλος στον πίνακα 1 και στην ιδέα να βελτιώσουν 
τον γραφικό τους χαρακτήρα ή να συντονίσουν διάφορες δραστηριότητες όρασης και 
αφής. Η εκμάθηση καινούργιου λεξιλογίου γίνεται μέσα από τα ποικίλα 
αναγνώσματά τους και τα λογοτεχνικά βιβλία. Το σημαντικό είναι πως ό,τι εμπίπτει 
στα ενδιαφέροντα των παιδιών, φροντίζουν τα ίδια να το τελειοποιήσουν όσο πιο 
πολύ γίνεται. 
 

«(…) και πέρσι που δουλέψαμε πολύ το γραπτό λόγο η βασική 
προϋπόθεση είναι να ανακοινώνεται. Αλλιώς δεν έχει καμιά σημασία.(…) 
είναι τα ελεύθερα κείμενα που γράφουνε τα παιδιά, που συνέχεια τα 
φέρνουνε στην τάξη και τα διαβάζουμε με οποιοδήποτε θέμα, είναι τα 
κείμενα, τα οποία, μπορεί να έχουμε αποφασίσει από κοινού να γράψουμε 
(…)» (Συν. δ1, Α.1.5β). 
 
«(…)Μπορεί να πούμε κάποια στιγμή σε κάποια παιδιά με το γραφικό 
τους χαρακτήρα που μπορεί να έχει ξεφύγει οπότε μπορεί με αυτόν τον 
τρόπο να γίνεται. Αλλά όχι δεν υπάρχει αντιγραφή με αυτήν την έννοια. Το 
σημαντικό είναι για μένα σε σχέση με τα κείμενά τους να είναι 
ανακοινώσιμα και να επικοινωνούν μέσα απ’ αυτά. Όταν επικοινωνούνε 
θα φροντίσουν τα παιδιά για όλα. Και για το γραφικό τους χαρακτήρα και 
για την παράγραφό τους και για την ορθογραφία τους. Τότε έχει νόημα. 
Όταν κάτι έχει νόημα γι’ αυτά τότε το φροντίζουν» (Συν. δ1, Α.1.5β). 
 
 «(…)Τα κείμενα για τις εφημερίδες, για παράδειγμα, τα είχαμε διαβάσει, 
έτσι ώστε να δούμε αν είναι κατανοητά, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες 
διορθώσεις κ.τ.λ. Αλλά η ανάγνωση στη Β’ Δημοτικού είναι σημαντικός 
παράγοντας, θεωρώ» (Συν. δ2, Α.1.5β). 
 
«(…) Το κομμάτι της αντιγραφής και της ανάγνωσης, θεωρώ ότι έχει 
σημασία ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε. Για τα παιδιά, ας πούμε της 
δευτέρας, το «αντιγράφω από τον πίνακα» εξασκεί διάφορα πράγματα. 
Κοιτάω, συντονίζω το μάτι μου, δε χάνομαι, βρίσκω τη σειρά. Επιτελεί, 
δηλαδή, και κάποιους σκοπούς που θέλουμε. Και το χεράκι τους λίγο να 
γράφει. Προτιμώ, όσο το δυνατό να είναι περισσότερο δημιουργικά 
κείμενα από το να είναι μια σκέτη αντιγραφή, δηλαδή να είναι μία 
ερώτηση που έχουν στο σπίτι. Την κουβεντιάζουμε και μετά στο σπίτι να 
τη φτιάξουν μια παράγραφο. Ή από κάποιες λέξεις να φτιάξουν μια δική 
τους ιστοριούλα. Ή από το απόγευμα τους. Θέλω να γράφουν τα παιδιά. 
Συχνά, πολύ» (Συν. δ2, Α.1.5β). 
 
«Η διδασκαλία της γραμματικής γίνεται με τον εξής απλό τρόπο, είτε μέσα 
από τα κείμενα των παιδιών, όπου εντοπίζουμε το γραμματικό φαινόμενο, 
το οποίο και είναι να μελετήσουμε, είτε με σημειώσεις που γράφω εγώ 
στον πίνακα. Τα παιδιά γενικότερα από την Τρίτη Δημοτικού κρατάνε ένα 
τετράδιο γραμματικής, όπου μέσα στο οποίο υπάρχουν συνολικά τα 
γραμματικά φαινόμενα, που μελετάμε και τα οποία για να τα βοηθήσω 
εγώ τους τα τακτοποιώ, τους τα κάνω πιο κατανοητά και συγκεκριμένα, 
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τα βοηθάω να εντοπίσουν, ακόμη και σε ένα εξωσχολικό βιβλίο που 
έχουν διαβάσει (…)» (Συν. δ4, Α.1.5β). 
 
«Μέσα από τις συζητήσεις μας [μαθαίνουν καινούργιο λεξιλόγιο], μέσα 
από βιβλία και μέσα από τον τρόπο που προσπαθώ και εγώ να μιλάω 
(…)»  (Συν. δ2, Α.1.5β). 
 
«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι καταρχήν να μην την 
αυτονομούμε τη Γραμματική, δεύτερον εντάξει να μην τη χρησιμοποιούμε 
και στα λογοτεχνικά κείμενα. Η γραμματική περισσότερο να είναι μια 
ευκαιρία να εντοπίζει το παιδί τι σημαίνει μιλάω ελλειπτικά, τι σημαίνει 
μιλάω πλήρως, πως μπορώ να φτιάχνω κείμενα τα οποία να προκαλούν 
στα παιδιά και μία λογοτεχνική παραδοξότητα, «έπαιζα», χωρίς να 
χρησιμοποιείς υποκείμενο, αντικείμενο, και «μου μίλαγες», δηλαδή 
πράγματα που είναι μέσα στην προφορικότητά τους, πως γίνονται σεβαστά 
καταρχήν, αλλά πως μαθαίνουμε και έναν ολόκληρο κόσμο με ρήματα, 
κατηγορούμενα, αντικείμενα, αλλά σε ένα πλαίσιο και στα δικά τους 
κείμενα πάνω, στην αυτοβελτίωση των δικών τους κειμένων, προκειμένου 
να είναι δημοσιεύσιμα, στην ορθογραφία με τον τρόπο μιας δεύτερης 
ευκαιρίας να επανεξετάσουν τα κείμενα τους σαν να ήταν διορθωτές, 
δηλαδή, τα γράφεις μια φορά και με μια δεύτερη επεμβαίνεις 
διορθώνοντάς τα. Δηλαδή, ουσιαστικά να αισθάνονται ότι λίγο πολύ είναι 
μπροστά σε μια επιφάνεια που αφού θα φτιάξουν μια αφίσα και τα ίδια 
στην ιδέα του λάθους, θα έρθουνε και θα σε ρωτήσουνε. Δηλαδή, 
ανεβάζεις όπως λέει και ο Φρενέ τη στιγμή που κάτι γίνεται άξιο να 
διαβαστεί, άξιο να ανακοινωθεί, άξιο να δημοσιευτεί και αμέσως 
συντρέχουν όλοι οι λόγοι από μόνοι τους, να μην κάνω λάθος, αυτό πώς 
γράφεται, να ρωτήσω, να ανοίξω λεξικό κλπ. Άρα είναι η στιγμή και η 
σκηνή που δίνεις στο παιδί και δημιουργεί την ιδέα ότι εγώ γίνομαι πιο 
υπεύθυνος, εγώ το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα πιο σοβαρά, εγώ πρέπει 
να μάθω πώς γίνεται (…)» (Συν. δ5, Α.1.5β). 

 
    Τα Μαθηματικά για τον Φρενέ έχουν σημασία αν βρίσκουν ανταπόκριση στην 
«έξω» ζωή, στην καθημερινότητα ενός παιδιού.36 Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, 
προσπαθούν να διδάξουν βιωματικά τα μαθηματικά, όπως διαπιστώσαμε και στην 
παρατήρησή μας με το βιωματικό παιχνίδι διδασκαλίας των ανάλογων ποσών (βλ. 
παράρτημα). Ακόμη, τονίζουν πως δε χρησιμοποιούν τόσο το βιβλίο, μιας και είναι 
αρκετά δυσνόητο, όπως μας είπε λίγο πιο πάνω μια εκπαιδευτικός στη θεματική 
κατηγορία της χρησιμοποίησης ή μη των σχολικών εγχειριδίων (Α.1.2α). Επίσης, μια 
εκπαιδευτικός προσθέτει: 
 

«Στα μαθηματικά, ας πούμε, δε το χρησιμοποιούμε το βιβλίο αρκετά 
συχνά. Το χρησιμοποιούμε πιο πολύ για να δούμε τη ροή της ύλης. 

                                                 
36«Ας το κάνουμε λοιπόν να ενδιαφερθεί για τα πράγματα που το περιτριγυρίζουν ας το βάλουμε 
να ρωτά τους εργάτες και τους χωρικούς πάνω στην εργασία τους. Πρέπει να καταλάβει πως 
την αριθμητική την μαθαίνει όχι για να γίνει σοφός, αλλά γιατί οι γνώσεις αυτές είναι 
απαραίτητες για να ζήσει και θα τις χρειαστεί σε κάθε στιγμή. Αυτό θα του δώσει την επιθυμία 
της γνώσης και αυτό είναι ακριβώς που ζητάμε όλο και όλο από το νέο σχολείο» (Freinet, 
1918: 150).  
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Χρησιμοποιούμε αρκετά το τετράδιο των μαθηματικών μας, ας πούμε, που 
στη Δευτέρα δημοτικού είναι με τετραγωνάκια (…)» (Συν. δ2, Α.1.5β). 
 

     Η Ιστορία και η Γεωγραφία για τον Φρενέ37 πρέπει να γίνονται με τη μορφή 
ερευνών και συλλογής διάφορων ντοκουμέντων από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία 
κ.λπ. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπέρ της αποστήθισης χρονολογιών, 
ημερομηνιών κ.ά. (για το ζήτημα της απομνημόνευσης θα αναφερθούμε και πιο κάτω 
εκτενώς), ούτε της μη κατανόησης της σημαντικότητας τέτοιων μαθημάτων ή της μη 
καλλιέργειας κριτικής σκέψης. Ενδιαφέρον παράδειγμα διδασκαλίας της Ιστορίας 
είναι αυτό που φαίνεται στον πίνακα 1 και που αφορά, μάλιστα την τοπική Ιστορία,, 
την ιστορία του σχολείου, όπου διδάσκει μια εκπαιδευτικός. Χαρακτηριστικά 
αναφέρει: 
 

«Γράφουμε την ιστορία του σχολείου μας, το οποίο σχολείο μας ιδρύθηκε 
το 1928 και μάλιστα πηγαίνουμε πακέτο με το Δήμο. Το 1927 ιδρύθηκε ο 
Δήμος. Έφτιαξαν ένα Δήμο, μία εκκλησία και ένα σχολείο. Το σχολείο 
αυτό είμαστε εμείς. Και έχουν κάνει πολλή δουλειά σ’ αυτό. Έχουν ψάξει, 
ρωτήσανε παππούδες, προπαππούδες μερικοί και φέρανε πάρα πολλές 
φωτογραφίες, τις οποίες τις κοιτάμε και βγάζουμε πάρα πολλά πράγματα 
απ’ αυτό.  Ας πούμε βλέπανε ότι κάποια παιδιά φοράγανε κάποτε ποδιά, 
βλέπανε ότι κάποιες τάξεις κάποτε ήταν πάρα πολύ μεγάλες, βλέπανε ότι 
κάποτε φοράγανε πάρα πολύ μίνι. Οι ταμπέλες που υπήρχαν στο σχολείο 
και πια δεν υπάρχουν τους προβληματίζουν. Συζητάμε αρκετή ώρα όλο 
αυτό. Επίσης, για το Δήμο μας καταλάβανε ότι ήταν ένας Δήμος, όπου 
υπήρχανε περιβόλια. Δεν ήμασταν έτσι και είχε και πολλά πηγάδια. Τώρα 
στην επόμενη εξόρμηση μας έχουμε αποφασίσει να φωτογραφίσουμε τα 
πηγάδια του Δήμου μας. Φέρνουνε εικόνες που προσπαθούν να βρούνε 
πως ήταν ο Δήμος μας. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν φέρει πάρα 
πολλές φωτογραφίες, έχουν φέρει υλικά τετράδια παλιά, τετράδια που 
χρησιμοποιούσαν, ρούχα. Έχουμε βρει αυτήν την περίφημη φωτογραφία 
του ’47 με το σχολείο από πίσω ως παράγκα. Έχουνε πάρει κάποιες 
πληροφορίες και θα πάρουμε παραπάνω ότι δώσαμε συσσίτια στην 
κατοχή και τα έδωσε ένας γιατρός που υπάρχει. Η σύζυγός του είχε κάνει 
μία δωρεά στο σχολείο μας. Από μία μαρτυρία μίας φίλης ενός 
προπάππου, γιατί ο προπάππους έχει πεθάνει, την βρήκαν και της πήραν 
συνέντευξη. Τις συνεντεύξεις τις είχε οργανώσει η κάθε ομάδα. Αν βρούμε 

                                                 
37«Καταργήσαμε ακόμη τα συστηματικά μαθήματα Ιστορίας και Γεωγραφίας. Είμαστε της 
γνώμης, πως στις τάξεις αυτές πρέπει να διδάσκεται προ παντός η Ιστορία του Πολιτισμού, δηλ. 
οι σταθμοί που διέτρεξε η ανθρωπότητα για να κατακτήσει τον κόσμο: η γλώσσα, η γραφή, η 
κατοικία, ενδυμασία, θέρμανση, φωτισμός, τροφή, κ.λ.π. Αυτά θα είναι γερά θεμέλια για την 
μεταγενέστερη και πιο μεθοδική διδασκαλία της κυρίως Ιστορίας» (Freinet, 1918: 106). 
 
«[...] κατεδείξαμε στο κατώτερο τμήμα, ότι με την ανταλλαγή των διαφόρων εντύπων 
κατέχουμε μια στερεή και ενδιαφέρουσα βάση για τη διδασκαλία και του μαθήματος αυτού. Τα 
διάφορα ντοκουμέντα, απόψεις τοπίων, καρτ – ποστάλ, γεωγραφικά αναγνώσματα, 
συμπληρωματικές πληροφορίες για κάποια χώρα που τις μαζεύουν τα ίδια τα παιδιά, 
κινηματογραφικές προβολές κλπ., όλα αυτά θα δώσουν και σ’ αυτό το μάθημα δεκαπλασίαν 
ωφέλειαν και ενδιαφέρον. Η νέα σχολική ζωή αφ’ εαυτής θα επεκτείνει και τον γεωγραφικόν 
ορίζοντα» (Freinet, 1918: 155). 
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ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο τι τον ρωτάμε; Κάνανε, λοιπόν, ερωτήσεις στη 
γυναίκα και η γυναίκα απάντησε ότι ο γιατρός ο Μέρλας έδινε πρωί γάλα 
και μεσημέρι σούπα. Αυτό το έχουμε καταγράψει. Επίσης, ένα άλλο παιδί 
μας είπε ότι εδώ στις γραμμές, που υπάρχει μία βίλα, αυτή ενοικιάζεται, 
αλλά τότε αυτή πρέπει να ήταν η βίλα του Μέρλα. Δεν είμαστε σίγουροι. 
Θα πάμε, λοιπόν, να βρούμε αν είναι η βίλα του Μέρλα και θα βρούμε 
κάποιους απογόνους του, που σίγουρα θα υπάρχουν, να δούμε τι γινόταν, 
αν γινόντουσαν συσσίτια στην περιοχή, τι δώσαμε, τι κάναμε και όλα 
αυτά. Γενικά έτσι προσανατολιζόμαστε, μιλάμε για τη δικτατορία μιας και 
ένα άγαλμα που έχουμε, δεν ξέρουμε ποιος μας το έκανε, αλλά στις 
φωτογραφίες που φέραμε, είδαμε ότι μας το έκαναν δώρο επί χούντας, το 
’72 οι ένοπλες δυνάμεις και γι’ αυτό μιλήσαμε και γιατί βγάλαμε αυτήν 
την ταμπέλα. Επίσης, στην τοπική Ιστορία έχουμε μιλήσει για τον Όθωνα 
και την Αμαλία. Γιατί είμαστε δίπλα ακριβώς στο περίφημο πάρκο της 
Βασίλισσας. Έχουμε δει και το κάστρο της, έχουμε εντυπωσιαστεί σ΄ αυτό, 
τα άλογα της, ότι της έκαναν δώρο όλους τους Αγίους Αναργύρους σε 
ηλικία 16 ετών» (Συν. δ3, Α.1.5δ). 

 
   Ωστόσο, στην απάντηση της ίδιας δασκάλας για τη διδασκαλία της Ιστορίας, 
διαπιστώνουμε πως η αποστήθιση (έκτασης μιας παραγράφου) παίζει σημαντικό ρόλο 
για την ίδια, κάτι που βρίσκεται σε αντίθεση με τη γνώμη του Φρενέ για την 
απομνημόνευση (όπως θα αναφερθεί εκτενώς και παρακάτω). Όπως η ίδια μας 
σχολιάζει:   
 

«Ένα πράγμα το οποίο κάνω και έχει να κάνει με το καινούργιο λεξιλόγιο 
και είναι πολύ παραδοσιακό αλλά δε με έχει βγάλει άσχημα είναι το να 
τους ζητάω στην Ιστορία να μαθαίνουν μία παράγραφο απ’ έξω. Τη 
μαθαίνουν παπαγαλία. Γιατί πιστεύω ότι μ’ αυτόν τον τρόπο μένουν σιγά 
– σιγά στη μνήμη τους κάποια ρήματα, κάποιος τρόπος πιο λόγιος χρήσης. 
Όχι όλο το μάθημα. Μία παράγραφο, τους βάζω. (…) Αλλά στην ιστορία 
είναι το μάθημα που θα μάθουν κάτι απέξω, μία παράγραφο. Τη θέλω και 
την εξετάζω, τι λένε. Και τους λέω αύριο θα το γράψουμε κιόλας, θα το 
μάθετε και θα το γράψουμε. Γιατί πιστεύω ότι έτσι εμπλουτίζουν ως ένα 
βαθμό το λεξιλόγιό τους. Τους βοηθάει στα διαγωνίσματα. Όπως στην 
ξένη γλώσσα μαθαίνανε κάποια πράγματα παπαγαλία. Δηλαδή, λέγαμε ότι 
οι Γάλλοι ή οι Άγγλοι το λένε έτσι και το μαθαίναμε. Δηλαδή, το 
καταλαβαίναμε πρώτα και ύστερα το μαθαίναμε. Έτσι, σιγά – σιγά, 
πιστεύω ότι μπορούν να καταλάβουν ότι ο προφορικός από το γραπτό 
λόγο δεν είναι ίδιος και να προετοιμαστούν σιγά, σιγά, να εμπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους. Αυτή είναι η άποψή μου» (Συν. δ3, Α.1.5δ). 

 
  Για την Γεωγραφία η ίδια δασκάλα αναφέρει: 
 

«Ναι την ενώνω πάντα με την Ιστορία γιατί η Γεωγραφία έχει σχέση με 
τον τόπο. Μάλλον, ο τόπος έχει σχέση και με το τι κάνανε οι άνθρωποι σ’ 
αυτόν τον τόπο. Άλλωστε η Γεωγραφία σε μας είναι κομμάτι της μελέτης 
περιβάλλοντος και αυτό ήταν αρκετά βολικό. Δεν ήθελα να μάθουν τίποτα 
απ’ έξω. Φτιάξαμε χάρτες δικούς μας, φτιάξαμε χάρτες της τάξης μας, 
φτιάξαμε χάρτη της γειτονιάς μας, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο και μετά 
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μάθαμε να δείχνουμε, ας πούμε, σηκωνόταν η κάθε ομάδα και έδειχνε που 
είναι η Καβάλα, ποια πρωτεύουσα έχει κτλ.» (Συν. δ3, Α.1.5ε). 
 

    Για τη Φυσική κρατάμε το πιο ζωντανό παράδειγμα που έχουμε αναφέρει στον 
πίνακα 1, όπου η δασκάλα μαζί με τα παιδιά πηγαίνουν στο Ε.Κ.Φ.Ε. (εργαστηριακό 
κέντρο φυσικών επιστημών) και μαθαίνουν φυσική μέσα από διάφορα πειράματα. 
 
