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ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΣΑΙΝΙΑ 

Σίτλοσ: L 'école buissonnière 

Χρονολογία παραγωγισ και χϊρα παραγωγισ: 1949, ΓΑΛΛΙΑ 

Διάρκεια: 89' 

κθνοκεςία: Jean-Paul le Chanois 

 

ενάριο: Elise Freinet, Jean-Paul Le Chanois  

Μουςικι: Joseph Kosma  

Φωτογραφία: Andre Dumaitre , Marc Fossard , Maurice Pecqueux  

Μοντάη: Emma Le Chanois  

κθνικά : Bianchini , Claude Bouxin  

Πξσηαγσληζηνύλ:  

Bernard Blier (ν δάζθαινο θ Παζθάι) 

Juliette Faber (Λίδα, δαζθάια, ε θόξε ηνπ παιηνύ δαζθάινπ) 

Edouard Delmont (ν παιηόο δάζθαινο θ. Αξλό) 

Δηαηξείεο Παξαγσγήο: Cooperative Generale du Cinema Francais  

Union Generale Cinematographique (UGC)  



 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ζηε Γαιιία ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ Α Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Έλαο δάζθαινο, ν θ. Παζθάι θηάλεη ζε έλα κηθξό ρσξηό γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξνεγνύκελν δάζθαιν πνπ βγαίλεη ζε ζύληαμε. Πξόθεηηαη γηα 

έλα παξαδνζηαθό ρσξηό κε παηξηαξρηθή δνκή. Ο δάζθαινο, έρεη ζην κπαιό ηνπ λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζόδνπο πνπ επηζπκεί λα εθαξκόζεη. Δίλαη αληίζεηνο κε ηελ απζηεξή 

πεηζαξρία θαη ηελ απνζηήζηζε. ην δηθό ηνπ ζύζηεκα, νη καζεηέο είλαη απηόλνκεο 

πξνζσπηθόηεηεο θη ν δάζθαινο έρεη θαζήθνλ λα ηνπο νδεγήζεη ζηε γλώζε κέζα από 

ηελ αλαθάιπςε ηεο θύζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη ρσξηθνί αληηκεησπίδνπλ κε 

επηθύιαμε ηηο λέεο κεζόδνπο.  Αλάκεζα ζηα παηδηά ππάξρεη έλα «καύξν πξόβαην»: ν 

Αικπέξ, πνπ έρεη απνηύρεη ηξεηο θνξέο ζηηο εμεηάζεηο γηα ην απνιπηήξην ηνπ 

δεκνηηθνύ.  Όηαλ ε ζύγθξνπζε ηνπ δαζθάινπ κε ηνπο ζπληεξεηηθνύο πξνύρνληεο ηνπ 

ρσξηνύ θνξπθώλεηαη θη απηνί δεηνύλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ην δεκνηηθνύ ζπκβνύιην 

ηνλ βάδεη κπξνζηά ζηελ εμήο πξόθιεζε:  ζα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ κόλν αλ ν 

Αικπέξ  πεξάζεη ηηο εμεηάζεηο. 
 

 

Η ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Ο ΜΤΘΟ  

Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά, γλσξίδνπκε όηη ε ηαηλία ζηεξίδεηαη ζηε δσή ηνπ 

κεγάινπ κεηαξξπζκηζηή ηεο παηδείαο ειεζηέλ Φξελέ. Παξ όια απηά δελ πξόθεηηαη 

γηα ηαηλία ληνθηκαληέξ αιιά γηα ηαηλία κπζνπιαζίαο.  

 

Σν ζελάξην βαζίζηεθε πάλσ ζηηο ζεκεηώζεηο ηεο γπλαίθαο ηνπ Φξελέ, Διίδαο. Όια ηα 

πξόζσπα ηεο ηζηνξίαο (εθηόο από απηό ηνπ δαζθάινπ) είλαη θαληαζηηθά αιιά νη 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ πξαγκαηηθέο. Η ηζηνξία εθηπιίζζεηαη ζηε 



δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί ζπκπύθλσζε 8 

ρξόλσλ δηδαθηηθνύ έξγνπ ηνπ Φξελέ ζηελ πόιε Bar-sur-Loup. ε απηήλ δηνξίζηεθε 

γηα πξώηε θνξά ην 1920. Η ηδέα γηα ην ηππνγξαθείν ζην ζρνιείν, πνπ βιέπνπκε ζηελ 

ηαηλία, πινπνηήζεθε ην 1924 ελώ ε δηαζρνιηθή αιιεινγξαθία μεθίλεζε ην 1926. 

