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ελεςτζν Φρενζ Φερνάν Ουρφ
1986 – 1966 1920 - 1998



Celestin Freinet - Σελεςτζν Φρενζ

1886: γεννιζται ςτο Gars – Γκαρ 1966: πεκαίνει ςτθν Vence – Βανσ



Celestin Freinet

1986: γεννιζται ςτο Gars – Γκαρ

1914 -1918:  Αϋ παγκόςμιοσ πόλεμοσ

1915: τραυματίασ πολζμου

1920: διοριηεται δάςκαλοσ ςτο Le Bar-sur-Loup

1923: αγοράηει το μικρό τυπογραφείο για το ςχολείο του

1926: παντρεφεται τθν Ελίη Λαηιζ

1927: «Θ τυπογραφία ςτο ςχολείο»

1928: «Όχι πια ςχολικά εγχειρίδια»

1933: Σηάνοσ Σςαγκιάσ – Αντιπρόεδροσ τθσ ΔΟΕ – αλλθλογραφεί με Φρενζ.

1933: Πολιτικι εκςτρατεία εναντίον του Φρενζ (δάςκαλοσ ςτο εν Πολ ντε 
Βανσ) κα τον οδθγιςει ςε παραίτθςθ

1935: Ιδρφει δικό του ιδιωτικό ςχολείο ςτθν Βανσ



1933: Πολιτικι εκςτρατεία εναντίον του Φρενζ (δάςκαλοσ ςτο εν Πολ ντε Βανσ) κα τον οδθγιςει ςε παραίτθςθ

1935: Ιδρφει δικό του ιδιωτικό ςχολείο ςτθν Βανσ

1940-41: κρατοφμενοσ – ελεφκεροσ ςυμμετζχει ςτθν αντίςταςθ

1947: δθμιουργεί το ICEM (Institut Coopératif de l’ Ecole Moderne)

1957: ιδρυτικό ςυνζδριο τθσ FIMEM (Fédération Internationale des mouvements de l’Ecole Moderne)

1966:  πεκαίνει

1971: εκδίδεται το βιβλίο Pour l’école du peuple

ελλθνικι ζκδοςθ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΤ ΛΑΟΤ, εκδ. Οδυςςζασ, 1977



ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΑΞΙΏΜΑΤΑ (Στακερζσ) 

30 αρχζσ από το βιβλίο «Το ςχολείο του λαοφ»

10-β. Κάκε άνκρωποσ κζλει να πετφχει. Θ αποτυχία είναι τροχοπζδθ, καταςτροφι του ηιλου και του ενκουςιαςμοφ.

19. Οι βακμοί και οι κατατάξεισ είναι πάντα λάκοσ.

20. Μιλάτε όςο γίνεται λιγότερο.

21. Σο παιδί δεν κζλει μια εργαςία αγζλθσ όπου το άτομο οφείλει να υποτάςςεται. Σου αρζςει θ ατομικι ι ομαδικι 

εργαςία, ςτουσ κόλπουσ μιασ ςυνεργατικισ κοινότθτασ.

22. Θ τάξθ και θ πεικαρχία είναι απαραίτθτεσ ςτο ςχολείο.

27. Θ αυριανι δθμοκρατία προετοιμάηεται με τθ δθμοκρατία ςτο ςχολείο. Ζνα αυταρχικό κακεςτϊσ ςτο ςχολείο δεν 

κα μποροφςε να διαμορφϊςει δθμοκρατικοφσ πολίτεσ.

28. Δεν μποροφμε να διδάξουμε παρά μζςα ςε κλίμα αξιοπρζπειασ. 

Σο να ςζβεςτε τα παιδιά κι αυτά να ςζβονται τουσ δαςκάλουσ τουσ είναι μια από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

ανανζωςθ του ςχολείου.



Σι είδουσ πολίτθσ ιταν ο Φρενζ;

• δάςκαλοσ (ςκζτο)

• κομμουνιςτισ (1926 – 1940 μζλοσ του Κ.Κ.Γ.)     (με τα μάτια ανοιχτά: ριξθ μετά το 1950) 

• ςυνδικαλιςτισ

• ςτον κφκλο του περιοδικοφ «Το χειραφετημζνο ςχολείο» (ειρθνιςτζσ, διεκνιςτζσ, αντι-μιλιταριςτζσ, 
ουτοπικοί ςοςιαλιςτζσ, ςτο ρεφμα του «επαναςτατικοφ ςυνδικαλιςμοφ)

• Διευκυντισ του περιοδικοφ «Προλεταρικόσ εκπαιδευτικόσ» (1932-1939)