    Σημαντικό ρόλο απέναντι στην ελευθερία που νιώθουν οι δάσκαλοι να εφαρμόζουν 
όλους τους παραπάνω εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης παίζει το 
δίπολο μεταξύ διοίκησης και παιδαγωγικής. Όπως αναφέρει ένας εκπαιδευτικός: 
 

«(…) Έχω, όμως και εγώ τα προβλήματα μου ως δάσκαλος, έτσι; Δηλαδή, 
δεν είμαι καλά οργανωμένος σε κάποια μαθήματα γιατί είχα μείνει δύο 
χρόνια χωρίς τάξη, πολλά υλικά μου, μου τα στερήσανε και πρέπει να τα 
ξαναφτιάξω πάλι από την αρχή. Τα υλικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και 
να είσαι έτοιμος γύρω και να υπάρχει και αυτοδιαχείριση. Δηλαδή, να 
ξέρεις ότι εδώ είναι η γραφομηχανή μου, εδώ είναι οι φιγούρες μου, το 
ίδιο αφορά και τα πειράματα Φυσικής, να είναι αυτό εκεί, να είναι το 
άλλο εκεί. Αυτό όσο δεν το έχεις, όλη η ιδέα μέσα του σχολείου, επειδή 
είναι μια περίπλοκη ιδέα και λίγο γραφειοκρατική, ποτέ δε θα φτάσει κάτι 
στο παιδί. Θα είναι μια ιδέα συνέχεια ότι είναι εκτός τάξης να 
αναστέλλεται, να ματαιώνεται, να μην πραγματώνεται. Και αυτό σε 
δυσκολεύει όταν θέλεις να κάνεις με πιο περίπλοκο τρόπο πράγματα, να 
έχεις τα υλικά σου πάντοτε και να μπορείς να προχωράς. Δηλαδή, έχεις 
μουσικά όργανα στην τάξη, κάτι κάνουν τα παιδιά, τα πέταξαν ο ένας 
στον άλλο, σε ένα άλλο δάσκαλο και έτσι χάσαμε τα όργανα, τελείωσε, 
έτσι, η υπόθεση, «δεν είσαι άξιος δάσκαλος» μου είπαν και τα χάσαμε τα 
μουσικά όργανα. Το ίδιο και με το μπερντέ του Καραγκιόζη, δεν προσέχει 
ένα παιδί, το σκίζουν και έτσι θα μείνεις χωρίς μπερντέ. Δεν 
αναπληρώνονται πάντοτε όλα αυτά και αυτό γίνεται γιατί η ένταση 
διοίκησης και παιδαγωγικής είναι πολύ μεγάλη και αν η διοίκηση πει 
«εγώ δεν κάνω τίποτα», ο παιδαγωγός μπορεί να κουβαλάει, να φέρνει, 
δεν μπορεί, όμως, υποχρεωτικά να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορείς 
να ξαναφτιάξεις έναν τέτοιο μπερντέ, μπορεί να είναι δύσκολο. Το ίδιο 
μπορεί να αφορά τη γραφομηχανή που μπορεί για πλάκα να στραβώσει 
ένα πλήκτρο, άρα να μην μπορούν να γράφονται όλες οι λέξεις. Δηλαδή, η 
βεβήλωση και ο βαθμός βεβήλωσης απέναντι στα υλικά είναι σημαντικός 
και δεν αναπληρώνεται μετά το κενό» (Συν. δ5, Α.1.5). 

 
    Η διοίκηση, λοιπόν, του σχολείου, οι διευθύντριες, εν προκειμένω, από τις οποίες 
και πήραμε συνέντευξη τονίζουν, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 1, πως χρειάζεται η 
(υπο)στήριξη του έργου του εκπαιδευτικού από το σύλλογο διδασκόντων. Η δεύτερη, 
μάλιστα, διευθύντρια, εμφανίζεται πιο αυστηρή σε σχέση μ’ αυτό το ζήτημα και λέει 
πως χρειάζεται η (υπο)στήριξη όχι μόνο του συλλόγου διδασκόντων αλλά και του 
υπουργείου και του σχολικού συμβούλου και η σύμφωνη γνώμη των γονέων: 
 

«Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει όποια μέθοδο θέλει στην 
τάξη του αρκεί να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες, το θεσμικό πλαίσιο 
του υπουργείου. Όπως γνωρίζουμε όλα τα προγράμματα τα πιλοτικά είναι 
προαιρετικά, πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των γονέων των παιδιών 
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και για να γίνει αυτό να υπάρχει απόφαση του σχολικού συμβούλου αλλά 
και του συλλόγου διδασκόντων. Για να γίνει αυτό πρέπει να φαίνονται και 
αποτελέσματα. Τώρα εντάξει εμείς δεν έχουμε αντιδράσεις μέχρι στιγμής 
και εύχομαι να μην έχουμε. Από τους γονείς γιατί και οι γονείς έχουν στο 
νου τους κάτι άλλο από το σχολείο. Περιμένουν κάποια πράγματα από το 
σχολείο. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι γονείς. Δε μου έχουν εκφράσει κάποια 
παράπονα ή αντιδράσεις αυτήν τη στιγμή» (Συν. Δ2, Γ.2.4). 

 
     Συμπεραίνουμε, μ’ αυτόν τον τρόπο, πως η παιδαγωγική του Φρενέ δεν μπορεί να 
στεριώσει και θεμελιωθεί μόνο από τη θέληση του εκπαιδευτικού. Εμπίπτει σε 
πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών, που το μόνο που κάνουν είναι να εξαντλούν 
την επιθυμία και το όνειρο του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και να του στερούν την 
ελευθερία δράσης. Ωστόσο, εκεί φαίνεται το μεγαλείο ενός δασκάλου, ο οποίος 
προσπαθεί να προσπεράσει όλες τις παραπάνω δυσκολίες και γίνεται γέφυρα 
οικοδόμησης ενός αλλιώτικου σχολείου απομακρυσμένου από κάθε λογής 
παρασιτικές διαδικασίες. 
 
     Συνεχίζοντας, στην ερώτηση μας προς τις διευθύντριες για το αν υπάρχουν ή όχι 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις από το Υπουργείο στην εφαρμογή της παιδαγωγικής 
Φρενέ,38 όπως βλέπουμε από τον πίνακα 1, η πρώτη διευθύντρια τονίζει πως δεν 
υπάρχουν τέτοια εμπόδια, αν φροντίσει η διοίκηση του σχολείου, δηλαδή η ίδια να 
ενημερώσει για την επιτυχία μιας τέτοιας εναλλακτικής παιδαγωγικής: 
 

«(…) Έκανα εγώ ότι αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι, ενημέρωσα το 
Υπουργείο Παιδείας, ενημέρωσα και το Σύμβουλο ότι σκεφτόμαστε να 
μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Συμφώνησε ο Σύμβουλος και έτσι 
προχωρήσαμε και με το Υπουργείο. Πήραμε άδεια και από το Υ.Ε.Π. 
(…)» (Συν. Δ1, Γ.1.1). 

 
    Ακόμη, η ίδια αναφέρει ότι με έγκριση του σχολικού συμβούλου διοργανώθηκε μια 
σπουδαία ημερίδα με καλεσμένο τον Olivier, συνεχιστή της παιδαγωγικής Φρενέ στη 
Γαλλία: 
 

«Ο σχολικός σύμβουλος έκανε μία ημερίδα, όπου καλέσαμε, ξέρετε ότι 
έχει έρθει ο κύριος Olivier εδώ από το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (…). 
Είχε έρθει, λοιπόν, ο κύριος Olivier καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Γαλλίας και είχε κάνει μάθημα με τα παιδιά της τάξης της δασκάλας που 
εφαρμόζει την Παιδαγωγική Φρενέ. Δηλαδή, πρώτα μας έδειξε πώς 
δουλεύουμε, παίρνοντας τις απαραίτητες άδειες και εμείς, δηλαδή το 
σημαντικό κομμάτι για μας είναι το διοικητικό, να κάνουμε όλα τα 
έγγραφα ώστε να επιτραπεί σε έναν εξωσχολικό να έρθει και μάλιστα να 
κάνει και μάθημα, ήθελε λίγο περισσότερο να το προσέξουμε. Μαζί με τον 

                                                 
38Αξίζει να αναφερθεί πως το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια 
εκπαίδευση, που διοργανώνεται από την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο» σε 
συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Για το Πιλοτικό πρόγραμμα, βλ. «Πιλοτικό Πρόγραμμα», 
https://skasiarxeio.wordpress.com. 
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σχολικό σύμβουλο έγινε αυτή η δράση και καλέσαμε και όλους τους 
εκπαιδευτικούς της τετάρτης τάξης να παρακολουθήσουν μάθημα με την 
παιδαγωγική του Φρενέ. Και για μας ήταν έτσι και επιβεβαιωθήκαμε αλλά 
και πήραμε πάρα πολλές ιδέες από τον ίδιο. Το έκανε στα γαλλικά γιατί 
δεν ξέρει ελληνικά και είχαμε δύο μεταφράστριες, δύο καθηγήτριες 
γαλλικών στο σχολείο και την δασκάλα που εφαρμόζει την Παιδαγωγική 
Φρενέ, που ξέρει γαλλικά, οπότε είχαμε έτσι μια άμεση πρόσβαση στο πώς 
και στη Γαλλία το δουλεύουν μετά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στη συνέχεια πάντα με τη συναίνεση του σχολικού 
συμβούλου, κάναμε όλες τις δράσεις μας» (Συν. Δ1, Γ.1.1). 

 
    Η δεύτερη διευθύντρια εμφανίζεται πιο αποστασιοποιημένη όσον αφορά τη γνώμη  
της για το Υπουργείο: 
 

«Όχι, καμία [δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το Υπουργείο] … Δεν 
έχουν δει τι γίνεται ούτε ο σχολικός σύμβουλος. Δηλαδή για να πεις αν 
κάποιο μέλος του Υπουργείου, που εκπροσωπεί το Υπουργείο, ο σχολικός 
σύμβουλος κτλ αν υπάρχει θετική θέση – τοποθέτηση ή όχι θα πρέπει να 
υπάρχει κάποιος μέσα που να παρακολουθεί το πρόγραμμα το οποίο 
εφαρμόζεται από το α μέχρι το ω, από τη σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση, 
την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και μετρώντας και τα 
αποτελέσματα, μόνο τότε μπορεί να εκφέρει άποψη ο οποιοσδήποτε, είτε 
είναι σχολικός σύμβουλος, είτε είναι μέλος του Υπουργείου. Και αυτό δε 
γίνεται αυτή τη στιγμή» (Συν. Δ2, Γ.1.1). 

 
     Επίσης, εμμένει στη γραφειοκρατία που υπάρχει για κάθε σχολική διαδικασία: 
 

 «Πολλά γραφειοκρατικά υπάρχουν, όχι μόνο για τη μέθοδο Φρενέ αλλά 
για όλα τα πράγματα στο σχολείο. Ότι και να θελήσεις να κάνεις στο 
σχολείο έχει γραφειοκρατία. Προσπίπτει πάνω σε γραφειοκρατικά 
εμπόδια» (Συν. Δ2, Γ.1.1). 

 
     Ως προς την εφικτότητα της παιδαγωγικής Φρενέ, η δεύτερη διευθύντρια όπως 
βλέπουμε από τον πίνακα 3, επισημαίνει πως όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου 
εφαρμόζουν στοιχεία της παιδαγωγικής Φρενέ. Φάνηκε καταγγελτικό το ύφος όσον 
αφορά την εφαρμογή και μόνο της παιδαγωγικής Φρενέ, αφού τονίζει πως πρέπει να 
συνδυάζονται στοιχεία σε μια διδασκαλία απ’ όλους τους σημαντικούς παιδαγωγούς. 
Αντίθετα, η πρώτη διευθύντρια φάνηκε να ενστερνίζεται τις μεθόδους του Φρενέ και 
να τις εφαρμόζει και η ίδια στην παιδαγωγική διαδικασία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, το οποίο και διδάσκει: 
 

«(…) Εγώ προσπαθούσα μπαίνοντας και σε άλλες τάξεις στα δικά μου 
μαθήματα, δηλαδή εγώ το δοκίμασα στα Θρησκευτικά ας πούμε. Πάλι 
δούλεψε πάρα πολύ ωραία. Έκανα μέσα σε ομάδες και κάνοντας, ας 
πούμε, συνέλευση των παιδιών, να παίρνουμε αποφάσεις και μέσα από τα 
Θρησκευτικά και την ηθική που αυτό περνάμε ουσιαστικά στα παιδιά, 
βγήκε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, βλέπαμε ότι μπορούσαμε να το 
προχωρήσουμε και σε άλλα μαθήματα (…)» (Συν. Δ1, Γ.1.2). 
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Α.1.6) α, β   &   Β.1.6   &   Γ.1.3 
Η γνώμη των εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντριών ως προς την 

αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής Φρενέ 

 
   Τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής Φρενέ για τους εκπαιδευτικούς39 είναι 
εντυπωσιακά. Όπως τονίζουν και οι πέντε εκπαιδευτικοί μέσω μιας τέτοιας 
παιδαγωγικής αντλούν ενδιαφέρον και ζωή: 
 

«Πάρα πολύ [αντλώ ενδιαφέρον και ζωή από την εφαρμογή της 
παιδαγωγικής Φρενέ]. Νομίζω ότι πέρσι που παρακολούθησα το 
σεμινάριο, παρόλο που γενικά έχω μια πορεία πολύ δραστήρια όλα τα 
χρόνια που δουλεύω, νομίζω ότι ήταν αυτό που περίμενα. Για μένα όταν 
βγήκα από το Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν σαν … τι να πω, δεν ξέρω, … ήταν 
σαν να έγινε μια μικρή ανάσταση μέσα μου. Ήταν αυτό που έψαχνα. (…) 
Νομίζω ότι μου ξαναέδωσαν πραγματικά τώρα ένα καινούργιο κίνητρο, 
μια καινούργια οπτική, μια πολύ μεγάλη διάθεση να το δω. Ήταν 
πράγματα για τα οποία προσπαθούσα πολλά χρόνια και πολλά απ’ αυτά 
τα πετύχαινα. Όμως, τώρα βρήκα τη φωνή μου μέσα από τη μέθοδο, που 
ίσως να ακούσω κάτι άλλο που να λειτουργήσει διαφορετικά του χρόνου. 
Αυτή τη στιγμή όμως είμαι πολύ μέσα σ’ αυτό και το υποστηρίζω πολύ» 
(Συν. δ1, Α.1.6α). 

 
«Εννοείται, εννοείται [αντλώ ενδιαφέρον και ζωή από τη μέθοδο Φρενέ]. 
Ούτως η άλλως νομίζω ότι η δουλειά μας είναι μία δουλειά, η οποία είναι 
γεμάτη ζωή. Είναι μία υπέροχα συνταρακτική δουλειά. Και νομίζω ότι 
ούτε το «δουλειά» μου ταιριάζει αλλά τελοσπάντων κατάλαβες τι εννοώ. 
Και το να προχωράς και να βρίσκεις μέσα σε βιβλία έμπνευση και από 
άλλους παιδαγωγούς είναι υπέροχο γιατί νιώθεις λιγότερο μόνος, υπάρχει 
πάρα πολλή μεγάλη μοναξιά στο επάγγελμα του δασκάλου, τρομερή και το 
να βρίσκεις ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε εμπνεύσουν μετά 
νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος. Και ύστερα τώρα με το δίκτυο που έχει 
φτιαχτεί, το ότι υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι στο ίδιο σχολείο, που έχουν 
γνωριστεί κτλ, αυτό σου δίνει δύναμη, κουράγιο, όρεξη, μειώνει λίγο τη 
ματαιότητα των πραγμάτων και τις δυσκολίες, σου δίνει ελπίδα ότι κάτι 
μπορεί να αλλάξει» (Συν. δ2, Α.1.6α).  

 
«(…) Ναι, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν δάσκαλο, σε έναν 
άνθρωπο, δεν ξέρω πώς να στο πω. Είναι εξαιρετική η εμπειρία να 
δουλεύεις με τα παιδιά μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι εξαιρετικό να τους 
επιτρέπεις να είναι ο εαυτός τους γιατί στην πραγματικότητα τους το έχω 
πει κιόλας: «μη νομίζετε ότι εσείς έχετε μάθει από εμένα. Εγώ έχω μάθει 
από σας». Το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα» (Συν. δ4, Α.1.6α). 
 

                                                 
39Όπως αναφέρει η Frédérique Logez «Σήμερα, το να προσφέρω στο παιδί δυνατότητες να 
εκφραστεί, να αναπτύξει την ευαισθησία του, το να του προτείνω μια κατάσταση συνεργατικής 
ζωής, να το κάνω να συνειδητοποιήσει διαδικασίες, διαδρομές για να κατακτήσει τις γνώσεις 
που θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της ζωής του, είναι πράγματα που συνεχίζουν να δίνουν 
νόημα και χαρά στη δουλειά μου.» (Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», 2017: 59). 
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   Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στα παιδιά40 ύστερα 
από την υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών της παιδαγωγικής Φρενέ είναι πραγματικά 
θεαματικά. Τα παιδιά, πλέον, έχουν αποκτήσει αυτενέργεια, αυτογνωσία, 
αυτοσυνειδησία και αναστοχαστικότητα. Έχουν, δηλαδή, αποκτήσει επίγνωση του 
εαυτού τους, των αρετών ή και των αδυναμιών τους. Επίσης, έχουν κατακτήσει το 
θάρρος της γνώμης τους και έχουν εξασκηθεί σε μια κριτική σκέψη. Όλα αυτά σε ένα 
δημοκρατικό περιβάλλον αλληλοσεβασμού, απαλλαγμένου από ανταγωνιστικές 
πρακτικές. Η τάξη, πλέον, προβάλλει ως κοινότητα συνεργασίας και 
αλληλοβοήθειας. Χαρακτηριστικά οι δάσκαλοι επισημαίνουν: 
 

«Τα παιδιά πρώτα απ’ όλα, νιώθω ότι … όλο αυτό με αυτό, ας πούμε, που 
κάνουμε φέτος τα έχει βοηθήσει να επικοινωνήσουν λίγο καλύτερα με τον 
εαυτό τους. Τα έχει βοηθήσει στο να βάλουν σε λέξεις, σε λόγο, αυτά που 
νιώθουν ή που τους συμβαίνουν που είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί το 
να βάζεις κάτι σε λόγο σημαίνει ότι δε θα εκφραστεί άμεσα με το σώμα. 
Είναι, δηλαδή, μία κουλτούρα που βασίζεται στο λόγο. Η δημοκρατία 
βασίζεται στο λόγο. Και στο διάλογο. (…) Εγώ θεωρώ ότι έχουν γίνει 
δικά τους κάποια πράγματα. Στο κομμάτι τώρα της μάθησης, ας πούμε, 
στο γνωστικό, νομίζω ότι τα έχουν βοηθήσει στο να θέτουν ερωτήματα, 
που είναι επίσης πολύ σπουδαίο γιατί εκεί βασίζεται η κριτική σκέψη, 
κατευθείαν στο ότι αμφισβητώ, θέτω ερωτήματα, αναρωτιέμαι πάνω σ’ 
αυτό που ο άλλος μου λέει, δεν είναι θέσφατα τα πράγματα, τέλος. Ακόμη 
και αν προέρχεται από έναν άνθρωπο που τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ, 
όπως είναι ο δάσκαλος. Το βάζουμε σε αμφιβολία και υπό συζήτηση. 
Πολύ, πολύ σπουδαίο και αυτό νομίζω και θα έμενα σ’ αυτά τα δύο» 
(Συν. δ2, Α.1.6β). 
 
«Νιώθω ότι κύρια έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο έπακρο την 
προσωπικότητά τους, να διεκδικήσουν τον λόγο τους, την άποψή τους, να 
διεκδικήσουν τη δημοκρατία στην καθημερινότητά τους, να μάθουν να 
αυτοδιαχειρίζονται και αυτοοργανώνονται, χωρίς να περιμένουνε κάποια 
έγκριση. Ότι είναι γενικά όλα στο χέρι τους. Εγώ παρατηρώ τα στάδια 
εξέλιξής τους προς την ελευθερία να στο πω. Βλέπω παιδιά που έχουν 
αλλάξει ριζικά μέσα απ’ αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδιά που 
αναλαμβάνοντας ρόλους στη συνέλευση, έχουν μεταμορφωθεί. Δηλαδή, 
ζούνε τη ζωή τους στο εδώ και το τώρα. Δεν είναι η ζωή τους, ας πούμε, 
το προστάδιο για το τι θα κάνουνε όταν θα μεγαλώσουνε. Τώρα βιώνουν 
τη δημοκρατία, τώρα βιώνουν την ελευθερία της έκφρασης, τώρα βιώνουν 
τη δημιουργικότητά τους, τώρα βιώνουν την υλοποίηση των επιθυμιών 
τους. Είναι η ζωή τους στο εδώ και το τώρα. Τώρα γίνονται σεβαστά και 
απόλυτα σαν ανεξάρτητα όντα. Νομίζω ότι η ελευθερία, η δημοκρατία, η 
αυτοδιαχείριση, η ελεύθερη έκφραση είναι έννοιες που τις έχουνε 

                                                 
40Σκοπός της παιδείας για τον Φρενέ είναι η δημιουργική διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης και 
της προσωπικότητας του παιδιού και όχι η χρησιμοθηρική συσσώρευση γνώσεων με σκοπό 
τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση (Κρίβας, 2007: 209). 
 
