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Filozofia pedagogiki C. Freineta 

Celestyn Freinet jest twórcą oryginalnej koncepcji pedagogicznej pod nazwą „Nowoczesna 

Szkoła” (zwanej również Nowoczesną Szkołą Francuską Technik Freineta). Podstawowe 

założenia swej koncepcji pedagogicznej sformułował C. Freinet w książce L’École Moderne 

Francaise. Twierdzi on, że celem wychowania jest „maksymalny rozwój osobowości dziecka 

w łonie rozumnie pojętej wspólnoty, której służy i która jemu służy”1. Wynikiem wychowania 

ma być doprowadzenie dziecka, przyszłego obywatela, do pełnego rozumienia swej 

odpowiedzialności za kształtowanie własnej przyszłości i przyszłości społeczeństwa, w którym 

przyjdzie mu żyć. Jest to cel ujmujący punkt widzenia dziecka, jego dobra i rozwoju, lecz także 

i cel, który uwzględnia potrzeby pedagogiczne współczesności.2 

Dla spełnienia tego nadrzędnego celu niezbędne są — według Freineta — następujące 

warunki: 

—  współdziałanie nauczyciela z uczniami i uczniów między sobą w obrębie 

społeczności, której każdy służy i z której usług sam korzysta; 

— prawidłowe układanie stosunków w klasie, opartych na szacunku dla dziecka, dla jego 

swobodnej ekspresji i twórczej ciekawości; 

—  bliska współpraca z najbliższym środowiskiem przyrodniczym i społecznym, a także 

z innymi szkołami; 

—  uzasadnione umotywowanie wysiłków, jakie dziecko podejmuje i stwarzanie mu 

poczucia bezpieczeństwa; 

—  posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami i technikami. 

Wymienione warunki świadczą o tym, że Freinet jest zdecydowanym przeciwnikiem 

„szkoły transmisyjnej”, a powtarzające się często w jego pismach takie określenia, jak 

„swobodny”, „naturalny”, „ekspresyjny”, są wyrazem przeciwstawiania się i buntu przeciw 

metodom tradycyjnej szkoły. „Chodzi o kształcenie i wychowanie uwalniające i wyzwalające 

dziecko od niepokojów i napięć związanych z nauką szkolną [...] i to są fundamenty dla 

kształcenia w nowoczesnej szkole”3. 
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Freinet postuluje więc „pedagogiczne uwolnienie dziecka” z rygoru i represji sztucznego 

środowiska szkolnego, typowego dla tzw. szkoły tradycyjnej i zaleca organizowanie 

wychowania i nauczania w ścisłym kontakcie z otaczającym „żywym środowiskiem” 

przyrodniczym i społecznym, w którym poprzez naturalne „doświadczenia poszukujące” 

rozwija ono w sposób swobodny własną ekspresję i aktywność4. 

Założenia pedagogiczne Freineta wynikały z potrzeby i konieczności stworzenia 

dzieciom takich warunków wychowania, które najpełniej i najwszechstronniej rozwijałyby 

ich osobowość dzięki ich samodzielnej aktywności, w której pierwszorzędne miejsce zajmują 

różnorodne formy swobodnej ekspresji, stanowiące wyraz doświadczeń, przeżyć i  myśli 

związanych z otaczającym środowiskiem.  

Zdaniem C. Freineta – „we współczesnym świecie, charakteryzującym się burzliwym 

rozwojem nauki techniki, szkoła tradycyjna jest szkodliwym anachronizmem. Musimy 

przygotować młodzież do pracy na takich stanowiskach i w takich zawodach, których nawet 

jeszcze nie znamy, do takich form współżycia i kooperacji, które pozwolą stworzyć nowe, 

pokojowe kształty cywilizacji. Potrzebne są więc nauczycielowi: gruntowna i rozległa wiedza, 

umiejętność samodzielnego myślenia i zdobywania informacji oraz twórcza wyobraźnia, 

pozwalająca przekraczać granice dotychczasowych doświadczeń”5. Zgodnie ze swymi 

założeniami i określonym celem wychowania i nauczania, w miejsce metod tradycyjnej szkoły, 

w której mozolnie czytano i przepisywano myśli ludzi dorosłych, gdzie wykonywano nudne, i 

często niezrozumiałe zadania i ćwiczenia, C. Freinet wprowadził różnorodne interesujące 

zajęcia pozwalające na uaktywnienie każdego ucznia. Zamiast bezdusznego nauczania 

podręcznikowego, zastosował nowe oryginalne formy pracy szkolnej, które nazwał 

„technikami szkolnymi”.  

