«Τα κινήματα Freinet ανά τον κόσμο: διασταυρούμενες ματιές»
Τριήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο μεταρρυθμιστή παιδαγωγό
Célestin Freinet για τα 50 χρόνια από το θάνατό του
1-3 Δεκεμβρίου 2016
Αμφιθέατρο Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο.
Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» συνδιοργανώνουν
τριήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο μεταρρυθμιστή της εκπαίδευσης, Célestin Freinet,
με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατό του. Μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε
καλύτερα την παιδαγωγική Freinet που υποστηρίζει ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό
και δημοκρατικό, καθώς και τα κινήματα Freinet ανά τον κόσμο. Μία ημέρα,
μάλιστα, θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στα δικαιώματα του παιδιού στην
παιδαγωγική Freinet. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

01.12.2016
Το κίνημα Freinet από το χθες στο σήμερα
17.00- 18.00 Προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Κίνημα Freinet» (Le mouvement
Freinet) του Henri Portier (με ελληνικούς υπότιτλους).
18.00- 19.00 Κοινωνική και χειραφετική διάσταση της παιδαγωγικής Φρενέ
 «Ο Φρενέ και η κριτική παιδαγωγική. Εργαλεία για την κοινωνικοποίηση και
την πολιτική χειραφέτηση του μαθητή»
Ομιλήτριες : Δέσποινα Καρακατσάνη, Παυλίνα Νικολοπούλου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
 «Τζάνος Τσαγκιάς: ένας πρωτοπόρος έλληνας δάσκαλος, συνεργάτης του Σ.
Φρενέ»
Ομιλήτρια : Παρασκευή Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός

 «Πρόσληψη της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα»
Ομιλητής : Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός

19.00- 20.00 Αξιοποιώντας την παιδαγωγική Φρενέ στο σύγχρονο ελληνικό
εκπαιδευτικό πλαίσιο
 «Φρενέ στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πλαίσιο και στόχοι προσέγγισης της
παιδαγωγικής Φρενέ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών»
Ομιλητές-τριες: Βασίλης Τσάφος, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Μαρία Σφυρόερα
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.)
Πανεπιστήμιο Αθηνών

02.12.2016
Η παιδαγωγική Freinet ανά τον κόσμο. Εμπειρίες και προοπτικές
17.00-18.00 «Κινήματα Φρενέ στον κόσμο και στην Ελλάδα»
Ομιλητής: Ολιβιέ Φρανκόμ (με μετάφραση για το κοινό)
18.00- 21.00 «Εμπειρίες – εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ στο ελληνικό
δημόσιο σχολείο. Προοπτικές.»
Παρουσίαση τεχνικών : Τι νέα, Συμβούλια μαθητών, Σχολική εφημερίδα, Μικρά
βιβλία, Υπαίθριο σχολείο, Διαδρομές στην πόλη, Κινηματογράφος. Προσομοίωση με
μαθητές.
Ομιλητές-τριες: Κατερίνα Παούρη, Στέλλα Μπαδικιάν, Μπάμπης Μπαλτάς, Σοφία
Λάχλου, Νίκη Κοκκινοπλίτη, Νατάσσα Δίπλα, Χρήστος Στεφάνου (εκπαιδευτικοί)

03.12.2016
Τα δικαιώματα του παιδιού στην παιδαγωγική Freinet. Για ένα
σχολείο ανοικτό στα παιδιά του κόσμου
9.00- 9.30 «Τα δικαιώματα του παιδιού στον Φρενέ»
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος
Σχολικός σύμβουλος Δημοτικής εκπαίδευσης
9.30-10.00 «Η παιδική τέχνη στην παιδαγωγική Φρενέ»
Ομιλήτρια: Ειρήνη Γιαννημάρα
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών

10.00-10.30 «Αντιπολεμική και αντιρατσιστική διάσταση της παιδαγωγική Φρενέ
και η διαχρονικότητά της»
Ομιλητής: Χρήστος Τουρτούρας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
10.30-12.00 Συνέλευση. Παρουσίαση σωματείου «Παιδαγωγική ομάδα
Σκασιαρχείο. Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας». Συζήτηση
και εγγραφή μελών.
Διάλειμμα
13.00-15.00 Αλληλεπιδραστική θεατρική παράσταση από το Πανελλήνιο Δίκτυο
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
“Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας” - μια παράσταση θεάτρου φόρουμ
- θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για την αλληλεγγύη, την αποδοχή του «άλλου»
και την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος “κι αν ήσουν εσύ;”

“Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας”
Περιγραφή εδώ:
http://www.theatroedu.gr/elgr/προγράμματα/ηπολύχρωμημετανάστευσητηςπεταλούδας.aspx

Έκθεση έργων μαθητών
Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος θα λειτουργεί έκθεση με έργα μαθητών από
ελληνικές και ξένες τάξεις που εφαρμόζουν την παιδαγωγική Freinet. Τα έργα θα
εκτεθούν με τη μορφή poster στο χώρο των εκδηλώσεων.
Για κάθε πληροφορία δείτε επίσης στο https://skasiarxeio.wordpress.com/
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Για την καλύτερη οργάνωση παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας εδώ:
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