«Την ημέρα που το παιδί διανοητικά, υλικά και ηθικά, ελευθερωμένο από τα εμπόδια που του 
φέρνει το σχολείο, θα μπορέσει έτσι να ξανοίξει σαν το μπουμπούκι και ν’ ατενίσει μ’ άλλο μάτι 
τη Ζωή, την ημέρα εκείνη η Αγωγή στ’ αλήθεια θα εξυψώσει τον κόσμο» (Freinet, 1918: 58). 
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κατακτήσει, τουλάχιστον, σε πολύ σημαντικό βαθμό και που θέλω να 
πιστεύω πως θα τις διατηρήσουνε. Ο σεβασμός στον διπλανό, η 
αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια. Η ευαισθησία σ’ αυτό που συμβαίνει στον 
απέναντι και όχι, ας πούμε, εντάξει δεν με αγγίζει, δε με αφορά. Έχει πολύ 
ενδιαφέρον ότι μέσα από την τέχνη θέλουν να εκφράσουν μηνύματα. 
Δηλαδή και οι δύο ταινίες που κάνανε τα παιδιά είχαν την ανάγκη να 
εκφράσουν την επιθυμία τους για ένα άλλο σχολείο για όλα τα παιδιά. Την 
χρησιμοποίησαν την τέχνη για να δώσουνε ένα μήνυμα. Μαθαίνουν να 
διακρίνουνε ποιοι πραγματικά τα σέβονται και τα υποστηρίζουν και ποιοι 
όχι. Μαθαίνουν, δηλαδή, να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στη ζωή. Να 
σου αναφέρω για τέλος ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μαθητή μου. 
Κάποτε με είχαν ρωτήσει γιατί έγινα δασκάλα και τους λέω: «έγινα, λέω 
δασκάλα γιατί όταν ήμουν 12 χρονών ο μπαμπάς μου, μου χάρισε να 
διαβάσω το Σάμερχιλ και εγώ πήγαινα σε ένα κανονικό σχολείο και 
διάβαζα το Σάμερχιλ και του έλεγα βρε μπαμπά τι παραμύθια είναι αυτά 
που μου έδινες να διαβάσω;» Και τους λέω: «είμαι σίγουρη ότι αυτό το 
πράσινο βιβλίο με επηρέασε βαθιά στο να αποφασίσω να γίνω δασκάλα 
στα 28 μου περνώντας από διάφορα άλλα πανεπιστημιακά μονοπάτια». 
Αυτό, λοιπόν, τους το είχα πει πριν τρία χρόνια. Και μου λέει αυτός ο 
μαθητής μου, έκτη δημοτικού τώρα, πριν περίπου δύο εβδομάδες: «Κυρία, 
ξέρεις τι κατάλαβα;», του λέω «Τι βρε Π,;», μου λέει: «διάβασες εσύ ένα 
βιβλίο στα 12, άλλαξε τη ζωή σου και ήρθες και άλλαξες τη ζωή μας;» 
Και τον κοιτάω και του λέω: «Π. καταλαβαίνεις αυτό που λες;», αλλά 
έβλεπα στα μάτια του ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να είχαν αλλάξει τα 
κύτταρά του κατεύθυνση, ας πούμε. Και μου λέει: «ναι, διάβασες εσύ ένα 
βιβλίο κυρία και εμείς τώρα είμαστε ευτυχισμένα παιδιά». Και αυτό για 
μένα νομίζω πως δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Η σύνδεση που έκανε ήταν 
εκπληκτική για ένα παιδί έκτης δημοτικού. Ήταν και συγκινητική. 
Μάλιστα, θα τους το χαρίσω τώρα αυτό το βιβλίο στα δύο εκτάκια μου, 
που φεύγουνε, θα τους κάνω δώρο το Σάμερχιλ. Το ξέρουνε, βέβαια, 
έχουμε δει την ταινία. Οι ταινίες που βλέπουμε επίσης φροντίζω να έχουν 
ένα μήνυμα κοινωνικό, ξέχασα να σου πω, δηλαδή, φροντίζω να έχουν 
όλα σύνδεση με τη ζωή, την πραγματικότητα και το τι στάση θα πάρουμε 
απέναντι στη ζωή» (Συν. δ4, Α.1.6β). 
 
«Νομίζω ότι αυτό που λένε και τα ίδια και μετά από καιρό ή η τάξη που 
έχω, ή οι τάξεις που είχα σ’ αυτόν τον πειραματισμό μιας δεκαετίας 
περίπου, είναι ότι έχουν μια ιδέα που τα συνοδεύει και αυτή η ιδέα είναι 
σίγουρα κάτι που συσχετίστηκε με τις συγκρούσεις που έχουν με την 
υπόλοιπη εκπαίδευση που παίρνουν μετά την πρωτοβάθμια, τα 
ερωτηματικά που βάζουνε αλλά και η γλυκιά αναπόληση μιας παιδικής 
ηλικίας που έβγαλε μια παιδική εφημερίδα ή έκανε ραδιόφωνο ή έστησε 
μια γκαλερί ή έκανε θέατρο ή κάτι το οποίο είναι μια χειρονομία, 
πολιτισμική, κοινωνική, μετασχηματιστική, σίγουρα μια ιδέα 
αποσχολειοποίησης, μια ιδέα συνομιλίας, ενός διαρκούς διαλόγου που 
έχεις με τα παιδιά πια (…) Όταν όμως περάσεις τον πρώτο κάβο που είναι 
η δημιουργία σχέσης μετά είναι το να τα υποστηρίξεις με οποιοδήποτε 
τρόπο. Και ένα παιδί καταλαβαίνει ότι το υποστηρίζεις με οποιοδήποτε 
τρόπο, από τον τρόπο που θα το συναντήσεις στο δρόμο, από τον τρόπο 
συνεργασίας μαζί του, από τον τρόπο που θα σε ρωτήσει, από τον τρόπο 
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που θα μαθαίνεις τα νέα του, από τον τρόπο που μεσολαβούν τόσα δίκτυα 
για να το βρεις μπροστά σου. Δηλαδή, ένα προσφυγάκι ας πούμε τώρα 
είναι στο δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού και κάνει διερμηνεία, ένα 
άλλο μπαίνει στη Γαλλική φιλολογία, ένα άλλο είναι στην ομάδα του 
Συμβούλου του Συνηγόρου του παιδιού, ένα άλλο βγάζει εφημερίδα σε ένα 
άλλο σχολείο. Άρα η ιδέα είναι ότι εσύ ζεις μέσα απ΄ αυτήν την 
πανσπερμία. Ιδέες που πρωτοτέθηκαν εδώ, που δουλεύτηκαν εδώ να 
ενηλικιώνονται σ’ αυτό το μεγάλο δρόμο. Δηλαδή, κάνεις μια αφίσα, τους 
μένει αυτό, τα πας σε ένα διαγωνισμό ποίησης τους μένει μια ιδέα για το 
ολοκαύτωμα, μια ιδέα βραβείου, μια ιδέα που θα πας μαζί τους στη 
βιβλιοθήκη Καλαβρύτων, ότι βραβεύτηκαν για ένα ποίημα. Θα τους μείνει 
ένα πάρκο Ναυαρίνου, θα τους μείνει μια φωτογραφία, θα έρθουνε στο 
σχολείο θα βρούνε ένα βιβλίο δικό τους. Μένει πάντα μια ιδέα πολιτικής 
αλλαγής του κόσμου. Μου άρεσε μια μέρα που ένας μαθητής μου, που του 
είπα βάλε μια πρόταση εσύ σε όλα τα τετράδια των παιδιών για να τη 
γράψουν, κάνε λίγο το δάσκαλο, γιατί αυτό η ιδέα του δασκάλου μ’ αρέσει 
πολύ να το κάνουν και τα ίδια και έβαλε σαν πρόταση: «Θέλω να αλλάξω 
τον κόσμο». Ήταν κάτι που το είχε κατακτήσει από τη σχέση μας, ας 
πούμε (…)»  (Συν. δ5, Α.1.6β). 

 
    Τα ίδια θετικά αποτελέσματα διαπιστώνουν και οι γονείς στα παιδιά τους, όπως 
φαίνεται και από τον πίνακα 2 και όπως σχολιάζουν παρακάτω: 
 

«Πιστεύω πως επειδή είναι τα δύο πρώτα σημαντικά χρόνια της σχολικής 
ζωής, έχει ωριμάσει, έχει μάθει να εκφράζεται γιατί είναι ένα παιδί που 
είναι πολύ μαζεμένη και χρειάζεται πολύ χρόνο για να νιώσει καλά με το 
περιβάλλον και να εξωτερικεύεται. Νομίζω ότι το έχει κατακτήσει. 
Έχουμε δουλέψει πολύ με τη δασκάλα το κομμάτι αυτό, δηλαδή και από 
τις συναντήσεις μας αυτό που ήθελε πάντα και το ξέρω ότι το κάνει από 
κουβέντες που έχουμε με τη μικρή να της τονώσει πολύ την 
αυτοπεποίθηση. Και αυτό το κάνει και λεκτικά αλλά και με πολλές 
πρωτοβουλίες που της δίνει. Οπότε αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζω. (…) 
Δεν έχω δηλαδή να πω κάτι αρνητικό από τη μέχρι τώρα πορεία της. Αυτό 
που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία επειδή θεωρώ ότι το κομμάτι το 
αμιγώς εκπαιδευτικό είναι να μάθει να γράφει και να εκφράζεται, το 
έχουμε κατακτήσει σαν τάξη στο μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό που για μένα 
έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το να μάθει να στέκεται γιατί είναι παιδιά 
που βγήκαν από τα νήπια, το λέω γιατί στην πρώτη είχαμε την ίδια 
δασκάλα γι’ αυτό, και ήρθαν σε ένα περιβάλλον που δε γνωρίζονταν 
μεταξύ τους και έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους 
και ότι μπορούν να σταθούν. Εγώ αυτό κρατώ ότι είναι πολύ πιο δυνατά 
στο τελείωμα αυτών των δύο χρόνων. Θεωρώ ότι η δασκάλα έχει ένα 
μεγάλο μερίδιο σ’ αυτό. (…) Η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή. 
Μιλούσαμε στο ίδιο μήκος κύματος» (Συν. γ3, Β.1.6). 

 
«Μόνο οφέλη, καθόλου μειονεκτήματα. Ειδικά ο γιος μου επειδή γενικώς 
ήταν ένα παιδί που ήταν λίγο ανώριμος και νομίζω ότι πρώτη δημοτικού 
ήταν νηπιαγωγείο και μέχρι να καταλάβει είχε περάσει καιρός. Και μετά 
που μπήκε και αυτή η μέθοδος είχε αρχίσει και είχε γίνει το παιδί πιο 
ήρεμος. Ήξερε ότι θα πάει το πρωί, θα κάτσουν να συζητήσουνε, θα 
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διαβάσουνε. Είχε αρχίσει να ηρεμεί. Και η κόρη μου πολύ πιο χαρούμενη 
έγινε. Νομίζω ότι τους έχει κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Και μου είπε και 
η δασκάλα ότι είχε πάει σε ένα σχολείο στη Γαλλία όπου έκαναν μόνο τη 
μέθοδο του Φρενέ και ήταν πολύ ήρεμα τα παιδιά. Γιατί ξέρεις όταν είναι 
μόνο μάθημα και δεν έχει μια ανάπαυλα η τάξη, λίγο συζήτηση, κάνει 
πολύ καλό. Δεν είναι ξερά μόνο μαθήματα. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Και 
εκδρομές πρέπει. Όλα αυτά πρέπει» (Συν. γ4, Β.1.6). 

 
«(…) Σαν μειονέκτημα θα μπορούσα να πω ότι θα ήθελα να 
συνεργαζόντουσαν και οι υπόλοιποι – ες δάσκαλοι – ες εδώ, αυτό είναι το 
μειονέκτημα ώστε να είναι μια κοινή γραμμή. Αλλά δυστυχώς πρέπει να 
παλέψει μόνη της η δασκάλα μας γι’ αυτό. Θα ήθελα και η άλλη τάξη του 
άλλου μου γιου να είναι έτσι» (Συν. γ5, Β.1.6). 

 
   Μία μαμά, βέβαια, εμφανίζεται διστακτική για το μέλλον των παιδιών της στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο (θα σχολιαστεί και αργότερα εκτενώς), αλλά ύστερα από σχετική 
συζήτηση με τη δασκάλα έμεινε καθησυχασμένη: 
 

«Μόνο ωραία πράγματα βλέπω να γίνονται. Το μόνο μειονέκτημα που 
σας είπα καμιά φορά με απασχολεί το θέμα τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν 
πολυδιαβάζουνε, μου φαίνεται, δηλαδή, δεν έχουν πολλές εργασίες στο 
σπίτι. Αλλά το έχουμε κουβεντιάσει όπως σας είπα με τη δασκάλα και μου 
λέει να μη φοβάμαι πως είναι έτοιμος ο γιος μου να πάει. Τι να σας πω 
δεν ξέρω. Αυτό να σου πω την αλήθεια με ανησυχεί λίγο. Αλλά πιστεύω 
πως θα πάνε όλα καλά. Να κλείσω τη συνέντευξη με μια μαντινάδα τώρα: 
«ένα βιβλίο ο μαθητής μπορεί να το πετάξει, μα δεν ξεχνάει το δάσκαλο 
που θα του το διδάξει» (Συν. γ6, Β.1.6). 

 
   Ως προς τις διευθύντριες, η πρώτη τονίζει πως η παιδαγωγική Φρενέ επέδρασε πολύ 
θετικά τόσο στα παιδιά της τάξης, όσο και σε όλο τον μικρόκοσμο του σχολείου. 
Προσθέτει ακόμη: 
 

«(…) Βλέπαμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονταν γιατί όμως ήταν και μια 
τάξη η οποία είχε ομάδες, δούλευε η δασκάλα με ομάδες, όχι 
επιφανειακά, φτιάχνω ομάδες απλά για να βλέπω ομάδες, μπαίνοντας 
στην ουσία του ομαδοποιώ την τάξη. Κάνοντας μικρές ομάδες και όλη η 
τάξη μια μεγάλη ομάδα. Τα παιδιά είχαν συνειδητοποιήσει ότι είναι μέλη 
ομάδας και ότι λειτουργούν μ’ αυτή τη λογική οπότε η παιδαγωγική Φρενέ 
ήταν αυτό που ταίριαζε και στο συγκεκριμένο τμήμα. (…) Έτσι, λοιπόν, 
είδαμε ότι ταιριάζει και στη νοοτροπία του Έλληνα εκπαιδευτικού αλλά 
και του μαθητή η παιδαγωγική Φρενέ. Και όσο προχωρούσαμε και 
βλέπαμε ότι έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και εμείς μπαίναμε και σε 
μεγαλύτερα έτσι κανάλια να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε και να 
προσπαθούμε να εφαρμόζουμε» (Συν. Δ1, Γ.1.3). 
 
«Εγώ δεν έχω δει κάποιο μειονέκτημα. Ίσως είναι πολύ πιο κουραστικό 
σε ένα δάσκαλο να αλλάξει τον τρόπο του «σκέπτεσαι και λειτουργεί». 
Στα παιδιά δεν έχω δει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο 
όμως να ακολουθήσεις πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα πρέπει 
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να μπαίνεις μέσα στις διάφορες θεματικές σύμφωνα και με τις 
προτιμήσεις των μαθητών» (Συν. Δ1, Γ.1.3). 
 

   Η δεύτερη διευθύντρια, ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σε οποιοδήποτε είδους 
αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό: 
 

«Είπα και πιο πριν κάτι, ότι δεν μπορώ να εκφέρω άποψη διότι δεν ξέρω, 
δεν είμαι αρμόδια να παρακολουθήσω τι ακριβώς και πως εφαρμόζεται. 
Αν ήμουν παρατηρητής από την αρχή ως το τέλος, τότε θα μπορούσα να 
εκφέρω γνώμη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ σ’ αυτό το θέμα» (Συν. Δ2, 
Γ.1.3). 
 

Α.2.1   &   Α.2.2   &   Α.2.3   &   Β.2.1   &   Β.2.2   &   Β.2.3   &   Β.2.4   &  Β.2.5 
Σύνδεση κοινότητας – σχολείου (Παραγωγή κοινωνικά ωφέλιμης εργασίας, Σχέσεις 

με γονείς – δασκάλους, Επαγγέλματα, Συμμετοχή οικογένειας σε δράσεις του 
σχολείου, Ένταξη του μορφωτικού – πολιτισμικού κεφαλαίου της οικογένειας στο 

σχολείο) 
Γ.2.1   &    Γ.2.2   &   Γ.2.3  

Υποστηρικτικός ή μη ρόλος της σχολικής κοινότητας (Διοίκηση σχολείου, Σύλλογος 
διδασκόντων, Γονείς)  

Β.1.4 
Η γνώμη των γονέων ως προς το εύρος αποδοχής της παιδαγωγικής Φρενέ  

 
    Ο Φρενέ τόνιζε διαρκώς και επίμονα πως το σχολείο δεν πρέπει να είναι ένα 
απομονωμένο και στείρο εργαστήριο, ξεκομμένο από τη ζωή της γύρω κοινότητας.41 
Αντίθετα, το σχολείο είναι η κοινότητα. Είναι ο τόπος, το σημείο αναφοράς, όπου 
μαθητές, γονείς, δάσκαλοι και οι άνθρωποι της λοιπής κοινότητας συνενώνονται, 
συζητούν, ανταλλάσουν ιδέες, σκέψεις, υλοποιούν κοινές εργασίες και χτίζουν μια 
ανθρώπινη, δημοκρατική και αλληλέγγυα κοινωνία.  
 
    Στις ερωτήσεις μας, προς τους δασκάλους και προς τους γονείς, σχετικά με τη 
σύνδεση σχολείου και κοινότητας, εστιάσαμε στο γεγονός για το αν παράγεται 
κοινωνικά ωφέλιμη εργασία, στο πλαίσιο του σχολείου από τους ίδιους τους μαθητές, 
στις σχέσεις με τους δασκάλους και με τους γονείς και στην είσοδο ή μη εκπροσώπων 
επαγγελμάτων στη ζωή του σχολείου, ή και αντίστροφα αν τα ίδια τα παιδιά 

                                                 
41Για τον Φρενέ το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό προς τις κοινωνικές εξελίξεις, την πρόοδο 
της κοινωνίας και προς τη δράση του λαϊκού κινήματος (Κρίβας, 2007: 211). 
 
Η Λάχλου (2016: 5) επισημαίνει πως το σχολείο στην παιδαγωγική Φρενέ παραμένει πάντα 
ανοιχτό προς την κοινότητα, καθώς μέσα από τις συν – εργασίες των παιδιών παράγεται 
πολύτιμη γνώση και σπουδαίος πολιτισμός στη γειτονιά και την υπόλοιπη ομήγυρη της 
κοινωνίας. 
 
«Και θελήσαμε ακριβώς να δείξουμε, ότι με λίγα χρηματικά μέσα, με λιγότερα απ’ όσα διαθέτει 
και το πιο φτωχό σχολικό ταμείο, μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση της εργασίας μας. 
Έτσι αποκτούμε ολοένα και πιο μεγάλη συνείδηση της υλικής μιζέριας που δέρνει το λαϊκό 
σχολείο κι’ ελπίζουμε πως δε θ’ αργήσει η μέρα που δάσκαλοι και γονείς θ’ απαιτήσουν για τα 
σχολειά του λαού πιο ανθρώπινη ζωή, που να είναι αντάξια του ευγενικού προορισμού των 
εργαζομένων τάξεων» (Freinet, 1918: 110 – 111). 
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πηγαίνουν σε εκπροσώπους επαγγελμάτων για να δούνε από κοντά την τέχνη – 
εργασία που παράγουν. Στις ερωτήσεις των γονέων προσθέσαμε άλλες δύο σχετικά 
με τη συμμετοχή της οικογένειας σε δράσεις του σχολείου και για την ένταξη του 
μορφωτικού – πολιτισμικού κεφαλαίου της οικογένειας στο σχολείο.  
 