C. Freinet w swojej koncepcji pedagogicznej uwzględnił naturalne sposoby zdobywania 

wiedzy.6 Nieustannie czynił wysiłki, by być „bliżej dziecka”. L. Bandura zwraca uwagę, że nie 

jest to jednak powrót do pajdocentryzmu, od którego Freinet wyraźnie się odżegnuje, uważając, 

że „szkoła nie może hołdować indywidualnym zachciankom dziecka, bo to byłoby 

oszukiwaniem go, co do wymagań życia i wytworzyłoby u niego brak zrównoważenia ze 
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środowiskiem społecznym"7.„Bliżej dziecka” zatem to specyficzny i naprawdę rozsądny styl 

pracy nauczyciela z dzieckiem.  

 

Systemem wartości w pedagogice Celestyna Freineta 

Ogromne bogactwo przemyśleń, refleksji nad wychowaniem, kształceniem  

i egzystencją człowieka zawarte w „Pismach wybranych” C. Freineta, może nie tylko 

zainspirować nauczyciela do alternatywnej drogi edukacji dzieci i młodzieży, ale też wiele 

nauczyć i pobudzić do autorefleksji. W działalności pedagogicznej i pisarskiej Freineta odkryć 

można takie zamierzenie. Wyraził to następująco „Pragnę, aby przy lekturze moich przemyśleń 

zbudziły się w was wątpliwości, byście tak jak ja zawahali się na skrzyżowaniu dróg i razem z 

tysiącami rodziców i wychowawców, którzy już przekroczyli linię zielonych świateł, weszli 

odważnie na drogę stopniowego przemyślenia postaw wychowania”8. I dalej „Postawiłem swój 

kamień sygnałowy. Wiem, że pokaże on drogę tym, którzy przyjdą po mnie”9. Sądzę, że tak się 

stało. Minęło już wiele lat od uprawiania przez C. Freineta działalności pedagogicznej, a jego 

nowatorska praca oraz dorobek pedagogiczny ciągle są żywe i aktualne.  

W mojej wieloletniej pracy jako animatora koncepcji pedagogicznej Freineta, 

niejednokrotnie spotkałam się z licznymi pytaniami ze strony nauczycieli. Dotyczyły one nie 

tylko freinetowskiej koncepcji edukacyjnej, ale też i osoby jej autora. Pytania były różne np. 

„Skąd ta fascynacja francuskim pedagogiem, skoro mamy tyle wzorców osobowych wśród 

Polaków?” „Dlaczego Freinet? Przecież to komunista, ateista!”. „To już przebrzmiała 

koncepcja!” Osoby, które zadawały te pytania, zapewne niewiele przeczytały na temat 

freinetowskiego systemu kształcenia. 

Nieustanne zainteresowanie i ciągłe pogłębianie wiedzy, m. in. na temat freinetowskich 

sposobów edukacyjnych, pozwalają mi na stwierdzenie, że jest to koncepcja pedagogiczna 

ciągle żywa, świeża i ponadczasowa. Jest afirmacją człowieczeństwa jednostki, jej dążeń do 

samorealizacji w kontaktach z otaczającym światem, samorealizacji w rodzinie, w grupie 

rówieśniczej, w społeczeństwie. Pedagogika ta zwraca szczególną uwagę na wartości 

człowieczeństwa, drogę rozwoju już od momentu poczęcia aż po wiek starczy. Wskazuje na 
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bariery życia blokujące rozwój jednostki w stawaniu się Człowiekiem,  

a zaproponowane nauczycielom, rodzicom i społeczeństwu sposoby edukacyjne stawia  

w centrum uwagi jako problemy nakłaniające do przemyśleń i wspólnych rozwiązań. 

Często powracam do lektury „Pism wybranych” C. Freineta i głębszych przemyśleń 

odnoszących się do systemu wartości. Moje refleksje skierowane są ku wartościom, na które 

zwraca uwagę Celestyn Freinet. 

W jednej z „Niezmiennych prawd”, pisząc o warunkach odnowy wychowania  

w szkole, Freinet mówi o poszanowaniu godności osobistej ucznia jako człowieka. Uważa, że 

nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Przytacza stare przysłowie, które zaleca w 

całości jako ważne i stanowiące pierwszy krok ku odnowie wychowania „Nie czyń drugiemu, 

co tobie niemiłe. Czyń to, co chciałbyś, aby tobie czynili”.  

