
 

 

 

Σκοποί και χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής Φρενέ 

Οι σκοποί και τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής Φρενέ μπορούν να συνοψισθούν 

στα εξής σημεία:   

Το δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι ελεύθερο, ανοικτό και δημοκρατικό. Σε αυτό  

α) τα δικαιώματα κάθε μαθητή/τριας είναι σεβαστά, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, 

την καταγωγή ή τη θρησκεία του,  

β) βιώνεται η χαρά της πρωτοβουλίας, της ελεύθερης επιλογής, της δημιουργίας και του 

οράματος για τη βελτίωση της ζωής τους μέσα από τη μάθηση και την εργασία τους στο 

σχολείο,  

γ) οι δάσκαλοι/ες και οι μαθητές/τριες συνεργάζονται για την ανάπτυξη της κριτικής 

συνείδησης των μαθητών/τριών, με απώτερο σκοπό την κοινωνική τους χειραφέτηση,   

δ) η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα αναπτύσσονται καθημερινά στη σχολική ζωή όχι ως γνώση αλλά ως βίωμα 

και  

ε) η τάξη και το σχολείο λειτουργούν ως κοινότητα. Μέσα στην τάξη-κοινότητα, 

αναπτύσσεται το δημοκρατικό πνεύμα και οι κοινοτικές αξίες της συλλογικότητας, της 

αλληλεγγύης και της ισότητας για την πρόληψη κατά των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, 

των φαινομένων της βίας και της σχολικής διαρροής. 

  

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αξιοποιηθούν 

παιδαγωγικές τεχνικές και εργαστήρια που αναπτύσσουν την  ελεύθερη έκφραση, την 

επικοινωνία, την πρωτοβουλία, τον πολλαπλό γραμματισμό και την  πολιτειότητα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 α) το Τυπογραφείο: τα παιδιά εκδίδουν σχολικά έντυπα, εφημερίδα τάξης και «Μικρά 

Βιβλία» και γράφουν για να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να διαβαστούν από 

πραγματικό κοινό,  

β) ο Κινηματογράφος: οι μαθητές/τριες καλλιεργούν τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό 

και εκφράζουν τις ιδέες τους μέσα από την τέχνη, αναπτύσσουν τη φαντασία τους και 

δημιουργούν, 

 γ) η Διασχολική Αλληλογραφία και η Διαδικτυακή Επικοινωνία τάξεων: τα έργα των 

μαθητών/τριών έχουν πραγματικούς αποδέκτες, ξεπερνούν τα όρια της τάξης τους,  

δ) η Βιβλιοθήκη: λειτουργεί ως κεντρικός και ζωτικός χώρος του σχολείου, με βιβλία από 

και για τους/τις μαθητές/τριες,  

ε) τα Εργαστήρια Τέχνης (ζωγραφική, θέατρο, χορός): αναπτύσσουν τη φαντασία, τη 

δημιουργικότητα, την έκφραση των παιδιών,  

στ) το Συμβούλιο (Συμβούλιο τάξης και Συμβούλιο σχολικής κοινότητας): είναι εργαλείο 

της τάξης και του σχολείου για την ανάπτυξη της πολιτειότητας, για την επίλυση 

προβλημάτων, την πειθαρχία και την πρόληψη κατά της βίας στο σχολείο  

ζ) ο Σχολικός Συνεταιρισμός για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δημιουργικών έργων και 

δράσεων 