    Όσον αφορά, την παραγωγή κοινωνικά ωφέλιμης εργασίας,42 εννοούμε το γεγονός 
του αν παράγονται από τα ίδια τα παιδιά, σε συνεργασία με το λοιπό σχολικό πλαίσιο, 
τρόφιμα, ή άλλου είδους πράγματα, τα οποία και μοιράζονται σε φτωχές οικογένειες.  
Αυτό αποτελούσε σημαντική πτυχή για τον Φρενέ, αλλά και για τη σοσιαλιστική 
πολυτεχνική εκπαίδευση. Απ’ ότι διαπιστώσαμε και όπως φαίνεται και από τον 
πίνακα 1, δε λαμβάνει χώρα η παραγωγή, παρά μόνο η διανομή τροφίμων ή ποικίλων 
πραγμάτων: 
 

«Όχι, όχι δεν έχουμε κάνει τέτοιο πράγμα [να παράγουμε και να 
διανείμουμε τρόφιμα σε φτωχές οικογένειες]. Μόνο δύο πράγματα έχουμε 
κάνει. Έχουμε φτιάξει σαπούνι και το έχουμε μοιράσει και έχουμε φτιάξει 
και μαρμελάδες, με τις οποίες έχουμε ταΐσει όλο το σχολείο. Είχαμε φέρει 
και ψωμί και μοιράζαμε ψωμί και μαρμελάδα και έγινε χαμός. Και με 
εντυπωσίασε που όλο το σχολείο ήθελα να φάει το ψωμί και τη 
μαρμελάδα. Τη φτιάξαμε στην αυλή τη μαρμελάδα και κάναμε και 
μαθηματικά με τη μαρμελάδα μας γιατί ζυγίσαμε τη ζάχαρη, ζυγίσαμε τις 
αναλογίες, συζητήσαμε τις οδηγίες βρασμού και όλα τα σχετικά και τελικά 
είχαν έρθει και οι μαμάδες γιατί οι μαμάδες κόψανε το ψωμί, εμείς 
παίρναμε τη φέτα και την αλείφαμε και την δίναμε» (Συν. δ3, Α.2.1). 

 
     Ένας δάσκαλος, ακόμη τονίζει την παρεμπόδιση τέτοιων δράσεων από τη 
διοίκηση του σχολείου: 
 

«Είμαστε προσανατολισμένοι σε τέτοιες δράσεις κοινωνικής οικονομίας, 
αλλά το σχολείο δέχεται περισσότερο τέτοιες δράσεις, παρά το ίδιο κάνει 
τέτοιες. Οι απόπειρες που κάνουμε στο παρελθόν, ακόμη και να 
μαγειρέψουμε, θεωρούνται απαγορευμένες. Αυτοδιαχείριση στο σχολείο 
δε μας επιτρέψανε ποτέ να έχουμε στο κυλικείο, που σημαίνει ό,τι 
περισσέψει να δίνεται. Δηλαδή, χάνουμε πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Αυτά 
που κάνουμε δε βρίσκουν μια ανταποδοτικότητα, να βγάζουμε εφημερίδες 
και να τις ανταλλάσουμε με βιβλία, δεν υπήρξαν αυτά, με αποτέλεσμα 
αυτό που κάνουμε είναι σε σχέση με τον σταθμό μας που είναι εδώ δίπλα 

                                                 
42Η παιδαγωγική του Φρενέ, επηρεασμένη από τη σοσιαλιστική εκπαίδευση του 19ου αιώνα, 
περιλαμβάνει μια πραγματική παραγωγική εργασία απαλλαγμένη από κάθε σχέση 
εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης, η οποία και θα εκπορεύεται από το ενεργητικό ενδιαφέρον 
των παιδιών. Η λαϊκή παιδαγωγική του Φρενέ αγκαλιάζει τις προσδοκίες για μια πολυτεχνική 
ή πολυβιοτεχνική εκπαίδευση (Peyronie, 2017: 7). 
 
Τα παιδιά, μέσα από μια τέτοια παιδαγωγική, όπως του Φρενέ, αναπτύσσουν με τέτοιον 
τρόπο την προσωπικότητά τους, ώστε να είναι χρήσιμα σε μια ορθολογική κοινότητα, 
γινόμενα στην ενήλικη ζωή αξιοπρεπείς και αλληλέγγυοι άνθρωποι, εργαζόμενοι πέρα από 
ιδιοτελή ψέματα, για το χτίσιμο μιας αλληλέγγυας, ανθρώπινης κοινωνίας χωρίς ανισότητες 
(Φωτεινός, 2012: 72). 
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τον Σκόρο, τα παιδιά μας να πηγαίνουν ρούχα και βιβλία και να έχουμε 
έτσι μια ιδέα σταθμού, που αναπαριστά όλη την ιδέα της κοινωνικής 
οικονομίας και της ανταλλαγής, μέσα από ένα χώρο που έχουμε εδώ στα 
Εξάρχεια. Και πάντα έχουμε πολύ καλές σχέσεις μ’ αυτόν τον χώρο. 
Δηλαδή, να παίρνουμε βιβλία για τα παιδιά ή να φεύγουν βιβλία από τα 
παιδιά και να πηγαίνουν εκεί» (Συν. δ5, Α.2.1). 

 
   Οι γονείς στην ίδια ερώτηση απαντούν: 
 

«Όχι, αυτό όχι. Αλλά αν ζητηθεί να βοηθήσουμε κάποια οικογένεια, θα το 
κάνουμε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Μόνο κάτι ρούχα, κάτι παιχνίδια 
που στείλαμε στους πρόσφυγες, η δασκάλα μας πήγαινε κάποια πράγματα. 
Ό,τι μπορούσαμε, βοηθήσαμε» (Συν. γ6, Β.2.1). 
 

    Περνώντας στην επόμενη θεματική κατηγορία των σχέσεων ανάμεσα σε 
δασκάλους και γονείς και το αντίστροφο θα λέγαμε πως αμφότερα από τους 
περισσότερους υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία. Ο Φρενέ τόνιζε τη 
σημασία μιας αληθινής σχέσης με τους γονείς, μιας και επεσήμανε το σημαντικό 
ρόλο τους στη ζωή της κοινότητας του σχολείου.43 Μια δασκάλα αναφέρει: 
 

«(…)Στις ομαδικές συναντήσεις του τριμήνου, πάντοτε ξεκινώ με ομαδική 
συνάντηση. Δηλαδή, για μένα δεν έχει νόημα να έρθει ο γονιός και να 
μιλήσω για τον καθένα μόνο πως προχωράει το παιδί του – της ατομικά, 
σε ατομικό επίπεδο. Ξεκινάμε πάντα κουβεντιάζοντας ως τάξη γιατί 
είμαστε μια ομάδα, είμαστε ένα σύνολο και υπάρχουν πράγματα τα οποία 
μας αφορούν όλους. Μετά σε ένα δεύτερο επίπεδο ο γονιός μπορεί να 
ενημερωθεί για την ατομική πρόοδο του παιδιού του ή να συζητήσουμε 
κάποια άλλα ζητήματα. Όμως το κομμάτι το συλλογικό, της τάξης για 
μένα είναι πολύ σημαντικό και αφιερώνω πολύ χρόνο σ’ αυτό και μάλιστα 
κάθε φορά προσπαθώ να βάζω όλο και περισσότερα θέματα στην ομαδική 
συνάντηση. Δηλαδή παλιά τα έλεγα στον κάθε γονιό χωριστά, σιγά – σιγά 
προσπαθώ και τα βάζω πλέον στην ομάδα των γονέων» (Συν.δ2, Α.2.2). 
 

    Ένας δάσκαλος, όμως, αναδεικνύει μια άλλη σκοτεινή πλευρά των γονέων, η οποία 
είναι ο φανατισμός τους στο πλέον νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής, η 
επικινδυνότητα τους στα εμπόδια που προβάλλουν ώστε να επιτραπεί η είσοδος 
προσφυγόπουλων στο σχολείο αλλά και οι απειλές τους ως προς την καταδίωξη των 
δράσεων των δασκάλων: 
 

                                                 
43Ο δρόμος μεταξύ σχολικής ζωής και οικογενειών είναι ένας κοινός δρόμος συνεργασίας και 
ουσιαστικής επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό, τόσο από τους γονείς, όσο 
και από τους εκπαιδευτικούς, πως οι στόχοι είναι κοινοί και πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
συλλογικό γεφύρωμα για να επιτευχθεί κάθε σχολική διαδικασία ή δράση. Η συνεργασία των 
γονέων στα σχολικά πλαίσια μπορεί να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στη διοργάνωση 
δράσεων, όπως ένα κινηματογραφικό εργαστήρι, εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού, 
καλλιέργεια ενός κήπου, οργάνωση μιας εκδήλωσης, μιας ημερίδας κ.ά., αλλά και 
αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων (Μπαδικιάν, 2017: 49). 
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«Μέχρι το 2010 οι γονείς αποτελούσανε, λόγω και του 1566, ένα στοιχείο 
δημοκρατικό, της διαδικασίας στο σχολείο κλπ. Αλλά σίγουρα μετά τον 
Γρηγορόπουλο ή πολύ περισσότερο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 
οι γονείς ταυτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, είτε με τα κινήματα αυτά που 
είχαμε της κατ’ οίκον διδασκαλίας και άρση εντελώς της εμπιστοσύνης 
στο σχολείο, που συνηγόρησε λίγο και το «μπούλινγκ», η 
αντικοινωνικότητα του σχολείου και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο επίπεδο 
μια κριτική στο δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου. Υπήρχαν και γονείς 
ξεκάθαρα με την αυθεντικότητα, πορεύονταν με την Χρυσή Αυγή ή κάνανε 
αναφορές πάνω σ’ αυτήν. Ή ακόμη και αν δεν είχαν ο τρόπος που 
μεθοδευόταν η παρέμβαση στο έργο του εκπαιδευτικού, φαίνονται οι 
απόψεις αυτές και στο σινεμά και στον κινηματογράφο που είχαμε μετά 
την ταινία, που αποτυπώνονται πολύ εμφατικά. Έχουμε ένα θέμα, πολύ 
μεγάλο θέμα γύρω από την γονεϊκότητα συν ότι είμαστε αντιμέτωποι με 
τις νέες μορφές γονεϊκότητας, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με παιδιά 
που είναι προς εύρεση ο ένας από τους δύο γονείς. Ή παιδιά που 
ταλαιπωρούνται από την πλευρά των γονέων και σίγουρα αντιπαλότητες 
καινούργιες εκπαιδευτικών και γονιών. Φαίνεται να είναι πάλι μια 
περίοδος της οικονομικής κρίσης, όπου έχουμε πάλι με έναν τρόπο πολύ 
διακριτικό, είτε γονείς που δουλεύουν και στοιχίζονται γύρω από το 
δημοκρατικό σχολείο με παζάρια, με οικονομία, διασχολικές συνεργασίες, 
πράγματα, ότι μπορείς να φανταστείς και από την άλλη, όμως, γονείς που 
δε θέλουν την ενσωμάτωση των προσφυγόπουλων μέσα στην εκπαιδευτική 
τάξη, μέχρι να αμφισβητούν ξεκάθαρα το διαπολιτισμικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης κλπ. Είμαστε μεταξύ άκρων και όποιες απόπειρες έγιναν με 
τις σχολές γονέων, ναυάγησαν και σήμερα δεν αντιπροτείνεται κάποια 
άλλη ιδέα. Η παρουσία της κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία είναι 
ανύπαρκτη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την καταπάτηση των δικαιωμάτων 
των παιδιών και ένα πρόβλημα από την άλλη, ότι η αντιπαράθεση που 
μπορεί να έχεις με τους γονείς, μπορεί να σε περάσει από μια Ε.Δ.Ε. ανά 
πάσα στιγμή και άρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν από την αρχή ένας 
δύσκολος και χαμένος ίσως ρόλος σ’ αυτήν την ιδέα σύγκρουσης, 
πόλωσης σε σχέση με τους γονείς. Σίγουρα, όμως, ότι η παρουσία του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων επαυξάνει τον ρόλο τους μέσα στη 
σχολική κοινότητα, δίνει δράσεις, καθιστά τα σχολεία ανοιχτά, 
πολιτιστικά, πολύκεντρα. Όπου έχουμε δράσεις ανοιχτών σχολείων και 
συλλόγων γονέων που παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, εκεί τα πράγματα 
μοιάζουν να είναι πολύ ενθαρρυντικά, όμως, ως προς τη δημοσιότητα που 
έχουν εκλάβει όλες αυτές οι πρωτοβουλίες διχάζονται μεταξύ τους και 
φαίνεται να υπάρχει μια σύγκρουση» (Συν.δ5, Α.2.2). 

 
   Οι γονείς, ωστόσο, από τους οποίους και πήραμε συνέντευξη, σε ερώτηση μας 
σχετικά με το αν θα στήριζαν την δασκάλα της τάξης σε περίπτωση εκδίωξης της για 
όλα αυτά τα πρωτοποριακά πράγματα που εφαρμόζει, απάντησαν χωρίς ενδοιασμούς 
ότι θα την στήριζαν και με το παραπάνω: 

«Όχι δε θα μου προκαλούσαν φοβίες. Αυτές οι μέθοδοι είναι συνδιαλόγου, 
δημοκρατίας. Όχι, βέβαια, δε θα με φόβιζαν. Δεν με πειράζει που 
διαφοροποιούν την ύλη ή ότι μπορεί να μένουν πίσω. (…) Πιστεύω πως 
όλα αυτά τα εναλλακτικά που γίνονται εκτός ύλης πρέπει να γίνονται. Δεν 
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πρέπει το σχολείο να είναι μόνο αυτό – αυτό και φεύγουμε. Πρέπει να έχει 
ερεθίσματα (…)»   (Συν. γ4, Β.1.4).  

«Φυσικά και θα την στήριζα. Της έχουμε εμπιστοσύνη. Στην αρχή είχαμε 
κάποιες επιφυλάξεις, αλλά τα συζητήσαμε και τώρα όλα εντάξει. Αγαπάει 
τα παιδιά καλύτερα από μας και αυτά το ξέρουνε και μου το λένε: «Το 
ξέρεις ότι η κυρία μας αγαπάει πιο πολύ από σένα;» Ναι μου το έχουν πει 
και το λέω, δεν ντρέπομαι. Τα αγαπάει. Τα έχει κάνει πιο καλούς 
ανθρώπους πιστεύω. Δηλαδή, να ενδιαφέρονται για τον άλλον, να μη 
ζηλεύουνε κλπ (…)»  (Συν. γ6, Β.1.4).  
 

    Άλλωστε, και οι ίδιοι οι γονείς στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν να κάνουν 
μάθημα σύμφωνα με την παιδαγωγική Φρενέ όταν πήγαιναν και οι ίδιοι σχολείο μας 
αναφέρουν: 
 

«Ναι, σίγουρα. Εντάξει εγώ μεγάλωσα με πολύ παραδοσιακό μοντέλο 
μάθησης, οπότε θα ήθελα. Βέβαια, ήμουν από τα τυχερά παιδιά γιατί 
είχαμε και μαθητικό συνεταιρισμό, είχαμε δημοκρατικές διαδικασίες 
δεκαετία του ’80, αλλά έζησα και πολύ πιο αυστηρά μοντέλα, οπότε θα 
ήθελα να έχω κάτι εναλλακτικό – διαφορετικό» (Συν. γ3, Β.1.4). 
 
«Φυσικά, φυσικά θα ήθελα να πηγαίνω χαρούμενη. Εγώ έκλαιγα και δεν 
ήθελα να πηγαίνω. Με πήγαινε η μαμά μου και καθόταν στο θρανίο για 
να καθίσω. Γιατί έτρωγα ξύλο. Και να σας πω και το άλλο. Πρώτη, 
Δευτέρα, Τρίτη είχα την ίδια δασκάλα. Δεν έμαθα το όνομά μου. Έπαιρνα 
Γ, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού. Τετάρτη πήρα Β, Πέμπτη Β και στην 
Έκτη Α. Γιατί είχα καλούς δασκάλους. Πολύ καλοί. Την άλλη δασκάλα δε 
θέλω να την δω. Κατέβηκε στις εκλογές μα δεν την ψήφισα γιατί είχα 
παράπονο» (Συν. γ6, Β.1.4). 
 

     Για τις γενικότερες σχέσεις τους με τους δασκάλους, οι γονείς τονίζουν: 
 

«Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και πιστεύω ότι όποτε χρειαστώ τη 
δασκάλα κάτι πλην των καθιερωμένων συναντήσεων, ξέρω ότι θα είναι 
διαθέσιμη να βρούμε κάποιο χρόνο να συναντηθούμε» (Συν. γ1, Β.2.2). 

 
«Ναι, ναι. Βλέπουμε και ταινίες. Θέλει να κάνουμε και εκδρομές. Πίνουμε 
και ρακές, τα κρασάκια μας. Κάνουμε πολλά πράγματα. Έρχεται στο 
χωριό μας. Γι’ αυτό θα κατέβετε και εσείς να πιούμε τις τσικουδιές, παρέα 
όλοι μαζί. Άψογη επικοινωνία έχουμε. Και σε άλλους γονείς το λέω και 
δεν το πιστεύουνε» (Συν. γ6, Β.2.2). 
 

    Όσον αφορά τώρα τις διευθύντριες, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, η 
συγκεκριμένη διευθύντρια μας επισημαίνει πως δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους 
γονείς στην εφαρμογή μιας τέτοιας παιδαγωγικής, αλλά επισημαίνει πως οι γονείς 
έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους και άρα όχι τέτοιες μεθόδους και τεχνικές. 
Αντιθέτως, η άλλη διευθύντρια αναφέρει: 
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«Ναι, ναι [οι γονείς το δέχτηκαν με χαρά.]. Όχι, όχι δεν υπάρχουν 
καθόλου παράπονα. Συμμετέχουν με χαρά και μας σπρώχνουν οι γονείς 
να κάνουμε και κάτι παραπάνω» (Συν. Δ1, Γ.2.3). 
 

    Σχετικά με τα επαγγέλματα, ο Φρενέ έδινε μεγάλη σημασία στην είσοδο 
επαγγελματιών στο σχολείο, προκειμένου να μιλήσουν για το επάγγελμά τους στα 
παιδιά αλλά και να τους βοηθήσουν σε διάφορες εργασίες στο σχολείο. Ακόμη, 
τόνιζε τη σημασία των εξόδων των ίδιων των παιδιών στα εργαστήρια ή τους λοιπούς 
χώρους δουλειάς, προκειμένου διά ζώσης να κατανοήσουν τις διάφορες τέχνες – 
εργασίες, τον τρόπο δουλειάς, τα διάφορα υλικά που επεξεργάζονται, τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το κάθε επάγγελμα, αλλά και άλλου είδους εργασιακά ζητήματα.44 
Στην παρατήρησή μας είδαμε τον αρχιτέκτονα του Γυμνασίου να έρχεται να μιλάει 
στα παιδιά για την αρχιτεκτονική του Γυμνασίου, όπου και θα πάνε, αλλά και 
εκπροσώπους του Χαμόγελου του Παιδιού να έρχονται στην τάξη για να διεξάγουν 
μια βιωματική συζήτηση. Επίσης, είδαμε τα ίδια τα παιδιά να βγαίνουν έξω στο 
χώρου του Πολυτεχνείου και να βλέπουν από κοντά τη δουλειά των φοιτητών 
αρχιτεκτόνων αλλά και τη δουλειά της βιβλιοθηκονόμου στη βιβλιοθήκη της 
αρχιτεκτονικής σχολής (βλ. παράρτημα). Οι εκπαιδευτικοί σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα 
επισημαίνουν: 
 

«Έχουμε βγει εμείς έξω [να δούμε εκπροσώπους επαγγελμάτων]. Δηλαδή 
σε περιπάτους μας έχουμε πάει στη λαϊκή κυρίως έχουμε ρωτήσει τι 
πουλάτε, αν είστε γεωργός, αν είστε ο ίδιος παραγωγός κλπ. Και επίσης 
έχουμε πάει στον κλειδαρά γιατί είναι γονιός παιδιού γιατί έχουμε το 
προσόν εδώ ότι είναι πολλοί γονείς μαγαζάτορες (…). Αλλά με 
συνεννόηση έχουμε πάει στον κλειδαρά, έχουμε πάει σε μια κυρία που έχει 
χρυσοχοείο, θα ήθελα να πάμε και δεν έχουμε πάει σε έναν αρτοποιό, 
γιατί δεν έχουμε γονιό αρτοποιό» (Συν. δ3, Α.2.3). 
 
