
ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET 

ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΝΕΑ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ 

Καη’ αξράο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο γηα λα αγρωζείηε! Ό,ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεηε, 

είλαη πνιύ απιό θαη αθνύ ζα έρεηε θαη ηε θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηά καο, ζα γίλεη 

αθόκα πην εύθνιν. Όινη θάπνηα ζηηγκή ζπληνλίζακε νκάδεο ωο δάζθαινη. Ίζωο ηώξα 

λα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθό, αιιά ππάξρνπλ νη νδεγίεο θαη όια ηα κέιε ηνπ δηθηύνπ 

δηαζέζηκα λα βνεζήζνπκε. 

Άιιωζηε, αλ δελ ην βηώζνπκε ζηελ πξάμε, πώο λα είκαζηε κέιε κηαο ζπλεξγαηηθήο 

ηάμεο Freinet; Πώο ζα κπνξέζνπκε λα εθαξκόζνπκε ηε ζεωξία ζηελ πξάμε; 

Οπόηε αο μεθηλήζνπκε… 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΣΕΙ Η 

ΕΠΟΜΕΝΗ  ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΟΤ 

1. πλελλόεζε  κε ηνλ γξακκαηέα ηεο πξνεγνύκελεο ζπληνληζηηθήο, ώζηε λα 

εηνηκαζηεί ην εκεξνιόγην ηεο ζπλάληεζεο  θαη λα απνζηαιεί ζηελ ππεύζπλε 

ελεκέξωζεο- αιιεινγξαθίαο Εύε Γάηνπ (evigatou@gmail.com)  έηζη ώζηε λα 

αλεβεί ην θείκελν ζην site ηνπ δηθηύνπ. 

2. Καηαγξαθή απνθάζεωλ ζπκβνπιίνπ ζην βηβιίν πξαθηηθώλ, έηζη ώζηε ν 

πξόεδξνο ηεο επόκελεο ζπλάληεζεο λα κπνξέζεη λα ζπληνλίζεη ην 

ζπκβνύιην.  

3. Ελεκεξωηηθό e-mail ζηελ ππεύζπλε ηνπ Μαξαζιείνπ, γηα λα αηηεζνύκε ηελ 

παξαρώξεζε ηωλ αηζνπζώλ γηα ηελ επόκελε ζπλάληεζε. 

4. Επηθνηλωλία όζωλ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ κηθξή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ ηνπο 

ζηελ επόκελε ζπλάληεζε κε ηε Υξηζηίλα Κνπηαιηάγθα 

(ckoutaliagka@gmail.com).  

5. ύληαμε πξόζθιεζεο-πξνγξάκκαηνο επόκελεο ζπλάληεζεο θαη απνζηνιή ηνπ 

ζηελ Εύε Γάηνπ, ώζηε λα ελεκεξωζνύλ ηα κέιε (ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξηλ 

ηε ζπλάληεζε). 

6. Επηθνηλωλία κε ηελ Αζπαζία Υαξιακπίηα γηα άλνηγκα ηεο αίζνπζαο ηνπ 

Μαξαζιείνπ.  

 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗ ΜΕΡΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

1. Σνπνζέηεζε ηακπειώλ γηα ππόδεημε ηωλ ρώξωλ (ζα ζαο δνζνύλ). 

2. Φωηνγξάθηζε ηεο αίζνπζαο. 

3. Αξίζκεζε ζξαλίωλ, έηζη ώζηε λα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζωζηά κεηά ην ηέινο 

ηεο ζπλάληεζεο. 

4. Σνπνζέηεζε θαξεθιώλ ζε θύθιν. 

5. Δεκηνπξγία κηαο θελήο ιίζηαο Α4 γηα λα γξαθνύλ ηα λέα κέιε. (όλνκα- 

εηδηθόηεηα- e-mail –ηειέθωλν- ζρνιείν). Παξάδνζε ηεο ιίζηαο κεηά ην πέξαο 

ηεο ζπλάληεζεο ζηελ Εύε Γάηνπ ή ηε Υξηζηίλα Κνπηαιηάγθα. 

6. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηώλ ή άιιωλ ζπζθεπώλ πνπ κπνξεί λα 

ρξεηαζηνύλ. 

7. Ο γξακκαηέαο πίλαθα γξάθεη ην πιάλν εξγαζίαο ηεο ζπλάληεζεο. 
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8. Τπνδνρή ηωλ κειώλ ζηηο 10:00 κκ. 

