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Dzięki biegłej znajomości francuskiego miała szansę 
zapoznać się z dziełami Freineta. Studiowała je w 
oryginale, nikt wcześniej ich nie przetłumaczył.  

Pedagogika twórcy „francuskiej szkoły 
nowoczesnej” C. Freineta i osobiste z nim 

spotkanie w szkole w Vence zdeterminowały 
ścieżki kariery Haliny Semenowicz. 



Metoda naturalna- czyli ta, która sprawia, że 
człowiek uczy się mówić- wkradła się do większości 
przedmiotów szkolnych, realizowana poprzez zajęcia 
żywego teatru i poezji, korespondencję, referaty. 

Malarstwo, rzeźba, muzyka, hodowla, taniec. 

Miejsce nudnych szablonów szkoły tradycyjnej 
zajęły interesujące zajęcia pełne gwaru i ruchu. 

Świetne wyniki szkoły i postępy w nauce 
wychowanków potwierdzały skuteczność promowanej 

koncepcji. 
 

Semenowicz wyzwalała w swych podopiecznych 
pokłady energii twórczej, które zamieniały żmudne 

lekcje w intrygujące doświadczenia. 
 



Semenowicz zajęła się publikacją pozycji książkowych, 
niedostępnych dla przeciętnego nauczyciela z powodu 
bariery językowej. W ten sposób powstała pierwsza 

na świecie antologia pism Celestyna Freineta. 
Opublikowała również swoje własne dzieła, które do 

dziś inspirują polskich nauczycieli.  

H. Semenowicz: "Nowoczesna szkoła 
francuska technik C. Freineta" 



Nigdy nie krytykowała innych pedagogów.  
Nie zmuszała nikogo do swoich przekonań.  

Nie musiała zresztą tego robić, bo w środowisku 
nauczycielskim rozprzestrzeniały się same.  

Dzięki charyzmie i imponującym wynikom wieść                 
o sukcesach profesor spod Warszawy niosła się sama.  



Do szkoły w Otwocku zaczęli zjeżdżać zaintrygowani 
studenci i badacze zagadnień pedagogicznych.  

Obserwowali, uczestniczyli w 
dyskusjach, konferencjach i 
prezentacjach.  



Odkryła dla siebie pedagogikę, która stała się 
początkiem oddolnego ruchu pedagogicznego twórczych 

nauczycieli z całej Polski. Od czasu transformacji 
ustrojowej istnieje formalny ruch Freinetowców- 
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki 

Celestyna Freineta, zarejestrowane w 1992 roku. 

Dr Halina Semenowicz       
i Prof. dr hab. Aleksander 
Lewin otwierają I Walne 

Zebranie Polskiego 
Stowarzyszenia 

Animatorów Pedagogiki C. 
Freineta (PSAPF), które 
odbywa się w Warszawie. 



Koleżanko, kolego,  
- jeżeli pragniesz, aby dzieci czuły się w szkole bezpieczne   
i szczęśliwe; by widziały w Tobie przyjaciela i doradcę,    
a nie mentora, który nakazuje, dyryguje, wymaga, osądza 
- jeżeli pragniesz, aby powierzone Ci dzieci osiągnęły 
maksymalny rozwój, by współdziałały z Toba w zdobywaniu 
wiedzy 
- jeżeli pragniesz sam wzbogacić swe serce i umysł, 
przeżywając razem ze swoimi wychowankami wszystko to, 
co jest w naszym świecie piękne, sprawiedliwe i szlachetne, 
to sięgnij do pedagogiki C. Freineta. 
Nie obiecuję Ci, że będzie to praca łatwa i wygodna; 
przeciwnie – zabierze Ci ona więcej czasu, będzie wymagała 
ofiarności, zaangażowania i ciągłego twórczego doskonalenia 
się. Ale na pewno przyniesie i Tobie, i Twoim uczniom wiele 
radości i zadowolenia.  

H. Semenowicz 



Te słowa H. Semenowicz skierowane do pedagogów 
kiełkowały przez długi czas, a teraz kwitną 

 również w naszej szkole.  

Córka Haliny Semenowicz - Aleksandra w szkole w Moszczance razem  
z  prezydentem Ruchu Nowoczesnej Szkoły 



Była ważną postacią nie tylko polskiego, ale 
światowego Ruchu. Miała we Francji wielu przyjaciół, 
znali Ją i podziwiali młodzi nauczyciele w Szwajcarii, 

Niemczech, Hiszpanii.  


