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• Η σημερινή παρουσίαση έχει να κάνει με τη δυνατότητα εφαρμογής της 
παιδαγωγικής Freinet και της ΘΠ στο δημοτικό σχολείο στο μάθημα των 
γαλλικών. 
Το 2018 είχα κάνει μία απόπειρα να χρησιμοποιήσω κάποιες τεχνικές της 
θεσμικής παιδαγωγικής και ειδικότερα την τεχνική του Τι νέα; για να 
φτιάξουμε μαζί με τα παιδιά ένα εγχειρίδιο για τα γαλλικά με την 
προσδοκία ότι θα ένιωθαν πώς αυτό τα αφορά άμεσα και περισσότερο. Το 
κάθε εγχειρίδιο συνοδευόταν και από ένα ηχητικό αρχείο ώστε τα παιδιά 
να μπορούν να ακούσουν το κείμενο. Σε παλαιότερη εισήγησή μου στο 
ΙΕΠ έχω μιλήσει για το εγχείρημα αυτό. Σήμερα θα ήθελα η εμπειρία αυτή 
να συμπληρωθεί. Και επίσης να σχολιαστούν κάποια από τα σημεία που 
θεωρώ ότι μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσκολέψουν την εξέλιξη της 
απόπειρας αυτής.



• Η πρώτη λοιπόν τεχνική που χρησιμοποίησα στην τάξη μου με αυτό 
τον τρόπο ήταν το Τι νέα.

• Το Τι νέα είναι η υποδοχή του προφορικού λόγου μέσα στην ομάδα-
τάξη σε έναν τόπο που με βάση την ΘΠ καθίσταται ιερός. 
Οι ιεροί τόποι της ΘΠ είναι δύο: Το Τι νέα; και το Συμβούλιο.



«Τι νέα;» και «Συμβούλιο»

• Οι δύο αυτές τεχνικές εισάγουν στην ομάδα-τάξη εσωτερικούς 
κοινωνικούς θεσμούς δηλαδή έναν τρόπο διαμεσολάβησης που θα 
επιτρέψει στην ομάδα να κρατήσει σε απόσταση τα συναισθήματα. 
Πρόκειται για τη μετεξέλιξη του l’entretien du matin της πρωινής 
συνομιλίας του Φρενέ που ήταν ένας τρόπος το παιδί να ξεφορτωθεί 
τις έγνοιες που κουβαλάει φτάνοντας στο σχολείο. Παρόλο που το 
εξετάζουμε σε ένα επίπεδο ψυχολογικό/ψυχαναλυτικό δεν είναι 
ανάγκη να σκεφτούμε εδώ κάτι αδυσώπητα βαθύ και δυσνόητο. Θα 
μπορούσε να είναι απλά ένα συναπάντημα στο δρόμο του, ή κάτι 
άλλο που το παιδί θα είχε βιάση να μοιραστεί με την ομάδα του.

























Θεσμική Παιδαγωγική

• Για να κάνουμε μία χαρτογράφηση της ΠΘ την οποία στόχος μου 
είναι να εντάξω με όλο της το οπλοστάσιο στη δουλειά μου θα 
πούμε ότι είναι ένας συνδυασμός δύο στοιχείων: της Θεσμικής 
Ψυχιατρικής και του υλισμού της τάξης Φρενέ.

• Μέσα στο πλαίσιο της ΘΠ όπου έχουμε ήδη τοποθετήσει τους ιερούς 
τόπους της ομιλίας, εντάσσονται επίσης οι ζώνες μάθησης και 
συμπεριφοράς μία έμπνευση του Ουρύ από το τζούντο.

• Αλλά και η οργάνωση της ομάδας-τάξης με επαγγέλματα και νόμισμα 
που προϋποθέτουν όλα σε επίπεδο εφαρμογής σε μία τάξη ή 
σχολείο την συνεργασία του δάσκαλου της τάξης με τον εκπαιδευτικό 
ειδικότητας.









Τα εργαλεία

• Ας επανέλθουμε λίγο στα εργαλεία οργάνωσης μιας τάξης Φρενέ
που έδωσαν τα πρώτα στοιχεία οργάνωσης στη ΘΠ. Αυτά είναι ο 
στόχος μου να μπορέσω να ενσωματώσω σε όσο το δυνατόν 
πληρέστερο ανάπτυγμα. Εδώ έχουμε την ελεύθερη έκφραση μέσα 
από το ελεύθερο κείμενο και την πρωινή συνομιλία, την 
αλληλογραφία, τη σχολική εφημερίδα, την έρευνα στη φύση ή την 
κοινότητα και το συμβούλιο.







