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0 - Wstęp:
Zgromadzenie ogólne FIMEM w St Louis w niewielkim stopniu sformułowało wskazówki
długoterminowe dla CA (zarządu) i to zdeterminowalo nasze priorytety, których trzymaliśmy się w celu
lepszej obslugi FIMEM. Wdrożyliśmy pewną liczbę procedur ,aby ułatwić komunikację. Towarzyszyliśmy
ekipie meksykańskiej w przygotowaniach do RIDEFu w Metepec, w szczególności : organizacji RIDEFu,
funduszu solidarnościowym , poszukiwaniu subwencji, rejestracji uczestników/ uczestniczek i pomocy w
ich problemach wizowychi. Do tych zadań należy dodać : poszukiwanie rozwiązań, które pomogłoby w
finansowaniu CA, uwrażliwienie sympatyków ruchu freinetowskiego na konieczność wznowienia karty
(statutu) i regulaminu wewnętrznego, przygotowanie obchodów 50 lecia naszego ruchu wraz z
negocjacjami w sprawie miejsca dla wszystkich archiwów, udoskonalenie sposobów prezentacji ruchu
międzynarodowego i otwarcia się na nowe ruchy animujące pedagogię C.Freineta.
Wszyscy czlonkowie CA pracowali «koncertowo ». Andi zajmowal się główniem budżetem, Elke
była odpowiedzialna za fundusz solidarnościowy, Luba – sekretarz zajmowała się głównie zarządzaniem
komunikacją , Teresita koordynowala RIDEF, a Michel i Mamadou razem koordynowali funkcjonowalnie
strony internetowej.

1 – Liczby:
Pomiedzy 2006 a 2008 rokiem ponad 3000 wiadomości wewnętrznych dotarło do CA z których
1000 dotyczyło
dzialań poświęconych przygotowaniu RIDEFu. Na portalu FIMEM wiele stron
zainstalowanych spotakło się z dużym zainteresowaniem (ponad 5 minut na osobę) ponad 2000 osób
miesięcznie.
2 - Priorytety glosowane podczas Zgromadzenia Ogólnego w St Louis:
Statut: pomimo naszych licznych apeli mobilizacja było bardzo spóźnona i nie zakończyła się redakcją
tekstu przygotowawczego. Wiele propozycji (Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Bułgaria) zostało
zamieszonych na stronie FIMEM ,aby służyć jako podstawa dla komisji, ktora spotka sie w Metepec.
Propozycja tekstu powinna powstać na RIDEF-ie 2008 , a zostanie poddana pod glosowanie pod
glosowanie w 2010 roku.
Regulamin wewnętrzny: CA zaproponowała liczne zmiany w celu lepszego odpowiadania na aktualne
wymagania spoleczeństwa i naszego ruchu, które będą poddane pod glosowanie w czasie Zgromadzenia
ogólnego w czasie RIDEF-u 2008.
Apele (St Louis i Rabat): petycja dotycząca dzieci-żolnierzy i apel z Rabatu zostaly podpisane i wysłane.
Dodaliśmy również petycje dotyczące przestrzegania Konwencji Praw Dziecka o którą prosiliśmy
wszystkie ruchy ,aby wsparły je swoim podpisem.
Przygotowanie Zgromadzenia Ogólnego: Andi odchodzi z CA. Michel i Luba chętnie zostaną jeszcze 2
lata dłużej. Mamadou, Elke i Teresita nadal mają mandat.Zajmowano się zgłaszeniem kandydatur.
Rozesłano porządek obrad z jednoczesnym umieszczeniem na stronie. Zobowiązano wszystkie ruchy do
opublikowania raportu moralnego miesiąc przed RIDEFem i zaapelowano , aby one przesłały raporty ze
swojej działalności, zgodnie ze statutem.
RIDEF w Metepec – Począwszy od St Louis przygotowania do RIDEFu w Metepec zajmowały
najistotniejsze miejsce w czasie od czerwca 2007 i dotyczyły: koncepcji rozgałęzienia ( systemu
informowania) i wdrożenia informacji na stronie, poszukiwania finansowania oraz stworzenia komisji oraz
całej organizacji.
Wyszukanie zakwaterowania: kosztorys, ostateczny wybór, negocjacje z dyrekcją
wypoczynkowego”, które nie chciało stracić ani jednego miejsca w sezonie turystycznym.