 

Η ηαηλία ηειεηώλεη αηζηόδνμα, κε έλα «ράππ έλη» όπσο ιέλε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κε 

ηνλ δάζθαιν λα θαηαθέξλεη λα θάλεη απνδεθηέο ηηο πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο ηνπ. Η 

πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Ο Φξελέ, εηδηθά ηελ πεξίνδν πνπ αλεξρόηαλ ν 

θαζηζκόο ζηελ Δπξώπε, 1932-34, δέρηεθε αλειεή πόιεκν από ηνπο αληηδξαζηηθνύο 

θύθινπο θαη ππνρξεώζεθε κα εγθαηαιείςεη ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. Σν 1935 άλνημε 

έλα ηδησηηθό, «πξνιεηαξηαθό» όπσο ην νλόκαδε, ζρνιείν ζηε πόιε Vence.   

 

Αλαθεξόκελνο ζηελ ηαηλία ν Φξελέ, ζε έλα άξζξν ηνπ ζην 10
ν
 ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ 

ηνπ Κηλήκαηνο Φξελέ «L’Éducateur» (5 Φεβξνπαξίνπ 1949),  ελεκεξώλεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ όηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα ηαηλία πάλσ ζηηο ηερληθέο κεζόδνπο ηνπ 

ζπζηήκαηόο ηνπ, όπσο πηζαλόλ απηνί λα πεξίκελαλ, αιιά «κηα ηαηλία πνπ 

απεπζύλεηαη ζην επξύ θνηλό». Γη απηό ν ζθελνζέηεο «ηες έδφζε κσζοπιαζηηθή 

δηάζηαζε θαη θσρίφς αθαίρεζε  ζεκαληηθά ζηοητεία ηοσ δράκαηος όπφς ηε ζύγθροσζε 

ηες δεκόζηα εθπαίδεσζε κε ηελ εθθιεζία ή ηελ ποιεκηθή ηφλ αληηδραζηηθώλ θύθιφλ, 

γηα λα αποθύγεη ηο κποχθοηάρηζκα ηες»  

 

« Ο ζθελοζέηες, γράθεη, επηθεληρώλεηαη ζηο λα παροσζηάζεη ζηολ θόζκο ηα υστηθά θαη 

αλζρφπηζηηθά προηερήκαηα ηες ηετληθής κας, ζηελ αλαλέφζε θαη ηελ επαλεθηίκεζε ηες 

παηδαγφγηθής κεζόδοσ ποσ βαζίδεηαη ζηα ελδηαθέροληα θαη ηης αλάγθες ηφλ παηδηώλ. 

Καη θαηά ηε γλώκε, κοσ ηα θαηαθέρλεη περίθεκα»¨.  

 
 

 



ΟΙ ΚΗΝΕ 

«Απνδνκώληαο» ηελ ηαηλία κπνξνύκε λα ηε ρσξίζνπκε ζε έμη κέξε. 

 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Γηάξθεηα 2 ιεπηά 

ε απηό ην ηκήκα ηεο ηαηλίαο παίξλνπκε κεξηθέο πνιύ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ήξσά καο, ηνλ δάζθαιν θ. Παζθάι. Απνθνίηεζε από ην Παλεπηζηήκην ην 1914 αιιά 

μέζπαζε ν πόιεκνο θαη ζηξαηεύηεθε ακέζσο. Σν 1918 ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά θαη 

έκεηλε ζην λνζνθνκείν γηα έλα ρξόλν. 

Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ έρεη κηα κόλν επηζπκία: λα πξνεηνηκάζεη κηα θαιύηεξε δσή 

καδί κε ηα παηδηά. 

 

2. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Γηάξθεηα 17 ιεπηά 

Ο θ. Παζθάι θηάλεη ζην ρσξηό. Βιέπνπκε ην ρσξηό, θαη αλαθαιύπηνπκε ηε δσή ηνπ, 

ηαπηόρξνλα κε ην δάζθαιν. Παξάιιεια γλσξίδνπκε ηα βαζηθά πξόζσπα ηνπ έξγνπ.  

 

3. Η ΝΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Γηάξθεηα 45 ιεπηά 

Ξεθηλνύλ ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν. ηγά ζηγά γλσξίδνπκε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο 

κεζόδνπο ηνπ δαζθάινπ, ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδεηαη, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα παηδηά. Ο 

δάζθαινο εηζάγεη ην ηππνγξαθείν ζην ζρνιείν θαη ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ. 