Τα διπλώματα και οι ζώνες

• Αυτά τα εργαλεία οδηγούν στα διπλώματα που είναι το αντίστοιχο 
των ζωνών της ΘΠ και προφανώς είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν.

• Εδώ το δίπλωμα ενός μηχανικού φυτών/ ενός γεωπόνου μηχανικού 
μπορούμε να πούμε!







Τα πλάνα εργασίας

• Εδώ βλέπουμε ένα πλάνο εργασίας μαθητή στο σχολείο του Φρενέ το 1962. 
Μπορούμε να δούμε ότι καλύπτει μία ημερολογιακή περίοδο από τις 18 έως τις 
25 Οκτωβρίου, αφορά το μαθητή Φρανσουά Μαρού. Καλύπτει στα μαθηματικά 
την ολοκλήρωση των καρτελών 71 έως 81 (που σημαίνει ότι ο δάσκαλος έχει ένα 
οπλοστάσιο καρτελών αυτοδιόρθωσης το οποίο επιλέγει κάθε φορά ανάλογα με 
τις δυνάμεις του παιδιού) και συγκεκριμένες θεματικές στην Ιστορία-την ιστορία 
του ψωμιού, στη Γεωγραφία μία περιοχή της Κυανής Ακτής, στις Φυσικοχημεία 
την απόσταξη της ρακής, στη Βιολογία τις μέλισσες και το μέλι, προϋποθέτει δύο 
κείμενα και μία εισήγηση στους συμμαθητές για το ταξίδι του Φρανσουά στο 
γερμανικό Μέλανα Δρυμό. 
Ενδιαφέρον έχει η πρακτική εργασία στα τεχνικά που ζητείται από το Φρανσουά. 
Να φτιάξει μία σκούπα από ρείκια.
Στο κάτω μέρος του πλάνου εργασίας βλέπουμε μία γραφική παράσταση της 
απόδοσης του Φρανσουά στο κάθε αντικείμενο που κυμαίνεται από άσχημα έως 
καλά (στην κλίμακα υπάρχει από το πολύ χάλια έως το πολύ καλά).









Καρτέλες αυτοδιόρθωσης

• Εδώ βλέπουμε τις καρτέλες αυτοδιορθούμενης εργασίας. Κάπως έτσι 
είναι οι καρτέλες που είδαμε παραπάνω στο πλάνο εργασίας (από 
την 71 έως την 81 για την αριθμητική και αντίστοιχα για τη 
γραμματική).





Ιστορικές αντιστοχίες

• Να πω ότι ένα άλλο στοιχείο που έχω εντάξει με επιτυχία είναι η 
ιστορική χρονομπουγαδογραμμή όπου κρεμάμε με τους μαθητές στα 
μανταλάκια ιστορικά γεγονότα. Στη μία γραμμή είναι τα ιστορικά 
γεγονότα στην Ελλάδα στην άλλη τα γεγονότα στη Γαλλία.







Νέα Αγωγή

• Γυρνώντας ακόμα πιο πίσω από την ιστορία της Παιδαγωγικής Φρενέ
θα βρούμε τους εμπνευστές της Νέας Αγωγής. Νέα Αγωγή 100 
χρόνια μετά όμως; Ναι. Γιατί στην πράξη η αντίσταση ήταν τέτοια 
που ποτέ δεν εφαρμόστηκε παρά σημειακά.

• Η Νέα Αγωγή στηρίζει την ολόπλευρη εκπαίδευση και δίνει ίση 
σημασία στους διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς: πνευματικό, 
καλλιτεχνικό, φυσικό, χειρωνακτικό, κοινωνικό.









Έκθεση Delors για την εκπαίδευση του 21ου

αιώνα
• Βρισκόμαστε άραγε μακριά από τους πυλώνες της έκθεσης Delors

του 1996; Μαθαίνω να μαθαίνω, Μαθαίνω να κάνω, Μαθαίνω να 
υπάρχω, Μαθαίνω να συνυπάρχω. Και ναι και όχι.

• Θα προτιμήσουμε να πούμε πως όχι. Στο χέρι μας είναι επενδύοντας 
ο καθένας στην τάξη του να κάνουμε πραγματικότητα τόσα όσα σε 
πολλούς φαντάζουν ουτοπικά και ανέφικτα.
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