
 

      « Για μια Δημοκρατική Παιδεία » 

          Εφαρμόζοντας την παιδαγωγική Freinet για ένα σχολείο της κοινότητας  

 

Σάββατο 24  Ιουνίου 2017 

2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 

 

Η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο. Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της 

κοινότητας» σε συνεργασία με τον «Συνήγορο του Παιδιού» και την παιδαγωγική ομάδα «Για 

ένα δημοκρατικό σχολείο», συνδιοργανώνουν ημερίδα για τον μεταρρυθμιστή της 

εκπαίδευσης Celestin Freinet, ο οποίος με την παιδαγωγική του υποστήριξε ένα σχολείο 

δημοκρατικό, ανοικτό, συνεργατικό και ελεύθερο το οποίο σέβεται και αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα κάθε παιδιού.  

Κύριοι ομιλητές : 

 

• Pierre Lafitte, E.S.P.E. Université de Picardie, France,  Συνεργάτης I.C.E.M  & F.I.M.E.M  

 ( Παιδαγωγική Freinet ). 

 

 

• Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 

 

 

• Ασπασία Καλησώρα, εκπαιδευτικός 

 

 

• Ε΄& ΣΤ’ Τάξη Δημ. Σχ. Αργυρούπολης Ρεθύμνου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σάββατο 24 Ιουνίου, 10.00 - 14.00 

Θεωρητική προσέγγιση της Παιδαγωγικής Freinet  

●    Προβολή της γαλλικής ταινίας « Η μάθηση είναι ιερή. Στα πρώτα βήματα μιας 

τάξης Freinet » της Delphine Pinson (με ελληνικούς υπότιτλους).  

● « Το υλικό και το οικείο : πώς μια συνεργατική παιδαγωγική μπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά να υπάρχουν, να μεγαλώνουν και να μαθαίνουν ». 

Ομιλητής : Pierre Lafitte, E.S.P.E. Université de Picardie, France   

●  « Βήματα προς ένα δημοκρατικό σχολείο σε μια ατομιστική και ανταγωνιστική 

κοινωνία.  Συνθέτοντας το παζλ της ελληνικής πραγματικότητας με μια αισιόδοξη 

ματιά ». 

Ομιλητής : Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού 

● « Βιώνοντας τη δημοκρατία στη σχολική κοινότητα. Τα παιδιά  έχουν το λόγο » 

Τα παιδιά της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Δημ. Σχ. Αργυρούπολης Ρεθύμνου μιλούν για την 

Δημοκρατία στο Σχολείο και μας παρουσιάζουν την ταινία κινουμένων σχεδίων που 

δημιούργησαν με τίτλο «Δημοκρατία στα Σχολεία».  

●   « Το Εργαστήρι. Εφαρμόζοντας την Παιδαγωγική Freinet στην Ελλάδα της 

Μεταπολίτευσης »   

Ομιλήτρια : Ασπασία Καλησώρα, εκπαιδευτικός   

● Συζήτηση  

 

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

 

 



Σάββατο 24 Ιουνίου, 17.00  - 21.00  

Βιώνοντας την Παιδαγωγική Freinet στην σχολική τάξη  

Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς 

 

● « Και όμως μπορούμε στην τάξη μας να κάνουμε θαύματα! Η δύναμη της ομάδας»  

Εισηγητής : Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του παιδιού 

 

● « Το ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας στην τάξη: θεσμοί που γεννιούνται από την 

καθημερινή ζωή σε  μια τάξη του δημοτικού, ή: πώς να διαφυλάξουμε τις μικρής κλίμακας 

ομάδες μαθητών, από τις δικές μας ιδεολογικές προκαταλήψεις». 

 

Εισηγητής : Pierre Lafitte, E.S.P.E. Université de Picardie, France 

 

 

● Συζήτηση – Απολογισμός της Ημερίδας 

 

 

 

 

 

 

Δηλώσεις  συμμετοχής  για τα απογευματινά εργαστήρια –  Τηλ : 697 299 17 54 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας   

(25 εκπ/κοί  Πρωτ. Εκπ/σης   &  25 εκπ/κοί Δευτ. Εκπ/σης) 

Επιπλέον πληροφορίες : aspa2875@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