„centrum

Zarządzanie zaproszeniami: Wdrożenie w pierwszym rzędzie jednolitych listów w obszarze
zerezerwowanym dla CA na stronie. Następnie wysyłka zaproszeń warunkowych precyzując, iż one nie
zobowiązują FIMEM do finansowania z funduszu solidarnościowego, ale ułatwiają uzyskanie wizy:
Szwecja, Polska, Tunezja, Senegal, Togo, Brazylia, Argentyna, Burkina Faso, Kolumbia, Chile, Meksyk.
W związku z tym ,aby Afrykańczycy nie tracili czasu i pieniędzy na wizy przedsięwzięto zabieg
dyplomatyczny wobec władz meksykańskich, które okazały chęć współpracy.
Zarządzanie rejestracją uczestników: 10 czerwca 314 osób było zarejestrowanych w tym 123 z Meksyku.
Te liczby bez wątpienia ulegną redukcji względem liczby zapisów, ktore są uwarunkowane otrzymaniem
wizy oraz rozszerzeniem funduszu solidarnościowego.
Zarządzanie finansami: Przelew przedpłaty został wynegocjowany (38 tys euro) i należność zostanie
przekazane Centrum Wypoczynkowemu jako wpisowe, wiedząc, że uczestnicy nie zapłacili calkowitej
sumy za ich pobyt. MEPA (ruch meksykański – Movmento por une education popular alternativa) ma
nadzieje uzyskać profity, które będą następnie zainwestowane w zaktywizowanie ruchu freinetowskiego
na terytorium Meksyku i stworzenie odpowiednika CAMEM (Coordination Africaine des Mouvements
d'Ecole Moderne) w Ameryce. Budżet został zatwierdzony przez CA (FIMEM).
Organizacja komisji: Powitanie – mur pedagogiczny (ściana pedagogiczna) – przyjęcie na lotnisku –
języki – pięćdziesięciolecie – karta (statut) etc. Zaproszenie Dr Jimenez. Przygotowanie wyrazów uznania
dla tych, którzy od nas odeszli a odegrali istotną rolę w ruchu międzynarodowym.
Apele i organizacja warsztatów (atelier): Od 10 czerwca szacujemy na 60 możliwości z czego 11 to
„warsztaty dlugoterminowe” (ateliers longs). Należy dodać „warsztat długoterminowy” dla dzieci. Wszelkie
wskazówki zostaną umieszczone na stonie internetowej w wersji kilkujęzycznej.
Organizacja przestrzeni RIDEFu na stronie www: (współpraca pomiędzy Teresitą i Michelem i
odpowiednia pomoc). Koncepcja rozgałęzienia, wdrożenie linków dla 6 języków, o które poproszono.
Umieszczenie planu dnia, tłumaczeń tekstów. Nasze podziękowania dla Max, Pilar, Babeth i dla Remy.
Organizacja przed i po RIDEFie: Wiele propozycji zostało przedstawionych, ale nie podjęto jeszcze
decyzji.
50 lecie FIMEM: Organizacja tych obchodów z koncepcją ściany afiszy, stojaków, wiadomości,
przestrzeni na stronie i projekcji. Apele zostały wystosowane, wielokrotnie wznawiane ,aby jak najwięcej
pamiątek zostało przywiezionych bądź powierzonych CA w celu ich opublikowania w miejscu otwartym
dla wszystkich poszukujących (Archiva departamentu Nicei, kolebki ruchu pedagogicznego
freintetowskiego). Liczymy w szczególności na dary od dawnych członków/ członkiń CA. Otwarcie
przestrzeni cyfrowej (na stronie internetowej) w której będzie można odtwarzać filmy/ video Ruchów
Nowoczesnej Szkoły.
Hold dla nauczycieli na uchodźstwie: Na podstawie zobowiązań powziętych na RIDEFie w Senegalu i
związku z ruchem meksykańskim MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) ruch hiszpański
przyjmuje uczestnictwo w RIDEFie w Meksyku w 2008 poświęcając przestrzeń dla odzyskania pamieci
historycznej nauczycieli hiszpańskich- freinetowców wygnanych do Meksyku: Patricio Redondo, José de
Tapia, Ramón Costa Jou oraz Herminio Almendros. Ten hołd łączy się z założeniami tego RIDEFu tj.
współpracy i uznania tożsamości, także jako celu rekonstruksji historii ruchu freinetowskiego na świecie.
Przygotowanie do Multilettrea na RIDEF: Możemy tylko żałować ,że uczestnicy/ uczestniczki RIDEFu
nie przysyłają już swoich składek. Multilettre zostanie przygotowany przed rozpoczęciem RIDEFu.
3 – Informacja
Narzędzia: Poprawa prezentacji FIMEM: ulotki, prospekty, karty wizyty
4 informatory – oddane do realizacji od każdego CA – zostaną opublikowane i zaadresowane do
wszystkich ruchow zaangażowanych w ich przekazywanie swoim czlonkom.

