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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή θαη ε κειέηε ησλ απφςεσλ  θαη 

ησλ  ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Απφςεηο ζρεηηθά κε ην: Ση είλαη δεκηνπξγηθφηεηα, ηη ηελ επλνεί 

θαη ηη απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο: Σελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.   

Η κειέηε απηή έγηλε ζε έλα ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζην αζηηθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο.  πκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί φισλ 

ησλ ηάμεσλ θαη καζεηέο απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  Πξφθεηηαη 

γηα κηα πνηνηηθή κειέηε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, ηελ άηππε ζπλέληεπμε θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο δείρλεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε είλαη επηζπκεηή, αιιά φρη παξνχζα ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ηάμεσλ.  Οη καζεηέο δειψλνπλ φηη έρνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ χπαξμε ελφο 

δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ν δεκηνπξγηθφο ηξφπνο ζθέςεο επηθεληξψλνληαη ζε καζήκαηα 

φπσο απηά ησλ Δηθαζηηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο θαη φρη ζε άιια φπσο απηά ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Γιψζζαο.    Σέινο, ππνζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ην 

θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

επηθείκελεο αμηνιφγεζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
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Abstract 
 

The aim of the present study is to collect and examine the opinions and 

attitudes of both training staff and pupils towards creativity.  What is their perception 

of creativity, what is it, what are the factors that enhance creativeness and what may 

block or contain a creative environment: the development of creative thinking for the 

pupils and the establishment of a creative way of expression inside the school 

context. 

The survey took place in a Greek Primary School complex in an urban area in 

Eastern Thessaloniki.  The participants were members of the teaching staff and 

pupils of ages 10-12 (4th to 6th Grade).  This is a qualitative survey.  It has been 

accomplished using the participant observation method, non-formal interviews and 

focus groups.  

The results obtained from the analysis of collected data show that creativeness 

inside the classroom is a desired but not achieved goal for the vast majority of the 

participants.  The pupils state their intense interest for a creative environment inside 

the classroom, but on the other hand teachers focus on the difficulties in achieving it.  

Moreover, all the creative activities are accumulated in certain classes, such as Art 

and Music and are absent in others, like Mathematics or Literature.  Finally, teachers 

state that creativity is not a top priority for the upcoming official evaluation of the 

teaching staff, thus compromising its role in the educational process. 



ΣΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

Μαξία Υαηδεαγφξνπ  2012                                                                                                                          ζει. 6  

Δπραξηζηίεο 
 

Δπραξηζηψ νιφζεξκα ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη κε ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα νινθιεξψζσ απηφλ ηνλ θχθιν 

ζπνπδψλ θη έηζη δηεχξπλαλ ηνπο γλσζηηθνχο κνπ νξίδνληεο.  

Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή κνπ θ. Antony Montgomery, ν νπνίνο 

ζπληέιεζε ζην λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα εξγαζία, ελζσκάησζε ηελ έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηηο αλαδεηήζεηο κνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ άλνημε έλα λέν 

παξάζπξν ζηε γλψζε.  

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία ζηάζεθε φιν απηφ ην δηάζηεκα 

δίπια κνπ κε ππνκνλή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1. Δηζαγσγή -  Αλαγθαηφηεηα  ηεο εξγαζίαο 
 

Η ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ απνηειείηαη απφ κία ζεηξά 

πξαγκαηνπνηήζεσλ πνπ νθείινληαη ζηηο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ.  

ήκεξα  πεξηζζφηεξν απφ πνηέ παξνπζηάδεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ επηζηήκνλεο, 

επηρεηξεκαηίεο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  Σν 

κεγάιν απηφ ελδηαθέξνλ είλαη κηα έλδεημε γηα ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο 

ζεκεξηλήο δσήο, φπνπ ην λα κπνξεί θαλείο λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο, 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.    Σν 

δηαθχβεπκα ινηπφλ ζήκεξα είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα.  Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηήλ βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη δεκνζηεπκάησλ ην 

επηβεβαηψλνπλ.  Σν  λα θαζεισζεί ην άηνκν ζηε ξνπηίλα θαη ζηα θεθηεκέλα, ην λα 

αξθεζηεί ζηελ επαλάιεςε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ρσξίο ηε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, 

έκπλεπζε θαη πξνζσπηθή πηλειηά, ην λα κείλεη ρσξίο θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ηεο ηξνρνπέδεο ζηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ καο.   ήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ είλαη αλαγθαία ε θαιιηέξγεηα αλζξψπσλ κε πλεχκα 

δεκηνπξγηθφ θαη κε βιέκκα ζηξακκέλν κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ έμσ απφ ηνλ εαπηφ: 

ζηξακκέλν πξνο ηελ θνηλσλία.  Με εθαιηήξην ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

παξερφκελε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη κε πξνέθηαζε ζηελ δηα βίνπ κάζεζε ησλ 

ελειίθσλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο απνηειεί ζήκεξα κηα θνηλσληθή 

αλαγθαηφηεηα.  

Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα  βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε φιν ηνλ 

θφζκν, ζε αλαηνιή θαη δχζε.  Αγγίδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο επηζηήκεο, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο ε Φπρνινγία, νη Σέρλεο, νη Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, νη 

επηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Τγείαο θαζψο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν.  Σν 

παγθφζκην ελδηαθέξνλ αληαλαθιάηαη ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ 
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επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε ην πνιχπινθν θαηλφκελν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

 

2.1. Δηζαγσγηθά - Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηελ 

θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ, είλαη ζρεηηθά πξφζθαην1.  Δγθαηληάδεηαη ην 1950, φηαλ ν 

ςπρνιφγνο J. Guilford μεθηλά λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθήο 

ζθέςεο.  Οη κέρξη ηφηε αληηιήςεηο ήηαλ εγθισβηζκέλεο ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ηχπνπ 

λννηξνπία, ε νπνία ήζειε ην ηαιαληνχρν άηνκν λα είλαη κνλαδηθφ θαη γελεηηθά 

πξνθαζνξηζκέλν.  Η λνεκνζχλε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ήηαλ έλλνηεο άξξεθηα δεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο.  Σν επθπέο άηνκν ζεσξνχληαλ απφ ηνπο εηδηθνχο ηαπηφζεκν κε ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν.  Απφ ην 1950 θαη κεηά, παξαηεξείηαη κηα πνηθηιία σο πξνο ην 

εχξνο αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  Η αληίιεςε απέλαληη ζηελ έλλνηα απηή αιιάδεη ξηδηθά θαη απφ 

ζπλψλπκν ηεο λνεκνζχλεο, αλαδεηθλχεηαη σο θαηλφκελν κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, 

ε κειέηε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη πφινο έιμεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνπο εξεπλεηέο. 
 

 

2.2. Γηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο – Οξηζκνί 
 

Ση είλαη φκσο δεκηνπξγηθφηεηα;  Δίλαη κηα ηθαλφηεηα έκθπηε ή επίθηεηε;  Δίλαη 

κία δηαδηθαζία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο;  Δίλαη έλα θαηλφκελν ςπρηθφ ή θνηλσληθφ;  

Δίλαη κηα ζηάζε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηπραία ζηελ πνξεία ηεο 

δσήο ή θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε νξγαλσκέλα πιαίζηα κάζεζεο;  Σν 

θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή δπζρέξεηα ζηνλ νξηζκφ ηνπ, 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηνπ.  Σν λα ηελ νξίζεη θαλείο είλαη ζα λα ηελ 

πεξηνξίδεη. 

Πνηθίινη παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί απφ ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο θαη άιινπο 

εξεπλεηέο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ ην πξνζεγγίδεη ν θάζε εξεπλεηήο.  Σν 

                                                         
1
 Έλαλ πιήξε νδεγφ γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ φξνπ ζπλαληά  θαλείο ζηελ εγθπθινπαίδεηα γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ Runco  & Princher (2011). 
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θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη θαζνιηθφ ραξαθηήξα:  «Η δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη έλα παγθφζκην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, πνπ απηνπξαγκαηψλεηαη φρη κφλν 

σο έθθαλζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο σο 

ηξφπνο δσήο, απφ ηηο πην θαζεκεξηλέο απιέο θαη πξαθηηθέο… έσο θη απηέο κνλαδηθψλ 

επηδφζεσλ πξσηφηππεο θαη ζηαηηζηηθά ζπάληεο», ζχκθσλα κε ην Maslow.2  Μία 

πεηπρεκέλε θαη απνδνηηθή δεκηνπξγηθή ψξα δηδαζθαιίαο, ε πξνεηνηκαζία θαη 

εθηέιεζε κηαο γεπζηηθήο ζπληαγήο κέρξη θαη ε επηλφεζε κηαο εθεχξεζεο πνπ 

βειηηψλεη θαη πξνάγεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ζπληζηνχλ δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Maslow.   

Σν θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρεη ραξαθηήξα δεκνθξαηηθφ:  

«Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε πξνδηάζεζε γηα δεκηνπξγία πνπ ππάξρεη θχζεη ζε φια ηα 

άηνκα θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ζηελά ζπλαξηεκέλε κε ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ.  Απηή ε θπζηθή ηάζε απηνπξαγκάησζεο απαηηεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

λα εθθξαζηεί.  Ο θφβνο παξέθθιηζεο θαη ε θνηλσληθή ζπκκφξθσζε είλαη αλαζρεηηθνί 

παξάγνληεο.   Σν κηθξφ παηδί πνπ γνεηεχεηαη, θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα θαηαθηήζεη 

ηηο λέεο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ. Κη φπσο δελ έρεη ππνζηεί ηελ εθπαίδεπζε, είλαη 

αθφκε δεκηνπξγηθφ.»3  Η έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο εκπεξηέρεη ινηπφλ κηα 

δεκνθξαηηθφηεηα, ε νπνία γηα λα εθδεισζεί, ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ρξεηάδεηαη ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ, εμάζθεζε.  Απφ ην πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε,   ειεπζεξία έθθξαζεο, 

χπαξμε ελφο δεθηηθνχ ζε λέεο ηδέεο πεξηβάιινληνο.     

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ:  «Η δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα 

δξάζε, κηα ελέξγεηα, κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξφο.»4  Δκπεξηέρεη ην απξφζκελν, ην 

ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο, ηεο λεσηεξηθφηεηαο.   

Ο παξάγνληαο ηχρε ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν:  «Η ηχρε επλνεί ηελ 

πξνπαξαζθεπαζκέλε ζθέςε.»5  Η κειέηε δεκηνπξγηθά πξνηθηζκέλσλ αλζξψπσλ 

δείρλεη φηη ε έκπλεπζε θαη ε ηχρε απνηεινχλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ζην ηειηθφ πξντφλ 

ηεο δεκηνπξγίαο.  Δπηκνλή, παξαηήξεζε, ζπλερήο πξνζπάζεηα, εγξήγνξζε, 

εξγαηηθφηεηα είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζην «εχξεθα» 

πνπ αλαθψλεζε ν Αξρηκήδεο. 

Η ινγηθή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ινηπφλ πνιππξηζκαηηθή.  Δίλαη έλα 

«νξγαλσκέλν ζχζηεκα παξαγφλησλ, πνπ δελ αθήλεηαη ζηελ ηχρε θαη ηε ζπαληφηεηα 

κφλν ησλ ηαιέλησλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο 
                                                         
2
 Maslow, A. (1962) ζει.127 – 137. 

3
 Sillamy, Φπρνινγηθφ Λεμηθφ ζην Beadot (1969) ζει 16 

4
 Μαγλήζηαιεο (1990) 

5
 Παζηέξ, ζην Μαγλήζηαιεο (1990).      



ΣΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

Μαξία Υαηδεαγφξνπ  2012                                                                                                                          ζει. 11  

ζην ρξφλν, απνηειεί ζπληζηακέλε ζπλφινπ λέσλ ζεσξήζεσλ γηα ηα πξάγκαηα θαη 

κεηακνξθψλεη πξνο ην θαιχηεξν ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.»6  Σα ζηνηρεία απηά 

θαζηζηνχλ ζήκεξα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηππηθή θαη άηππε, 

απαξαίηεηε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. 

 

2.3.   Οη αμίεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ  
 

Η δεκηνπξγηθφηεηα είλαη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα πνιππξηζκαηηθφ, έλα 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν.  ηνλ ππξήλα ηεο φκσο δηαθξίλεη θαλείο θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, εηδηθά ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε φξνπο ςπρνινγίαο θαη 

εθπαίδεπζεο.  Απηά είλαη:    

 Ηζηθή: Σα δεκηνπξγηθά άηνκα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα απέλαληη ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ, θαη ην πξντφλ ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπο δε ζπλδέεηαη κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. 

 Πξσηνηππία: Σα δεκηνπξγηθά άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, 

πηζαλνηήησλ, επεμεξγαζίαο θαη κεηαζρεκαηηζκψλ, ψζηε λα πξνρσξνχλ 

πέξα απφ ηα ήδε δεδνκέλα, ηα ήδε ππάξρνληα.  Να πξνρσξνχλ πξνο κηα 

θαηλνχξγηα ηδέα, έλα λέν ηξφπν θαηαλφεζεο. 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα:  Σα δεκηνπξγηθά άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πλεχκα επνηθνδνκεηηθφ, πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δεκηνπξγία 

πξαθηηθψλ πξαγκαηψζεσλ.  Υαξαθηεξίδνληαη απφ κηα δξάζε, απφ κία 

ελέξγεηα, απφ κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξφο, απφ κία πξαγκάησζε ηεο 

θαληαζίαο. 