 

4. Η ΤΓΚΡΟΤΗ 

 

Γηάξθεηα 30 ιεπηά 

Αξρίδνπλ νη ακθηβνιίεο θη ε θξηηηθή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ. Ο δάζθαινο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηηο αληηδξαζηηθέο ηδέεο. Η ζύγθξνπζε θνξπθώλεηαη κε ηελ απαίηεζε 

ησλ αξρώλ ηνπ λα απνκαθξπλζεί ν δάζθαινο. Σν ρσξηό κνηξάδεηαη ζηα δύν. 

 

5. ΣΔΛΙΚΗ ΚΗΝΗ 

 

Γηάξθεηα 10 ιεπηά 

Δίλαη ε ζθελή ζηελ νπνία θνξπθώλεηαη ε δξάζε. Οη καζεηέο δίλνπλ εμεηάζεηο ζε 

επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηόο πνπ θξίλεηαη είλαη ν 

δάζθαινο.  

 

6. Ο ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Δίλαη ε ζθελή πνπ «θιείλεη» ηελ ηζηνξία θαη καο ζπκίδεη όηη παξαθνινπζήζακε κηα 

ηαηλία κπζνπιαζίαο. Όια ηα παηδηά έρνπλ πεξάζεη ηηο εμεηάζεηο ελώ εθδειώλεηαη ν 

έξσηαο ηεο δαζθάιαο κε ηνλ δάζθαιν. 



 

 

ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Η πιο ςθμαντικι ςκθνι του ζργου είναι θ τελευταία (πριν τον επίλογο) όπου κορυφϊνεται 

το δράμα. Χάρισ ς αυτιν άλλωςτε ο ΟΗΕ τθν ζκεςε υπό τθν αιγίδα του κακϊσ 

«εικονογραφεί με εξαιρετικό τρόπο μια από τισ πλευρζσ τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου». Άλλωςτε θ κυκλοφορία τθσ ταινίασ ςυνζπεςε  με τθν ψιφιςθ 

από τον ΟΗΕ, το 1948, τθσ Οικουμενικής διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

Διαρκεί 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και διαδραματίηεται ςε μια μεγάλθ αίκουςα όπου οι 

μακθτζσ του κ. Παςκάλ δίνουν προφορικζσ εξετάςεισ για να αποφοιτιςουν από το 

δθμοτικό. 

Σο ςκθνικό κυμίηει ζντονα αίκουςα δικαςτθρίου. Οι τοίχοι είναι γυμνοί. ε ζναν 

υπερυψωμζνο χϊρο βρίςκονται τα γραφεία των εξεταςτϊν από τα οποία περνοφν 

διαδοχικά οι εξεταηόμενοι μακθτζσ. Τπάρχει ζνα ξφλινο κιγκλίδωμα πίςω από το οποίο 

βρίςκονται οι κάτοικοι του χωριοφ που παρακολουκοφν με αγωνία τθν εξζλιξθ τθσ 

διαδικαςίασ. 

Ο δάςκαλοσ κ. Παςκάλ φαίνεται να είναι ο κατθγοροφμενοσ και οι μακθτζσ οι ςυνιγοροι 

υπεράςπιςθσ. Άλλωςτε θ αίςκθςθ του δικαςτθρίου δίνεται και από αποςπάςματα των 

διαλόγων όπου ακοφμε τουσ εξεταςτζσ - δικαςτζσ να λζνε «εμείσ κρίνουμε από τα 

αποτελζςματα» ι «ζχετε καλοφσ δικθγοράκουσ». 

Η ςκθνι αποκτά ζνταςθ όταν αρχίηει θ εξζταςθ του Αλμπζρ γιατί κανείσ, εκτόσ από τον 
δάςκαλο, δεν πιςτεφει ότι μπορεί να περάςει. Αρχικά διςτακτικόσ ο μακθτισ ,ςταδιακά 
παίρνει κάρροσ και απαντά με μεγαλφτερθ άνεςθ. Όπωσ και τα άλλα παιδιά, υπεραμφνεται 
τθσ διδακτικισ μεκόδου του Φρενζ λζγοντασ «καλφτερα να μιλάσ με τθν καρδιά ςου παρά 
με τθ μνιμθ».  

Κι θ κορφφωςθ ζρχεται όταν κάνει τθν αναφορά του ςτα δικαιϊματα του ανκρϊπου. Η 
αίκουςα θςυχάηει κι όλοι, ακροατιριο και δικαςτζσ παρακολουκοφν τθν «αγόρευςθ» του 
μακθτι. 

Ο κνλόινγνο ηνπ Αιπέξ πεξηιακβάλεη ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

1789 πνπ απνηεινύζε  ην βαζηθό θείκελν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 