• φυλακίςτθκε από το κακεςτϊσ του Βιςφ τον Μάρτιο του 1940 – ςυμμετείχε ςτθν Αντίςταςθ

• 1922 – 1925 ταξίδια ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα ςε Γερμανία – οβιετικι Ζνωςθ

• 1928 υνεταιριςμόσ του Λαϊκοφ χολείου (CEL0 (παραγωγι και διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 
τυπογραφείο – πολφγραφοσ – προβολζασ – κινθματογραφικι μθχανι λιψθσ – ςχολικό υλικό…

• 1935 χολείο τθσ Βζνσ (φτωχόπαιδα και παιδιά ςυντρόφων από το Παρίςι – προςφυγάκια από τον 
ιςπανικό εμφφλιο.



Θ κλθρονομιά του Φρενζ:  τι μζνει ςιμερα  από το ζργο του; 

Πϊσ δθμιουργοφμε ς’ ζνα παιδί τθ δίψα για μάκθςθ;
(Σο άλογο κα πάει ςτο νερό όταν διψάςει…)

→ → → θ νοθματοδότθςθ τθσ μάκθςθσ

- Oι τεχνικζσ (τα παιδαγωγικά εργαλεία)

- θ ανάγνωςθ – θ γραφι ωσ εργαλεία  αυκεντικισ επικοινωνίασ)

- πολλαπλζσ ευκαιρίεσ επικοινωνίασ ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ

- ποιοσ μιλάει μζςα ςτθν τάξθ;        (Flanders – de Landsheere)

- από το ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο (ο πειραματικόσ ψθλαφιςμόσ) 

- οι δθμοκρατικοί κεςμοί – το δικαίωμα του παιδιοφ να εκφράηει τθ γνϊμθ του για τθ ηωι του
(1948: Οικουμενικι διακιρυξθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου    1959: Διακιρυξθ των δικαιωμάτων του 
παιδιοφ    1989: Διεκνισ φμβαςθ  για τα δικαιϊματα του παιδιοφ  - Άρκρο 12 – Άρκρο 15)

1922: να μπει θ ηωι ςτουσ 4 τοίχουσ του ςχολείου 2021: μπροςτά ςε μια οκόνθ...



ΣΕΧΝΙΚΕ τθσ παιδαγωγικισ Φρενζ

μια  παιδαγωγική  τησ  εργαςίασ

Θ τάξθ είναι μια κυψζλθ όπου όλεσ/όλοι ενεργοποιοφνται και εργάηονται γφρω από προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ

► τυπογραφείο (ελεφκερα κείμενα - ςχολικι εφθμερίδα– ζρευνεσ των παιδιϊν  – μικρά βιβλία)

► διαςχολικι αλλθλογραφία

► ςχολικόσ ςυνεταιριςμόσ

► πλάνα εργαςίασ (ζνα είδοσ ατομικϊν ςυμβολαίων εργαςίασ για κάκε μακιτρια/μακθτι)

►εργαςίεσ με καρτζλεσ (με δυνατότθτα αυτοδιόρκωςθσ) (ζνα είδοσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ ανά μάκθμα)

►βιβλιοκικθ εργαςίασ (κεματικά ντοςιζ που αντικακιςτοφν τα εγχειρίδια )

► δθμοκρατικοί κεςμοί: Σί νζα;   - υμβοφλιο τάξθσ   - υμβοφλιο ςχολείου

►Δθμιουργικά και καλλιτεχνικά εργαςτιρια

►χολικόσ κιποσ – εκτροφι μικρϊν ηϊων

►Άνοιγμα ςτθ ηωι (τάξθ – αυλι – κοινότθτα)

►Θζατρο, κινθματογράφοσ, ίντερνετ, ραδιόφωνο… 

→  ρόλοι – αρμοδιότθτεσ – υπευκυνότθτεσ  («δουλειζσ»)



Δίκτυο εκπαιδευτικϊν Φρενζ: ζνασ ςυλλογικόσ διανοοφμενοσ

- ςτθ Γαλλία  (ICEM)
- ςτον κόςμο (FIMEM)
- ςτθν Ελλάδα (καςιαρχείο)

Ζνα ςτοιχείο:
1979 – «Λεξιλόγιο τθσ παιδαγωγικισ», ζκδοςθ του ICEM και του PUF - 31 λιμματα
2018 – «Λεξικό τθσ παιδαγωγικισ Φρενζ», επιμζλεια ICEM εκδ. ESF    - 90 λιμματα (εκ των οποίων μόνο 14  από τθν  ζκδοςθ του 1979)



Σθν πρϊτθ Σρίτθ κάκε μινα με τθν Εφθμερίδα των υντακτϊν



Fernand Oury – Φερνάν Ουρί

1920 – 1998 ,  Γαλλία Ηαν Ουρί (La Borde)