«Ναι, έχουμε εξαντλήσει σχεδόν όλους τους χώρους δουλειάς στο χωριό 
στο οποίο είναι το σχολείο. Τελευταία μας επίσκεψη ήταν στο λαογραφικό 
μουσείο, που ενθουσιαστήκαν και αυτά και εγώ μαζί. Έχουμε πάει στο 
ξυλουργείο, στην κυρία Ε. μας που κάνει αργαλειό ακόμα και μας έδειξε 
την τέχνη και κάναμε τους δικούς μας μικρούς αργαλειούς, στο αγροτικό 
ιατρείο, σε ένα άλλο μουσείο ξύλινων κατασκευών. Γενικότερα, ό, τι 
υπάρχει στο χωριό το έχουμε επισκεφτεί. Επίσης, έχουμε επισκεφτεί και 
ό,τι υπάρχει στα γύρω χωριά των παιδιών. Γενικά στην τάξη μου τα 
παιδιά είναι από 5 διαφορετικά χωριά, οπότε οργανώνουμε ξεναγήσεις. 
Τα παιδιά κάθε χωριού αναλαμβάνουν να μας κάνουν την ξενάγηση των 

                                                 
44Ο Φρενέ παρακινεί όλους τους εκπαιδευτικούς: «Ας μη διστάσουμε λοιπόν να κάνουμε 
έκκληση στους ξένους προς το σχολείο ενήλικες. […] Όταν έχουμε να κάνουμε μια λεπτή 
εργασία στο περιβόλι (ειδική σπορά, δεντροκομία, κλάδεμα ή μπόλιασμα), ζητάμε από κάποιον 
έμπειρο χωρικό να έρθει να μας βοηθήσει, να μας πληροφορήσει και να μας καθοδηγήσει. Δεν 
περιμένουμε απ’ αυτόν να κάνει μάθημα αλλά μόνο να μας δείξει το πρακτικό του μέρος. Αρκεί 
αργότερα να συμπληρώσουμε την τεχνική του προσφορά με τις απαιτούμενες θεωρητικές 
επεξηγήσεις ή επιστημονικά συμπεράσματα. […] Μια δύσκολη εργασία στο ξυλουργείο: κάποιο 
απόγευμα θα έρθει ο μαραγκός να μας μυήσει. Άλλη φορά θα έρθει ο καλaθοποιός ή ο σιδεράς, 
ο χτίστης ή η σιδερώτρα. […] Αντίστοιχα σε τούτο το ρεύμα της ζωής προς το σχολείο θα 
έχουμε το ρεύμα του σχολείου προς τη ζωή» (Φρενέ, 1977: 127). 
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χωριών τους. Αυτό συνήθως γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου, δηλαδή, 
απογεύματα που περνάω εγώ, παίρνω τα υπόλοιπα παιδιά από τα 
υπόλοιπα χωριά, γιατί οι γονείς τους μπορεί να δουλεύουνε, πάμε στο 
χωριό που μας περιμένουνε. Οι γονείς έχουνε φροντίσει να έχουν 
ετοιμάσει κάτι έτσι για να φάμε, φέρνουμε και εμείς κάτι, οπότε κάνουμε 
και το πικ νικ στη φύση, κάνουμε και την ξενάγηση στο χωριό, πάμε μετά 
και σε ένα σπίτι να πούμε την καλησπέρα μας στους γονείς, που κάτι θα 
μας φιλέψουν εκεί πέρα. Παίζουν έξω στη φύση. Οπότε, έχω γνωρίσει τα 
χωριά όλων των παιδιών (…). Τα σπίτια είναι ανοιχτά, θα μαζευτούμε με 
τους γονείς, θα φάμε, θα πιούμε το καφέ μας, θα συζητήσουμε. Έχουμε 
πολύ καλές σχέσεις, δηλαδή, αγαπιόμαστε για να στο πω έτσι απλά» (Συν. 
δ4, Α.2.3). 
 
«Εγώ έχω φέρει [εκπροσώπους επαγγελμάτων] αλλά μου φέρανε 
αντιρρήσεις από τη διοίκηση, «δεν έχουν πτυχίο, δεν έχουν πτυχίο». 
Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο και τον υδραυλικό που θα βάλουμε μέσα 
πρέπει να είναι πτυχιούχος. Ένας άνθρωπος που κάνει νοηματική 
γλώσσα, πρέπει να είναι πτυχιούχος, δεν ξέρω τι εννοούν, αλήθεια. 
Φέρνει αντιρρήσεις το ίδιο το σχολείο. Δηλαδή, σταμάτησε να είναι το 
λαϊκό σχολείο, σταμάτησε να έχουμε και τον λαϊκό δάσκαλο, που 
μπορούνε να ενώνουνε την ιδέα του επαγγέλματος με την ιδέα με ή χωρίς 
εκπαίδευση (…)»  (Συν. δ5, Α.2.3). 
 

   Οι γονείς ως προς το θέμα των επαγγελμάτων σχολιάζουν: 
 

«(…) Είχαν πάει, ας πούμε, πέρσι σε ένα κουκλοθέατρο, με μαριονέτες 
μάλλον και ήταν εκεί το εργαστήριο αυτού που είχε το χώρο, ο οποίος 
έφτιαχνε και τους έδειξε πως. Έχουν πάει και σε κεραμική. Έχουν πάει σε 
πολλά τέτοια εργαστήρια» (Συν. γ2, Β.2.3). 
 
«Ξέρω ότι έχουν αναλάβει το κυλικείο του σχολείου, τον φούρνο, έχουν 
μια επαφή με τον φούρνο καθημερινά ούτως η άλλως. Τον φούρνο που 
φέρνει τα πράγματα, το τι πράγματα έχουν επιλέξει, κάποια είδη που 
διακινούν, την οικονομική διαχείριση. Δηλαδή αυτό με το κυλικείο 
λειτουργεί ως εξής: συγκεντρώνονται το πρωί λένε τι θέλουν να φάνε το 
μεσημέρι, γιατί δεν έχουμε κυλικείο εδώ. Είναι δύο φούρνοι, οπότε το 
μισό χρόνο παίρνουν από τον ένα φούρνο και τον άλλο μισό χρόνο από 
τον άλλο για να είναι ευχαριστημένοι και οι δύο. Και έχουμε επιλέξει τα 
είδη, δηλαδή δεν έχει σοκολάτα, δεν έχει κρουασάν. Έχει τυρόπιτα, 
σπανακόπιτα, κουλούρι. Και τα παιδιά αναλαμβάνει ένα κάθε μέρα να 
πάρει την παραγγελία από τα υπόλοιπα, να πάρει τηλέφωνο, να δώσει την 
παραγγελία, να συγκεντρώσει τα χρήματα, να πληρώσει και να μαζέψει τη 
διαφορά. Δηλαδή αφήνει λίγο λιγότερο ο φούρνος στα παιδιά του 
σχολείου και τη διαφορά την κρατάνε σαν ταμείο, όπου από εκεί μπορούν 
να κάνουν διάφορα πράγματα. Κάνουν μια διαχείριση, δηλαδή. 
Συμμετέχουν και οι γονείς σ’ αυτό και κάποιες φορές φέρνουμε και εμείς 
κάποια πράγματα. Μπορούσε να φέρει μία μαμά ένα κέικ μεγάλο, το 
οποίο να ήταν από 50 λεπτά ας πούμε το κομμάτι αντί να πάρουν απ’ έξω 
και αυτά τα χρήματα να μείνουν στο ταμείο των παιδιών για να κάνουν 
κάτι που θα το συναποφασίσουν όλα μαζί. Έχουν γυρίσει ταινία, τα ίδια 
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τα παιδιά συμμετέχουν ως ηθοποιοί, έχουν κάνει τα γυρίσματα και 
εννοείται έχουν μιλήσει με τον σκηνοθέτη και με τον ηθοποιό που ήταν 
μαζί. Τους μίλησαν για όλες τις διαδικασίες και για τη σκηνοθεσία και για 
τα γυρίσματα και για τις επαναλήψεις» (Συν. γ5, Β.2.3). 

 
    Ως προς τις άλλες δύο θεματικές κατηγορίες στους γονείς (συμμετοχή οικογένειας 
σε δράσεις του σχολείου, ένταξη του μορφωτικού – πολιτισμικού κεφαλαίου της 
οικογένειας στο σχολείο), οι ίδιοι απαντούν: 
 

«Ναι, όποτε ζητηθεί από τη δασκάλα νομίζω ότι είμαστε όλοι πρόθυμοι 
να βοηθήσουμε. Ας πούμε όταν μας ζητήθηκε να ενισχύσουμε τη 
βιβλιοθήκη, να συγκεντρώσουμε ας πούμε χρήματα να τους πάρουμε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια ή να φέρουμε εξοπλισμό που δεν υπήρχε, π.χ. 
τραπέζια για να κάνουνε εργαστήρια. Έχει κάνει γωνιές απ’ ότι ξέρω η 
δασκάλα, γωνιές απασχόλησης να το πω. (…) Η μία είναι ανάγνωσης, η 
άλλη είναι επιστήμης και η άλλη μαθηματικά, δε θυμάμαι καλά την τρίτη 
γωνιά. Ας πούμε γι’ αυτές τις γωνιές έπρεπε να φέρουμε καθίσματα 
επιπλέον τραπέζια που δεν είχανε. Ή φέραμε μεγεθυντικούς φακούς, 
εξοπλισμός, ας πούμε που δεν υπήρχε. Νομίζω ότι είμαστε οι 
περισσότεροι πρόθυμοι να βοηθήσουμε» (Συν. γ3, Β.2.4). 
 
«Πάντα με έναν τρόπο μπαίνει μέσα στην τάξη [το μορφωτικό – 
πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας]» (Συν. γ1, Β.2.5). 
 
«Ναι, απόλυτα και επειδή συνεχώς η δασκάλα τους ζητά να μεταφέρουν 
εμπειρίες που ενδεχομένως ή βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη τους 
και θέλουν να τα μοιραστούν με τους άλλους, οπότε έτσι και αλλιώς αυτό 
το μεταφέρει και από πολλές συζητήσεις που γίνονται οπότε εκ των 
πραγμάτων δίνονται ερεθίσματα» (Συν. γ3, Β.2.5). 

 
    Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να σχολιαστεί, από τις απαντήσεις των διευθυντριών, 
ο υποστηρικτικός ή μη ρόλος της σχολικής κοινότητας, σε σχέση με τη διοίκηση του 
σχολείου45 και τον σύλλογο διδασκόντων.46 Ως προς τη διοίκηση του σχολείου, η 

                                                 
45Οι σχέσεις μεταξύ διοίκησης και παιδαγωγικής είναι ενίοτε ανταγωνιστικές έννοιες. Πολλές 
φορές, ο εξουσιαστικός ρόλος της διοίκησης του σχολικού πλαισίου παρεμποδίζει το έργο 
του Συλλόγου διδασκόντων αλλά και τον παραδοσιακό συνδικαλιστικό όργανο των 
εκπαιδευτικών. Έτσι, μέσω των παραπάνω διαδικασιών επιτυγχάνεται η απαξίωση και 
υποτίμηση του έργου του δασκάλου, δυσχεραίνοντας την υλοποίηση απελευθερωτικών 
πρακτικών, όπως της παιδαγωγικής του Φρενέ, ή του Φρέιρε, αλλά και παρεμποδίζεται η 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Για τον ρόλο της Διοίκησης, της Παιδαγωγικής 
και της Πολιτικής, βλ. Χ. Μπαλτάς «Διοίκηση, Παιδαγωγική και Πολιτική: Όψεις της 
συγκυρίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περίοδο της ελληνικής κρίσης (2010 - )»,  
https://skasiarxeio.wordpress.com 
 
46Η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την 
υλοποίηση μιας παιδαγωγικής, όπως του Φρενέ. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκουν κοινό 
χρόνο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική 
επικοινωνία τους και η εύρεση κοινών δράσεων ή πρακτικών (Μπαδικιάν, 2017: 48). 
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πρώτη διευθύντρια τονίζει πως η κατάλληλη στήριξη από τη διοίκηση μπορεί να 
ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή της παιδαγωγικής του Φρενέ: 
 

«Ναι, σ’ αυτό είμαι απόλυτη [ότι άμα υπάρχει στήριξη και βοήθεια από τη 
διοίκηση του σχολείου και από το σύλλογο διδασκόντων γενικά μπορεί να 
ευοδωθεί η εφαρμογή τέτοιων στοιχείων, σαν την παιδαγωγική του 
Φρενέ.]»  (Συν.Δ1, Γ.2.1). 

 
    Αντίθετα, η δεύτερη διευθύντρια επισημαίνει πως πολλά πράγματα γίνονται 
παράτυπα, χωρίς να θέλει να αναφερθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο ζήτημα: 
 

«Πάρα πολλά παράτυπα [πράγματα γίνονται]. Πάρα πολλά παράτυπα. 
Πάρα πολλά. Ας μην αναφερθώ» (Συν.Δ2, Γ.2.1). 

 
     Ως προς τη στήριξη της παιδαγωγικής Φρενέ από το σύλλογο διδασκόντων, η 
δεύτερη διευθύντρια, όπως βλέπουμε από τον πίνακα 3, πιστεύει πως όλοι οι 
εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στοιχεία της παιδαγωγικής Φρενέ. Η πρώτη διευθύντρια 
επισημαίνει πως ο σύλλογος διδασκόντων στηρίζει την παιδαγωγική Φρενέ και από 
τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια στήριξη δε γίνεται τίποτα παράτυπο, κάτι που 
βρίσκεται σε αντίθεση με τα παραπάνω λόγια της δεύτερης διευθύντριας. Αναφέρει, 
ακόμη πως όλοι οι συνάδελφοι δείχνουν ενδιαφέρον να υλοποιήσουν μεθόδους ή 
τεχνικές του Φρενέ: 
 

«Όχι παράτυπα δεν κάνουμε τίποτε γιατί ούτως η άλλως δε μας χρειάζεται 
να κάνουμε κάτι παράτυπα. Η άδεια, όλα αυτά είναι με απόφαση 
συλλόγου διδασκόντων. Έτσι ξεκινάνε. Για να μετακινηθούμε πρέπει να 
έχουμε μια τέτοια συναίνεση από το σύλλογο. Από τη στιγμή που υπάρχει 
ο σύλλογος από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» (Συν. Δ1, 
Γ.2.2). 
 
«Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ [οι συνάδελφοι]. Και ακόμη ενδιαφέρονται, 
δηλαδή κάθε φορά που θα βρεθούμε και με ρωτάνε και θέλουν αλλά δεν 
έχει δοθεί η ευκαιρία. Οι υπόλοιποι επειδή ξεκινήσαμε στη μέση της 
χρονιάς ήθελαν περισσότερη ενημέρωση και σκεφτόμαστε στο τέλος της 
χρονιάς να δώσουμε τα αποτελέσματα από τις τάξεις που τα εφαρμόζουμε, 
εγώ περιστασιακά στις τάξεις που μπαίνω γιατί μπαίνω δύο φορές τη 
βδομάδα σε τάξη. Οπότε τα παιδιά δεν το ζούνε καθ’ όλη τη διάρκεια. 
Παίρνουν μία πολύ μικρή γεύση στο πώς θα μπορούσαμε να δουλέψουμε 
και τους αρέσει» (Συν. Δ1, Γ.2.2). 

 

Β.1.5) α 
Η γνώμη των γονέων ως προς την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στο Γυμνάσιο - 

Λύκειο (Το ζήτημα της απομνημόνευσης) 

 
     Το τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό ζήτημα που αφήσαμε να σχολιαστεί  στο 
τέλος, είναι η γνώμη των γονέων ως προς την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο αλλά και το ζήτημα της απομνημόνευσης. Όσον αφορά το 
Γυμνάσιο – Λύκειο, ο Φρενέ επισημαίνει πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην 
πρόοδο των παιδιών, μιας και η τεχνική του τυπογραφείου και οι άλλες τεχνικές 
έχουν εξασκήσει στα παιδιά πλήθος γλωσσικών – γνωστικών – κοινωνικών 
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δεξιοτήτων.47 Όλοι οι γονείς, επίσης, σχολιάζουν θετικά την εφαρμογή της 
παιδαγωγικής Φρενέ σ’ αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης: 
 

«Θεωρώ ότι κάποιες απ’ αυτές τις τεχνικές μπορούνε να εφαρμοστούν και 
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Αρκετές απ’ αυτές δηλαδή. Εμένα θα μ’ 
άρεζε πολύ» (Συν. γ1, Β.1.5). 
 
«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλά γιατί είναι ακόμη πιο ώριμα τα παιδιά να 
δουλέψουν κάποια πράγματα» (Συν. γ2, Β.1.5). 
 
«Αυτό θα ήταν ιδανικό για μένα. Θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όλα 
αυτά τα εναλλακτικά πράγματα γιατί και τα παιδιά είναι μεγαλύτερα, 
έφηβοι, δεν χρειάζεται να επεξηγείς κάτι σε ένα παιδί μικρότερης ηλικίας 
όπως είναι του δημοτικού και πιστεύω θα υπήρχε πολύ καλή συνεργασία 
και από τα ίδια τα παιδιά» (Συν. γ5, Β.1.5). 
 

     Ωστόσο, μια μαμά ανησυχεί σε σχέση μ’ αυτό το ζήτημα: 
 

«Εμένα αυτό με ανησυχεί τώρα γιατί ο μεγάλος θα πάει Γυμνάσιο. Και 
λέω τώρα: «Όλα καλά, όλα ωραία με τη δασκάλα μας», αλλά ανησυχώ 
τώρα τι θα αντιμετωπίσει στο Γυμνάσιο. Μακάρι να ήταν έτσι και στο 
Γυμνάσιο, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και έτσι είμαι αγχωμένη πως θα 
το πάρει τώρα. Έχει μάθει πιο χαλαρά μ’ αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να του 
τύχει κάποιος δάσκαλος έτσι σαν την τωρινή δασκάλα μας αλλά δεν το 
πιστεύω, δύσκολο» (Συν. γ6, Β.1.5). 

 
    Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της απομνημόνευσης, πρέπει να τονιστεί πως όλες οι 
τεχνικές Φρενέ, που αναφέρθηκαν παραπάνω, καταργούν ολοσχερώς την 
απομνημονευτική μάστιγα.48 Τα παιδιά στον Φρενέ παύουν να είναι μικρά 
«παπαγαλάκια», όπως συνηθίζεται στο παραδοσιακό σχολείο και αποκτούν κριτική 
σκέψη επάνω στα κείμενα που διαβάζουν ή γράφουν. Με τις μεθόδους του Φρενέ 
γίνεται μια επανάσταση στην κατάργηση της αποστήθισης, η οποία αντικαθίσταται με 
την απόκτηση κριτικής ικανότητας και ενός γνωστικού εργαλείου κατανόησης και 
ερμηνείας του κόσμου. Όπως διαπιστώσαμε και από την παρατήρησή μας, ο 
δάσκαλος της τάξης σε καμιά περίπτωση δε ζητάει απομνημόνευση από τα παιδιά 
αλλά εμμένει στην κατανόηση και απόκτηση κριτικής σκέψης (βλ. παράρτημα). 
 

                                                 
47«Τι θα γίνει όμως το παιδί, όταν παρουσιαστεί στις εξετάσεις στο Γυμνάσιο; Μπορούμε να 
είμαστε απόλυτα ήσυχοι γι’ αυτό. Η τακτική χρησιμοποίηση του τυπογραφείου, η έκθεση και η 
ανάγνωση, όταν γίνονται όπως στα προηγούμενα είπαμε, καταρτίζουν πολύ καλύτερα από 
γραμματικής και ορθογραφικής απόψεως τα παιδιά, ώστε από την πείρα μας ξέρουμε, ότι τα 
δικά μας τουλάχιστον έρχονται πάντα πρώτα, όσες φορές παρουσιάστηκαν σ’ εξετάσεις χωρίς 
καμιά ιδιαίτερη προπαρασκευή» (Freinet, 1918: 146). 
 