 

2.4.   Η δεκηνπξγηθή ζθέςε 
 

Ο ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Guilford έθαλε νπζηαζηηθά πξψηνο ην δηαρσξηζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο ζε ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα. Με ηνλ φξν ζπγθιίλνπζα 

ζθέςε αλαθέξεηαη ζε εθείλν ην κεραληζκφ ζθέςεο ν νπνίνο δίλεη ηε κία θαη κφλε 

ζσζηή απάληεζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελε, ζπζζσξεπκέλε γλψζε.  Με 

ηνλ φξν απνθιίλνπζα ζθέςε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία φπνπ παξάγνληαη πνιιέο 

δπλαηέο ιχζεηο ζε πηζαλά πξνβιήκαηα, είηε ζε εξσηήκαηα, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ.  Ο δηαρσξηζκφο απηφο έγηλε ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Guilford θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λα απνδείμνπλ φηη ε επθπΐα 

                                                         
6
 Ξαλζάθνπ (1998) 
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δελ είλαη ε κφλε αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο.  Η ζπγθιίλνπζα ζθέςε κπνξεί λα κεηξεζεί κέζα απφ νπνηαδήπνηε εμέηαζε 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη κε ηα δηαθνξεηηθά  ηεζη λνεκνζχλεο: IQ tests.  

Απφ ηελ άιιε, ην ζεσξεηηθφ πξφηππν ηνπ Guilford θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ   

(Structure of Intellect, SOI) απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

απνθιίλνπζαο ζθέςεο.  πκπεξηιακβάλεη 180 ζηνηρεία, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηελ 

απνθιίλνπζα παξαγσγή.  Η απνθιίλνπζα ζθέςε ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Guilford είλαη 

εθείλε πνπ παξάγεη δεκηνπξγία.  ην κνληέιν ηνπ απηφ ν  Guilford δηαθξίλεη πέληε 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζθέςεο.   

1. Γλσζηηθή 

2. Μλεκνληθή  

3. πγθιίλνπζα 

4. Απνθιίλνπζα 

5. Αμηνινγηθή  

Η δεκηνπξγηθή ζθέςε ζχκθσλα κε ηνλ MacKinnon,7 απνηειεί κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία.  Μία δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζεί πέληε ζηάδηα.  Απηά είλαη:  

 ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

 ην ζηάδην ηεο πξνζπάζεηαο, 

 ην ζηάδην ηεο εθθφιαςεο, 

 ην  ζηάδην ηεο έκπλεπζεο θαη 

 ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ο Taylor θαηαηάζζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε πέληε επίπεδα κε θξηηήξηα ηελ 

έκθαζε, ηελ παξαγσγή, ηελ επηλφεζε, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ πεγαηφηεηα. 

 

2.5. Πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο - 
Δπλντθέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο εκθάληζεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ   

 

Η δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

εκθαληζηεί θαη ζα αλζίζεη.  Η αλάπηπμε ηεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο επκελείο ή 

δπζκελείο παξάγνληεο.   

Σνπο επκελείο παξάγνληεο ζα ηνπο αλαδεηήζνπκε ζε θνηλσληθφ επίπεδν ζην 

ελζαξξπληηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ζε αηνκηθφ επίπεδν ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  Καηαξρήλ έλα ελζαξξπληηθφ θαη αλεθηηθφ πεξηβάιινλ 

                                                         
7
 MacKinnon (1978) 
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απνκαθξχλεη ηα εμσηεξηθά εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά.8  

Ο ζεβαζκφο ζηηο αζπλήζηζηεο εξσηήζεηο, ε απφδνζε αμίαο ζηηο λέεο ηδέεο, ε 

βαζκνιφγεζε κε θξηηήξην ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, 

είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα, 

ζε γλσζηηθφ επίπεδν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη αλαγθαία κηα 

ππνδνκή πιεξνθνξηψλ, πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα.9  ε 

αηνκηθφ επίπεδν απφ ηελ άιιε πιεπξά επλντθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη: ην ζάξξνο, ε αλάιεςε ξίζθνπ, ε απηνπεπνίζεζε, ν 

ελζνπζηαζκφο, ε έιιεηςε θφβνπ απέλαληη ζην λέν, ζην θαηλνηφκν, ζην δηαθνξεηηθφ. 

ηνπο δπζκελείο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αλήθνπλ: ε 

εηδίθεπζε, ε ινγηθή θαη ε καδηθνπνίεζε.10   ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο εηδίθεπζεο, 

«ίζσο ν ππέξκεηξνο βαζκφο εμεηδίθεπζεο λα κελ επηηξέπεη κηα ζηνηρεηψδε αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα παξάγνληαη ακαζείο επηζηήκνλεο» 11, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζπαλφ θηιφζνθν Ortega Y Gasset.  Πνιχ ζπρλά ην δεκηνπξγηθφ άηνκν θαιείηαη λα 

ππεξβεί ηε ινγηθή, ηελ πεπαηεκέλε θαη λα ζθεθηεί δηαθνξεηηθά, λα ζθεθηεί «έμσ απφ 

ην θνπηί».  ρεηηθά κε ηε καδηθνπνίεζε, ην δεκηνπξγηθφ άηνκν πεξηνξίδεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ην δηαθνξεηηθφ ζηνρνπνηείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν αξλεηηθψλ 

ζρνιηαζκψλ. 

 

2.6. Σα δεκηνπξγηθά άηνκα – Υαξαθηεξηζηηθά 
πξνζσπηθφηεηαο 

 

Σα δεκηνπξγηθά άηνκα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα.  

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία απφ ην 1960 θαη κεηά 

(Tardif, & Sternberg (1988), Feist (1998), Barron & Harrington (1981), Dellas and 

Gaier (1970), Dacey J. S. (1989), Farisha (1978), Motamedi (1982), Treffinger, 

Isaksen and Firestien (1983), Albert and Runco (1989) θαη Eysenck (1997)) απηά ηα 

γλσξίζκαηα είλαη: 

 

1. Αλεθηηθφηεηα ζην αζαθέο 

2. Δπειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

                                                         
8
 Torrance (1965) 

9
 Ogilvie (1973) 

10
 Μαγλήζηαιεο (1990) 

11
 Μαγλήζηαιεο(1990) 
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3. Θέιεζε ζην λα ππεξπεδά ηα εκπφδηα θαη λα επηκέλεη ζε απηφ 

4. Θέιεζε ζην λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζρεκαηίδεη μεθάζαξε εηθφλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

5. Απηνλνκία 

6. Τπεξνρή 

7. Θέιεζε ζην λα παίξλεη ξίζθα 

8. Ιθαλφηεηα ζην λα νπηηθνπνηεί εζσηεξηθά ην πξφβιεκα κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη 

9. Δχξνο ελδηαθεξφλησλ 

10. Δζσζηξέθεηα 

11. Αλεμαξηεζία, ηφζν ζε ζηάζεηο φζν θαη ζε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

12. Αλνηρηφηεηα 

13. Θάξξνο ζην λα ζηεξίδεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

14. Δλεξγεηηθφηεηα 

15. Αλεπεξέαζηε θξίζε 

16. Αηζζαληηθφηεηα 

17. Πίζηε ζηνλ εαπηφ θαη ςειή απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε 

18. Πξνηίκεζε γηα ην πνιχπινθν 

19. Αλεθηηθφηεηα ζην λα είλαη δηαθνξεηηθφο 

20. Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δνπιεηά 

21. Με θνκθνξκηζηηθφο 

22. Διεπζεξία θηλήζεσλ 

23. Αλνηρηφο ζε εξεζίζκαηα 

24. Γπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη έλα πξφβιεκα γηα λα ην ιχζεη 

25. Ιθαλφηεηα λα ζέηεη ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο 

26. Ιζνξξνπεκέλνο 

27. Με αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ 

 

Ο εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνλίδνληαη ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θάζε δηαθνξεηηθνχ 

εξεπλεηή.  Δπηπιένλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά  αθνξνχλ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε 

άηνκα πνπ έδεημαλ κεγάιν βαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

εμεηδηθεχνληαλ.  Σν δήηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ηφζν πνιχπινθν θαη πνιπεπίπεδν, ψζηε ν Helson (1996) 

αλαθέξεηαη ζ‟ απηφ, ζαλ «κία απφ ηηο πην ζπλαξπαζηηθέο πεξηπέηεηεο ζηελ έξεπλα γηα 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα». 
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2.7.   Γεκηνπξγηθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά ζπδεηηέηαη ζηνπο θχθινπο ησλ επηζηεκφλσλ 

ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζην ζρνιείν.  Γελληνχληαη ηα ζρεηηθά 

εξσηήκαηα: Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε;  Δίλαη εθηθηή ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο;           

 

2.7.1. Δθπαίδεπζε θαη Οξγαληζκνί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο 

 

 

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηνί Οξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηνπο λα 

πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  ηα πιαίζηα 

απηά πξνζθέξνπλ ζεκηλάξηα θη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην θαηλφκελν απηφ θαη 

ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ.  Απηνί νη νξγαληζκνί είλαη:    1) E. Paul Torrance‟s Future 

Problem Solving Program, 2) Odyssey of the Mind, 3) The Creative Education 

Foundation (CEF), 4) The Center for Studies in Creativity at Buffalo State College, 

Buffalo, New York, 5) The Center for Creative Learning, Incorporated, 6) American 

Creativity Association (ACA) θαη 7) The Center for Creative Leadership. 

 
 

2.7.2. Σξφπνη ελζάξξπλζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  
Δίλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα δηδαθηή; 

 

Απφ ην 1970 θαη κεηά ν Torrance, πνπ γηα πνιινχο ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ζηα 

δεηήκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηαμηλφκεζε εθαηφλ ζαξάληα δηδαθηηθνχο ηξφπνπο 

ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ελληά θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη ζηα παηδηά ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε.  Απηέο είλαη: 

 

 Γεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Creating Problem Solving, CPS), ην 

νπνίν βαζίζηεθε ζην Μνληέιν ησλ Alex Osborn (ζηε δεθαεηία ηνπ 1950) 

θαη Sidney Parnes (αξγφηεξα). 

 Άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο εμάζθεζε ζηε ζεκαζηνινγία θαη 

ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο  

 Γεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Καιέο Σέρλεο. 

 Πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ media. 
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 Έηνηκα πξνγξάκκαηα (βήκα – βήκα) γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

ηεζη. 

 Υξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο κε παξαθίλεζε, 

επηβξάβεπζε θαη αληαγσληζκφ. 

 Αιιαγή ησλ κεηαβιεηψλ αλάκεζα ζηνλ δηδάζθνληα θαη ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ειέγρνπ ηεο ηάμεο θαζψο 

θαη ην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. 

 Αλαδηαηάμεηο ζην πξφγξακκα θαη ηε δηνηθεηηθή δνκή ψζηε λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη ζπλζήθεο ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.   

 

Η παξαπάλσ δνπιεηά ηνπ Torrance εζηηάζηεθε ζηα ηέζζεξα π. ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα νπνία είλαη (The 4 „P‟s‟ of creativity : The Creative Person, The 

Creative Product, The Creative Process and The Creative Press.): Σν δεκηνπξγηθφ 

άηνκν, Σν δεκηνπξγηθφ πξντφλ, Η δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη Η δεκηνπξγηθή πίεζε.  

Χο απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ απηήο πξφηεηλε λα αληακείβεηαη ε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε ζην ζρνιείν, αθνχ απηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο α) λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηχρνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, θαη β) λα 

αλαπηχμνπλ πην ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο.  Έηζη κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο κε πην αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν12.  

Δθηφο θαη πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαη άιινη εξεπλεηέο θηλήζεθαλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε.  Έλαο απφ απηνχο είλαη ν Joseph Renzulli.  ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

δεκηνχξγεζε έλα άιιν κνληέιν θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηo Μνληέιν 

Δκπινπηηζκνχ Σξηάδαο. (Enrichment Triad Model, ETM).  Δζηίαζε ζην λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα αληηδξνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  Έξεπλεο πάλσ ζην κνληέιν απηφ δείρλνπλ ηε κεγάιε ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζπνπδαζηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.  

Γηαθνξεηηθέο φζνλ αθνξά ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ  θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο επίπεδν. 

ήκεξα έρεη πξνθχςεη κέζα απφ έξεπλεο κεγάιε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία 

γηα ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κέζνδνη παξαγσγήο ηδεψλ.13  

Η δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο απνηειεί ζηηο κέξεο καο πξνηεξαηφηεηα.  Αλ ην ζρνιείν είλαη απηφ πνπ 

                                                         
12

 Plucker, Waitman  and Hartley (2011) 
13

 Edward de Bono (1992), Grace Mc Martland (1994), Arthur Van Gundy (1992), Michael Michalko(1991), 

Roger von Oech (1981), Koberg & Bagnall (1981), James Higgins (1994). 
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έρεη σο ξφιν λα πξνεηνηκάζεη ηνπο πνιίηεο ηεο απξηαλήο θνηλσλίαο, ηφηε ε 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα παηδηά είλαη ν ζηφρνο ηεο ζεκεξηλήο 

εθπαίδεπζεο14.  Η ηθαλφηεηα λα επηιχεη θαλείο πξνβιήκαηα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ε 

δπλαηφηεηα λα επηηπγράλεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

λέαο γλψζεο ζε πξαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη κεξηθά απφ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ θέξλεη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε.  πλεπψο ε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηφρν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 

2.7.3. Δλζαξξχλνληαο ην δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε.   
 

Ο Cropley15 ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ ζηνπο ηξφπνπο 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ νη δηδάζθνληεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ κε ηξφπνπο δεκηνπξγηθνχο, θαηαιήγεη ζηα 

εμήο:   

 

 Μάζεζε κε αλαθάιπςε: νη καζεηέο κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο 

αλαθαιχπηνπλ θξπκκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε  θαλφλεο, ζρήκαηα, 

θαηεγνξίεο θαη πξνβιήκαηα. 

 Μάζεζε κε παηρλίδη: κέζα απφ ην παηρλίδη νη καζεηέο απειεπζεξψλνπλ 

ηε θαληαζία ηνπο, παίξλνπλ ξίζθα πνπ αιιηψο δε ζα έπαηξλαλ θαη 

ππεξπεδνχλ ηελ απζηεξή ινγηθή.  Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθνχληαη ζηελ 

απνθιίλνπζα ζθέςε. 