Ποιοσ κζτει τουσ κανόνεσ μζςα ςτθν τάξθ;  Χρειάηεται ο Νόμοσ; Τελικά τι είναι 
ο Νόμοσ; 

→  Θεςμικι παιδαγωγικι – κεςμικι ψυχιατρικι – κεςμίηω κάτι…
Pédagogie Institutionnelle



Θεςμικι παιδαγωγικι : ζνα ρεφμα τθσ Παιδαγωγικισ Φρενζ

Fernand Oury
Jean Oury (La Borde) 
Jacques Lacan
Felix Guattari
Rene Laffitte
Aida Vasquez

«Προς μια ιεσμικθ

Παιδαγωγικθ»

(1967)

«Το σχολείο – στρατώνας»

(1972)



1958: ςτο 14ο υνζδριο του ICEM, ςτθ ορβόννθ, ακοφγεται για πρϊτθ φορά ο όροσ «Θεςμικι Παιδαγωγικι», από 

τον ψυχίατρο Ηαν Ουρφ, ςτο πλευρό του ελεςτζν Φρενζ. το βιμα ο Φερνάν Ουρφ παρουςιάηει μια μονογραφία

1961: θ ριξθ. Ο Φρενζ ςυγκροφεται με τον Φονβιζιγ (Fonvieille) για τον βακμό εμπλοκισ ψυχολόγων και ψυχιάτρων 

ςτα κζματα τθσ παιδαγωγικισ. Θ ομάδα του Ουρφ αποχωρεί από το ICEM.

1962 – 1967: εργαςία με τθν ψυχολόγο Αΐντα Βαςκουζη (Aϊda Vasquez)

1967:  Εκδίδεται το βιβλίο ςτακμόσ «Προσ μια θεςμική Παιδαγωγική» , με κερμά λόγια για τον ελεςτζν Φρενζ, που 

δεν κα προλάβει να τα διαβάςει…

1979: Θ ομάδα τθσ κεςμικισ παιδαγωγικισ επιςτρζφει ςτο ςυνζδριο του ICEM, ςτθ Γκρενόμπλ, με πρόςκλθςθ του 

Ρενζ Λαφίτ (René Laffitte)

Ο Φερνάν Ουρφ πεκαίνει το 1998, αναγνωρίηοντασ πάντα τθν οφειλι του ςτον ελεςτζν Φρενζ



Θ παιδαγωγικι Φρενζ αγκαλιά με τθ κεςμικι παιδαγωγικι !

….Δίνει ζνα πλαίςιο ςτθν τάξθ, ςτθν/ςτον εκπαιδευτικό και τα παιδιά. 

• Σι ζχουμε μζςα ςτθν τάξθ; Σι κακορίηει τθ ηωι ς’ αυτόν τον μικρόκοςμο;

Σρία ςτοιχεία:

1. θ παραγωγι, θ δθμιουργία: μζςα από τθν οργάνωςθ και τισ τεχνικζσ Φρενζ

2. θ ομάδα (οι ομάδεσ...) τθσ τάξθσ    (δυναμικι – φαινόμενα – ςχζςεισ...)                                                   (με τα λόγια του Φερνάν Ουρί)

3. το αςυνείδθτο («το πρωί ο μακθτισ δεν αφινει το αςυνείδθτό του ςτθν κρεμάςτρα μαηί με το 

μπουφάν του») 

Οι τρεισ αναφορζσ: →  το ζργο του Φρενζ, οι παιδαγωγικζσ τεχνικζσ, τα εργαλεία και οι επινοιςεισ των παιδαγωγϊν

→ θ κεωρία των ομάδων (Κουρτ Λεβίν, Καρλ Ρότηερσ, Βίλφρεντ Μπιόν, ...)

→ θ κεωρθτικι εργαςία τθσ κεςμικισ ψυχοκεραπείασ (Ηαν Ουρί, Γκουαταρί, ...) και τθσ ψυχανάλυςθσ (Φρόιντ, Ντολτό, ...) 

Όταν τα παιδιά αιςκάνονται αςφαλι και ςίγουρα ότι αυτό που κα πουν κα μείνει εκεί, εκείνθ τθ ςτιγμι αρχίηουν να μιλοφν, δεν φλυαροφν πλζον. 

το «Σι νζα;», ςτθν επιλογι των κειμζνων, μιλοφν, λζνε πράγματα που τα αφοροφν.

Ο δάςκαλοσ δεν ζχει να παίξει εδϊ τον κεραπευτι αλλά μόνο να μπορζςει να ακοφςει.