6 listów w formie elekronicznej od CA zostalo wysłanych do ruchów i do uczestników/ uczestniczek
RIDEFu.
Wiele setek materiałów informacyjnych zostało umieszczonych na stronie (w 2 do 5 językach) do użytku
ruchów i uczestników/ uczestniczek RIDEFu: zeskanowana poczta, kalendarze kongresów i spotkań,
informacja dotycząca aktywnosci ruchów jeszcze nie autonomicznych w używaniu wspólnej strony
FIMEM, informacje o Funduszu Solidarnościowym naszego budżetu…
4 – Budżet i Fundusz Solidarnościowy
Organizowanie funduszu solidarności pod egidą FIMEM: apele i informacje od ruchów w sprawie pomocy
obsługi poczty, newslettera(listów okrężnych) i strony.
Comenius – który uważany jest za umożliwiający spotkania CA. Za dużo pracy ze względu na nagłe
wewnętrzne potrzeby CA.
Subwencje europejskie: Zredagowano wnioski aplikacyjne, które zakładały kształcenie płatne na RIDEF-ie
i zadbano o dostarczenie ich do dysydentów środków unijnych . Wiele osób napotkanych wśród
europejskich depoutowanych miało jedną odpowiedź: Meksyk nie jest w Europie i wasz temat nie dotyczy
Europy. Byłoby łatwiej gdyby RIDEF 2010 odbywał się we Francji.
Subwencje regionalne francuskie: Meksyk nie jest byłą kolonią francuską i nie mamy uprzywilejowanych
stosunków dyplomatycznych. Jeśli już to współpraca międzyuczelniana i szczególnie w dziedzinie
astronomii.
Organizacje pozarzadowe (NGO): 50 stronicowa aplikacja została wysłana do la Fondation France, która
nadal nie odpowiedziała.
Podsumowująć, w pewnym momencie skonstatowaliśmy, iż tracimy energię
w/w poszukiwaniach i
podczas tworzenia ogromnych wniosków aplikacyjnych. Za każdym razem oni nam odpowiadają, że
powinniśmy zlecać wykonanie tych wniosków naszym zatrudnionym sekretarzom!!! Nie możemy zależeć
od subwencji niepewnych i odnawialnych raz w roku . CA wypracowało porozumienie odnośnie wniosku –
należy znaleźć inne rozwiązania dla FIMEM, abyśmy nie musieli przekazywać takiego «spadku» kolejnym
ochotnikom w kolejnych kadencjach CA.
Stowarzyszenia ponadnarodowe: Współpracujące Klasy Wirtualne (Les Classes Virtuelles Coopératives
CVC) połączyły się w stowarzyszenie w celu uczestniczenia w budżecie przeznaczonym na stronę
internetową FIMEM. Subwencja regionalna będzie prawdopodobnie łatwiejsza do uzyskania w ramach
projektu pod nazwa Nowa technologia «Nouvelle technologie» i innowacja «innovation». To jest powod
dla którego prosimy CA o oddanie pod głosowanie na Zgomadzeniu Ogólnym , aby KLASY WIRTUALNE
zostaly przyjęte do FIMEM po zmodyfikowaniu regulaminu wewnętrznego. Taka w/w modyfikacja
mogłaby pozwolić w przyszłości na przynależność ruchów nie narodowych (transgranicznych jak np. w/w
CAMEM).
5 – Rocznica FIMEM.
Zaproponowaliśmy wszystkim ruchom wykorzystanie pięćdziesięciolecia FIMEM, aby zebrać jak
największą ilość dokumentów archiwalnych. Takie upamiętnienie będzie miało swoje główne miejsce w
Metepec. Informacje przy okazji odejścia Baloulette – córki Freineta, Henri Portiera oraz Rogera
Ueberschlag – wraz z otwarcie dossier na portalu FIMEM.
Archiwa/ dokumenty : Negocjacje z dyrektorem archiwów departamentu Nicei w sprawie. otwarcia
zasobów zarezerwowanych dla ruchów freinetowskich z dostępem do adresów bibliograficznych w
internecie i z dostępem publicznym w salach. Dlaczego Nicea ? Ponieważ to kolebka pedagogiki Freineta
i miasto wyposażone w lotnisko międzynarodowe, które umożliwi poszukującym przybyć tu z calego
świata. Wyjątkowe miejsce , które ułatwia poszukiwania i uniknięcie rozproszenia dokumentów a co
za tym idzie organicza ewentualne błędy historyczne.