 Μάζεζε κε επίιπζε πξνβιήκαηνο: Οξίδεηαη ην πξνο επίιπζε πξφβιεκα, 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο θαη πξνηείλνληαη πηζαλέο 

ιχζεηο. 

 Μάζεζε κε αλάιπζε ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο: Μία 

δεδνκέλε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο αλαιχεηαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ, ζηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ θαη πξνηείλνληαη λένη ηξφπνη γηα λα 

μαλαθηηαρηεί απφ ηελ αξρή. 

 

                                                         
14

 Βι. θαη παξαθάησ ζην θεθάιαην γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

15 Cropley (2011). 



ΣΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

Μαξία Υαηδεαγφξνπ  2012                                                                                                                          ζει. 18  

ε φια ηα παξαπάλσ είλαη δεθηέο θάζε είδνπο πξνηάζεηο, κε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηελ αλεθηηθφηεηα ζην λέν, ζην δηαθνξεηηθφ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δηδάζθνληα θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθνκέλσλ.    

 

2.8. Η κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 

2.8.1. Σχπνη κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 
 

Η κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αθνξά ζπλήζσο είηε ηε δπλακηθή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, είηε ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

δεκηνπξγηθά απνηειέζκαηα, είηε ηνλ αληίθηππν ησλ δεκηνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ, είηε 

ηε κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε 

δεκηνπξγία.  Τπάξρεη έλα πιήζνο απφ  κνληέια ηα νπνία κεηξάλε ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε ζε επίπεδν νκάδαο, είηε ζε επίπεδν νξγαληζκψλ.  

χκθσλα κε κία ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ ησλ ηεζη γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηνπο 

Dennis Hocevar θαη Patricia Bachelor, ηα δηαθξίλνπκε ζε16: 

  

 Μνληέια κέηξεζεο ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο 

 Μνληέια κέηξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

 Μνληέια βηνγξαθηθά 

 Μνληέια ελδηαθεξφλησλ θαη ζηάζεσλ 

 Μνληέια εθηίκεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ εξεπλεηέο, θαζεγεηέο θαη 

επφπηεο  

 Μνληέια εθηίκεζεο ησλ δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ επέδεημαλ 

δεκηνπξγηθφηεηα 

 Μνληέια εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

 Πξντφληα δεκηνπξγηθφηεηαο απφ πξνζσπηθέο αλαθνξέο θαη πξφζθαηα 

 Μνληέια κέηξεζεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θιίκα θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 

2.8.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Η επηζπκία γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε έλα ηεζη πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ραξηί θαη κνιχβη, είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζε 

                                                         
16

 Έλα ιεπηνκεξή θαηάινγν απφ κνληέια κέηξεζεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζηελ 

εγθπθινπαίδεηα γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ Runco  & Princher (2011). 
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επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, απφ ηνλ Guilford.  Απφ ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, θη ελψ ήηαλ θπξίαξρε ε θνπιηνχξα θαη νη 

απφςεηο ησλ Μπηρεβηνξηζηψλ ςπρνιφγσλ (Skinner,Pavlov), ν Guilford, απφ ηε ζέζε 

ηνπ λένπ πξνέδξνπ κίιεζε γηα ηελ αλάγθε λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ θαη ζε βάζνο ην 

θαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο  δεκηνπξγηθφηεηαο.  Γεκηνχξγεζε έλα πνιπδηάζηαην 

κνληέιν γηα ηελ επθπΐα: The Structure of Intelligence (SOI).  Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 θαη κεηά νη ςπρνιφγνη πξνζπάζεζαλ πνιιέο θνξέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηεζη 

ην νπνίν λα κεηξά ην θαηά πφζν έλαο άλζξσπνο είλαη δεκηνπξγηθφο ή φρη.   

Η θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ μεθίλεζε λα επηρνξεγεί ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα βαζηδφκελε ζηελ εμήο ινγηθή: λα αλαθαιχςνπκε πνηα είλαη ηα 

δεκηνπξγηθά άηνκα απφ κηθξή ειηθία, λα ηνπο θαιιηεξγήζνπκε ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ηειηθά λα έρνπκε έλα πην ζεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.  Πνιινί επηζηήκνλεο 

ίδξπζαλ έηζη εξεπλεηηθά θέληξα.  Ο MacKinnon ίδξπζε ην 1949 ην  Ιλζηηηνχην 

Πξνζσπηθφηεηαο Δθηίκεζε θαη Έξεπλα (Institute of Personality Assessment and 

Research: IPAR) ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο ζην Μπέξθιευ.  Ο Guilford 

ίδξπζε ην Aptitudes Research Project ζην παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο ζηα 

1950.  Ο Morris Stein ίδξπζε ην Κέληξν γηα ηελ πνπδή ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

Φπρηθήο Τγείαο (Center for Study of Creativity and Mental Health) ην 1952 ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν.   

Μέρξη ην 1950 ε δεκηνπξγηθφηεηα ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ επθπΐα.  πλεπψο 

θάζε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ έλα ηεζη πνπ κεηξνχζε ηελ 

επθπΐα.  Μεηά απφ έξεπλα ζην παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν  θαη κε αλαθνηλψζεηο ζην 

πλέδξην ηεο Οχηα ησλ ΗΠΑ, (Taylor, 1962 . Getzels & Jackson, 1962) ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, δηαρσξίδνληαη πιένλ νη έλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηελ 

επθπΐα.  Σα IQ ηεζη δελ ππνινγίδνληαη πηα ζην λα κεηξήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

(Έλα  IQ γχξσ ζηα 120 είλαη αξθεηφ γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα).   Η πην ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επθπΐα  θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη φηη ε επθπΐα βαζίδεηαη 

ζηελ ζπγθιίλνπζα ζθέςε, ελψ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ απνθιίλνπζα ζθέςε.  Η 

κέηξεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο είλαη, βάζε επηρεηξεκάησλ,  ε πην ζπλεζηζκέλε 

πξνζέγγηζε ζην λα κεηξήζεη θαλείο ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.17  ηε 

δεθαεηία απηή ηνπ 1960 πνιινί εξεπλεηέο δεκηνπξγνχλ κνληέια – ηεζη 

απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηεζη  επθπΐαο.18  Έλα ηέηνην ηεζη δεκηνχξγεζε ν Guilford κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

νκάδα ζην παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο, πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθαλ ηα δχν 
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 Sawyer, 2006 
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πην δεκνθηιή κνληέια κέηξεζεο ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο ησλ α) Torrance 

(Torrance, 1974) θαη β) Wallach & Kogan (Wallach & Kogan, 1965).   

Ο Torrance πξψηα δεκηνχξγεζε ηα ηεζη γηα ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε ζην 1966.  

(TTCT: Torrance Tests of Creative Thinking).  Αξγφηεξα ηα ηξνπνπνίεζε ηέζζεξηο 

θνξέο ( 1974, 1984, 1990 θαη 1998).19  Έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο θαη 

είλαη αλάκεζα  ζε πνιιά άιια ηεζη γηα ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε, ην πην δεκνθηιέο θαη 

πνιπρξεζηκνπνηεκέλν.20      

Παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ ηεζη πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε – κέηξεζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ην θαηά πφζν έλα άηνκν είλαη δεκηνπξγηθφ ή φρη, νη λεψηεξεο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη έλα ηεζη ην νπνίν απφ κφλν 

ηνπ λα κεηξά ην αλ έλαο άλζξσπνο είλαη δεκηνπξγηθφο ή φρη.  Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ιφγνη πνπ ηα ηεζη δελ είλαη ιεηηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

είλαη:  

Α) Η απνθιίλνπζα ζθέςε είλαη κφλν κία απφ ηηο ζπληζηψζεο πνπ απνηεινχλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα.  ήκεξα νη επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ςειά απνηειέζκαηα 

ζε ηεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο δελ ζπλεπάγνληαη θαη πςειή δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα.   

Β) Πνιχ εχθνια θάπνηνο κπνξεί λα ηα μεγειάζεη.  Με ειάρηζηεο κφλν γλψζεηο 

κπνξεί λα δψζεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα βγάιεη έλα ςεπδέο απνηέιεζκα.  

Δμάιινπ ηα πςειά απνηειέζκαηα ζηα ηεζη δε ζπλεπάγνληαη θαη πςειή δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα.  (Baer, 1993.  Cattell, 1971.  Wallach,1971).    

Γ)  Μεξηθά απφ απηά ηα ηεζη δείρλνπλ φηη κεηξάλε ζπζρεηίζεηο κε ηα 

δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπζρεηίδνπλ παξάγνληεο θαη κε 

άιια επηηεχγκαηα, δεκηνπξγηθά θαη κε.  Δλψ γηα παξάδεηγκα δείρλνπλ φηη κεηξάλε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ νπζία κεηξάλε ηαπηφρξνλα θαη θνηλσληθή επηηπρία γεληθφηεξα.    

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα νη ςπρνιφγνη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ ηδέα 

λα κεηξήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε έλα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο.  Πιήζνο εξεπλψλ 

ζπλεγνξνχλ ζε απηφ: Barron & Harrington, 1981 . Cooper,1991. Eysenck, 1990.  

Feist & Runco, 1993.  Feldhusen & Goh, 1995.  Nicholls, 1972.  Rosner & Abt, 1974.  

Wakefield, 1991.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

 

3.1. Η Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 
 

3.1.1. Θεζκηθφ πιαίζην 
 

Η ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαηαξρήλ, δελ έρεη κείλεη πίζσ 

ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  Η εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν επηβεβαηψλεη ηα δηεζλή δεδνκέλα γηα ην επίθαηξν ηνπ ζέκαηνο.  Σν 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, νη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ-βηβιίσλ,  ηα ζεκηλάξηα πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα δεηήκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ γξαθεί γηα απηήλ,   ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ.   

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε φηη αθνξά ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (Νεπηαγσγείν – Γεκνηηθφ – 

Γπκλάζην).  Αξρηθά ζα δνζεί ην πξνθίι ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ-βηβιίσλ.  Ο πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

θαη Καζεγεηήο Γελεηηθήο ηακάηεο Αιαρηψηεο, ζηα Πξνινγηθά ηνπ ζηνλ Σφκν κε 

ηίηιν «πκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην Νεπηαγσγείν, ην 

Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην», θιείλεη ην θείκελφ ηνπ κε ηα εμήο ιφγηα:  «Ο ζηαζεξφο 

βεκαηηζκφο ζε θάζε επίπεδν παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζεη 

ζην επηδησθφκελν δεκηνπξγηθφ ζρνιείν ην νπνίν είλαη ε αδηακθηζβήηεηε βάζε γηα έλα 

δεκηνπξγηθφ έζλνο.»21  Δπίζεο ζηνλ Σφκν κε ηίηιν «πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο ΓΙΑ 

ΤΓΓΡΑΦΔΙ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ», «Δίλαη απηνλφεην φηη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο 

(ησλ βηβιίσλ) είλαη ε επηηπρήο θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ ζα εθνδηάδνπλ ην καζεηή κε ηνλ θαηάιιειν «κνξθσηηθφ καλδχα» 
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θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ «θνζκνείδσιν» γηα λα εληαρζεί 

δεκηνπξγηθά ζηελ θνηλσλία.»  Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ζε φηη αθνξά ηα 

βηβιία ζην ειιεληθφ ζρνιείν, δίλεηαη ε κέγηζηε ζεκαζία ζην δήηεκα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηφκν κε ηηο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο αλαδεηθλχεηαη πνιχ ζπρλά ην δήηεκα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ειάρηζηα είλαη εθείλα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζηα νπνία ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ αλαθέξεηαη.  Αληίζεηα, 

ηφζν ζηα θπξίσο καζήκαηα φπσο απηφ ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ φζν θαη 

ζε καζήκαηα δεπηεξεχνληα φπσο απηφ ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο κέζα ζηελ ηάμε.  ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη αλαθνξά γηα ην θάζε κάζεκα μερσξηζηά.  ηελ αξηζηεξή 

ζηήιε αλαθέξεηαη ην κάζεκα ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ22 θαη ζηε δεμηά 

ζηήιε αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ην νπνίν αθνξά ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα.   

 

Γλσζηηθφ Αληηθείκελν 
 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

1. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηεο Διιεληθήο 
Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην: 

Δηδηθνί θνπνί: ει. 3779 

«Με ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο λα 
εμειηρζνχλ ζε άηνκα κε 
νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, 
απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγηθή 
ζθέςε.» 

2. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
Δηθαζηηθψλ: 3827 

 
 

 
 

             Δηδηθνί θνπνί: ει. 3830 

 
 

«…Δηδηθφηεξα κε ην κάζεκα ησλ 
Δηθαζηηθψλ επηδηψθεηαη λα 
θαιιηεξγεζεί: … Η δεκηνπξγηθφηεηα 
ηνπ καζεηή, ε παξαγσγή 
θαιιηηερληθνχ έξγνπ, ε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο….» 
«Να γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 
θαη ηξφπνπο, γηα λα εθθξάδνληαη κε 
δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα 
κεηαβηβάδνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα 
θαη βηψκαηα.»  

3. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Θεάηξνπ:  3855 

«Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη: …Η 
ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο 
έθθξαζεο.  …» 

4. Ιζηνξία Γελ αλαθέξεηαη 

5. Με ην κάζεκα ηεο «… Να ελζαξξχλνληαη λα επηλννχλ 
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Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο 
Αγσγήο ζηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 
επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 3967 

πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη λα θαηαζηνχλ 
ηθαλνί λα ηηο πινπνηνχλ. …» 

6. Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γελ αλαθέξεηαη 

7. Θξεζθεπηηθά Γελ αλαθέξεηαη 

8. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
Μνπζηθήο: 4070 

«θνπφο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη 
πξσηαξρηθά ε αλάπηπμε θαη 
θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα 
αηζζεηηθή απφιαπζε θαηά ηελ 
αθξφαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία 
κνπζηθήο σο κηαο απφ ηηο εθδειψζεηο 
θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 
δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  
Μέζσ απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαη 
παξάιιεια πξνο απηφλ, ε κνπζηθή 
αγσγή απνβιέπεη ζηε γεληθφηεξε 
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, 
κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο 
δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο.» 