Człowiek, który jest najwyższą wartością wg Freineta oraz stawanie się Człowiekiem, 

czyli spełnianie się w odniesieniu do samego siebie i szeroko pojętego otoczenia 

pozaludzkiego, zajmują znaczące miejsce w literaturze freinetowskiej. Zwracając się do 

nauczycieli i rodziców Freinet pisze „Pomóżcie dziecku stawać się (...), lecz nie przez zakazy i 

nakazy, tylko przez dobry przykład, dobrze zorganizowaną, umotywowaną i ciekawą pracę! W 

tym «stawaniu się Człowiekiem» ważne jest wasze wspomaganie, w którym starajcie się raczej 

przeżyć na nowo swoje dzieciństwo razem z dziećmi (uczniami). Wtedy zrozumiecie lepiej 

różnice wynikające z odmienności środowiska i wszystkie tragiczne wydarzenia, które tak 

okrutnie naruszają spokój współczesnych dzieci”. „Korzystajcie z czasu farandoli – mówi 

Freinet do nauczycieli – aby iść razem z waszymi uczniami kawałek drogi i przejąć od nich 

trochę młodości, rozpędu i zapału”. „Utrzymujcie swych uczniów w harmonijnych grupach, w 

których w razie potrzeby znajdą oparcie, korzystając z siły, jaką stanowią złączone dłonie”10. 

Sądzę, że C. Freinet z racji głębokiej wiary w możliwości człowieka i z racji swej 

ogromnej wrażliwości na piękno natury i jej źródeł tkwiących w człowieku, broni tych wartości, 

które przedłużają korzenie ludzkie. Stawia na wartości, które budują, rozwijają człowieka, a nie 

niszczą. Wprowadzając do swojej pracy nowoczesne techniki kształcenia, Freinet pragnie 

przywrócić pierwszeństwo takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, 

rozumienie, uspołecznienie, miłość i życie. Stara się podtrzymywać w uczniach chęć do pracy, 

prowokuje takie sytuacje, aby pozwolić uczniom mieć wątpliwości, pytać, prosić o rady, 
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wybierać, zaspokajając pragnienie wolności i życzliwości. C. Freinet wielokrotnie podkreśla, 

że doświadczenia zdobywane w wolności, nawet wtedy, gdy są związane z 

niebezpieczeństwem, kształtują ludzi zdolnych do pracy i do życia godnego człowieka. To 

niewola czyni nas bezsilnymi i biernymi. 

Wiele miejsca poświęca wychowaniu moralnemu i obywatelskiemu. W artykule pt. 

Wychowanie moralne i obywatelskie pisze „Przyjdzie nam ukształtować od nowa obywatela 

świadomego swych praw i obowiązków, który potrafi spełnić swą najistotniejszą rolę 

aktywnego członka społeczności demokratycznej”11. Jakież to aktualne dla polskiego i nie tylko 

polskiego społeczeństwa, prawda? 

C. Freinet postuluje kształcenie wyrastające z życia. Zakłada, że trzeba dokonać 

wysiłku, aby zorganizować dzieciom środowisko normalne i bogate, zbliżone do tego, gdzie w 

przyszłości będą one rozwiązywać różne problemy, w którym dziecko przyzwyczai się działać 

jak człowiek i obywatel. Freinet uważa, że dwie ważne postawy człowieka – moralność i 

obywatelstwo – powinny się ze sobą pokrywać. Te postawy kształtują się  

w człowieku w codziennym życiu i nie przez mówienie o nich, lecz przez praktykowanie. 

„Moralności nie uczy się, lecz się ją przeżywa”12 - pisze Freinet. W podobnym sensie mówi  

o wolności i demokratycznym wychowaniu. Podkreśla, że moralność i wolność powinny 

rozwijać się w szkole w kierunku wzajemnej pomocy i współpracy. „Wolnego i myślącego 

człowieka można wychować ucząc go egzekwowania praw własnych i poszanowania dla praw 

innych”13. Upieranie się przy tym, że można zmienić środowisko, zaczynając od zmiany 

warunków życia bez zmiany modelu wychowania, jest groźną iluzją. Domaga się również 

ciągłości wychowawczej. Uważa, że małe dzieci w I etapie kształcenia rzeczywiście 

przygotowują się do życia, w starszych klasach coraz mniej, a przygotowanie powinno przecież 

trwać przez dalsze lata szkolne. Tymczasem szkoła nie zaspokaja i nie wykorzystuje 

możliwości uczniów w starszym wieku szkolnym, proponując im tylko naukę metodami 

tradycyjnymi, które nie zaspokajają ich potrzeb. Swoje rozważania na ten temat Freinet kończy 

takim sformułowaniem „Działalność na rzecz demokracji, wolności i pokoju powinna być 

prowadzona we wszystkich dziedzinach niezmordowanie i przez wszystkich zwolenników 

sprawiedliwości i postępu”14. 
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Inny problem poruszony w dziełach Freineta to głęboka troska o dzieci biedne, tzw. 

