
 

 

Η Ε' ΕΛΜΕ-Θ και ο Ζ' Σύλ/γος Εκπ/κών Π.Ε.
καλούν εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς 

στην προβολή της ταινίας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
              

22/222/2
στιςστις 18:30 18:30

ΕίσοδοςΕίσοδος 
ΕλέυθερηΕλέυθερη

““Εκπαίδευση & Κινηματογράφος”” 
Μια ιστορική ταινία 

για τη χαρά 
της διδασκαλίας 

- Βραβείο καλύτερης 
ταινίας στο Φεστιβάλ  
Κάρλοβι Βάρι
- Βραβείο καλύτερης 
ξένης ταινίας στην 
Αμερική 
- 30 ακόμη διεθνή 
βραβεία

Ο Ζαν-Πολ λε Σανουά έκανε μια ταινία, που αποτελεί 
αναφορά στον πρώτο μεταπολεμικό κινηματογράφο. Η 
επιτυχία του έγκειται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζει τις πολύ προχωρημένες, για την εποχή τους, 
απόψεις του γνωστού παιδαγωγού Σελεστέν Φρενέ. 

Το σενάριο της ταινίας στηρίζεται στη ζωή του μεγάλου 
γάλλου παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή της παιδείας 
Σελεστέν Φρενέ (Celestin Freinet 1896-1966). Καταγράφει 
βασικά τον πρώτο χρόνο της εκπαιδευτικής του πορείας, 
γύρω στο 1920, στην πόλη Bar-sur-Loup, τότε που έθετε 
για πρώτη φορά τις βάσεις μιας νέας εκπαιδευτικής 
αντίληψης. Το 1990, το Συμβούλιο για τον Κινηματογράφο 
του ΟΗΕ έθεσε υπό την αιγίδα του «Το Σκασιαρχείο», «ως 
έργο τέχνης που αποτελεί ύμνο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα».

«Το Σκασιαρχείο με επηρέασε βαθιά. Η ταινία σηματοδοτεί 
μια νέα αντίληψη για το σχολείο και την παιδαγωγική 
διαδικασία.» 
Φρανσουά Τριφό

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ „ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ“
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή 

του Γιώργου Γρόλλιου, 
Προέδρου Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.

   τουτου  Jean-Paul Le ChanoisJean-Paul Le Chanois  

L' ecole buissonniereL' ecole buissonniere



Eρμηνείες: 

Bernard Blier...Buffle' Pascal

Juliette Faber...Lise Arnaud

Edouard Delmont...M.Arnaud

Edmond Ardisson...Κουρέας

Henri Arius...Hector  Malicorne

Breols...Aristide

Geo Beuf...Honore

Georges Cahuzac...Cornille

J.-L. Allibert...M.St.Saviole 

Louis Lions...Felix

Marcel Maupi... M. Alexandre

Sicard...Tordo

Danny Caron...Cecile Simonin 

Jenny Helia...Mme Honore 

Jeanne Mars...Adelaide 

Βρισκόμαστε στο 1920, σ' ένα μικρό χωριό της 
Προβάνς, στη νότια Γαλλία. Ο κύριος Πασκάλ, νέος 
δάσκαλος στο σχολείο, συγκρούεται με την έλλειψη 
ενδιαφέροντος των μαθητών του. 

Αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τις διδακτικές του 
μεθόδους. Ακούει τα παιδιά, εμπνέεται από τις 
ανακαλύψεις και τα ενδιαφέροντά τους, πηγαίνει μαζί 
τους στη φύση.

Αναπτύσσεται έτσι μια διαφορετική σχέση μεταξύ τους 
που θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές του να 
ξαναβρούν τη χαρά να μαθαίνουν και ο κύριος Πασκάλ 
τη χαρά να διδάσκει. Όμως αυτή η μικρή επανάσταση 
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και εχθρότητα από 
ορισμένους γονείς και παράγοντες της περιοχής... 

L' ecole buissonniereL' ecole buissonniere Σκηνοθεσία:  Jean-Paul Le Chanois

Σενάριο:   Elise Freinet, 

  Jean-Paul Le Chanois

Φωτογραφία: Andre Dumaitre, 

   Marc Fossard, 

   Maurice Pecquex

Μουσική:    Joseph Kosma

Μοντάζ:    Emma Le Chanois

Παραγωγή:    Γαλλία, 1949

Διάρκεια:    89'