9. Ξέλεο Γιψζζεο Γελ αλαθέξεηαη 

10. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο 
Οηθνλνκίαο: 4133 

«… Με άιια ιφγηα ζπκβάιιεη ζηελ 
νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε 
αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 
ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ 
καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ 
θχιιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε 
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη 
λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά.» 

11. Πιεξνθνξηθή Γελ αλαθέξεηαη 

12. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο (ΔΠ) 

Γελ αλαθέξεηαη 

13. Σερλνινγία Γελ αλαθέξεηαη 

14. θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 
καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο: 

4133 

«… Με βάζε ηα παξαπάλσ ζθνπφο 
ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ 
Βηνινγίαο ζηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε είλαη ε νινθιήξσζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ 
αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο, 
αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη δηάζεζεο γηα 
ελεξγνπνίεζε θαη γηα δεκηνπξγία ηφζν 
ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα ή νκάδεο.  
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…» 

15. Γεσγξαθία Γελ αλαθέξεηαη 

16. Γεσινγία Γελ αλαθέξεηαη 

17. Δηδηθνί θνπνί ζην κάζεκα ηεο 
Φπζηθήο ζην Γεκνηηθφ: 4230 

«…  ηελ αλάπηπμε απφ ην καζεηή 
ηθαλνηήησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 
δεμηνηήησλ κέζα απφ ηηο πεηξακαηηθέο 
θαη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
ηθαλφο λα αμηνινγεί επηζηεκνληθέο θαη 
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ψζηε σο 
κειινληηθφο πνιίηεο λα ηνπνζεηείηαη 
θξηηηθά απέλαληί ηνπο θαη λα 
απνθαίλεηαη γηα ηηο ζεηηθέο ή 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ 
αηνκηθή θαη θνηλσληθή πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ.» 

18. Δηδηθνί ζθνπνί ζην κάζεκα ηεο 
Γπκλαζηηθήο.  Γλσζηηθνί 

ζηφρνη: 4286 

«… Αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο. …  Η ραξά ηεο 
δεκηνπξγίαο. …» 

19. Υεκεία Γελ αλαθέξεηαη 

  

 

ηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο23,  ζην θεθάιαην γηα ηηο Γεληθέο Αξρέο ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ 

Δπηκέξνπο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..), ζπληζηάηαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο «ε ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο επηλφεζεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα:   

«ε φ,ηη  αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ γηα θάζε 

βαζκίδα, εθηφο ησλ άιισλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ε πξννδεπηηθή αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ.  Η 

δηδαζθαιία ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη έηζη, 

ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ 

δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ.  Οξηζκέλεο ηθαλφηεηεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε 

θάπνηα «νκνεηδή» γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ άιιεο δηαρένληαη ζε πεξηζζφηεξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη γη‟ απηφ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε.  ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

δηαζεκαηηθέο ή νξηδφληηεο θαη γη‟ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα Α.Π.. φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πξνψζεζήο 

ηνπο.  πνπδαηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

                                                         
23

 ΦΔΚ 303-Β΄/13.03.2003 
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α) ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (νκηιία, αθξφαζε, αλάγλσζε, γξαθή, 

επηρεηξεκαηνινγία, δηάινγνο θηι.), 

β) ε δεμηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

γ) ε δεμηφηεηα / ηθαλφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν αθ‟ ελφο ηελ εμεχξεζε, αλάιπζε,  

αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

„πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε‟, 

δ) ε δεμηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα ζε νκαδηθέο εξγαζίεο, 

ε) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, αμηψλ θαη παξαδνρψλ, 

ζη) ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ, ειέγρνπ, αλαηξνθνδφηεζεο 

θαη δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο, 

δ) ε ηθαλφηεηα νξζνινγηθψλ επηινγψλ, ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, 

ε) ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ (θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θηι.), 

ζ) ε ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο επηλφεζεο 

η) ε ηθαλφηεηα „επαίζζεηεο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο‟ θαη ε δεκηνπξγία ηέρλεο 

ηα) ε αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε αμηψλ θαηάιιεισλ γηα ηε 

δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.» 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θξίλεηαη ζεκαληηθφ, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ζην ζεσξεηηθφ ηνπ πιαίζην.  

 

3.1.2. Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

 

πσο είδακε παξαπάλσ, ζε ζεζκηθφ πιαίζην ε δεκηνπξγηθφηεηα παξνπζηάδεηαη 

θάηη παξαπάλσ απφ ζεκαληηθή.  Κξίλεηαη φκσο ζθφπηκν λα αλαξσηεζεί θαλείο:  Δίλαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί ξεαιηζηηθνί;  Ή απιψο ζεσξείηαη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

απαξαίηεηε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο φκσο παξάιιεια λα ππνζηεξίδεηαη ε  

θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε ζηελ ηήξεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο;  

Δίλαη εθαξκφζηκε ε ζεσξία;  Ή ππάξρεη ράζκα αλάκεζά ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε;       

 

3.1.2.1. ηάζεηο θαη απφςεηο ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζχλδεζε 
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ην ζρνιείν ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

δσή. 
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χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Κιήκε Ναπξίδε, απνδίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ε 

πξέπνπζα ζεκαζία: «..ε εθπαίδεπζε, σο δηαδηθαζία δηαθίλεζεο θαη απφθηεζεο 

γλψζεσλ, είλαη εμ‟ νξηζκνχ αιιειέλδεηε κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε.  Η εθπαίδεπζε 

δελ κπνξεί παξά λα είλαη δεκηνπξγηθή, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ είλαη εθπαίδεπζε».  ηελ 

πξάμε φκσο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ θαζεγεηή Ναπξίδε ζπκβαίλεη θάηη ην 

δηαθνξεηηθφ: «Απηά πνπ θαηά θχξην ιφγν ραξαθηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα …. είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε απηαξρηθφηεηα.  

πλζήθεο, δειαδή, θάζε άιιν παξά επλντθέο γηα νηηδήπνηε „αλνηρηφ‟ ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  Δπηθεθαιήο βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη απφ θάησ 

έλα πιήζνο απφ ζρνιεία, φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, δηάζπαξηα 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, πνπ „επηθνηλσλνχλ‟ καδί ηνπ κε εγθπθιίνπο, δειαδή 

απξφζσπα.  Η επηθνηλσλία κπαίλεη „εληφο εηζαγσγηθψλ‟, γηαηί είλαη κνλφδξνκε, αθνχ 

νη δπλαηφηεηεο πιεξνθνξηαθήο αληίδξαζεο (feedback) απφ ηα ζρνιεία πξνο ην 

Τπνπξγείν είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο έσο αλχπαξθηεο.  Αλάκεζα ζηηο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηα ζρνιεία ππάξρνπλ, βεβαίσο, ηα θαηά ηφπνπο 

Γξαθεία θαη νη χκβνπινη, φκσο ν ξφινο ησλ πξψησλ είλαη θπξίσο δηεθπεξαησηηθφο, 

ελψ νη δεχηεξνη ζηα κάηηα πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

εηθφλα ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ „κπακπνχια‟ παξά ηνπ ζχκβνπινπ – ζπκπαξαζηάηε».   

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα νπνία  αληαλαθινχλ ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα λα θαιιηεξγεζεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηα ειιεληθά ζρνιεία.  Παξαηεξείηαη ινηπφλ ην θαηλφκελν, ζε φηη 

αθνξά ζε ζεζκηθφ επίπεδν, απφ ηε κία ε Πνιηηεία λα ζέιεη, αιιά απφ ηελ άιιε λα κε 

δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, λα κελ έρεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, ηηο 

ππνδνκέο εθείλεο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ έλα δεκηνπξγηθφ ζρνιείν. 

Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν Θ. Π. Κφθθηλνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ 

Παηδαγσγηθήο Αζελψλ.  Παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν θαηλφκελν ζηε ζχγρξνλε 

ζρνιηθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: Απφ ηε κία πιεπξά φια ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζαλ θχξηα έλλνηα,  

έρνπλ ζαλ «θεληξηθή παξάκεηξν δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ, πξνσζνχλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζαλ ζπγθξνηεζηαθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ».  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο νη  

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θάζε άιιν παξά 

ηνλ δηεπθνιχλνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Ο Κφθθηλνο ηνπνζεηεί ην ειιεληθφ 

ζρνιείν ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη εθθξάδεη ηνπο ελδνηαζκνχο 

ηνπ γηα «ην θαηά πφζν ξεαιηζηηθφο κπνξεί λα απνβεί ν ξφινο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ 

ζηε δηακφξθσζε απφ ηε καζεηηθή ειηθία κηαο ζπκπαγνχο έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθήο 
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ζθέςεο θαη κάιηζηα ζηε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βξηζθφκαζηε.»   

Αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε: 

«ηαλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη, βαζηθά, ηνπνζεηεκέλν βαξπθεληξηθά γχξσ 

απφ ηε δηδαθηέα χιε, φηαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη ε „ππαιιεινπνίεζε‟ είλαη νη 

κεγαιχηεξνη ερζξνί ηεο δηδαθηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο, φηαλ ε απαμίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο (κηζζνινγηθά θαη ζπκβνιηθά) θαη ηεο αλζξσπηζηηθή 

θνπιηνχξαο θαη ζηάζεο δσήο πνπ απηφ πξέπεη λα ππεξεηεί παξαγθσλίδνληαη απφ ηε 

„ζπξξίθλσζε‟ θαη ηε „ζπγρψλεπζε‟, φηαλ ε Αηζζεηηθή Αγσγή είλαη κεηαμχ θζνξάο θαη 

αθζαξζίαο, φηαλ ε δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κάιινλ ζπνξαδηθφ θαη επηθαλεηαθφ 

θαηλφκελν, φηαλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο αζθνχλ αζθπθηηθή πίεζε ζηνλ ςπρηζκφ 

ησλ καζεηψλ θαηαπλίγνληαο θάζε ίρλνο θξηηηθήο ζθέςεο, φηαλ δελ έρεη ππάξμεη 

πξφζθαηα νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα, πνπ 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ν „δσηηθφο ρψξνο‟ γηα ηνλ ςχρξαηκν ζρεδηαζκφ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν;»  πκπεξαζκαηηθά ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θάζε άιιν παξά λα αλζίζεη κπνξεί κέζα ζηηο δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

ην ίδην πλεχκα ζθέςεο βξίζθεηαη θαη ν θαζεγεηήο Ναπξίδεο.  Θέηεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη απφ κία άιιε νπηηθή γσλία.  Σελ πιεπξά ησλ κάρηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη θαινχληαη κέζα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο λα εξγαζηνχλ κε 

ηξφπν δεκηνπξγηθφ.  «… Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εξγαζηνχλ κέζα ζε έλα 

ηεξάζηην θαη παξαιπηηθφ δηπιφ κήλπκα.  Έλα κήλπκα πνπ πξνζιακβάλνπλ αδηάθνπα 

απφ ηελ πνιηηεία, αιιά θαη επξχηεξα απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αλαθνξηθά κε ηελ 

αμία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο ίδηνπο θαη ην έξγν ηνπο.  Απφ ηε κία έρνπλ θνπξαζηεί λα 

αθνχλ ζε θάζε επθαηξία πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπο θαη πφζν πνιχηηκε είλαη 

ε δνπιεηά ηνπο.  ηη δελ είλαη θαλ κηα δνπιεηά, αιιά ιεηηνχξγεκα απηφ πνπ θάλνπλ 

θαη φηη εθείλνη είλαη νη ιεηηνπξγνί, νη „εθιεθηνί‟, ζηνπο νπνίνπο ε θνηλσλία έρεη 

αλαζέζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή δηάπιαζε ησλ παηδηψλ ηεο.  Απφ ηελ άιιε φκσο 

πφηε ζπγθαιπκκέλα θαη πφηε απεξίθξαζηα ππνηηκεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έκπξαθηα ηνπο αληηκεησπίδεη ε πνιηηεία „αληακείβνληάο‟ ηνπο πιηθά αιιά θαη εζηθά γηα 

φ,ηη πξνζθέξνπλ, αθπξψλεη φια ηα πξνεγνχκελα.  Ίζσο, … απηή ε ακθηζεκία ησλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ εθθξάδεη κηα ακθηζπκία, λα είλαη θαη ν πην 

αδηάςεπζηνο ελδείθηεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  Δίλαη ηφζν 

κεγάιε, ψζηε πξνθαιεί ην θζφλν θαη ην θφβν.  Σν πεξίεξγν ( … ) είλαη φηη κέζα ζε 

απηέο ηηο επηεηθψο αληίμνεο ζπλζήθεο ππάξρνπλ, παξφια απηά, εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη δεκηνπξγηθά, φπσο επίζεο θαη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ, κε ηελ πην 

νπζηαζηηθή ζεκαζία απηήο ηεο ιέμεο.  Σν ζχζηεκα, δειαδή,   δελ είλαη ζπκπαγέο, 
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αιιά – επηπρψο- παξνπζηάδεη ξσγκέο.  Έρεη ελδηαθέξνλ λα πιεζηάζνπκε θαη λα 

δνχκε απφ θνληά ηη ζπκβαίλεη ζε απηά ηα ζεκεία ησλ εμαηξέζεσλ, ζ‟ απηέο ηηο 

ξσγκέο, εθεί φπνπ, πέξα απφ θάζε πξφβιεςε, επηκέλεη λα θπζάεη παξήγνξα απηφ ην 

αεξάθη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο, ζε πείζκα ελφο θαλφλα πνπ ηνλ 

ζέιεη αγθπισκέλν, θαηνξζψλεη λα ραξίδεη ζηα καζήκαηά ηνπ θάηη απφ ηε καγεία ηνπ 

„παηρληδηνχ‟.  Καη δελ αλαθέξνκαη, βέβαηα,  εδψ κφλν ζε γλσζηηθά αληηθείκελα» πνπ 

απφ ηε „θχζε‟ ηνπο ζα ιέγακε φηη επλννχλ ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

πεξηζζφηεξν, ίζσο, απφ άιια, φπσο, ι.ρ., ζπκβαίλεη κε ηα θαιιηηερληθά καζήκαηα, 

αιιά θαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο».  