(Όμωσ αυτό που γίνεται ςτον κφκλο μπορεί να είναι κεραπευτικό!)

«Σο κζλουμε δεν το κζλουμε, το αςυνείδθτο είναι μζςα ςτθν τάξθ και μιλάει… Αξίηει καλφτερα να το ακοφει κανείσ παρά να το υφίςταται»

(Θ ςυνείδθςθ και θ λογικι δεν μασ απαλλάςςουν από τισ εκριξεισ του αςυνείδθτου). 



Τον ςφνκετο χαρακτιρα  τθσ κεςμιςμζνθσ ςυνεργατικισ τάξθσ, απεικονίηει θ  γνωςτι εικόνα του ατόμιουμ.

Ζχουμε ζνα ςφμπαν όπου τα ςτοιχεία του αποτελοφν ταυτόχρονα αιτίεσ και αποτελζςματα τα μεν ςε ςχζςθ με τα δε. 

’ αυτόν τον τόπο, είμαςτε «ενεργοφμενα» των διαφόρων ςτοιχείων, αλλά ταυτόχρονα ενεργοφμε κι εμείσ (με τισ 

πράξεισ ι τισ παραλείψεισ μασ) πάνω ςτα διάφορα ςτοιχεία. Σο νόθμα προκφπτει από τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ. 

Απομονϊνοντάσ τα τουσ αφαιροφμε το νόθμά τουσ. Δεν ζχουν νόθμα παρά ςε ςχζςθ με το ςφνολο. 

Αν λείψει ζνα ςτοιχείο, οφτε θ δομι πλζον μπορεί να ςτακεί. Ο ςφνκετοσ χαρακτιρασ τθσ τάξθσ δεν κατοικοεδρεφει 

μόνο ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ αλλά και ςτουσ δεςμοφσ που οι δραςτθριότθτεσ, οι κεςμοί υφαίνουν μεταξφ τουσ. 

Σο νόθμα αναδφεται μζςα από τθν εμφάνιςθ αυτοφ του δικτφου, αυτοφ του πλζγματοσ.



Φερνάν Ουρφ

• Να μθ μιλάμε παρά για αυτό που ζχουμε κάνει: μποροφμε να διδάξουμε μόνο αυτό που ξζρουμε να κάνουμε και 
το πώσ το μάθαμε.

• Σι είναι θ μονογραφία;

• Σι ςχζςθ ζχει το τηοφντο με τθν παιδαγωγικι;

• Γιατί   ο Φερνάν Ουρφ αρνικθκε κάκε επιςθμθ κζςθ, κάκε αξίωμα, κάκε καριζρα ςτο Πανεπιςτιμιο; 

• Τπάρχουν τρεισ…



Τπάρχουν τρεισ που κάνουν κάτι…

(αγαπθμζνθ ριςθ του Φερνάν Ουρί )

Τπάρχουν τρεισ που κάνουν κάτι.

Τπάρχουν δζκα που δίνουν διαλζξεισ

γι’ αυτό που κάνουν αυτοί οι τρεισ.

Τπάρχουν εκατό που δίνουν διαλζξεισ

επί αυτϊν που λζνε οι δζκα.

Και ςυμβαίνει κάποτε ζνασ από αυτοφσ τουσ εκατό

να ζρκει να εξθγιςει ςε ζναν από τουσ τρεισ

πϊσ πρζπει να το κάνει (αυτό το κάτι).

Σότε λοιπόν εκείνοσ από μζςα του βράηει

αλλά εξωτερικά χαμογελάει.

Και δεν λζει τίποτα

γιατί δεν ζχει ςυνθκίςει να μιλάει.

Άλλωςτε ζχει κάτι να κάνει…

Marcell Jousse (ανκρωπολόγοσ)

μετάφραςθ: Χάρθσ Παπαδόπουλοσ



→   Κριτικι παιδαγωγικι – χειραφετικι παιδαγωγικι – απελευκερωτικι παιδαγωγικι

Θζτω ερωτιματα ςτθν πραγματικότθτα – κατανοϊ – παρεμβαίνω – αλλάηω τον κόςμο…

(Θ κοινωνικι αδικία – θ φτϊχεια – θ ανεργία – θ προςφυγιά – θ διαφορετικότθτα – ο ςεβαςμόσ - θ αλλθλεγγφθ…)

Αλλάζω το σχολείο για να αλλάξω την κοινωνία  -

αλλάζω την κοινωνία για να αλλάξω το σχολείο

Το όραμα ςιμερα…

Για ζνα δθμοκρατικό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό δθμόςιο ςχολείο, 

ανοιχτό ςτθ ηωι…