9. Καιωζόξηζκα λέωλ κειώλ. 

10. Ση λέα; 

11. Μηθξή παξνπζίαζε πιηθνύ από ζπλάδειθν. 

12. Έλαξμε ζπκβνπιίνπ. 

13. Ο γξακκαηέαο πίλαθα θξαηάεη ζεκεηώζεηο από ηε ζπδήηεζε. 

14. ην ηέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ε λέα ζπληνληζηηθή κε ηνπιάρηζηνλ 3 

κέιε. 

15. Έλαξμε κεγάιεο παξνπζίαζεο θαη ζπδήηεζε. 

16. Ο γξακκαηέαο θαηαγξάθεη ην εκεξνιόγην όιεο ηεο ζπλάληεζεο. 

17. Φωηνγξάθηζε εξγαζηώλ. 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

1. Σαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο όπωο ήηαλ πξηλ, κε ηε βνήζεηα όζωλ κειώλ κπνξνύλ.  

2. Μάδεκα ηωλ ηακπειώλ. . 

3. Ελεκέξωζε λέαο ζπληνληζηηθήο. 

4. Παξάδνζε πιηθνύ. 

5. Απνζηνιή επραξηζηήξηνπ e-mail ζην Μαξάζιεην.  

6. Απνζηνιή εκεξνινγίνπ (πξαθηηθώλ εξγαζηώλ) γηα λα κεηαθεξζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δηθηύνπ ζηελ Εύε Γάηνπ ή ηε Υξηζηίλα Κνπηαιηάγθα. 

 

ΡΟΛΟΙ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ 

Πξόεδξνο: Καιωζνξίδεη ηα παιηά θαη λέα κέιε θαη ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε. πλδέεη 

κε ηα πξνεγνύκελα, θάλεη ηνλ απνινγηζκό ηεο πξνεγνύκελεο ζπλάληεζεο. 

Παξεκβαίλεη, αλ παξαηεξήζεη θάπνηα δπζθνιία ζηηο εξγαζίεο. Κιείλεη θαη 

απνραηξεηά ηελ νκάδα. 

Γξακκαηέαο: Κξαηάεη ζεκεηώζεηο από ηε ζπδήηεζε (εκεξνιόγην ηεο εκέξαο) γηα λα 

ζπκπιεξωζεί ζηελ ηζηνζειίδα (κπνξεί λα γίλεη θαη ερνγξάθεζε). 

Γξακκαηέαο πίλαθα: Παξαθνινπζεί ηε ζπδήηεζε θαη όηαλ ρξεηαζηεί, ζεκεηώλεη ηα 

βαζηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ πίλαθα. 

(νη παξαθάηω κπνξνύλ λα είλαη κέιε από ηελ ππόινηπε νκάδα) 

Φύιαθαο ρξόλνπ: Κξαηάεη ην ρξόλν θαη παξεκβαίλεη όηαλ ρξεηαζηεί, γηα λα 

επηζεκάλεη ηνλ ελαπνκείλαληα ρξόλν. 

Φύιαθαο  Λόγνπ: Δίλεη ην ιόγν (θάπνην αληηθείκελν) ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Παξαηεξεί πνηνο ζήθωζε πξώηνο ην ρέξη ηνπ θάζε θνξά. 

  

  



Αλ ζέιεηο λα δηαζέζεηο ιίγν από ην ρξόλν ζνπ γηα λα κάζεηο πεξηζζόηεξα, κπνξείο λα 

επηζθεθηείο ηνπο παξαθάηω ζπλδέζκνπο: 

https://skasiarxeio.wordpress.com (Σερληθέο Φξελέ) 

http://diktyofreinetgr.wixsite.com/diktyofreinet/synantiseis-attikis-a-thmias 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ 

e-mail Μαξαζιείνπ: mail@1dim-uoa.att.sch.gr 

e-mail Αζπαζίαο: aspahar1@yahoo.gr 

e-mail Εύεο: evigatou@gmail.com 

e-mail Υξηζηίλαο: ckoutaliagka@gmail.com  

 

Καιή ζπλέρεηα! Θα είκαζηε ζε επηθνηλωλία θαη ζπλεξγαζία! 

πλεξγαηηθά 

Υξηζηίλα Κνπηαιηάγθα 
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