Δίλαη απφ ηα παξαπάλσ μεθάζαξν φηη ν θαζεγεηήο Φπρνινγίαο Κιήκεο Ναπξίδεο 

ηνπνζεηείηαη κε ζεβαζκφ θαη ζαπκαζκφ ζα έιεγε θαλείο  απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

εθείλν, ν νπνίνο  θαηνξζψλεη λα θάλεη ην κάζεκά ηνπ δεκηνπξγηθφ κέζα ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ.  Θεσξεί δε κάιινλ ζαχκα ην λα θαηνξζψζεη 

θαλείο λα απνβεί δεκηνπξγηθφο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλ ιάβεη θαλείο ππ‟ φςηλ ηνπ 

ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη. 

   

3.2. Η Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα 
 

Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηελ Δπξψπε;  Σν 2009 ήηαλ έηνο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

Καηλνηνκίαο γηα ηελ Δπξψπε.  «Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξψηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρνιεία.  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 99% ησλ Δπξσπαίσλ δαζθάισλ πηζηεχνπλ φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί αθξνγσληαία ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζην 

ζρνιείν θαη 88% είλαη πεπεηζκέλνη φηη ν θαζέλαο καο κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγηθφο.  

Γηα λα γίλεη απηφ πξαγκαηηθφηεηα, 80% ησλ δαζθάισλ ζεσξεί ζεκαληηθέο ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ - ICT): ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, βίληεν, δηθηπαθά εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, εηθνληθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ειεχζεξν δηθηπαθφ πεξηερφκελν θαη 

καζήκαηα.  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθδήισζε – απιαία 

ηνπ Δπξσπατθνχ έηνπο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, πνπ έγηλε ζηε ηνθρφικε.   

Η κεγάιε πιεηνςεθία (95,5%) ησλ δαζθάισλ πηζηεχεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

κπνξεί λα βξεη πεδίν εθαξκνγήο ζε θάζε ηνκέα γλψζεο θαη κάζεκα ηνπ ζρνιείνπ, 

ελψ δε ζεσξνχλ φηη ζρεηίδεηαη κφλν κε φζεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

δεκηνπξγηθέο, φπσο νη ηέρλεο, ε κνπζηθή ή ην ζέαηξν.  χκθσλα κε ηελ έξεπλα, απηή 

ε ζεψξεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζαλ κηα 

πνιπζρηδή ηθαλφηεηα, θαζψο πεξηέρεη ζπληζηψζεο πεξηέξγεηαο, αλάιπζεο θαη 
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θαληαζίαο, καδί κε ηελ θξηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε.  Παξά ηελ παξαδνρή φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα δελ απνηειεί πξνλφκην γηα ιίγνπο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

εμσζηξεθή άηνκα, νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημή ηεο δελ είλαη πάληα  

δηαζέζηκεο ζηα Δπξσπατθά ζρνιεία. 

Καηά κέζν φξν, νη κηζνί απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ ξσηήζεθαλ πηζηεχνπλ φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη κφλν έλαο  

ζηνπο ηέζζεξηο φηη απνπζηάδεη.  Η αίζζεζε ηνπ ξφινπ απηνχ θαη ηεο ζρέζεο πνπ έρεη 

κε ην κάζεκα πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα: 3 ζηνπο 4 δαζθάινπο ζηελ Ιηαιία, ηε 

Λεηνλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην αλαγλσξίδνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο, ελψ θάησ 

απφ ηνπο κηζνχο ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιζπαλία, ην Βέιγην, ηε ινβαθία, ηε ινβελία, 

ηε Γεξκαλία, ηελ Οπγγαξία, ηε Γαιιία θαη ηελ Δζζνλία ζπκθσλνχλ. 

ε φηη αθνξά ζηηο θαηλνηφκεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, 6 ζηνπο 10 δαζθάινπο 

αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πεξάζεη θάπνην είδνο ζεκηλαξίνπ, αιιά κφλν 4 ζηνπο 10 φηη έρεη 

γίλεη θάηη ηέηνην θαη γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ιίγν πάλσ απφ 1 ζηνπο 3 έρεη 

εθπαηδεπηεί ζηηο ΣΠΔ.  Καη εδψ ηα πνζνζηά πνηθίινπλ, απφ ην 2/3 ηεο Ρνπκαλίαο θαη 

ηεο Λεηνλίαο κέρξη ην 1/5 ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ Βειγίνπ. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 32 ρψξεο ήηαλ θπξίσο λα βγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο νη δάζθαινη ζηελ Δπξψπε ελλννχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

αιιά θαη λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα λα 

„ζξέςνπλ‟ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ.  Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

αθνξνχζαλ ζε ζρεδφλ 10.000 απαληήζεηο απφ ηα 27 θξάηε – κέιε θαη απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε πην δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο.  Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην δίθηπν European Schoolnet (EUN), 

πνπ απνηειείηαη απφ 31 ππνπξγεία Παηδείαο εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ.»24  

Αλ ινηπφλ γηα ηελ Διιάδα ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη θάηη ζεκαληηθφ, γηα ηελ Δπξψπε 

θξίλεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαίν.  αλ λα βξηζθφκαζηε κπξνζηά απφ κία άιιε 

επνρή, ε νπνία δελ έρεη αθφκε αλαηείιεη, θαη  πξνζπαζνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηα παηδηά, φπσο απηή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, έρνληαο 

ζηεξίμεη φιεο καο ηηο ειπίδεο γηα ην κέιινλ ζε απηέο.  Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

θηλείηαη ε επξσπατθή πνιηηηθή, ε νπνία δηαθεξχζζεη κε ην καληθέζην ηεο ηελ αλάγθε 

γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία.   

                                                         
24

 http://www.openscience.gr/el/news 



ΣΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 

 

Μαξία Υαηδεαγφξνπ  2012                                                                                                                          ζει. 30  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «Μαληθέζην γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία 

ζηελ Δπξψπε» είλαη έλα απφ ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο 2009».  Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν, ην νπνίν 

πξνέθπςε θπξίσο απφ έμη ζπδεηήζεηο (debates), νη νπνίεο έγηλαλ ζηηο Βξπμέιιεο, 

αλάκεζα ζε θνξπθαίεο επξσπατθέο πξνζσπηθφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

επηζηήκεο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ  (ηα νλφκαηα ησλ 

νπνίσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζην ίδην θεθάιαην).  Αμηνπξφζεθην είλαη φηη κεηαμχ 

ηνπο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ειιεληθή παξνπζία.  Σν Μαληθέζην αλαθνηλψζεθε ζηηο 12 

Ννεκβξίνπ  θαη έζεζε εθηά πξνηεξαηφηεηεο, εθηά άμνλεο δξάζεο.  Δίρε σο ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ξφιν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ην νπνίν ζα ηξνθνδνηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηε δεθαεηία 2010-2020, ψζηε 

λα θαηαζηεί ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

επνρήο καο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία.  Αμηνζεκείσην είλαη αθφκε φηη ν Πξφεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο θ. Jose Manuel Barroso δεζκεχηεθε  φηη ζα κεξηκλήζεη ζην λα 

ελζσκαησζεί ζηε λέα ηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 

2020.  πγθεθξηκέλα δήισζε:   «Οη δεκηνπξγνί θαη νη θαηλνηφκνη, αλεμάξηεηα απφ ην 

πεδίν ηνπο, έρνπλ έλα θνηλφ φξακα γηα ην κέιινλ θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

γίλεη θαιχηεξν απφ ην παξειζφλ. Η Δπξψπε ρξεηάδεηαη απηφ ην φξακα ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ γηαηί επηδηψθνπκε λα θαζνδεγήζνπκε ηηο παγθφζκηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθακςε απφ ηελ θξίζε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπραξηζηψ ινηπφλ ζεξκά ηνπο πξέζβεηο γηα ην καληθέζην ηνπο 

γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε θαη ζα κεξηκλήζσ ψζηε λα 

ελζσκαησζεί ην φξακά ηνπο ζηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ΔΔ ηνπ 

2020.» 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην θείκελν απφ ην Μαληθέζην: 

 

 «Ο θφζκνο θηλείηαη ζε λένπο ξπζκνχο. Γηα λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή 

απηνχ ηνπ λένπ θφζκνπ, ε Δπξψπε πξέπεη λα γίλεη πην δεκηνπξγηθή θαη θαηλνηφκνο. 

Γεκηνπξγηθφηεηα ζεκαίλεη λα επηλνεί θαλείο θάηη πνπ δελ ππήξρε πξηλ θαη λα αλαδεηεί 

λέεο ιχζεηο θαη κνξθέο. Καηλνηνκία ζεκαίλεη ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ κεηαηξέπνπλ ηηο ηδέεο ζε αμίεο θαη 

ζπλδένπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ θαηλνηνκία.  

Η Δπξψπε, γηα λα πξνρσξήζεη, ρξεηάδεηαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ – ηδησηηθψλ 

θαη δεκφζησλ – ζηε γλψζε. Γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ κε ζχλεζε, πξέπεη λα ππάξρεη 
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ζεβαζκφο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Η λέα γλψζε βαζίδεηαη ζηελ 

ηζηνξηθή γλψζε θαη νη πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο είλαη λένη ζπλδπαζκνί ήδε 

πθηζηάκελσλ επηηεπγκάησλ. Ο πνιηηηζκφο, κε ην ζεβαζκφ πξνο ηελ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή κλήκε, είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζην ζεκεξηλφ πιαίζην ζπλερψλ αιιαγψλ.  

Η δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί ζεκειηψδε δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αλαπηχζζεηαη φπνπ ππάξρεη δηάινγνο αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο, ζε 

έλα ειεχζεξν, αλνηρηφ θαη πνιχκνξθν πεξηβάιινλ κε θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηζφηεηα 

κεηαμχ ησλ θχισλ. Απαηηεί ζεβαζκφ θαη λνκηθή πξνζηαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεκηνπξγηθήο θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο. Η δεκηνπξγηθφηεηα βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα 

ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα 

αμηνπνηήζεη ην δεκηνπξγηθφ ηνπ ηαιέλην. Σν κέιινλ ηεο Δπξψπεο εμαξηάηαη απφ ηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο.  

Η νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή θξίζε καο πξνθαιεί λα βξνχκε 

λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο. Η δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ηελ θνηλσλία ζηελ επεκεξία, φκσο ε θνηλσλία πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ 

επζχλε γηα ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο. ήκεξα, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ππέξ κηαο 

δίθαηεο θαη «πξάζηλεο» θνηλσλίαο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη 

ζα ζέβεηαη ηε θχζε θαη ηελ πγεία θαη επεκεξία ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην δεκηνπξγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο Δπξψπεο, αλνηρηήο 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη κε ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ, παξνπζηάδνπκε ην 

αθφινπζν καληθέζην, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζπζηάζεηο 

καο γηα δξάζε. Τπάξρεη άκεζε αλάγθε γηα αιιαγή θαη λέα πξσηνβνπιία. Η Δπξψπε 

θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ θαηλνηνκία, έηζη ψζηε λα βξνπλ κηα δηέμνδν απφ ηε ζεκεξηλή ζηάζηκε 

θαηάζηαζε. 

 

Μαληθέζην  

 

1. Τπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε κηα δηαδηθαζία δηά βίνπ κάζεζεο, κε ην 

ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

2. Να θαηαζηνχλ ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ηφπνη φπνπ νη ζπνπδαζηέο θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ πξαθηηθή εθκάζεζε.  

3. Μεηαηξνπή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηφπνπο κάζεζεο.  

4. Πξνψζεζε ελφο ηζρπξνχ, αλεμάξηεηνπ θαη πνιχκνξθνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα πνπ 

λα κπνξεί λα ζηεξίδεη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν.  
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5. Πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο.  

6. Πξνψζεζε ησλ δηεξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζθέςεο θαη ησλ κέζσλ, ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ ρξεζηψλ.  

7. Τπνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία 

θαη ηε βησζηκφηεηα. 

 

Άμνλεο δξάζεο  

 

Οη αθφινπζνη άμνλεο δξάζεο απαηηνχλ κηα λέα αληίιεςε ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ αιιαγή, απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηα θηλήκαηα ηεο βάζεο. 

Υξεηάδνληαη θνηλά νξάκαηα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ λα ηέκλνπλ παξαδνζηαθνχο ηνκείο 

ηεο πνιηηηθήο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζεκεξηλά ειιείκκαηα φζνλ αθνξά 

ηελ νηθνινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, ηελ αζθάιεηα θαη ηε δεκνθξαηία. 

Η εζηίαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη ζεκαληηθή γηα λα αλνίμεη ν 

δηάινγνο πέξα απφ ηζηνξηθέο πνιηηηθέο δηαθνξέο.  

Γξάζε 1: Δπέλδπζε ζηε γλψζε  

Γηα λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο ρξεηάδνληαη λέεο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ λα δίλνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζε επελδχζεηο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηε γλψζε. Βξαρππξφζεζκα, νη άλεξγνη πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο, νη 

εξγαηηθέο ελψζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Η θιίκαθα θαη ην πεδίν ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ 

πξέπεη λα επεθηαζνχλ, πξέπεη λα ππάξμεη εζηίαζε ζε επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηε 

γλψζε θαζψο θαη ζχλδεζε κε ηε δεκηνπξγία ζεζκηθψλ πιαηζίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

κάζεζε θαηά ηνλ επαγγεικαηηθφ βίν.  