Pięćdziesięciolecie na stornie internetowej FIMEM : Przestrzeń na której znajdujemy bądź znajdziemy
niedługo w wielu językach : świadectwa, dokumenty, mowy, odczyty, artykuły, ulotki – jest otwarta. Już
zdeklarowały się badź wyraziły chęć : Hiszpania, Francja, Meksyk, Kuba i Bułgaria…
Strona WebVideo międzynarodowa : Pracujemy nad udostępnieniem strony CDDP (Centre de
Documentation Pédagogique Départemental - departamentowe centrum dokumentacji pedagogicznej) w
Montbéliard-Besançon. Przestrzeni międzynarodowej zarezerwowanej dla pedagigiki Freineta ,aby
dodawać wszystkie filmy ,pliki video/ dobrej jakości/ wytworzone przez nasze ruchy. Kontrakt jest w
trakcie podpisywania. Filmy pedagogiczne dla nauczycieli, dokumentalne dla klas multimedialnych (w
stałej łączności z internetem)
Po fr. les classe de type vidéo-BT – prawdopodobnie chodzi
wprowadzenia w nauczaniu

o formę telekonferencji- możliwej do

6 – Internet
Listy mailingowe (dyskusyjne)
Wybralismy przeniesienie list FIMEM i ich calkowitą zmianę. Aktualnie działają : lista czlonków/
czlonkin CA – lista ruchów (zrzeszonych i niezrzeszonych – nie jest już rozdzielona) – lista dawnych
czlonków/ czlonkin CA. W trakcie ukończenia jest lista uczestników/ uczestnieczek RIDEFu – powstała na
podstawie dobrowolnych wpisów przyjmowanych od 1998 ( + kilka uzupełnień wziętych z dawnych list i
staży międzynarodowych). Możemy jedynie podziękować tym wszystkim, którzy nam pomogli w
naprawianiu błędów i którzy informowali nas o zmianie adresów. Te listy zostaną umieszone na stonie (w
dossier adresów każdego kraju) , aby każdy mógł zweryfikować i poprawić swój adres.
Strona internetowa FIMEM
Nadal pozostaje ambicja stworzenia dla FIMEM strony internetowej wspólnej współdziałajacej o
kilku wejsciach ( linkach):
Wejście (dostęp) dla ruchów : fiszka informacyjna (karta tożsamości – do rozpoznania) pozwala
nam znać się nawzajem pod warunkiem, że każdy chce ją wypełnić i aktualizować. To nie konkuruje ze
stronami poszczególnych ruchów, ale pomoże tym ruchom, które nie mają swojej strony . Może być
przestrzenią, która połuży im w ich wlasnym kraju. Szablon tego wejścia/ dostępu jest ukończony.
Wejście dla laboratoriów: pozwala nauczycielom pracować wspólnie i wymieniać się narzędziami
kształceniu. Jego oficjalne otwarcie nastąpi w Metepec , w trakcie długiego atelier - Sieci kształcenia
Wejście CVC : aby nasi uczniowie pracowali razem bez granic nad ich wspólnymi projektami. 70
współpracujących Klas Wirtualnych (Les Classes Virtuelles Coopératives CVC) jest już utworzonych na
prośbę klas z 50 krajów. Współpracujące Klasy Wirtualne ukształtują nasz wspólny priorytet związany z
pracą eksperymentalną.
Wejścia są różne : «Aktualnosci » (spotkania, kongresy w każdym kraju, który je organizauje – to
cenne dla tych którzy się przemieszczają « Ogłoszenia » , « Instrukcja obslugi » według słownika
(gloosariusza) pozostaje jeszcze przetłumaczyć to na angielski
Przestrzeń zarezerwowana dla CA : aktualnie działa w całości i pozwala nam się wzajemnie
informować przez co ograniczamy newslettery (mailing), możemy wspólnie pracować nad naszymi
dokumentami, tłumaczyć je, klasyfikować, porządkować i tworzyć archiwum dla CA w przyszlosci. CA
równocześnie ma możliwości przedstawiania swojej działaności z lepszą przejrzystością.
Przestrzen dot. RIDEFu : Wielka praca ktora zostala wykonana a posłuży kolejnym spotkaniom
RIDEF.