dzieci z ludu (wiejskie). W jednym z artykułów pt. „I stało się światło” pisze tak: „Gdybyście 

tylko ojcowie rodzin, ożywieni dobrą wolą, zechcieli odważyć się na zrobienie dla swego 

potomstwa tego, co dobry rolnik czyni dla swych zwierząt, ogrodnik dla swych drzew 

owocowych (...). Państwo roztacza kontrolę gwarantującą spełnienie warunków higieny  

i zdrowia bydląt, a także udziela pomocy finansowej na niezbędne prace związane  

z modernizacją gospodarki. Czy wasze dzieci, które w przyszłości być może będą 

konstruktorami, wynalazcami i budowniczymi dnia jutrzejszego, nie zasługują na taką samą 

opiekę? Niech więc podniosą się głośne żądania na rzecz wychowania, aby w dziedzinie 

higieny i zdrowotności w szkole dokonano takich samych przemian, jakie przewidziane są dla 

fabryk, hodowli zwierząt czy urodzajnych sadów. Niech powstaną za sprawą rodziców komisje 

społeczne, w których zasiądą również nauczyciele, rodzice i posłowie dla zbadania 

obiektywnych potrzeb szkół, aby dziecku okazano takie same względy i taką samą troskliwość, 

z jakich korzystają inni”15. „Wystarczy ograniczyć wydatki na inne cele, jak wojny i obrócić je 

na korzyść życia”16 – pisze Freinet. Z tym apelem zwrócił się do władz ponad pół wieku temu, 

a widzimy, że postulaty te są nadal aktualne. 

Freinet wiele powiedział też na temat godności zawodu nauczyciela. Znamienne jego 

powiedzenia – „Nauczyciel nie jest kowalem łańcuchów, lecz siewcą pożywienia i światła”; 

„Zejdź z katedry i zawiń rękawy”; „Nie zgadzajcie się na powrót do służalczości szkolnej!”; 

„Starajcie się zasłużyć na swoją wolność” 17– wyraźnie wskazują na postawę i styl pracy 

nauczycieli – wychowawców. Postulując postawę nauczyciela wolnego, zaangażowanego  

i twórczego, przyjaciela dzieci i młodzieży, Freinet mówi: „Nie możecie wychowywać swych 

uczniów do budowania świata jutra, drzemiącego w ich marzeniach, jeśli sami przestaliście  

w te marzenia wierzyć. Nie możecie przygotowywać dzieci do życia, do którego straciliście 

zaufanie. Nie potraficie wskazać im właściwej drogi, jeśli sami siedzicie zmęczeni, zniechęceni 

i zagubieni na rozstaju dróg”18. Sądzę, że warto wspólnie zastanowić się nad znaczeniem tych 

słów.  

Warto jaszcze zwrócić uwagę na pojęcie pracy, sprawiedliwości, pokoju, prawdy, 

solidarności i jak one są urzeczywistniane w proponowanych przez Freineta działaniach 
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edukacyjnych. Sądzę, że należy wspólnie się zastanowić nad sposobami odkrywania  

z uczniami świata wartości oraz nad tym, jak myśleć i działać według wartości. 

C. Freinet powiedział „Moim laboratorium jest dziecko”19. Uważam, że w tych 

„laboratoriach” odkrywać możemy wartości, które pozwolą ukierunkować nasze relacje  

z innymi i ze światem. 

Freinetowskie techniki pracy 

Organizacji nauczania i wychowania służą wypracowane przez Freineta liczne narzędzia 

i techniki pracy, które zmieniają głęboko tradycyjne lekcje. Włączone w proces kształceni 

gwarantują nabycie prze dziecko kompetencji kluczowych, co potwierdziły badania 

przeprowadzone przez autorkę20.  

 

Zdj.5. Freinetowskie techniki pracy. 
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1. Techniki pedagogiczne i osiągane umiejętności  

Techniki pedagogiczne Umiejętności  

1. Różne formy ekspresji: 

a) werbalna (swobodne teksty, poezja, 

teatr, pisemko klasowe) 

- Rozumienie oraz poprawne pisanie w języku polskim. 

- Świadome używanie języka jako narzędzia porozumiewania 

się. 

- Prezentowanie własnego punktu widzenia. 

- Argumentowanie - obrona własnego zdania. 

- Wykorzystywanie języka do opisywania rzeczywistości. 

- Wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktu 

widzenia. 

- Wykorzystywanie języka do wyrażania siebie. 

