
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

"Όψεις του σύγχρονου σχολείου:  Διαχείριση της σχολικής τάξης"

Εξ αποστάσεως, 20 - 22 Νοεμβρίου 2020 

"Η  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ, 
 ΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΕΘΟΔΩΝ  

ΤΗΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  FREINET" 
Νικόλαος Καμήλος 
Ιωάννα Καμπούρμαλη 
Τριανταφυλλιά Νικολούδη 

Με τη συνεργασία:



 

 

«Η  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ, 

 ΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΜΕΘΟΔΩΝ  

ΤΗΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  FREINET» 

                   

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΗΛΟΣ, 

                                                    ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ,  

                                                                            

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ 

Σ.Ε.Ε.  ΠΕ60 &ΠΕ70 4ΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΉΣ 

 



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (1) 
 

Στις σχολικές τάξεις αναδεικνύεται συχνά ως ζήτημα, η 

δυσκολία διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να 

αναδυθούν  οι Δεξιότητες που διευκολύνουν τη 

δημοκρατική διαχείριση της τάξης, μέσα από την 

εφαρμογή πρακτικών της Παιδαγωγικής Freinet.  

 
 



Να αναζητηθούν τεχνικές και τρόποι 

αποτελεσματικής διεύθυνσης μιας δημοκρατικής 

τάξης. Μιας τάξης που δίνει την ευκαιρία σε κάθε 

παιδί, αφού κατευθύνει τη συμπεριφορά του, να 

αναπτύξει τις ικανότητές του και στον 

εκπαιδευτικό να καταστεί «διευκολυντής» της 

μάθησης. Μιας τάξης πολύ πιο ευχάριστης για 

παιδιά και εκπαιδευτικούς. 



Στο σχολικό συγκείμενο, θα πρέπει να 

δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης το 
οποίο: 

 
Να καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και 

αμοιβαίου σεβασμού. 

Να προσφέρει στα παιδιά την υποστήριξη που 

χρειάζονται για να επιλύουν με επιτυχία προβλήματα. 

Να προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια, σε  γνώσεις, 

δεξιότητες και αξίες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα 

παιδιά, όταν θα βγουν ως ενεργά μέλη στην κοινωνία, 

να λειτουργήσουν δημοκρατικά. 



ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ THΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET(1) 

Η παιδαγωγική Freinet συγκροτείται από θεμελιακές 

αρχές, όπως: 

 συνεργασία και πολιτειότητα 

 κοινοτική –συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής 

ζωής 

 ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία 



ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ THΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET(2) 



 ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΤΗΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

FREINET 

       

Συνεργασία και πολιτειότητα/οργάνωση σχολικής ζωής  

στο πλαίσιο της ομάδας  καλλιεργείται η φιλία, η 

συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, ο αλληλοσεβασμός. Οι 

μαθητές λειτουργούν ως κοινότητα, αναλαμβάνουν 

ρόλους και ευθύνες σε συλλογικά έργα και δράσεις.   



 ενημέρωση για τα κοινά,  

 τη γνώση των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων  

 έκφραση των απόψεών του, 

 απαίτηση για διαφάνεια και 

δικαιοσύνη,  

  ενεργό συμμετοχή στις 
κοινωνικές διεργασίες 

Η Ενεργός 

 

Πολιτειότητα 

προϋποθέτει 



• Ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία( ελευθερία 

έκφρασης μέσα από το σχέδιο, τη γραφή, το λόγο, την 

ελεύθερη επιλογή των Σχεδίων εργασίας σύμφωνα 

με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα ταλέντα των 

μαθητών. 

•  «Φυσική» μέθοδος μάθησης (εισάγονται στη γραφή 

και ανάγνωση τα κείμενα των ίδιων των μαθητών, με 

την αλληλογραφία, τα Μικρά βιβλία, την εφημερίδα. 

•  

 



Κοινωνικές δεξιότητες: (Κατανόηση λεκτικών και 

μη λεκτικών μηνυμάτων. Ενεργητική ακρόαση. 

Προσαρµογή συμπεριφοράς ανάλογα µε το πλαίσιο 

επικοινωνίας (σε ποιον µιλάµε, τι λέµε, πότε το 

λέµε, πώς το λέµε)  H αποτελεσματικότητα του να 

γινόμαστε κατανοητοί και να µεταδίδουµε µε 

σαφήνεια αυτό που θέλουµε  

 
 



Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας: ικανότητα να 

μετατρέπονται οι ιδέες σε δράση μέσα από τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και ικανότητα 

σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. 