48«Πρέπει να συνηθίσουμε απόλυτα σε τούτες τις νόρμες ζωής και να απογυμνωθούμε απ’ αυτό 
το γραφειοκρατικό πνεύμα που έμενε ικανοποιημένο από μια μεθοδική αντιγραφή, μια πιστή 
απομνημόνευση, το γύρισμα μιας ακόμα σελίδας εγχειριδίου – έστω κι αν η ανάγνωση δεν είχε 
ωφελήσει κανένα σε τίποτα» (Φρενέ, 1977: 133). 
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    Μας κάνει, λοιπόν, εντύπωση που πολλοί γονείς αναφέρουν πως η απομνημόνευση 
μπορεί να συνδυαστεί με τις μεθόδους Φρενέ και που επισημαίνουν πως σε κάποιο 
θεατρικό (την κατεξοχήν καλλιτεχνική και απελευθερωτική δραστηριότητα) τα παιδιά 
απομνημονεύουν τα ποιήματά τους: 
 

«Φυσικά και μπορεί να συνδυαστεί [η απομνημόνευση με τις τεχνικές 
Φρενέ] γιατί κατά τη γνώμη μου πρώτα έρχεται όλο το κομμάτι της 
κατανόησης και της συζήτησης και της κριτικής σκέψης και μετά μέσα απ’ 
αυτό ένα παιδί μπορεί να προχωρήσει και σε μία τεχνική ας πούμε όπως 
είναι η απομνημόνευση στο κομμάτι που είναι απαραίτητο. Μία 
απομνημόνευση μόνη της δε νομίζω ότι προσφέρει και τίποτα» (Συν. γ1, 
Β.1.5α). 
 
«Μόνο όταν έχουν ποίημα για κάποια γιορτή, όταν έχουν κάποια λόγια 
για κάποιο θεατρικό, μόνο τότε. Και ίσως την προπαίδεια αλλά ούτε αυτό 
το έχουμε καταφέρει παπαγαλία» (Συν. γ4, Β.1.5α). 

 
    Παρακάτω, στην ερώτηση σχετικά με το αν οι γονείς πιστεύουν πως η μη 
απομνημόνευση (που δε ζητείται κατά κόρον από τους δασκάλους που εφαρμόζουν 
στοιχεία της παιδαγωγικής Φρενέ), μπορεί να οδηγήσει στη μελλοντική επιτυχία των 
παιδιών στο Γυμνάσιο – Λύκειο, οι γονείς απαντούν: 
 

«Ελπίζω ότι μέχρι να πάει Γυμνάσιο και Λύκειο να έχουν αλλάξει τα 
πράγματα γιατί δεν είμαι υπέρ αυτού του στυλ. (…) Εννοείται ότι όταν δε 
βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί, δεν είναι τώρα η παπαγαλία μέσο να 
προχωρήσεις και να μάθεις πράγματα (…)»   (Συν. γ2, Β.1.5α). 
 
«Δεν έχω ιδέα να σας πω την αλήθεια τι θα γίνει τότε. Δεν έχω και 
εμπειρία από μεγαλύτερο παιδί. Αλλά πιστεύω ότι όταν κατανοήσει αυτό 
που διαβάζει, είναι ευκολότερο ακόμη και παπαγαλία να το μάθει. Ακόμη 
και κάποια σημεία να χρειαστεί να μάθει απ’ έξω για να τα γράψει, να τα 
αποδώσει καλά στις εξετάσεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατανόηση»  
(Συν. γ5, Β.1.5α). 
 
«Δεν ξέρω, αυτό με ανησυχεί είναι η αλήθεια. Το έχω άγχος αυτό» (Συν. 
γ6, Β.1.5α). 

 
     Ακόμη, κάποιοι προσθέτουν πως δεν το έχουν συζητήσει με τη δασκάλα το 
παραπάνω ζήτημα γιατί δεν τους απασχολεί, και άλλοι επισημαίνουν πως ακριβώς 
επειδή έχουν ανησυχία ως προς αυτό, το έχουν συζητήσει: 
 

«Όχι γιατί δεν είναι ένα άγχος ή μία αγωνία που κουβαλάω από τώρα. 
Θεωρώ ότι άλλοι είναι οι στόχοι του Δημοτικού σχολείου» (Συν. γ1, 
Β.1.5α). 
 
«Μας είχε πει νομίζω ότι δε χρειάζεται να απομνημονεύουν για τώρα. Η 
αλήθεια είναι ότι θέλω να την ρωτήσω σε πιο μεγάλες τάξεις» (Συν. γ4, 
Β.1.5α). 
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«Ναι, το έχουμε συζητήσει. Δεν ξέρω, θα πάει στο μουσικό τώρα. Μπορεί 
να είναι τα πράγματα πιο χαλαρά εκεί»  (Συν. γ6, Β.1.5α) 
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Συμπεράσματα 
 
     Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η υπόθεση εργασίας μας επιβεβαιώνεται, καθότι 

η μέθοδος Φρενέ μπορεί να αποτελέσει κάποια απάντηση στις παθογένειες της 

ελληνικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια μιας σύντομης αποτίμησης των αποτελεσμάτων 

μας, επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

 α) Η παιδαγωγική Φρενέ αναδεικνύεται ως μια εναλλακτική παιδαγωγική που 

στοχεύει στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων ατόμων, ενός δημοκρατικού πλαισίου 

μάθησης, μιας αλληλέγγυας κοινωνίας. Οι πρωτοποριακές μέθοδοι – τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται, αλλά και οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιό της, τη διακρίνουν 

από την παραδοσιακή – συντηρητική παιδαγωγική. Στα πλαίσια αυτής, αναδεικνύεται 

ο λόγος, οι εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, ενώ η παντοδυναμία του δασκάλου 

εξαφανίζεται. Καθετί συζητιέται σε ένα ισότιμο πλαίσιο αλληλοεπικοινωνίας και 

συνδημιουργίας. Το ενδιαφέρον των παιδιών αυξάνεται μέσα από όλες τις 

εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα 

παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια καταργούνται και στόχος πλέον γίνεται η 

δημιουργία αναγνωστικών εντύπων από τα ίδια τα παιδιά. 

 β) Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας παιδαγωγικής είναι πολλαπλά. Καταρχήν, 

βιώνεται σε όλες τις διαστάσεις η δημιουργία δημοκρατικού πλαισίου εντός της τάξης 

και της κοινότητας γύρω απ’ αυτή, με σημείο αναφοράς τα συμβούλια τάξης και 

σχολείου. Οι «αδύναμοι» μαθητές αποκτούν πλέον αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία και 

ενισχύονται μέσα από όλες τις εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης της γνώσης και 

της μάθησης. Όλοι μαθαίνουν τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της 

συνεργασίας. Καταργείται η μηχανιστική και απρόσωπη παραδοσιακή αξιολόγηση 

των παιδιών με βαθμούς που αποβλέπουν και συντηρούν ανταγωνιστικές ιεραρχίες 

και τη θέση τους παίρνει η συζήτηση και ο διάλογος επάνω στα λάθη και τις 

δυσκολίες μάθησης του καθενός ξεχωριστά, εξατομικευμένα. Οι τιμωρίες 

καταργούνται και η αυστηρή πειθαρχία παραχωρεί τη θέση της στη δημιουργική και 

αυθόρμητη αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους και με το δάσκαλο, στη βάση 

πάντα μιας αληθινής παιδαγωγικής σχέσης. Επιπρόσθετα, τα παιδιά 

απελευθερώνονται, καθότι το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης έχει κατακτηθεί. 

Νιώθουν χαρούμενα με την πραγματοποίηση συχνών εκδρομών και εκπαιδευτικών 

περιπάτων, αλλά και με την ελευθερία δράσης εντός της τάξης. 
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γ) Η παιδαγωγική μέθοδος του Φρενέ δεν αποτελεί συμπαγή θεωρία, αλλά μια 

ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση. Με άλλα λόγια, αναδύεται από τη διδακτική 

πράξη και δοκιμάζεται στα πλαίσια της σχολικής καθημερινότητας, ενώ καταλήγει να 

αποτελεί απάντηση στα πολλαπλά ζητήματα της σχολικής διαδικασίας. Έτσι, 

ζητήματα δημοκρατίας θεραπεύονται με την καθιέρωση του θεσμού των συμβουλίων 

στα πλαίσια της συνεταιριστικής κοινότητας της τάξης. Ζητήματα ελευθερίας, 

αυτονομίας, δημιουργικότητας και κριτικής αντιμετώπισης της γνώσης και, 

γενικότερα, της ζωής, απαντιούνται με βιωματικές πρακτικές και συμμετοχικούς 

τρόπους διδασκαλίας, που εμπλέκουν τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία της δικής τους 

μάθησης (για παράδειγμα, ευελιξία στη διαχείριση της ύλης, κατάργηση των τυπικών 

αναγνωστικών και παραγωγή στη θέση τους έντυπου υλικού από τα ίδια τα παιδιά, 

εμπλουτισμός πλούσιων σχολικών βιβλιοθηκών, διάδοση των επιτευγμάτων μέσω 

του τυπογραφείου και της αλληλογραφίας).  

δ) Επί πλέον, το σχολείο του Φρενέ συνδέεται με τη ζωή. Τα παιδιά μαθαίνουν 

χρήσιμα πράγματα για την καθημερινή τους ζωή και αποκτούν συλλογικό πνεύμα που 

διαπερνά τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους ανθρώπους της γύρω από το σχολείο 

κοινότητας. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη χειρωνακτικών δεξιοτήτων και 

στα πλαίσια της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και της ισότιμης θεώρησης του 

ακαδημαϊκού με το χειρωνακτικό, επιδιώκεται με κάθε ευκαιρία η είσοδος 

επαγγελματιών στο σχολείο και η επίσκεψη αντίστοιχων επαγγελματικών χώρων από 

τα ίδια τα παιδιά. Οι γονείς, αλλά και η λοιπή κοινότητα, βρίσκεται σε άμεση 

επικοινωνία με το σχολείο και καλούνται να προσφέρουν τη βοήθειά τους, όταν και 

όπου χρειάζεται. Έτσι, το σχολείο γίνεται κοινότητα και η κοινότητα κινείται γύρω 

από το σχολείο.  

        Τελικά, θα λέγαμε πως η Παιδαγωγική του Φρενέ ανταποκρίνεται στο σχολείο 

των ονείρων μας. Στο όραμά μας για τη δημιουργία μιας διαφορετικής εναλλακτικής 

εκπαίδευσης και προπαντός ενός ισότιμου πλαισίου μάθησης, μιας δημοκρατικής 

διάστασης εντός και εκτός σχολείου, μιας κοινότητας σεβασμού, αξιοπρέπειας και 

αλληλεγγύης.  
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Συμμετοχική Παρατήρηση 
 

1η Εβδομάδα: 3 – 7 Απριλίου 2017 

 
2η Εβδομάδα: 29 – 30 – 31 Μαΐου 2017 & 1 – 2 Ιουνίου 2017 

 
1η Εβδομάδα: 
 
 
       Η παρατήρησή μας έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο των Εξαρχείων, στην 

Αθήνα. Πρόκειται για συμμετοχική παρατήρηση, καθώς παρόλο που δε συμμετείχαμε 

στο ρυθμό και τη διαδικασία εξέλιξης του μαθήματος και των δραστηριοτήτων της 

τάξης, εντούτοις η παρουσία μας εκεί ως ερευνητών ήταν ήδη γνωστή στα παιδιά και 

το λοιπό σχολικό πλαίσιο. Το συγκεκριμένο σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

πολυπολιτισμικό μιας και σχεδόν σε όλες τις τάξεις φοιτούν παιδιά από διαφορετικές 

χώρες. Η τάξη παρατήρησης ήταν η Στ’ τάξη. Ο συνολικός αριθμός της τακτικής 

φοίτησης των μαθητών ανέρχεται στους δώδεκα περίπου. Όλα τα παιδιά προέρχονται 

από διαφορετικές χώρες, εκτός από ένα κορίτσι που είναι από την Ελλάδα. Ακόμη, 

τέσσερα παιδιά πρόσφυγες ήρθαν φέτος στο σχολείο και στη συγκεκριμένη τάξη. 

        Η πρώτη περιγραφή θα γίνει καταρχήν στη χωροδιάταξη της τάξης, μιας και 

παίζει σημαντικό ρόλο σε μια τάξη Φρενέ, αφού άλλωστε και ο ίδιος ο Φρενέ έδινε 

εξέχοντα ρόλο στη διαρρύθμιση του χώρου (παρατίθεται σε εικόνες και στο 

παράρτημα της εργασίας). Έτσι, λοιπόν, θα λέγαμε πως είναι μια αρκετά ευρύχωρη 

τάξη, χωρισμένη σε πολυσήμαντες θεματικές γωνιές, που η καθεμία επιτελεί κάποιο 

ρόλο.  

       Η μία γωνιά αποτελεί τη βιβλιοθήκη της τάξης που κατασκευάστηκε με χάρτινες 

κούτες από τα ίδια τα παιδιά και η οποία περιέχει πολλών ειδών παιδικά βιβλία και 

παραμύθια. Η άλλη γωνιά αποτελείται από καρέκλες, τοποθετημένες περιμετρικά 

γύρω από ένα κύκλο. Εκεί τα παιδιά κάθονται όταν θέλουν να κάνουν τις ολομέλειες 

της τάξης, διαφόρων ειδών συζητήσεις – δραστηριότητες ή και όταν εφαρμόζουν τις 

τεχνικές «Τι Νέα;» και «Συμβούλιο τάξης». Η διαδικασία «Τι Νέα;» περιλαμβάνει 

την πρωινή καθημερινή ακρόαση και πρόκειται για ένα μικρό παραθυράκι που 

ανοίγεται στον έξω κόσμο. Δίνει κίνητρο για προφορικό λόγο, για καταστάσεις 

γραφής, για ομαδικές ή ατομικές έρευνες. Το «Συμβούλιο τάξης» είναι κομβικό για 

την οργάνωση της τάξης. Στο συμβούλιο όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. 

Επίσης οργανώνεται και αποφασίζεται η δουλειά για την επόμενη εβδομάδα, αφού 



 172 

γίνει ο απολογισμός της προηγούμενης. Κάτω από κάθε καρέκλα τοποθετείται μια 

κλούβα με το όνομα κάθε παιδιού και διάφορα υλικά που έχει κατασκευάσει το ίδιο. 

Σε μια άλλη άκρη υπάρχουν χαρτόνια και διάφορα υλικά, όπως χρώματα κ.ά. τα 

οποία και χρησιμοποιούν όποτε τους χρειάζονται. Στην άλλη γωνιά έχει τοποθετηθεί 

η έδρα, η οποία δεν επιτελεί τον δασκαλοκεντρικό ρόλο της, αλλά παραχωρεί τη θέση 

της σε αξιοπρόσεκτες δουλειές των μαθητών ταξινομημένες στα λεγόμενα κλασέρ – 

φακέλους. Το κάθε κλασέρ περιέχει το όνομα κάθε μαθητή και τα καταληκτικά 

αποτελέσματα διάφορων δραστηριοτήτων του. Στην ουσία, πρόκειται για ατομικά 

πλάνα εργασίας, τα οποία βασίζονται στην ανάδειξη των αναγκών και στο χτίσιμο 

επάνω στα λάθη αλλά και από διορθώσεις και την ατομική διαμόρφωση προσωπικού 

προγράμματος για το κάθε παιδί. Επίσης υπάρχουν φάκελοι με υλικό (αποκόμματα 

εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.) Ιστορίας, Γεωγραφίας, Γλώσσας, Μαθηματικών, 

Φυσικής, Πολιτικής, φάκελος αλληλογραφίας όπου συγκεντρώνουν το υλικό που 

τους στέλνει το σχολείο που αλληλογραφούν. Η άλλη γωνιά είναι η γωνιά του 

Καραγκιόζη με έναν τοποθετημένο μπερντέ – πανί και ένα τραπεζάκι που περιέχει τις 

φιγούρες του. Στο κέντρο της τάξης, ευνοείται η ανταλλαγή και η εργασία σε ομάδες. 

Υπάρχουν τα θρανία εργασίας των παιδιών, στην αρχή τοποθετημένα κατά ομάδες 

και στη συνέχεια ενοποιημένα σε μια μεγάλη τραπεζαρία. Οι τοίχοι είναι στολισμένοι 

με αφίσες δραστηριοτήτων, στις οποίες πήραν μέρος τα παιδιά και κατασκεύασαν τα 

ίδια αλλά και με άλλου είδους δουλειές των παιδιών. Αξιοσημείωτο, επιπρόσθετα, 

αποτελεί το γεγονός ότι η πόρτα μένει πάντα ανοιχτή, επιτελώντας συμβολικά το 

ρόλο της ελευθερίας αλλά και διατρανώνοντας την ιδέα του τρίπτυχου τάξη – αυλή – 

κοινότητα. 

         Την πρώτη εβδομάδα αλλά και τη δεύτερη βδομάδα παρατήρησής μας, το 

μάθημα ξεκινάει κάθε μέρα από την αυλή. Ο δάσκαλος μαζί με τους μαθητές 

δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα πριν την είσοδό τους στην τάξη, με γέλια και 

πλάκες. Ύστερα, τα παιδιά εισερχόμενα στην αίθουσα, στην αρχή κάθε εβδομάδας, 

κάθονται στον κύκλο που έχουν δημιουργήσει με τις καρέκλες τους, λένε λίγα από τα 

νέα τους και κληρώνουν τυχαίες ομάδες. Σ’ αυτό το σημείο διακρίνεται η 

αυτοοργάνωση των μαθητών μιας και τα ίδια έχουν αποφασίσει να κληρώνονται σε 

τυχαίες ομάδες αφού πρόβαλλαν αρκετά προβλήματα συνεργασίας.  

         Έτσι, την πρώτη μέρα κάθισαν κατά ομάδες, ενωμένα όμως σε μια στρογγυλή 

τραπεζαρία. Έπειτα αρχίζουν να εφαρμόζουν την τεχνική «Τι Νέα;» με το πέταγμα 

από το ένα παιδί στο άλλο μιας μπάλας. Τα παιδιά φέρνουν, κυρίως, νέα από τις 
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ειδήσεις και την καθημερινότητά τους. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, ανταλλάσσουν 

γνώσεις και ο δάσκαλος βάζει το δικό του στίγμα σε αυτές τις γνώσεις: τι σημαίνει 

πρόσφυγας, μετανάστης, μέσος όρος κλπ. Επίσης, ένα παιδί φέρνει καρμπόν στο «Τι 

Νέα;» και έτσι μαθαίνουν πως λέγεται και που χρησιμεύει. Αναβιώνουν την ιδέα του 

τυπογραφείου και λένε να κάνουν αντίτυπα της εφημερίδας τους με καρμπόν. Την 

πρώτη ώρα, μάλιστα, τα παιδιά με τη δασκάλα των υπολογιστών μαθαίνουν να 

γράφουν και να επεξεργάζονται κείμενα στον υπολογιστή προκειμένου να 

δημιουργήσουν τη δικιά τους εφημερίδα. Η σχολική εφημερίδα αποτελεί εργαλείο 

ανάδειξης μαζί με τα παιδιά των δημιουργιών τους (ελεύθερα κείμενα, περιλήψεις 

εκδόσεων, έρευνες, εκθέσεις, σχέδια). Αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς 

επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνική ομάδα και το περιβάλλον της. 

       Αργότερα, φτιάχνουν σε μεγάλα χαρτόνια ανά ομάδες το πρόγραμμα της 

εβδομάδας τους για κάθε ώρα, κάτι σαν πλάνο εργασίας. Ταυτόχρονα βιωματικά ο 

δάσκαλος τους μαθαίνει το τεταρτημόριο, καθώς χωρίζουν τα χαρτόνια σε τέσσερα 

μέρη, όσες και οι μέρες που σχεδιάζουν το πρόγραμμα: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή. Ο δάσκαλος το γράφει στον πίνακα και τα παιδιά στα χαρτόνια. Επίσης 

μιλάει για τις μοίρες του τεταρτημόριου και ζητάει από τα παιδιά να περιστρέψουν το 

χαρτόνι σαν να είναι κύκλος και έτσι να μάθουν πόσες μοίρες έχει ο κύκλος. Τα 

παιδιά σηκώνονται βλέπουν το πρόγραμμα της προηγούμενης εβδομάδας, 

παραθέτουν τι έχουν κάνει, βλέπουν το τωρινό πρόγραμμα και ανακαλύπτουν τι θα 

κάνουν. Παρακάτω παρατίθεται σε πίνακα το πρόγραμμα – πλάνο εργασίας που 

έγραψαν από κοινού δάσκαλος και μαθητές: 
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      Τις τελευταίες ώρες ήρθαν κάποιοι εκπρόσωποι από το Χαμόγελο του παιδιού να 

μιλήσουν στα παιδιά μέσα από βιωματικά παιχνίδια και συζητήσεις για τη βία προς 

τους άλλους. Τα παιδιά προβληματίστηκαν ως προς αυτό, εξέφρασαν ελεύθερα τις 

απόψεις τους για το «πείραγμα» που ασκούσαν προς ένα συμμαθητή τους παρά την 

άρνησή του αλλά εντέλει κατανόησαν πως όταν ο άλλος υποφέρει δεν πρέπει να τον 

πειράζουμε. 