- Dostrzeganie możliwości wyrażania własnych emocji i uczuć 

poprzez twórczość. 

b) ruchowa, muzyczna, plastyczna - Nabywanie i podtrzymywanie kontaktów. 

- Budowanie więzi międzyludzkich. 

- Język akustyki inspiracją do różnych rodzajów aktywności. 

- Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 

- Wykorzystywanie języka, np. plastyki, do opisywania 

rzeczywistości. 

- Czerpanie z doświadczeń. 

2. Korespondencja międzyszkolna - Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. 

- Poszukiwanie w różnych źródłach informacji i korzystanie  

z nich. 

- Budowanie więzi międzyludzkich. 

- Świadome wykorzystywanie języka jako narzędzia 

porozumiewania się między ludźmi. 

- Korzystanie z nowych technologii komunikowania się. 

- Wykorzystywanie języka do opisywania rzeczywistości. 

- Wykorzystywanie doświadczeń i łączenia różnych 

elementów wiedzy. 

- Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

- Rozumienie oraz poprawne pisanie w języku polskim. 

3. Gazetka wychowawcza - Ocena postaw i postępowania własnego i innych zgodnie  

 z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych. 

- Kontrolowanie własnych działań i elastyczne reagowanie  

w obliczu zmiany. 

- Rozwiązywanie problemów. 

- Prezentowanie własnego punktu widzenia. 

- Wykorzystywanie języka do wyrażania siebie. 

4. Fiszki autokreatywne - Realizacja postawionych sobie zadań. 

- Organizacja samodzielnego uczenia się i przyjmowanie 

odpowiedzialności za własne kształcenie. 

- Dokonywanie samooceny i samokontroli swojej pracy. 

- Radzenie sobie z niepewnością i złożonością. 

- Odczytywanie wykresów, tabel, diagramów. 

- Posługiwanie się dokumentami i przechowywanie ich.  



5. Doświadczenia poszukujące - Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji 

z różnych źródeł. 

- Realizacja postawionych sobie zadań. 

- Rozwiązywanie problemów poznawczych. 

- Dokonywanie obserwacji zjawisk i zdarzeń oraz uchwycenie 

zależności funkcjonalnych między nimi. 

- Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych. 

- Współpraca w grupie. 

- Podejmowanie decyzji wspólnie z grupą. 

- Posługiwanie się różnymi technikami i narzędziami. 

- Rozumienie oraz poprawne mówienie i pisanie w języku 

polskim. 

6. Planowanie pracy - Planowanie działań własnych i przyjmowanie 

odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki. 

- Racjonalne gospodarowanie czasem. 

- Dokonywanie samokontroli i samooceny swojej pracy 

 i postaw. 

- Dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych  

w zachowaniach własnych i innych ludzi. 

- Opanowanie technik i umiejętności posługiwania się różnymi 

narzędziami. 

- Rozwiązywanie problemów. 

- Wykorzystywanie doświadczeń i łączenie różnych 

elementów wiedzy. 

 

Podejście do procesu kształcenia nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, pozwala 

nauczycielowi21: 

 wzmacniać uczniów w uczeniu się i rozumieniu, „co?” „jak?” i „dlaczego?”, 

 zachęcać uczniów, aby przejmowali odpowiedzialność za własne kształcenie, 

i decydowali wraz z nauczycielem, w jakim kierunku powinno ono zmierzać, 

 dostarczać uczniom możliwości uczenia się poprzez działanie przy wykonywaniu 

doświadczeń, ćwiczeń, zadań projektowych i dzielenie się wiedzą z innymi, 

 być elastycznym i otwartym na potrzeby edukacyjne uczniów, 

 ukształtować u uczniów umiejętność wypowiadania się, dyskusji i obrony własnych 

poglądów, 

 współpracować z innymi nauczycielami w celu urzeczywistnienia idei integracji 

międzyprzedmiotowej, 

 być pozytywnie odbieranym i zachęcać innych do działania, 

 przyznać się do faktu, że nie zna się wszystkich odpowiedzi i uczyć się wraz z uczniami. 

                                                           
21 A. Mikina, B. Zając, 2006, Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, 

liceum i szkoły zawodowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 17–18. 



Stosowane techniki i środki warunkują rozumne wykorzystanie zainteresowań ucznia  

i zaspokojenie jego potrzeb rozwojowych. Ich użyteczność widać między innymi  

w integralnym działaniu nauczycieli i uczniów, wspólnie realizujących programy edukacyjne, 

współpodmiotów procesu edukacji, w toku którego formułują, generują, dobierają i ustalają 

cele i zadania edukacyjne, dobierają środki i sposoby, organizują warunki ich realizacji.  

 