Γξάζε 2: Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο  

Πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο, έηζη ψζηε ε εθπαίδεπζε 

λα πξνεηνηκάδεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο κάζεζεο. Πξέπεη λα ππάξμεη εθ 

λένπ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο λννηξνπίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, ηελ 
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θξηηηθή ζθέςε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρεδίσλ. 

Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξα επίπεδα. Πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ ζεκαληηθέο παλεπξσπατθέο πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα.  

Γξάζε 3: Αληακνηβή ηεο πξσηνβνπιίαο  

Σα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα αληακείβνληαη. Οη 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηλνηνκία, αλαιακβάλνληαο απφ 

θνηλνχ θηλδχλνπο κε ηνπο πνιίηεο πνπ εκπιέθνληαη ζε αιιαγέο. Οη θαιιηηέρλεο, νη 

ζρεδηαζηέο, νη επηζηήκνλεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκβάιινπλ κε λέεο ηδέεο 

πξέπεη λα αληακείβνληαη. Σα βξαβεία αξηζηείαο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηε λνκηθή 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δίθαηε αληακνηβή θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο 

γλψζεο. 

Γξάζε 4: Πνιηηηζηηθή ζηήξημε  

Η αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κέζσ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεραληζκψλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, ε αλεμαξηεζία θαη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο. Πξέπεη λα 

ππνζηεξηρηεί ν θιάδνο ηεο δεκηνπξγίαο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ γεθπξψλ αλάκεζα 

ζηελ ηέρλε, ηε θηινζνθία, ηελ επηζηήκε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η αλάπηπμε θαη ε ρξήζε 

λέσλ Μέζσλ πξέπεη λα ηνλσζεί κε ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ λέα νηθνλνκηθά κνληέια γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ειεχζεξσλ, 

πνηθηιφκνξθσλ, αλεμάξηεησλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ςεθηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  

Γξάζε 5: Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο  

Πξέπεη λα ππάξμεη κηα πην θηιφδνμε θαη επξχηεξεο βάζεο πνιηηηθή θαηλνηνκίαο. 

Η αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ην ζρεδηαζκφ πξέπεη 

λα ζπλδπάδεηαη κε πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γλψζεο. Πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά 

ην θχιν, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εζληθφηεηα. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη 

λα πξνβαίλνπλ ζην ζπλδπαζκφ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηε γλψζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ εκπεηξία. Η εθπαίδεπζε ησλ κεραληθψλ, ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

θαη ησλ ζρεδηαζηψλ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηε ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία. Η 

πνιηηηθή θαηλνηνκίαο αιιά θαη ε πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

δηεξγαζίεο ηεο αιιαγήο. Η αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε εθηελψλ πνιηηηθψλ 
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ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία πξέπεη λα απνηειεί θχξηα κέξηκλα ησλ πνιηηηθψλ 

εγεηψλ.  

Γξάζε 6: θέςε ζε παγθφζκην πιαίζην  

Η Δπξψπε πξέπεη λα βξίζθεηαη παγθνζκίσο ζηελ πξψηε γξακκή φζνλ αθνξά 

ηελ επηζηήκε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Η ζπλεξγαζία εληφο ηεο 

Δπξψπεο, ζηηο επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία, ηελ εθπαίδεπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ πξέπεη λα δηεπξπλζεί πεξηζζφηεξν θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Μηα αληαγσληζηηθή Δπξψπε πξέπεη λα αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηηο 

ηζρπξέο λεναλαδπφκελεο νηθνλνκίεο φζν θαη κε ηηο θησρέο ρψξεο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο. Η πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο θησρέο ρψξεο 

απνηειεί εζηθή ππνρξέσζε θαη κεηψλεη ηε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε. Η Δπξψπε πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηε ζέζπηζε δίθαησλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Γξάζε 7: Πξάζηλε νηθνλνκία  

Η Δπξψπε πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία γηα 

ψζηε λα κεηαβιεζεί ζε κηα θνηλσλία κε ρακειή εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε νηθνινγηθή θαηλνηνκία θαη ε ζέζπηζε κηαο «λέαο 

ηερλννηθνλνκηθήο πνξείαο», ε νπνία ζα μεθηλά απφ ιχζεηο ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζα πεξλά απφ ηελ αλάπηπμε «θαζαξψλ» ηερλνινγηψλ θαη 

ζα θαηαιήγεη ζε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα πνπ ζα κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηελ παξαγσγή, ηε 

δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε. Οη επελδχζεηο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε λένπο 

ζεζκνχο, θαλνληζκνχο θαη ζπλήζεηεο.  H δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηε βησζηκφηεηα κε ηελ επεκεξία.   

Οη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη παξαθάησ ζπκθψλεζαλ λα 

γίλνπλ νη πξεζβεπηέο γηα ην επξσπατθφ έηνο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο 2009. 

Οξηζκέλνη ζπλαληήζεθαλ αξθεηέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζπλέηαμαλ ην 

παξφλ καληθέζην γηα κηα πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή θαη θαηλνηνκηθή Δπξψπε.   

 

Ferran Adrià Acosta (εθ δεκηνπξγηθήο θνπδίλαο), Esko Tapani Aho, 

(Δθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο, Nokia), Karlheinz Brandenburg (Καζεγεηήο, εξεπλεηήο 

ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, εθεπξέηεο ηνπ mp3), Jean-Philippe 

Courtois (Πξφεδξνο, Microsoft International), Edward de Bono (πγγξαθέαο θαη 

δηεζλήο νκηιεηήο γηα ζέκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πιάγηαο ζθέςεο), Anne Teresa de 

Keersmaeker (Υνξνγξάθνο), Ján Ďurovčík (Υνξνγξάθνο), Richard Florida, 

(πγγξαθέαο, θαζεγεηήο, νηθνλνκνιφγνο), Jack Martin Händler (Γηεπζπληήο 

νξρήζηξαο), Antonín Holý (Καζεγεηήο, ρεκηθφο), Remment Lucas Koolhaas 
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(Καζεγεηήο, αξρηηέθηνλαο, πνιενδφκνο), Damini Kumar (ρεδηάζηξηα θαη εθεπξέηεο 

), Dominique Langevin (Καζεγήηξηα, θπζηθφο), Rita Levi-Montalcini (Καζεγήηξηα, 

θάηνρνο βξαβείνπ Νφκπει, λεπξνιφγνο), Áron Losonczi (Αξρηηέθηνλαο θαη 

εθεπξέηεο), Bengt-Åke Lundvall (Καζεγεηήο, εξεπλεηήο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο), 

Javier Mariscal (ρεδηαζηήο ), Radu Mihăileanu (θελνζέηεο θηλεκαηνγξάθνπ), 

Leonel Moura (Conceptual artist), Blanka Říhová (Καζεγήηξηα, κηθξνβηνιφγνο), Ken 

Robinson (Καζεγεηήο, ζπγγξαθέαο γηα ζέκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο), 

Ernő Rubik (Καζεγεηήο, αξρηηέθηνλαο, ζρεδηαζηήο), Jordi Savall i Bernadet 

(Μνπζηθφο, θαζεγεηήο), Erik Spiekermann (Καζεγεηήο, ηππνγξαθηθφο ζρεδηαζηήο), 

Philippe Starck (Γεκηνπξγφο, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο, ζρεδηαζηήο), Christine van 

Broeckhoven (Καζεγήηξηα κνξηαθήο λεπξνινγίαο) & Harriet Wallberg-Henriksson 

(Καζεγήηξηα, πξφεδξνο ηνπ Karolinska Institutet).» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 
 

 

4.1. ηφρνη ηεο παξνχζεο κειέηεο 
 

 

Η ειιεληθή βηβιηνγξαθία έρεη πξνβάιιεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  Βηβιία κε ζέκα 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζεκηλάξηα θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπδεηήζεηο κε 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. Η έξεπλα φκσο ζην δήηεκα ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη εθείλε πνπ   ζα πξνάγεη ηε ζπδήηεζε θαη ζα θάλεη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πην εθαξκφζηκα θαη απνηειεζκαηηθά.  Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

απηή πνπ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε πξαθηηθή.  χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο25  κία 

εξγαζία βαζηζκέλε ζην λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, απνηειεί θάηη ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη ζπληζηά απφ κφλε 

ηεο πεδίν κειέηεο. 

ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ηφρνο ηεο είλαη λα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα ην ηη ελλννχλ νη καζεηέο ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ, φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  Πσο θαηαλννχλ ην 

θαηλφκελν θαη ηη πξνεθηάζεηο ηνπ δίλνπλ.  Αλ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

κέξνο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί ή έζησ  λα αιιάμεη κε ηε 

δηθή ηνπο δεκηνπξγηθή παξέκβαζε, ή αλ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο θνκκάηη 

κηαο ζπκπαγνχο πξαγκαηηθφηεηαο ζηαζεξήο θαη ακεηάθιεηεο, φπνπ θαλείο δελ ηνπο 

δεηά ή θαλείο δελ πεξηκέλεη απφ απηνχο λα παξέκβνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

(δεκηνπξγηθφ ή φρη).   

Σα ζπκπεξάζκαηα βέβαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε δε ζα 

είλαη γεληθεχζηκα, αθνχ ην δείγκα αθνξά κφλν ζε έλα κηθξφ ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ.  Παξ‟ φια απηά ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν βξίζθεηαη κέζα ζην αζηηθφ 

                                                         
25

 Ισζεθίδεο (2008) 
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θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φηη έρεη κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ, απνηειεί έλα ηθαλφ 

δείγκα, πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ θάπνηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα.   

 

 

4.2. Σν δείγκα 
 

 

 Σνλ πιεζπζκφ – ζηφρν ηεο παξνχζεο κειέηεο απνηεινχλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπγθξνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε έλα 

ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο.  ζνλ αθνξά ζηα παηδηά, ε ζπδήηεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, έγηλε κφλν κε ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ δεδνκέλνπ 

φηη νη κηθξφηεξεο ειηθίεο δελ αληηιακβάλνληαλ θαλ ην ηη ζεκαίλεη ν φξνο απηφο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αθφκε θαη κεγαιχηεξα παηδηά ηεο Σεηάξηεο ηεο Πέκπηεο 

αθφκε θαη άιια ηεο Έθηεο ηάμεο, δελ κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ηη ζεκαίλεη 

δεκηνπξγηθφηεηα.  πγθεθξηκέλα φρη κφλν αδπλαηνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, αιιά δελ ήηαλ θαη ζε ζέζε λα δνπλ κε πνην ηξφπν 

ηνπο αθνξά ην θαηλφκελν απηφ.  Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζε απηήλ ηελ 

έξεπλα δηδάζθνπλ θαη ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.  Σειηθά ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 150 εθπαηδεπφκελνπο 10 – 12 

ρξνλψλ θαη 25 εθπαηδεπηηθνχο.  

 

 

4.3. Γηαδηθαζία 
 

 

Οη άμνλεο ηεο ζπδήηεζεο γηα ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο, αθνξά: Α) ην ηη ζεσξνχλ φηη είλαη δεκηνπξγηθφηεηα 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη πνηεο είλαη νη αμίεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, Β) κε πνηνπο 

ηξφπνπο εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο θαη κε πνην ηξφπν θάλνπλ 

νη ίδηνη ην κάζεκα πην δεκηνπξγηθά, Γ)  ηη ηνπο βνεζάεη ζε  απηφ θαη ηη φρη, Γ) αλ 

πηζηεχνπλ φηη είλαη εθαξκφζηκν ην λα είλαη θαλείο δεκηνπξγηθφο ζηα πιαίζηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη θαηά πφζν ην πξφγξακκα αθήλεη ή φρη πεξηζψξηα 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη Δ) ηη έρνπλ λα πξνηείλνπλ, ψζηε λα γίλεη πην δεκηνπξγηθφ θαη ην 

κάζεκα ζε επίπεδν ηάμεο, αιιά θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.  Οη κέζνδνη 

ζπιινγήο ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ε πνηνηηθή άηππε ζπλέληεπμε, ε 

παξαηήξεζε, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, νη νκάδεο εζηίαζεο.    
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Μέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ (Μάξηηνο – Απξίιηνο) ζπιιέρζεθε ην 

πιηθφ ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΜΑΘΗΣΔ 
 

 

5.1. ηάζεηο & απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  
 

 

5.1.1. Απάληεζε ζην εξψηεκα:   Ση είλαη δεκηνπξγηθφηεηα; 
 

Σα παηδηά ξσηήζεθαλ: Ση πηζηεχνπλ φηη είλαη «δεκηνπξγηθφηεηα».  Κάπνηνη 

καζεηέο ξψηεζαλ: «Ση ελλνείηε κε απηήλ ηελ εξψηεζε;».  Ση δειαδή ζα κπνξνχζε 

λα δεηάεη θάπνηνο λα κάζεη κέζα απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο εξψηεζε.  Σελ απάληεζε ηελ 

έδσζαλ άιια παηδηά κέζα απφ ηελ ηάμε, ηα νπνία εμήγεζαλ ην ηη ζεσξνχζαλ φηη είλαη 

θαλείο δεκηνπξγηθφο: ην πψο ελλννχζαλ ηα ίδηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Πνιιέο θνξέο κέζα ζην κάζεκα, φηαλ έλα παηδί εμεγεί ζε έλα ζπκκαζεηή ηνπ θάηη, 

απηφ είλαη πνιχ πην ζαθέο θαη θαηαλνεηφ παξά αλ δίλεηαη απφ θάπνηνλ κεγάιν.  H 

εμήγεζε γηα απηά είλαη ηφηε επαξθήο θαη ζπγθεθξηκέλε.  ηηο ηάμεηο ινηπφλ πνπ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εμεγήζεη θάπνηνο ζπκκαζεηήο θαη ζπλεπψο ζπλνκήιηθνο 

ησλ παηδηψλ ην είδνο ηεο παξάμελεο απηήο εξψηεζεο, απηφ αμηνπνηήζεθε δεφλησο θαη 

ζηε ζπλέρεηα δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο.  εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί 

φηη  νη δηεπθξηλήζεηο απηέο ήηαλ νπδέηεξεο, ρσξίο λα θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά ψζηε λα 

δψζνπλ ηηο «ζσζηέο» απαληήζεηο.  Σνλίζηεθε ινηπφλ ηδηαίηεξα φηη δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζε απηφ ην εξψηεκα, θαη φηη ζα έπξεπε λα 

αθήζνπλ ηα παηδηά ηνλ εαπηφ ηνπο ειεχζεξν λα απαληήζεη θαηά βνχιεζε.  Κάπνηα 

έδσζαλ γξαπηά ηελ απάληεζή ηνπο, ελψ θάπνηα άιια πξνηίκεζαλ λα ζπδεηήζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο.  Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη πνιιά παηδηά, δελ ήζειαλ λα κπνπλ ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία ζθέςεο, είηε επεηδή  ήηαλ αζπλήζηζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ξνπηίλα, είηε επεηδή θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ην λα κπεη θαλείο ζε 

δηαδηθαζία ελεξγεηηθήο ζθέςεο: γηα παξάδεηγκα, άιιν είλαη λα δεηήζεη θαλείο απφ 
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καζεηέο λα αλνίμνπλ ηα ηεηξάδηα θαη λα γξάςνπλ νξζνγξαθία θαη άιιν λα ηνπο 

δεηεζεί λα παξάγνπλ ζθέςεηο, ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο. 