       Τη δεύτερη μέρα, αφού έχουν ξεκινήσει με τα νέα τους με τη συνηθισμένη 

διαδικασία, ένα παιδί βλέπει το πρόγραμμα και αναλαμβάνει να μιλήσει για το τι θα 

κάνουν σήμερα. Συζητάνε για την επίσκεψη τους στο αρχαιολογικό μουσείο την 7η 

Μαΐου και ο δάσκαλος επιμερίζει αρμοδιότητες σε κάθε παιδί να ψάξει για το ρόλο 

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

●  Δημιουργία 
εφημερίδας με τη 

δασκάλα των 
υπολογιστών 

●Προγραμματισμός 
δράσεων για 7 Μαΐου 

● Ανθολόγιο 
● Θέατρο: Μικρός 

Πρίγκιπας 

      ● Γαλλικά 

● Ανθολόγιο – 
Σχολείο και Παιδί – 
Έλλη Αλεξίου: «Η 

Βαγγελίτσα» 

● Γαλλικά ● Συμβούλιο Τάξης 

● Γυμναστική ● Πάρτυ γενεθλίων 

● Απλή μέθοδος των 
τριών με ανάλογα και 
αντιστρόφως ανάλογα 

ποσά με βιωματικό 
παιχνίδι 

● Φαγητό 

●  Κύκλος – ομάδες ● Πάρτυ γενεθλίων 

● Απλή μέθοδος των 
τριών με ανάλογα και 
αντιστρόφως ανάλογα 

ποσά με βιωματικό 
παιχνίδι 

● Πολιτική 

● Επίσκεψη 
εκπροσώπου από το 

Χαμόγελο του Παιδιού 
– 

βιωματικές 
δραστηριότητες 

● Αγγλικά 
● Η εποχή του 
Μεσοπολέμου 

● Πνευματικές – 
Χειρωνακτικές 

εργασίες – 
Καθαριότητα τάξης 

● Επίσκεψη 
εκπροσώπου από το 

Χαμόγελο του Παιδιού 
– 

βιωματικές 
δραστηριότητες 

● Ιστορία – κάθε 
παιδί παρουσιάζει το 

κομμάτι για την 
Ιστορία που βρήκε 

● Η εποχή του 
Μεσοπολέμου 

● Πνευματικές – 
Χειρωνακτικές 

εργασίες – 
Καθαριότητα τάξης 
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που έχει αναλάβει. Εκεί, τα παιδιά θα ξεναγήσουν άλλα παιδιά στο μουσείο 

υποδυόμενα διάφορους ρόλους. Για τον κάθε ρόλο ψάχνουν ποιήματα και φυλλάδια 

προκειμένου να στήσουν την όλη ξενάγηση. Αφιερώνουν την τρίτη ώρα για να 

φτιάξουν αφίσες για ανοιχτό κάλεσμα άλλων παιδιών αλλά και ενηλίκων που θα 

έρθουν να παρακολουθήσουν. Παράλληλα βάζουν μουσική που να έχει τη λέξη 

«μουσείο» και «πουλί», μιας και θα χωριστούν σε ομάδες ξενάγησης εντός του 

μουσείου και η μια ομάδα ξενάγησης θα είναι τα πουλιά. Παράλληλα, ο δάσκαλος 

μοιράζει μικρές ατζέντες στα παιδιά, επισημαίνοντας τους το ρόλο που επιτελεί μια 

ατζέντα. Η 7η Μαΐου, επίσης, είναι ημέρα Α.Μ.Ε.Α. και έτσι λένε πως θα μιλήσουν 

και για την προσβασιμότητα στο σχολείο τους. 

       Αργότερα, ασχολούνται με ένα κείμενο της Έλλη Αλεξίου: «Η Βαγγελίτσα». Ένα 

παιδί διαβάζει τα βιογραφικά στοιχεία για την Έλλη Αλεξίου. Σχολιάζουν το 

επαναστατικό της έργο στο Γυμνάσιο αλλά και τη δράση της την εποχή του 

μεσοπολέμου. Εξηγεί ο δάσκαλος τι σημαίνει ο μεσοπόλεμος και ποιες περιόδους 

καλύπτει. Επίσης, δείχνει ένα βιβλίο που έχει φέρει γραμμένο από την Αλεξίου. 

Εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός πως ένας αδύναμος μαθητής λέει αυθόρμητα να  

πάρει το βιβλίο σπίτι για να το διαβάσει. Εξ’ αφορμής αυτού θυμίζουν όλα τα παιδιά 

ποια βιβλία θα παρουσιάσουν μετά το Πάσχα. Έπειτα σχολιάζουν την εικόνα που 

τοποθετείται δίπλα στο κείμενο της «Βαγγελίτσας», έναν πίνακα του Γκύζη, που 

δείχνει τα παιδιά να προσπαθούν να αποστηθίσουν. Έτσι, σχολιάζουν το θεσμό της 

αποστήθισης. Προσπαθούν να αποστηθίσουν βιωματικά και εντοπίζουν τα αρνητικά 

της. Ακόμη, σχολιάζουν τη γελοιογραφία για την πάλη των τάξεων σε μια διπλανή 

σελίδα και για το τι σημαίνει εργατική – αστική τάξη κλπ. Προχωρώντας στο 

κείμενο, το διαβάζουν με τη σειρά και εξηγούν άγνωστες λέξεις. Σε ένα παιδί που 

δυσκολεύεται στην ανάγνωση ο δάσκαλος του λέει να το κάνει 10 φορές ανάγνωση 

στο σπίτι και του επισημαίνει πως «θα το δεις σαν να έχεις πέτρες στο στόμα σου και 

προσπαθείς να τις πετάξεις και όχι σαν αγγαρεία». Εξηγούν τι είναι διήγημα, 

μυθιστόρημα, ποίημα. Τους κάνει διάφορες ερωτήσεις όπως: «Τι σας άρεσε πιο πολύ 

από το διήγημα; Ποια είναι τα συναισθήματα σας;». Βάζει αντιγραφή – ορθογραφία 

και 10 φορές ανάγνωση. Στα τετράδια ελεύθερης έκφρασης αναθέτει στα παιδιά να 

γράψουν στο σπίτι: «Ποια παιχνίδια παίζανε τα παιδιά στα χρόνια της «Βαγγελίτσας» 

– μεσοπόλεμο και πιο μετά μέχρι σήμερα; Ποιες διαφορές εντοπίζετε; Διερευνήστε τη 

δυνατότητα να φτιάξουμε μια ομάδα αυλής με παιχνίδια.» Κινούμενοι διαθεματικά 

ανοίγουν το βιβλίο της Ιστορίας να δουν την περίοδο του Μεσοπολέμου και ρωτάει 
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τα παιδιά πως πιστεύουν ότι η Βαγγελίτσα βλέπει τα γεγονότα της εποχής: Μεταξάς – 

Δικτατορία. Το μάθημα δε στερείται της πολιτικής πινελιάς που βάζει ο δάσκαλος, 

γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος παιδαγωγός Πάουλο Φρέιρε: «η εκπαίδευση είναι μια 

πολιτική πράξη». Ζητάει, έτσι από τα παιδιά να υπογραμμίσουν τις πολιτικές λέξεις σ’ 

αυτά που διάβασαν: απεργίες, διαδηλώσεις, δικτατορία, υπουργός, αναλύοντας και 

εξηγώντας την καθεμία. Στα τετράδια ελεύθερης έκφρασης τους βάζει για το σπίτι να 

γράψουν πέντε σειρές για την εποχή του μεσοπολέμου. Η πιο βιωματική 

δραστηριότητα είναι όταν σηκώνονται τα παιδιά και πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη τους 

ψάχνοντας ποια βιβλία έχουν σχέση με τον μεσοπόλεμο ή ποια γράφτηκαν την 

περίοδο του μεσοπολέμου. Το ένα παιδί ρωτάει το άλλο για το αν το βιβλίο που 

κρατάει ανήκει στον μεσοπόλεμο. Όλη τάξη κινείται και τα βιβλία τοποθετούνται στο 

κέντρο της βιβλιοθήκης. Έπειτα μιλάνε για το κάθε βιβλίο που βρήκαν αλλά και για 

τον λόγο που το τοποθέτησαν τη εποχή του μεσοπολέμου. Αργότερα έκαναν πάρτι 

για τα γενέθλια ενός παιδιού της τάξης, όπου εκεί τα παιδιά εκδήλωσαν τη χαρά και 

τον ενθουσιασμό τους. 

       Προχωρώντας στα Μαθηματικά ο δάσκαλος δίδαξε τα ανάλογα ποσά με ένα 

βιωματικό παιχνίδι. Στην αρχή, έδειξε ότι σε τέσσερις καρέκλες βάζει από οχτώ 

βιβλία και έτσι το ζητούμενο είναι στις εφτά καρέκλες πόσα βιβλία θα πρέπει να 

τοποθετηθούν. Τα παιδιά, λοιπόν, καθισμένα σε τέσσερις καρέκλες, η μία κάθετη 

στην άλλη, ανά ομάδες με σχήμα την αναλογία των αριθμών, έπρεπε να κρατήσουν 

τέσσερα καρτελάκια με αριθμούς, που θα έβαζαν τα ίδια στήνοντας το δικό τους 

πρόβλημα, ένας εκ των οποίων θα ήταν ο ζητούμενος χ. 

        Να σημειωθεί πως στα παιδιά προσφυγάκια ο δάσκαλος προσπαθούσε να τα 

εντάξει στις διαδικασίες της τάξης μιλώντας τους αγγλικά κάθε λίγο, βάζοντας τα να 

συμμετέχουν στις ομάδες των παιδιών και μαθαίνοντας τα, ταυτόχρονα, τους ήχους 

των γραμμάτων της αλφαβήτα. Τα παιδιά αυτά φαίνεται πως είναι πλήρη ενταγμένα 

στην τάξη μέσα από όλες τις παραπάνω ομαδικές δραστηριότητες, δεν 

αντιμετωπίζονται περιθωριακά, κάνουν παρέα και έχουν αναπτύξει φιλικούς δεσμούς 

με όλα τα παιδιά της τάξης. 

         Την Παρασκευή δεν έγιναν όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονταν μιας και 

πήγαν σε ένα θέατρο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» και διήρκησε ολόκληρη την ημέρα. 

Ωστόσο, ο δάσκαλος μου εξήγησε πως το Συμβούλιο τάξης είναι μια διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή και όπου εκεί συζητούνται όλα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά εντός της κοινότητας της τάξης και του σχολείου. 
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Ορίζονται ρόλοι προέδρου, γραμματέα που κρατάει πρακτικά, συντονιστή λόγου κλπ 

και έτσι η όλη διαδικασία παίρνει τη μορφή συνέλευσης. Επίσης, κάθε Παρασκευή 

τρώνε όλοι μαζί γύρω από τη στρογγυλή τραπεζαρία το καθιερωμένο παστίτσιο που 

τους εξασφαλίζει δωρεάν ένα εστιατόριο της γειτονιάς, μια διαδικασία πρωτόγνωρη 

για τα καθιερωμένα σχολικά πλαίσια. Και τέλος, καθαρίζουν την τάξη τους πριν το 

σχόλασμα συνδυάζοντας όλες τις πνευματικές εργασίες που είχαν προηγηθεί με τις 

αμιγώς χειρωνακτικές. 

      
2η Εβδομάδα: 
 
      Η δεύτερη εβδομάδα παρατήρησης ξεκινάει και πάλι με γνωστές διαδικασίες: 

αρχή μαθήματος από την αυλή, κληρωτές ομάδες μέσα από τον κύκλο της τάξης, 

τεχνική «Τι Νέα;» και συνδιαμόρφωση του προγράμματος μεταξύ δασκάλου και 

μαθητών. Η συγκεκριμένη εβδομάδα αποτελεί την πραγμάτωση του τρίπτυχου τάξη – 

αυλή – κοινότητα μιας και τα παιδιά ξεκινάνε με δραστηριότητες εντός της τάξης, οι 

οποίες τους προετοιμάζουν για την έξοδό τους στην αυλή και για τη σύνδεσή τους με 

την κοινότητα. Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα, που έχει αποφασιστεί από 

κοινού με τα παιδιά: 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

● Αρχιτέκτονας 
για Γυμνάσιο 
 
● Πολυτεχνείο 
 
● λεκάνη, 
ατλακόλ, πινέλα, 
παλιές 
εφημερίδες 

● Εφημερίδα 
 

● Επίσκεψη σε 
μουσείο 
αυτοκινήτου 

● Ανθολόγιο 
 
● Γεωμετρία 
 
● Ντοκιμαντέρ 
(ιστορία) 
 
● Δίσκος του 
Νεύτωνα 
 
● Καραγκιόζης 

● Εκλογές 
δασκάλων, όχι 
μαθήματα 

● Επίσκεψη 
στο Μουσείο 
Σύγχρονης – 
Μοντέρνας 
Τέχνης 

 
      Αρχίζουν, λοιπόν, να σχεδιάζουν κατά ομάδες την αρχιτεκτονική του σχολείου 

τους σε μεγάλα χαρτόνια. Αυτή η δράση γίνεται ως προετοιμασία, μιας και θα τους 

επισκεφτεί η Documenta (ομάδα αρχιτεκτόνων που ασχολούνται με τα μοντέρνα 

κτήρια της γενιάς του ’30) τις επόμενες μέρες και θα σχεδιάσουν από κοινού το 

σχολείο τους. Τα παιδιά σηκώνονται να εξηγήσουν την κάτοψη του σχολείου στον 

πίνακα. Ταυτόχρονα, διεπιστημονικά μεταπηδούν στο μάθημα γεωμετρίας, καθώς, τα 

παιδιά ανακαλύπτουν το σχήμα του σχολείου και βλέπουν τα σχήματα (ως 
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αναπαραστάσεις των άλλων μερών του σχολείου) που κατασκεύασαν στο χαρτόνι. Η 

συνεργασία των ομάδων στην αρχή δε λειτουργεί άριστα, αλλά αργότερα έχουν 

καταλάβει τον ρόλο τους και πετυχαίνουν την επιθυμητή συνεργασία. 

      Ύστερα τους επισκέπτεται στην τάξη ο αρχιτέκτονας του Γυμνασίου όπου τα 

περισσότερα παιδιά θα πάνε σ’ αυτό. Ο ίδιος τους μίλησε για τη σημασία της 

αρχιτεκτονικής, τους έδειξε παραδείγματα αρχιτεκτονικής ανάλογα με τις ανάγκες: 

πλούσια κτήρια, φτωχές υποδομές. Ένα παιδί πρόσφυγας από το Αφγανιστάν 

εντοπίζει στις εικόνες το υπαίθριο σχολείο του και με χαρά προσπαθεί να το εξηγήσει 

στους υπόλοιπους συμμαθητές του. Ο αρχιτέκτονας πέρασε ύστερα στην εξήγηση της 

αρχιτεκτονικής του Γυμνασίου και της σημασίας του χρώματος του (άσπρο) 

προκειμένου να δηλωθεί η καθαρότητα του χώρου μέσα στο γκρίζο τοπίο της 

περιοχής των Εξαρχείων. Εντυπωσιακό εντός του Γυμνασίου είναι η λέξη 

«αναπνεύστε», λέξη γραμμένη σε πολλές διαφορετικές γλώσσες εντός του κτηρίου, 

λόγω της πολυπολιτισμικότητάς του. Τα παιδιά της τάξης εντοπίζουν στη μητρική 

τους γλώσσα τη λέξη αυτή, τη δείχνουν και την προφέρουν δυνατά. 

         Αφού τελείωσε η ξενάγηση, με τα παιδιά, τον δάσκαλο και τον αρχιτέκτονα του 

σχολείου επισκεπτόμαστε το Γυμνάσιο. Εκεί συγκεντρωθήκαμε γύρω από την 

αίθουσα της βιβλιοθήκης και μιλήσαμε για την επιθυμία των παιδιών να φτιάξουν 

καλύτερα τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου με μεγάλα ράφια, πατάρια, εσωτερικές 

σκάλες, καναπέδες, μαξιλάρια, σαλόνια και πολλά βιβλία. Ο δάσκαλος τονίζει πως 

μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα μιας και η Αθήνα, το 2018, θα είναι η τιμητική 

χώρα του έτους του βιβλίου και θα δοθούν κονδύλια για τέτοιες δράσεις. Συζήτησαν, 

έπειτα, με μια μαθήτρια του Γυμνασίου για το πώς είναι η ζωή στο Γυμνάσιο ως προς 

τα μαθήματα και τη συμπεριφορά. Τόνισαν ακόμη ότι θέλουν να συνεχίσουν να 

εκδίδουν εφημερίδα και στο Γυμνάσιο.  

         Αργότερα, ακολούθησε περίπατος από το Γυμνάσιο προς το Πολυτεχνείο. Στο 

δρόμο τα παιδιά διαβάζουν αφίσες, πανό και στένσιλ στην περιοχή των Εξαρχείων. 

Είδαν το Πολυτεχνείο απ’ έξω και προσπαθούσαν να το σχεδιάσουν στο μυαλό τους 

ως προς την κάτοψη του. Μετά μπήκαμε στην αίθουσα των αρχιτεκτόνων όπου 

φοιτητές σχεδίαζαν σε μεγάλες μακέτες διάφορα κτήρια και εξήγησαν στα παιδιά που 

περνούσαν δίπλα τους τη δουλειά που έκαναν. Αφού φύγαμε από το Πολυτεχνείο, τα 

παιδιά μου αφηγήθηκαν τι έκαναν σε μια άλλη εξόρμηση τους προς την Μπλε 

πολυκατοικία και τον λόφο του Στρέφη. Έφαγαν σουβλάκια στη διαδρομή από ένα 

σουβλατζίδικο που τους τα κέρασε, πήγαν στο σπίτι του Λαπαθιώτη και διάβασαν 
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ποιήματα εκεί με μια κυρία που μένει απέναντι και επισκέφτηκαν ένα κτήριο που 

τώρα είναι εστιατόριο αλλά παλιά ήταν σχολείο και έχει φωτογραφίες από την τότε 

εποχή. Εκεί έδρασε και η ΕΠΟΝ, όπως μου είπαν τα παιδιά και μοίραζε τρόφιμα στην 

αντίσταση, εκεί δίδασκε και ο Δημητράτος, δάσκαλος στο σχολείο τους. 

         Την Τετάρτη ξεκινάνε με επικοινωνιακό κλίμα πάντα από την αυλή, όπως 

γίνεται συνήθως. Στην τάξη συνδιαμορφώνουν τους βαθμούς και συζητάνε τον λόγο 

που πήραν χαμηλότερο βαθμό π.χ. στη Γλώσσα ή στα Μαθηματικά. Τα παιδιά ζητάνε 

να αλλαχτούν οι βαθμοί τους, αιτιολογώντας την απάντησή τους. Συνεχίζουν έπειτα 

τα σχέδια του σχολείου τους. Ο δάσκαλος ελέγχει τα τετράδια ελεύθερης έκφρασης 

των παιδιών καθώς κάποια παιδιά έγραψαν τις εντυπώσεις τους από το Γυμνάσιο. 

         Πριν προχωρήσουν στην ανάγνωση ενός κειμένου του Ανθολογίου, τους 

παροτρύνει ο δάσκαλος να φτιάξουν ένα δικό τους Ανθολόγιο. Τους ρώτησε ποια 

βιβλία έχουν στο σπίτι τους από το τωρινό σχολικό Ανθολόγιο και βρέθηκε ότι έχουν 

το πολύ ένα απ’ αυτά. Έτσι, αυτό στάθηκε αφορμή να μιλήσουν για τα ποσοστά, 

καθώς τόνισαν πως έχουν ένα από τα εκατό βιβλία του Ανθολογίου (1%). Μ’ αυτόν 

τον τρόπο τους πρότεινε να φέρουν κάποια από τα δικά τους βιβλία και να φτιάξουν 

το δικό τους Ανθολόγιο (όπως είχε κάνει με άλλες τάξεις) ώστε να έχουν 100% 

επιτυχία, καθώς θα περιέχει μόνο τα δικά τους κείμενα. Αφού επισήμαναν όλα τα 

παραπάνω, προχωρούν στην ανάγνωση ενός ποιήματος του Ανθολογίου «Το 

καλοκαίρι» του Λασκαράτου. Διαβάζουν το βιογραφικό του και ένα παιδί ψάχνει στο 

χάρτη να δείξει την Κεφαλονιά. Ένας μαθητής τονίζει πως δε συμφωνεί με τα 

λεγόμενα του ποιήματος και έτσι ο δάσκαλος προτρέπει τα παιδιά να φτιάξουν τα 

δικά τους ποιήματα. Μαθαίνουν, επίσης, πότε λέγεται ζευγαρωτή και πότε σταυρωτή 

μια ομοιοκαταληξία.  