Πολιτιστική γνώση και έκφραση: ικανότητα εκτίμησης της 

σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και 

συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων, όπως η μουσική, το θέατρο, 

η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες. 

 



ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Τα παιδιά, μέσα από την παιδαγωγική  Freinet να 

λειτουργούν σε κλίμα δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας το 

διάλογο. 

 Αν προκύψει κάποιο ζήτημα, το συζητάνε   στο 

συμβούλιο τάξης. 

Εκεί τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν ζητήματα που 

επιδέχονται επίλυση συγκρούσεων. Τα εμπλεκόμενα άτομα 

μπορούν να  εκφράσουν την άποψή τους, τη δυσαρέσκειά 

τους, το θυμό τους.   



Σχολικός Κανονισμός - 

Μαθητικά συμβούλια 

Ο/Η συντονιστής/στρια του συμβουλίου θα δώσει το χρονικό 

περιθώριο στα παιδιά να αναφερθούν στο ζήτημα που τους 

απασχολεί. Ως όρος μπαίνει πάντα ο σεβασμός προς τον άλλον. 

Επομένως οι δύο πλευρές, δε μιλάνε έντονα, δεν απευθύνεται η 

μία στην άλλη με χαρακτηρισμούς και προσβλητικά σχόλια, αλλά 

εκθέτουν μία κατάσταση προσπαθώντας να βρουν τρόπους 

διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύγκρουση. 



Γίνεται συλλογική διαχείριση των σχέσεων ή και των 

συγκρούσεων της τάξης, διαμορφώνονται και 

εξελίσσονται οι κανονισμοί της τάξης και  οι διάφορες 

υπευθυνότητες και συναποφασίζονται οι δράσεις. 

Οι αποφάσεις καταγράφονται από τον γραμματέα στο 

βιβλίο της ζωής της τάξης. Υπηρετούνται οι  αρχές του 

διαλόγου, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού 

και της δικαιοσύνης, την καλλιέργεια της πολιτειότητας, 

της ειρήνης και της δημοκρατίας στην πράξη.  

 



Η συνέλευση και το συμβούλιο τάξης συντελούν στο να είναι ο 

εκπαιδευτικός και μαθητές  ισότιμοι. Συναποφασίζουν για το ποια 

κείμενα θα μπουν στην εφημερίδα, τι λαχανικά θα 

καλλιεργηθούν, πώς θα διακοσμηθεί η αίθουσα, τι διαδρομές θα 

πραγματοποιηθούν, ό,τι συμβαίνει στην τάξη περνάει από το 

συμβούλιο. Επίσης συζητιούνται τυχόν προβλήματα μαθητών και 

οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για τη λύση. 



Οργάνωση της σχολικής ζωής -Μαθητικά Συμβούλια 

για ένα σχολείο χωρίς ανταγωνισμό και βία 

 

 



 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Ανάληψη ρόλων: Καλλιέργεια υπευθυνότητας-
οργανωτικότητας 
Ενεργητική ακρόαση 
Ενσυναίσθηση 
Μιλάει όποιος έχει ζητήσει το λόγο. Κανόνες και όρια 
κατά την ανταλλαγή απόψεων /Κοινωνικές δεξιότητες 
Προτείνουν-Ψηφίζουν/ Πολιτειότητα 
Φροντίζουν την τήρηση των χρονικών 
ορίων/Προγραμματισμός-οργανωτικότητα 
Ανταλλαγή ιδεών/Συνεργασία-Λειτουργία ομάδας 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Μέσα από αυτές τις πρακτικές παιδαγωγικής Freinet τα 
παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν με υπευθυνότητα 
και ενσυναίσθηση. 

 Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 
 Καλλιεργούνται αξίες όπως ο αλληλοσεβασμός, η 

δικαιοσύνη, η δημοκρατία. 
 Αναπτύσσουν τις αρχές του διαλόγου και της 

επιχειρηματολογίας ως βασικά εργαλεία διαχείρισης 
συγκρούσεων. 

 Μαθαίνουν να δρουν δημοκρατικά και 
προετοιμάζονται να γίνουν ενεργοί πολίτες σε μια 
δημοκρατική κοινωνία.  



 

 

«Μόνο όταν τα παιδιά αποφασίζουν για όλα όσα απασχολούν 

την κοινότητα στην οποία συμμετέχουν, μπορούμε να μιλάμε 

για πραγματικά ελεύθερα παιδιά. Αυτό σημαίνει να 

διαχειρίζονται  ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική 

¨κοινοτική¨ ζωή». 

 

Αλεξάντερ Σάδερλαντ Νηλ 