Σειηθά νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζέζεηο.  Μέζα ζε 

παξέλζεζε δίλνληαη νη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζηηο ζέζεηο απηέο ησλ παηδηψλ, 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο φπσο απηή έγηλε ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα: Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Ιζηνξία.  Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

ζρνιηάδνληαη κε ζηφρν λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο.  ην ζρνιηαζκφ απηψλ δίλεηαη 

έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα  ηεο παξνχζεο εξγαζίαο 

ζην θεθάιαην 2.6. Σα δεκηνπξγηθά άηνκα – Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζην εξψηεκα: Ση είλαη δεκηνπξγηθφηεηα; 

 

1. Η ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα παηδηά.  ηε δήισζε απηή γίλεηαη εκθαλήο ν 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ.   

2. Να κπνξνχλ φινη λα ιελ ηε γλψκε ηνπο ζηελ ηάμε θαη έηζη ν ρξφλνο ζην 

κάζεκα λα πεξλά επράξηζηα.  ηε δήισζε απηή γίλεηαη εκθαλήο ν 

δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ. Μέζα απφ κία δεκνθξαηηθή, 

ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία καζήκαηνο, ην κάζεκα δελ είλαη βαξεηφ, αιιά ε 

ζχκπξαμε φισλ ησλ παηδηψλ ζε έλα ηειηθφ πξντφλ εμαζθαιίδεη ηελ πνηθηιία 

εθείλε πνπ θάλεη ηε δηδαθηηθή ψξα επράξηζηε. 

3. Να καο καζαίλεη (ν δάζθαινο) πεξηζζφηεξα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα αιιά 

κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, ψζηε εκείο λα κε βαξηφκαζηε θαη λα ηνλ αθνχκε.  

Υηνχκνξ θαη πνηθηιία είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο δεκηνπξγίαο. 

4. Σν λα κπνξείο λα νξγαλσζείο.  Έλα δεκηνπξγηθφ πξντφλ ρξεηάδεηαη φρη κφλν 

ηελ έκπλεπζε, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ψζηε λα 

θηηαρηεί έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. 

5. ηαλ ν δάζθαινο θάλεη θάηη φρη βαξεηφ πνπ λα κε εθθξάδεη. 

6. Έκπλεπζε, δηάζεζε γηα δεκηνπξγία. 

7. Φαληαζία. 

8. Παηρλίδηα.  Μέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηνλ παηγληψδε ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο 

λέαο γλψζεο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ απηήο, αλνίγνληαη νη νξίδνληεο γηα ηε 

δεκηνπξγία. 

9. Η θαληαζία θαη ή φξεμε λα δεκηνπξγήζεηο θάηη θαηλνχξγην, θάηη δηθφ ζνπ. 

10. Να πεξλάεη ε ψξα δεκηνπξγψληαο θάηη ρεηξνπηαζηφ, πρ κνπζηθφ φξγαλν. 
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11. Να κπνξνχλ φινη ζηελ ηάμε λα ιέλε ηε γλψκε ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, θη 

έηζη ην κάζεκα λα γίλεηαη πην δεκηνπξγηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ.  Υηνχκνξ – 

Σνλίδεηαη ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

12. Να θάλνπκε ζην κάζεκα θάηη ην επνηθνδνκεηηθφ.  Σνλίδεηαη ν δπλακηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ.  Δλεξγεηηθφηεηα. 

13. ε θάζε δηαθνξεηηθφ κάζεκα πξέπεη λα βάδνπκε ην κπαιφ καο λα ζθέθηεηαη 

πνιιά θαη δηάθνξα πξάγκαηα.  Δλεξγεηηθφηεηα θη φρη παζεηηθή ζηάζε. 

14. Πσο έλαο κεγάινο ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη κε άιιε ζθέςε, λα βιέπεηο θάηη κε 

άιιν κάηη θαη λα καζαίλεηο κε ην δηθφ ζνπ ηξφπν απηφ πνπ πξνζπαζεί λα ζνπ 

δψζεη λα κάζεηο.  ε απηήλ ηε ζέζε ελέρεηαη ην ζηνηρείν ηεο λεσηεξηθφηεηαο, 

ηεο πξσηνηππίαο.  Αθφκε ν καζεηήο αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί θαη πξέπεη λα δηδαρζεί ζε απηφλ.  

Σέινο ππνλνεί φηη ν δάζθαιφο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα, δηαζέηεη ηε γλψζε 

εθείλε θαη ηελ επειημία λα ηνπ δηδάμεη πξάγκαηα ηα νπνία ζα ηα κάζεη κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν. 

15. Να θάλεηο θάηη άιιν πξσηφηππν, δειαδή δεκηνπξγηθφ, πνπ λα αξέζεη ζηνπο 

άιινπο.  Καη λα πεξλάεη ζηα παηδηά ε γλψζε κε ηνλ πην εχθνιν θαη 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. 

16. Να θάλεηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ.  Να ζε βάδνπλ 

ζε πεηξαζκφ λα βξεηο πιεξνθνξίεο ζην Internet.  Απφ ηηο ιηγνζηέο θνξέο πνπ 

ζίγνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζην δήηεκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  Η εχξεζε 

πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζεσξείηαη πξφθιεζε γηα αλαδήηεζε, πξφθιεζε 

γηα δεκηνπξγηθφηεηα.  πσο πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε,  ν 

ηξφπνο αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ζχλζεζε απηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο 

παξνπζίαζήο ηνπο, είλαη ην δεκηνπξγηθφ θνκκάηη ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο. 

17. Να αζρνινχκαη κε θάηη ην επνηθνδνκεηηθφ.  Δπίζεο λα θάλνπκε φινη καδί 

θαηαζθεπέο, λα θάλνπκε ζεαηξηθά έξγα.  Αιιά εκέλα ζα κνπ άξεζε λα ηα 

ζπλδπάζσ φια.   

18. Να κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο ζπνπδαία πξάγκαηα.  Αλ θάπνηνο δελ έρεη 

δεκηνπξγηθφηεηα, ζίγνπξα ζα θάλεη πξάγκαηα ζπλεζηζκέλα, ρσξίο θαληαζία.  

Δίλαη φηαλ ζην κάζεκα νη καζεηέο έρνπλ θαληαζία θαη δσληάληα, θάλνληαο 

έηζη σξαηφηεξν ην κάζεκα.  Φαληαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεηηθφ απνηέιεζκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ κηα δεκηνπξγία θαη είλαη πξνυπφζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  
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19. ηαλ δεκηνπξγείο απφ απιά πιηθά θάηη πην ζχλζεην θαη σξαίν.  Καη απηφ 

βγαίλεη κέζα απφ ηε θαληαζία ζνπ.  Φαληαζία. 

20. ηαλ θάπνηνο έρεη έκπλεπζε θαη ηδέεο γηα κηα δσγξαθηά, ή αθφκα θαη γηα κηα 

έθζεζε.  Απφ θεη πνπ δε ζνπ έξρεηαη λα δεκηνπξγήζεηο, μαθληθά αξρίδεη θαη δε 

ζηακαηάεη.  Αίζζεζε ππεξνρήο κέζα απφ ηελ χπαξμε έκπλεπζεο.  πσο είπαλ 

θάπνηα παηδηά Γελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη έκπλεπζε, ή αθφκε: Γελ έρνπκε 

πάληα δηάζεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε, λα θηηάμνπκε θάηη λέν ή πξσηφηππν. 

21. Να κπνξψ λα εθθξάδνκαη.  Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Διεπζεξία θηλήζεσλ. 

22. ηαλ θάπνηνο έρεη πνιιέο ηδέεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί θαη αξέζνπλ θαη ζε 

άιινπο.  Θεηηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

23. Δίλαη λα ςάρλεηο γηα πιεξνθνξίεο θαη λα θάλεηο λέα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ 

ηα άιια.  Πξσηνηππία, ελεξγεηηθφηεηα. 

24. Δίλαη λα ζπκκεηέρεηο ζε εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ζην κάζεκα.  Να 

θαηαζθεπάδεηο θάηη ην νπνίν έρεηο εκπλεπζηεί θαη θαηαζθεπάζεη κφλνο ζνπ.  Η 

δεκηνπξγία κέζα απφ θάηη απηφ, πιηθφ, θάηη ην νπνίν απνηειεί θαηαζθεπή.  Η 

πξσηνηππία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έκπλεπζε γηα δεκηνπξγία ελφο λένπ 

νινθαίλνπξγηνπ πξντφληνο.  Η ηδέα απηή ηνπ καζεηή ζα κπνξνχζε λα 

πξνεθηαζεί θαη ζε θαηαζθεπέο κε πιηθέο.  Καηαζθεπέο ηδεψλ θαη ζθέςεσλ. 

25. Να δεκηνπξγνχκε θάηη κέζα καο.  Δζσζηξέθεηα. 

26. Να βξίζθσ, λα καζαίλσ, λα γξάθσ, λα δηαβάδσ θαηλνχξγηα πξάγκαηα κέζα 

ζην κάζεκα.  Δχξνο ελδηαθεξφλησλ.  Ο καζεηήο ν νπνίνο αξθείηαη ζε απηά 

πνπ μέξεη, δελ έρεη πνιιέο ειπίδεο ζην λα δξάζεη δεκηνπξγηθά.  Μέζα απφ ηε 

λέα γλψζε πξνθχπηεη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε νπνία είλαη κηα ελέξγεηα, κηα 

θίλεζε πξνο ηα εκπξφο. 

27. ηαλ θάλνπκε επαλαιήςεηο ζε απηά πνπ κάζακε.  ηαλ κπνξνχκε λα 

εθθξαδφκαζηε κέζα ζην κάζεκα.  Μέζα απφ ηελ επαλάιεςε ν καζεηήο 

αηζζάλεηαη αζθάιεηα γηα απηφ πνπ μέξεη.  ηαλ θαηέρεη πηα ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ην νπνίν έρεη δηδαρζεί, θαη ληψζεη ζηγνπξηά γηα απηφ πνπ μέξεη, 

ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λα πάεη πέξα απφ απηφ θαη λα πξνζζέζεη ηε δηθή 

ηνπ δεκηνπξγηθή πηλειηά ζηα ήδε γλσζηά ζε απηφλ πξάγκαηα.  Γηα λα γίλεη 

απηφ ην επφκελν βήκα πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη βέβαηα θάπνηνο 

κεγάινο λα δψζεη ην πξάζηλν θσο, λα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε:  

Απηφ ην λφεκα έρεη ε θξάζε: ηαλ κπνξνχκε λα εθθξαδφκαζηε κέζα ζην 

κάζεκα.  
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28. ηαλ ζπκκεηέρνπκε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη «δεκηνπξγηθφηεηα».  

Αλ ην κάζεκα είλαη έηζη δνκεκέλν ψζηε λα κελ μεθεχγεη θαζφινπ απφ ην 

ραξαθηήξα ηνπ ππνρξεσηηθνχ, ηφηε θάζε δηάζεζε γηα δεκηνπξγία εμαθαλίδεηαη.    

29. ηαλ θάηη είλαη πξναηξεηηθφ.   Η ειεπζεξία είλαη πξνυπφζεζε γηα λα εκθαληζηεί 

έλα δεκηνπξγηθφ πξντφλ.  ηε ζέζε απηή θαίλεηαη θαζαξά  ν δεκνθξαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ.  Πνιχ ζπρλά πξνυπφζεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ην λα ληψζεη θαλείο ειεχζεξνο θαη φρη 

εμαλαγθαζκέλνο απφ ην κάζεκα ή ηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο γηα λα 

πξνζθέξεη κέζα ζηελ ηάμε θάηη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θάηη λέν, θάηη πξσηφηππν.  

Ο Απηαξρηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλλνηεο αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο.  

Πφζν παξάινγν αθνχγεηαη ην λα πεη θάπνηνο ζηα παηδηά: «Καη ηψξα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεηε θάηη δηθφ ζαο!» Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιέεη: «Αλνίμηε ηα βηβιία 

ζαο ζηε ζειίδα ζαξάληα επηά!» 