7 – Związki (relacje) z ruchami
Odpowiadanie na pocztę : Wiele apeli i odpowiedzi dotyczących : funduszu solidarności, statutu
FIMEM, zrzeszania się z federacją, szkolnych ruchów, pedagogiki Freineta i jej prekursora. Te kontakty
międzynarodowe są bardzo wzbogacające.
Portugalia : spotkanie z odpowiedzialnymi za MEM (ruch portugalski - Movimento de Escola Moderna).
Powrot do FIMEM nie jest dla ruchu portugalskiego przewidywany – to zależy od gotowości do
współpracy w dwóch kwestiach : archiwów i sieci kształcenia.
Brazylia : uczestnictwo w 9 ENEF (ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES FREINET spotkanie
narodowe animatorów/ animatorek freinetowskich) spotkania robocze z grupami z ok 10 miejscowosci w
tym z Recife (Recanto)
Uczestnictwo w ksztalceniu w Rosji : praca w trakcie od 2001 w ilosci 2 na rok we wspołpracy z
AREM (ruch rosyjski – tlumaczenia nazwy znalazlam tylko w cyrylicy). Ksztalcenie w Iasi (Rumunia) z
grupą lokalną szkoły nowoczesnej. FIMEM nie ma już pieniędzy na takie podróże, one są również
niezmiennie związane z przemieszczaniem się (podróż do Portugalii to wyjątek na który CA przelało 100
euro) i z grupami przyjmującymi (patrz : zakwaterowanie)
8 –To czego nam generalnie zabrakło
Brak pieniędzy.
Brak pieniędzy uniemożliwia przedstawicielom CA na pojawianie się na kongresach ,bądż manifestacjach
miedzynarodowych dużej wagi. Brak pieniędzy doskwiera wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia z
funduszu solidarnościowego.
Opieszałość.
Reakcje na nasze apele są bardzo powolne (opieszale). Sumy wypłacone z tytułu funduszu
solidarnościowego dotarły zbyt późno, aby móc skorzystać z najlepszych taryf na przeloty – wiele
miesięcy trwało zebranie pełnych list osób, które mogłyby skorzystać z funduszu solidarnościowego –
problemy wizowe powinniśmy byli przewidzieć długo przed ,aby wszystkie zabiegi dyplomatyczne mogły
zostać rozwiązane. Tę opieszałość można wytłumaczyć, ale jej konsekwencje są poważne..
Wzajemna wymiana informacji
Po dwóch latach fiszki (szablony) prezentujące ruchy nadal nie są wypełnione lub zaktualizowane na
stronie. To z kolei powoduje ,że nie możemy odpowiadać na wszystkie prośby i nie możemy naszych list
aktualizowac. Dalej nie możemy wysłać informacji tym ,którzy nie dają nam swoich adresów. Co do
większości ruchow nie wiemy kto jest przewodniczącym, a kto skarbnikiem. Jednocześnie z tego faktu
wynika, że wiele stron ruchów rozprzestrzenia błędne informacje.
Multilettre
Nie odbieramy już tekstów do Multilettre (elekronicznego).
Wspólna strona internetowa FIMEM
Bardzo powoli rusza strona internetowa mimo, że wszyscy uważają ją za istotną , aby stworzyć
międzynarodową sieć edukatorów i młodzieży.
9 –Wnioski – przyszłość jeszcze przed FIMEM.
Potrzeba nam jednak innego myślenia o FIMEM, aby demokracja mogła być respektowana. Nie
jest możliwe podtrzymywanie AG (Aseemblee Generale) w których nieobecne są ruchy, którym nie
jesteśmy w stanie sfinansować kosztów podróży. Jest nie do zaakceptowania odmawiać kandydatom do

zrzeszenia się jedynie pod pretekstem, że nie mogą przybyć, by zaprezentować swoją kandydaturę. Nie
możemy tolerować nowych grup, które mogłyby się stać przyszłymi członkiniami FIMEM ,aby następnie
były nieobecne z powodu niewystarczających środków finansowych.
Potrzeba nam zatem nowych funduszy solidarnościowych (mniej egoizmu), aby nasze spotkania
nie pozostały jedynie sprawą zachodnio-europejską. Tworzmy nowe zgrupowania kontynentalne zdolne
do organizowania spotkań regionalnych CAMEM w Afryce, FAMEM w Ameryce Południowej, FEMEM w
Europie Zachodniej, CEMEM w Europie Wschodniej i FASMEM dla Azji na przyklad. Wynajdźmy inne
reprezentacje ,aby AG stało się rzeczywiście przedstawicielem i używajmy AG wirtualnych (w sensie
telekonferencji).
Internet pomoże nam wkrótce stopniowo rozszerzać nowe sieci , abyśmy byli mniej odizolowani z
powodów geopolitycznych, abyśmy byli silniejsi konfrontując się z edukacją tradycyjną i bardziej
kosmopolityczni . To właśnie pomoże nam przekroczyć wszystkie nasze granice – fizyczne i mentalne.

Zarząd (CA) FIMEM, 25 czerwca 2008