          Το μάθημα Ιστορίας γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Πολιτική και η 

Ιστορία αλληλοσυνδέονται. Ανοίγουν αρχικά τα βιβλία Ιστορίας. Έχουν τη δεκαετία 

του ’40. Εξηγούν τι σημαίνει δεκαετία και τι αιώνας και σχολιάζουν τις εικόνες. Ο 

δάσκαλος τους έχει ξαναμιλήσει γι’ αυτά τα χρόνια με παραστατικό τρόπο. Εξήγησε 

τις ομάδες που υπήρχαν στον πόλεμο με τα εξής παραδείγματα ομάδων: 

«προσφυγάκι», «αντίσταση», «συνεργασία με γερμανούς», «δικαιώματα του 

παιδιού». Συνεχίζει λέγοντας, πως αυτές, λοιπόν, οι ομάδες διαμόρφωναν τον τότε 

πληθυσμό. Η ομάδα «προσφυγάκι» σήμαινε ότι πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να 

μεταναστεύσουν λόγω πολέμου. Η ομάδα «αντίσταση» υποδηλώνει ότι αρκετοί 

έμειναν και πάλεψαν στα βουνά προκειμένου να πολεμήσουν τους εχθρούς. Η ομάδα 
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«συνεργασία» σήμαινε όλους όσους συνεργάστηκαν με τους γερμανούς ξεπουλώντας 

την πατρίδα και τους αγώνες της ομάδας «αντίστασης». Και τέλος, η ομάδα 

«δικαιώματα του παιδιού» υποδήλωνε πως αρκετοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 

και ανθρώπων της διανόησης, όπως η Ρόζα Ιμβριώτη ή ο δάσκαλος του σχολείου, 

Παναγής Δημητράτος, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, κάνοντας με τον δικό τους 

τρόπο αντίσταση, όποτε χρειαζόταν να σώσουν τα παιδιά και τα δικαιώματά τους, για 

να τους εξασφαλίσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Έπειτα μιλάει για τη δράση 

του Ε.Α.Μ. και για το σπίτι του Ε.Α.Μ. (που πλέον έχει γίνει εστιατόριο και το 

επισκέφτηκαν και οι ίδιοι) που το επισκεπτόταν ο δάσκαλος τους, ο Δημητράτος. 

Ακολουθεί θεατρική αφήγηση του δασκάλου για τις μάχες με τους γερμανούς. Ρωτάει 

τα παιδιά τη γνώμη τους για τον πόλεμο. Μιλάνε, επίσης, για τον εμφύλιο και τα 

δεκεμβριανά. Για να δείξει παραστατικά τις διχασμένες ομάδες εκείνης της εποχής 

κράτησε από το ένα χέρι το βιβλίο Πολιτικής και από το άλλο το βιβλίο Ιστορίας. 

Επισημαίνει πως από το βιβλίο πολιτικής ήταν οι αριστεροί, αυτοί που αντιστάθηκαν 

και από το βιβλίο ιστορίας ήταν οι δεξιοί, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους 

γερμανούς. Σήκωσε, έπειτα, τα παιδιά να πουν αν είναι υπέρ του πολέμου ή της 

ειρήνης. Αν ένα παιδί έλεγε είναι υπέρ του πολέμου σηκωνόταν το άλλο ως 

αντιπολίτευση και έλεγε ότι είναι υπέρ της ειρήνης με επιχειρήματα. Στο τέλος, είπαν 

τι προτιμάνε. 

          Ύστερα από το μάθημα Ιστορίας, ένα παιδί παίζει Καραγκιόζη μέσω μιας 

αυτοσχέδιας σατυρικής παράστασης που είχε στήσει με ήρωες από τον μικρόκοσμο 

του σχολείου. Τα παιδιά γελάνε μαζί με τον δάσκαλο. Μετά τον καραγκιόζη άλλαξαν 

χώρο, βασικό στην παιδαγωγική του Φρενέ, και είδαν ένα ντοκιμαντέρ, που έφερε 

ένα παιδί, για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συζήτησαν μετά το ντοκιμαντέρ για τον 

Στάλιν και τον Χίτλερ, και ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά, μιας και όλη την Ευρώπη 

την απασχολεί αυτό το πράγμα, αν ο κομμουνισμός ή ο φασισμός ήταν το ίδιο 

πράγμα. Αργότερα φτιάχνουν τον δίσκο του Νεύτωνα, βλέποντας βίντεο για το τι 

είναι και πως φτιάχνεται. Τα υλικά τα είχε φέρει ο δάσκαλος αν και είχε πει στα 

παιδιά να φέρουν κάποια απ’ αυτά και έτσι μου τόνισε πως: «η ιδέα είναι να είσαι 

οργανωμένος ανεξάρτητα από τι θα σου φέρουν τα παιδιά». 
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Ερωτήσεις συνέντευξης για εκπαιδευτικούς 
 

 
1) Τι είναι πρώτα απ’ όλα η μέθοδος Φρενέ για σας; 
 
2) Τι σημαίνει για σας η εφαρμογή στοιχείων ή τεχνικών της μεθόδου Φρενέ στη 
δικιά σας τάξη; 
 
3) Χρησιμοποιείτε τα σχολικά εγχειρίδια που δίνει το υπουργείο; 
 
4) Ακολουθείτε την ύλη που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα; 
 
5) Τα θέματα διδασκαλίας από πού αντλούνται; 
 
6) Παίρνετε αφορμή για θέματα διδασκαλίας που προβλέπονται μέσα από τα σχολικά 
εγχειρίδια; 
 
7) Τα θέματα διδασκαλίας σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών;   
 
8) Δίνεται δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης σε όλα τα παιδιά;  
 
9) Τα παιδιά αναδεικνύουν την προσωπικότητα τους μέσα στο μάθημα;  
 
10) Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ εσάς και των παιδιών; 
 
11) Εφαρμόζετε τις τεχνικές Φρενέ «Τι Νέα;» και τα «Συμβούλια τάξης»; Μιλήστε 
μου λίγο γι’ αυτές. 
 
12) Δημιουργούν αναγνωστικά έντυπα τα ίδια τα παιδιά;  
 
13) Τα παιδιά πώς δουλεύουν μέσα στο μάθημα; 
 
14) Τι γίνεται με τη συνεργασία τους; 
 
15) Χρησιμοποιούν κάποιο είδος τυπογραφείου;  
 
16) Εκδίδουν δικιά τους εφημερίδα;  
 
17) Αλληλογραφούν με άλλα σχολεία; 
 
18) Σκέφτονται την ώρα του διαλείμματος; Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι; 
 
19) Έχουν βιβλιοθήκη με εικονογραφημένα βιβλία (διαφόρων θεμάτων) ή και με 
αναγνωστικά; 
 
20) Χωρίζουν τη βιβλιοθήκη τους σε διάφορα θέματα (π.χ. φυσική, ιστορία, 
γεωγραφία, λογοτεχνία κ.ά.) και ταξινομούν τα βιβλία τους ανάλογα; 
 
21) Συνδυάζεται η διανοητική με τη χειροτεχνική εργασία; (σχολικός κήπος, 
κηπουρική, ανατροφή ζώων κ.ά.); 
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22) Γίνεται ανάγνωση κειμένων στο πλαίσιο των μαθημάτων;   
 
23) Η αντιγραφή πώς γίνεται;  
 
24) Η διδασκαλία της Γραμματικής πώς γίνεται; 
 
25) Πώς τα παιδιά μαθαίνουν καινούργιο λεξιλόγιο; 
 
26) Τα άλλα μαθήματα πέραν της Γλώσσας πώς γίνονται; 
 
27) Ποια είναι η άποψη σας για την επιβολή τιμωριών; 
 
28) Ποια είναι η άποψη σας για την τάξη και την πειθαρχία;  
 
29) Βασίζεται η εκπαίδευση στην εμπειρία και τη ζωή μέσα από το πειραματικό 
ψηλάφισμα; 
 
30) Διοργανώνετε εκδρομές, περιπάτους μάθησης;  
 
31) Τα παιδιά δηλαδή βγαίνουν εκτός τάξης; 
 
32) Ενώνεται με κάποιον τρόπο η τάξη σας, το σχολείο σας με τη λοιπή κοινότητα 
γύρω από το σχολείο; 
 
33) Έρχονται στο σχολείο διάφοροι εκπρόσωποι επαγγελμάτων; 
 
34) Τα παιδιά έχουν επισκεφθεί χώρους δουλειάς; Για παράδειγμα ένα μαραγκάδικο;  
 
35) Παράγουν τα ίδια τα παιδιά τρόφιμα ή άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να 
διανείμουν σε φτωχές οικογένειες; 
 
36) Ξέρετε ότι ο Φρενέ ήταν αριστερός; Πιστεύετε ότι αυτή του η πολιτική στάση τον 
οδήγησε σε αντίστοιχες πρακτικές μέσα στην τάξη; 
 
37) Ο Φρενέ διακήρυττε μια αντιπολεμική και αντιρατσιστική διάσταση στο έργο 
του. Αυτό βιώνεται με κάποιον τρόπο μέσα στη δικιά σας τάξη; 
 
38) Η σχέση σας με τους γονείς πώς είναι; 
 
39) Κατοχυρώνεται η δημοκρατία στο σχολείο; Με ποιον τρόπο;  
 
40) Υπάρχει σεβασμός στην τάξη; 
 
41) Ο δικός σας ρόλος στο μάθημα ποιος είναι; 
 
42) Προσπαθείτε να μιλάτε λίγο ή πολύ στην τάξη; 
 
43) Έχετε περισσότερη ή λιγότερη εργασία σε σχέση με πριν (με το παραδοσιακό 
τρόπο δουλειάς); 
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44) Προετοιμάζετε εκ των προτέρων τη διδακτέα ύλη;   
 
45)  Έχετε γίνει και καλλιτέχνης μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία; 
 
46) Η διάταξη των θρανίων και της έδρας πώς είναι; 
 
47) Υπάρχει επίβλεψη των παιδιών;  
 
48) Η διόρθωση πώς γίνεται; 
 
49) Ο έλεγχος των μαθητών πως γίνεται;  
 
50) Βάζετε βαθμούς;  
 
51) Αντλείτε ενδιαφέρον και ζωή με την εφαρμογή αυτής της διαφορετικής μεθόδου; 
 
52) Ποια αποτελέσματα εκτιμάτε ότι έχουν αποκομίσει τα παιδιά, η τάξη, το σχολείο, 
εσείς απ’ όλη αυτήν την εφαρμογή μιας εναλλακτικής προσέγγισης διδασκαλίας και 
μάθησης; 
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Ερωτήσεις συνέντευξης για γονείς 
 
1) Γνωρίζετε τι ήταν η παιδαγωγική του Φρενέ;  
 
2) Αν ναι, θεωρείτε τον Φρενέ πρωτοπόρο για την εποχή του; 
 
3) Το παιδί σας γνώριζε κάτι για το Φρενέ; Είδατε κάποια ταινία, διαβάσατε κάποιο 
βιβλίο σχετικά μ’ αυτόν τον μεγάλο παιδαγωγό;  
 
4) Βλέπετε να γίνεται κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό στην τάξη του παιδιού σας (σε 
σύγκριση και με τις άλλες τάξεις που πήγαινε); 
 
5) Έχετε άλλα παιδιά; Πώς γίνεται το μάθημα σε εκείνα; Διαφέρει καθόλου με το 
συγκεκριμένο μάθημα της συγκεκριμένης δασκάλας – ου;  
 
6) Ποιο μάθημα προτιμάτε από τα δύο για τη μάθηση του παιδιού σας; 
 
7) Τα παιδιά κάνουν μάθημα σύμφωνα με τα σχολικά εγχειρίδια ή βασίζονται σε 
άλλου είδους βιβλία; 
 
8) Φτιάχνουν τα ίδια τα παιδιά τα δικά τους βιβλία; Πώς βλέπετε αυτήν την 
πρωτοβουλία; 
 
9) Δημιουργούν τη δικιά τους εφημερίδα; 
 
10) Γίνεται αλληλογραφία μεταξύ της τάξης με άλλα σχολεία στην ίδια πόλη ή σε 
άλλες πόλεις; 
 
11) Ποια άλλη πρωτοβουλία, κάτι άλλο καινούργιο σας αρέσει που γίνεται στην τάξη; 
 
12) Τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα μέσα στο μάθημα;  
 
13) Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ δασκάλου – ας και μαθητών; 
 
14) Τα παιδιά ενδιαφέρονται για το σχολείο; (Συγκρίνετε το και με άλλες σχολικές 
χρονιές.) 
 
15) Ανυπομονούν να πηγαίνουν κάθε μέρα; 
 
16) Τα θέματα των μαθημάτων εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών; 
 
17) Κάνετε συχνά συναντήσεις με τον δάσκαλο – α της τάξης; Υπάρχει καλή 
επικοινωνία;  
 
18) Τα παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο των μαθημάτων;  
 
19) Δουλεύουν ατομικά – ομαδικά; 
 
20) Μαθαίνουν τις αξίες του σεβασμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της 
συνεργασίας στα πλαίσια του μαθήματος; 
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21) Ο Φρενέ προωθούσε μια αντιρατσιστική – αντιπολεμική διάσταση στην τάξη του 
και στη λοιπή κοινότητα γύρω από το σχολείο. Πιστεύετε ότι αυτή η διάσταση 
προωθείτε και στην τάξη του παιδιού σας; 
 
22) Τα παιδιά βγαίνουν εξορμήσεις στην πόλη, στην εξοχή; 
 
23)  Μαθαίνουν για το περιβάλλον, για την κοινωνία στην οποία ζούνε; 
 
24) Έχουν επισκεφθεί τυχόν χώρους δουλειάς ή εκπροσώπους διάφορων 
επαγγελμάτων; (π.χ. ένα μαραγκάδικο κ.λπ.)  
 
25) Παράγουν τα παιδιά τρόφιμα, ή άλλου είδους πράγματα τα οποία και διανέμουν 
σε φτωχές οικογένειες;  
 
26) Παίρνουν βαθμούς; Η αξιολόγηση τους πώς γίνεται; Πώς εκτιμάτε εσείς τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση τους; 
 
27) Υπάρχει αυταρχική μεταχείριση στα παιδιά; Επιβάλλονται τιμωρίες; 
 
28) Πώς θα βλέπατε αυτές τις πρωτόγνωρες τεχνικές αν εφαρμόζονταν στο Γυμνάσιο 
και το Λύκειο όταν θα πάει το παιδί σας; 
 
29) Απομνημονεύουν πράγματα απ’ έξω τα παιδιά σας τώρα; 
 
30) Στο Λύκειο καλούνται να απομνημονεύσουν όγκους πληροφοριών προκειμένου 
να γράψουν καλά στις πανελλήνιες και να κατοχυρώσουν μια θέση στο πανεπιστήμιο. 
Εσείς θεωρείτε ότι η μη απομνημόνευση θα μπορέσει να οδηγήσει στην επιτυχία του 
παιδιού σας σε επίπεδο γυμνασίου – λυκείου; 
 
31) Το έχετε συζητήσει αυτό με τη δασκάλα – ο σας;  
 
32) Βλέπετε τον εαυτό σας, το μορφωτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κεφάλαιο της 
οικογένειας σας να μπαίνει μέσα στην τάξη του παιδιού σας; (Οι εμπειρίες και οι 
γνώσεις που κουβαλάει το παιδί σας να παίρνουν σάρκα και οστά μέσα στην τάξη;) 
 
33) Εσείς και η οικογένεια σας συμμετέχετε στην οργάνωση και στο ρυθμό μάθησης 
της τάξης; 
 
34) Αν ήσασταν ξανά πάλι μαθητές θα θέλατε να έχετε αυτήν την προσέγγιση στην 
τάξη που θα πηγαίνατε;  
 
35) Ο Φρενέ εκδιώχθηκε και κυνηγήθηκε πολύ από το κράτος, τους συναδέλφους 
του, από την υπόλοιπη κοινότητα, όπου ήταν δάσκαλος για τις πρωτοποριακές 
μεθόδους που εφάρμοζε. Εσείς αν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε στο δάσκαλο – α της 
τάξης του παιδιού σας θα τον – την  στηρίζατε; Ή θα σας προκαλούσαν φοβίες αυτές 
οι μέθοδοι; (π.χ. ότι θα έμεναν πίσω στην ύλη τα παιδιά σας). 
 
36) Πώς εκτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία του παιδιού σας στην τάξη; Ποια οφέλη ή 
μειονεκτήματα διακρίνετε ότι υπάρχουν; 
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Ερωτήσεις συνέντευξης για διευθύντριες 
 
1) Γνωρίζετε τον Φρενέ, τη μέθοδο του; 
 
2) Πώς αντιλαμβάνεστε την εφαρμογή κάποιων στοιχείων της παιδαγωγικής Φρενέ 
από τον – τη δασκάλο – α του σχολείου; 
 
3) Από το Υπουργείο υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για την εφαρμογή αυτής της 
εναλλακτικής προσέγγισης ή από το σχολικό σύμβουλο; 
 
4) Πιστεύετε ότι η διοίκηση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να 
παίξει ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων στοιχείων, σαν την παιδαγωγική του Φρενέ; 
 
5) Γενικά οι γονείς πως το δέχτηκαν όλο αυτό; 
 
6) Η παιδαγωγική Φρενέ στηρίζεται στη σύνδεση τάξης και σχολείου με την 
υπόλοιπη κοινότητα και έτσι βασίζεται στο άνοιγμα του σχολείου. Πως εσείς 
αντιλαμβάνεστε την επιδίωξη αυτή του – της  δασκάλου – ας και ότι τα παιδιά 
βγαίνουν αρκετά συχνά εκτός σχολείου για την υλοποίηση δράσεων; 
 
7) Δίνεται απόλυτη ελευθερία στο οτιδήποτε θελήσει να εφαρμόσει ο – η δασκάλος –
α ή πρώτα συζητιέται και στο σύλλογο; 
 
8) Υπάρχει κάποια κινητοποίηση και από τους άλλους συναδέλφους στο να 
εφαρμόσουν κάποια στοιχεία της παιδαγωγικής Φρενέ; 
 
9) Θα μπορούσε να είναι στόχος του σχολείου η εφαρμογή στοιχείων της 
παιδαγωγικής Φρενέ; 
 
10) Υπάρχει νομιμότητα στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου ή γίνονται και πολλά 
πράγματα παράτυπα; 
 
11) Βλέπετε κάποια αλλαγή στη ζωή των παιδιών; Διακρίνετε κάποια οφέλη ή 
μειονεκτήματα από όλη αυτήν την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ; 
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Υλικό τάξης παρατήρησης 
 

Διαρρύθμιση τάξης 
 

       
 

 

                               

 

Τα θρανία – εργασίας 
ενοποιημένα στο κέντρο της 

αίθουσας 

Γωνιά με καρέκλες σε κύκλο για 
τις ολομέλειες των παιδιών (π.χ. 

Συμβούλιο τάξης, «Τι Νέα;») 

Γωνιά με μπογιές, 
επιτραπέζια και άλλα 

υλικά 

Πρακτικά Συμβουλίου 
τάξης 
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Γωνιά του Καραγκιόζη 

Γωνιά αυτοσχέδιας 
βιβλιοθήκης 
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Σχέδια – δουλειές των παιδιών 
 

  
 
 
 

     
 
 
 

Γωνιά με θεματικούς 
φακέλους διαφόρων 

ντοκουμέντων αλλά και 
ατομικών πλάνων 

εργασίας για κάθε παιδί 

Τα παιδιά σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική 
του σχολείου τους 
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Κολλάζ παιδιών 

Κατασκευή από τα 
παιδιά του δίσκου 

του Νεύτωνα 

Αφίσες κρεμασμένες 
στους τοίχους της 

τάξης 