30. Να κε βάδεηο ην παξάδεηγκα πνπ γξάθεη ε θπξία ζην κάζεκα, φηαλ κπνξείο λα 

βάιεηο ην δηθφ ζνπ.  Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη λα ζνπ δίλεη έλα βαξεηφ βηβιίν λα 

γξάςεηο κηα πεξίιεςε θαη εζχ λα θάλεηο κηα  καγηθή – ζνχπεξ – θαληαζηηθή 

πεξίιεςε κε ελδηαθέξνλ.  Απηφ είλαη ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ!  Μνλαδηθφηεηα ηεο 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο). 

31. Δίλαη ε νκαδηθφηεηα, επεηδή δεκηνπξγνχκε καδί θαη έηζη ην απνηέιεζκα είλαη 

θαιχηεξν.  Κνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

32. Δίλαη λα κπνξεί θαλείο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ 

ηνπ, λα κελ αλαγθάδεηαη λα ιεηηνπξγεί θνκθνξκηζηηθά, αλαγθαζκέλνο λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηε γλψκε ησλ άιισλ.   Απηνλνκία. 

33. Δίλαη λα κε ηα παξαηάεη κε ηελ πξψηε δπζθνιία, παξά λα επηκέλεη ζηελ αξρηθή 

ηδέα πνπ είρε ζην κπαιφ ηνπ.  Να θηάζεη λα δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ 

ζθέθηεηαη, κε επηκνλή, ρσξίο λα ηνλ ζηακαηήζνπλ νη πξψηεο αλαπνδηέο. 

Δπηκνλή. 

34. Δίλαη λα θάλεη ην κάζεκα κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν, πξνζζέηνληαο ηηο 

δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο πηλειηέο θαη φρη αθξηβψο απφ ην βηβιίν.  Μνλαδηθφηεηα – 

πξσηνηππία. 

35. ηαλ ηξαγνπδάκε φινη καδί.  ην ζεκείν απηφ έγηλε κηα κεγάιε ζπδήηεζε κε 

ηα παηδηά.  Απηή ε ζέζε, ην φηη φηαλ ηξαγνπδάκε φινη καδί δεκηνπξγνχκε θάηη, 

είλαη ε άπνςε κεγάιεο κεξίδαο παηδηψλ θαη αθνξά ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  πλαηζζήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ ηφζν απφ ηα ιφγηα 

φζν θαη απφ ηε κνπζηθή ηνπ θάζε ηξαγνπδηνχ (ξπζκφο θαη κεισδία). Η 
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αίζζεζε επίζεο φηη φινη καδί δεκηνπξγνχκε θάηη ή θαιχηεξα εθθξαδφκαζηε 

κέζα απφ ηε κνπζηθή, ελέρεη ηελ έλλνηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξντφληνο. 

 

5.1.2. Απάληεζε ζην εξψηεκα: Ση ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη έλα κάζεκα 

δεκηνπξγηθφ; 
 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ηέζεθε αθφκε ην εξψηεκα ζηνπο καζεηέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ: Ση ρξεηάδεηαη έλα κάζεκα γηα λα γίλεη  

δεκηνπξγηθφ;  Σα παηδηά ζηελ εξψηεζε απηή είραλ πην άκεζεο, πην μεθάζαξεο ζθέςεηο.  

Γε ρξεηάζηεθε ζρεδφλ θακία εμήγεζε γηα ην ηη ζεκαίλεη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Δίραλ ήδε πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε απηφ απφ ηελ πξνεγνχκελε  ζπδήηεζε γηα ην ηη 

είλαη δεκηνπξγηθφηεηα ζην κάζεκα.   

Οη απαληήζεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζέζεηο, νη νπνίεο είλαη ηφζν 

ζαθείο θαη μεθάζαξεο πνπ δε ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο.      

1. Πξέπεη εθηφο απφ ζνβαξφηεηα λα ππάξρεη θαη ιίγε πιάθα, φρη φκσο θαη λα 

μεθεχγνπκε ηειείσο απφ ην κάζεκα. 

2. Να θαηαθέξεη ε δαζθάια λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο ηα παηδηά. 

3. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο γπκλαζηηθή, κνπζηθή, πιεξνθνξηθή. 

4. Να έρνπλ φινη δηάζεζε. 

5. Να καζαίλνπκε θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα παίδνπκε παηρλίδηα κε απηά ηα 

θαηλνχξγηα. 

6. Να θάλνπκε πξάγκαηα θαη εθηφο απφ ην κάζεκα. 

7. Να θαηαθέξεη ε δαζθάια λα καο δηδάμεη δηαζθεδαζηηθά. 

8. Να θαηαθέξεη ε δαζθάια λα κε κηινχλ ηα παηδηά ζην κάζεκα, ρσξίο λα 

ηνπο ην δεηήζεη. 

9. Να είλαη ηα παηδηά ζνβαξά ζην κάζεκα. 

10. Να έρνπλ ζηα καζήκαηα ηέρλεο φπσο ηα εηθαζηηθά θαη ε κνπζηθή, γηαηί ζηα 

παηδηά αξέζνπλ απηά ηα δχν θαη εθεί είλαη ηα φλεηξά καο!!! 

11. Να κε καο θάλεη ε δαζθάια παξαηεξήζεηο. 

12. Να θάλνπκε πην πνιιέο νκαδηθέο εξγαζίεο. 

13. Να θάλνπκε κεξηθέο θνξέο ην κάζεκα έμσ (απφ ηελ ηάμε). 

14. Να είλαη ηα παηδηά πξνζεθηηθά ζε φηη γίλεηαη ζηελ ηάμε θαη λα κελ 

αζρνινχκαζηε (ηα παηδηά) κε άιια πξάγκαηα. 

15. Να θάλνπκε ην κάζεκα κε πην πνιχ θέθη!!! 

16. Να θάλνπκε δηθά καο πξάγκαηα, δηθά καο πεηξάκαηα. 

17. Να παίδνπκε παηρλίδηα ζε ζρέζε κε ηελ χιε πνπ καζαίλνπκε. 
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18. Να καο κέλεη ειεχζεξνο ρξφλνο.  (ρη ηφζε πίεζε) 

19. Να καο ζέβνληαη  θαη λα καο ζπκπεξηθέξνληαη πην θαιά.   

20. Να γίλεηαη ην κάζεκα κε πην εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. 

21. Να κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε αλ δελ θαηαιάβακε θάηη. 

22. Να ζεβφκαζηε φινη απηφλ πνπ κηιάεη θαη λα ιεηηνπξγνχκε έηζη θαιχηεξα. 

23. Να γίλνληαη θάπνηεο θνξέο δηαθνπέο ζην κάζεκα ( ζηε ξνή ηνπ 

καζήκαηνο), έηζη ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα ραιαξψζνπλ θαη λα 

επραξηζηηνχληαη πεξηζζφηεξν ην κάζεκα θαη λα κε βαξηνχληαη. 

24. Να αθνχκε ην δάζθαιφ καο έηζη ψζηε λα καο κέλεη ειεχζεξνο ρξφλνο λα 

ζπδεηήζνπκε, λα δσγξαθίζνπκε θαη άιια. 

25. Να ρξεζηκνπνηνχκε ηε κνπζηθή (ξπζκφ θαη κεισδία) γηα λα κάζνπκε 

γξακκαηηθή θαη καζεκαηηθά. 

26. Να ρξεζηκνπνηνχκε πην πνιχ ηνπο ππνινγηζηέο. 

27. Να θάλνπκε ηηο αζθήζεηο πην δηαζθεδαζηηθέο θαη σξαίεο. 

28. Να θάλνπκε ηηο αζθήζεηο ρσξίο πνιχ γξάςηκν, φπσο κε πεηξάκαηα ζηε 

Φπζηθή. 

29. Να καζαίλνπκε θαηλνχξγηα πξάγκαηα. 

30. Να καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ληψζνπκε ειεχζεξνη λα απηνζρεδηάζνπκε 

θαη λα δεκηνπξγήζνπκε. 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ ζέζεηο – απφςεηο ησλ παηδηψλ ζα έιεγε θαλείο φηη νη 

καζεηέο βιέπνπλ λα γίλεηαη ην κάζεκα πην δεκηνπξγηθφ φηαλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνπο 

εμήο άμνλεο: Α) Χο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ην κάζεκα: πξνηείλνπλ λα θηλεζεί ε 

πνξεία ηνπ καζήκαηνο ζε έλα πεξηβάιινλ πην δεκηνπξγηθφ: παξαγσγηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα σο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο θη φρη ε απφθηεζε ζηείξαο γλψζεο.  Β) Χο πξνο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε παηδηά 

θαη εθπαηδεπηηθνχο: λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ – 

ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ, ζηελή επαθή κεηαμχ καζεηηψλ κε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά.  

Σέινο Γ) Χο πξνο ηελ χιε: Να ππάξρεη ηθαλφηεηα θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
 

 

6.1. ηάζεηο & απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  
 

Σα δεκηνπξγηθά άηνκα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα.  Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα κειέηε,  ηα ζρνιίαζαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ απέλαληη ζε απηά. Οη απφςεηο απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο 

ζπλνςίδνληαη ζε δέθα ζεκεία, φπσο πξνέθπςαλ κέζα απφ ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα 

άηππεο ζπλέληεπμεο, θαη φπσο δηαπηζηψζεθαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπο είλαη νη εμήο: 

Αλεθηηθφηεηα ζην αζαθέο.  Απηφ απνηειεί θαη ηελ θπξηφηεξε ηξνρνπέδε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο  δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.  Σν πην δχζθνιν θνκκάηη 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, είλαη φηη ηα παηδηά ράλνληαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

καζεζηαθφ ην νπνίν δελ έρεη απζηεξή δνκή θαη δελ  είλαη πξνθαζνξηζκέλν κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο: Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζην 

πξψην ζρνιηθφ δίσξν ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο: Απηφ πνπ ζπλεζίδεηαη είλαη λα 

αξρίδεη κε ππαγνξεπκέλε νξζνγξαθία, ζηε ζπλέρεηα λα βγάδνπλ ηα παηδηά ηα βηβιία 

γηα αλάγλσζε, ε νπνία θαη αθνινπζεί.  Σέινο ην δίσξν θιείλεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

λένπ, ηνπ θαηλνχξγηνπ καζήκαηνο.  Αλ δελ ππάξρεη απηή ε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε 

θαη ηεξνχκελε δνκή ηνπ καζήκαηνο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηε  δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ζρνιηθνχ δίσξνπ, νη καζεηέο ληψζνπλ αλαζθαιείο. Απηήλ ηελ αίζζεζε έρνπλ 

θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ: φηη δελ πεηπραίλνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη: ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα φηη ε αλάγλσζε, ε νξζνγξαθία θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ δε δηδάζθνληαη κε ηνλ ζσζηφ παξαδνζηαθφ ηξφπν.  

Πξνβαίλνπλ ζε δξηκείο ραξαθηεξηζκνχο φπσο δε γίλεηαη κάζεκα κε απηφλ ηνλ 

δάζθαιν, μεράζακε θαη ηα βαζηθά… 
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Δπειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζάξξνο ζην λα ζηεξίδεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ & 

ζέιεζε ζην λα παίξλνληαη ξίζθα.   ην ζεκείν απηφ ζηάζεθαλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί, 

νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην φηη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ επίθεηηαη, νη 

πξσηνβνπιίεο γηα κηα πην ειεχζεξε, κηα πην δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία ζα είλαη φιν θαη 

ιηγφηεξεο.  Πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ έλα ζίγνπξν, έλα δνθηκαζκέλν, αμηνινγήζηκν  θαη 

απνδεθηφ απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ πνιηηεία  απνηέιεζκα, έλα απνηέιεζκα ηφζν ζε 

καζεζηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα κηα πην αλνηρηνχ 

ηχπνπ δηδαζθαιία, ζα πξνηηκήζνπλ θάηη πην ζπληεξεηηθφ ζην κάζεκά ηνπο.   Γε ζα 

έρνπλ ηελ άλεζε γηα απαηηνχκελε επειημία ζην λα δνθηκάζνπλ λα πάξνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο απνθάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ.  Έλα αθφκε δήηεκα ηέζεθε ζρεηηθά κε 

ηελ επειημία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  πσο ηνλίζηεθε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο είλαη απφξξνηα ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα έρνπλ ηελ άλεζε λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο θξίζε ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην κάζεκά ηνπο.  Αλ γηα παξάδεηγκα θξίλνπλ ζθφπηκν λα ππεξβνχλ 

θάπνηνπο απφ ην ζρνιείν θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ζεηηθά – δεκηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα ζην κάζεκά ηνπο ζα ήηαλ θαιφ λα κπνξνχλ λα ην θάλνπλ (κε  ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηεπζπληή ηνπο).    

Θέιεζε ζην λα ππεξπεδά ηα εκπφδηα θαη λα επηκέλεη ζε απηφ.  Σελ αλάγθε γηα 

επηκνλή ηελ ηφληζαλ κε έκθαζε νη εθπαηδεπηηθνί.  Υσξίο ηελ επηκνλή θάζε 

πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγηθφηεηα θξίλεηαη άθπξε, κε πξαγκαηνπνηήζηκε.  Πφζν 

κάιινλ ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν γίλεηαη θαζεκεξηλά αληηθείκελν θξηηηθήο θαη 

ειέγρνπ απφ πιεπξάο ησλ γνληψλ. 

Απηνλνκία.  Οη εθπαηδεπηηθνί εθείλνη νη νπνίνη ληψζνπλ εμαξηεκέλνη απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκε ηνπο λα ηεξεζεί 

απαξέγθιηηα, αδπλαηνχλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί.  ηα πιαίζηα κάιηζηα ηεο επηθείκελεο 

αμηνιφγεζεο, ληψζνπλ φηη πξέπεη λα δηδάζθνπλ φζν ην δπλαηφλ πην ζπληεξεηηθά, κε 

εγγπεκέλα απφ ηνπο παιηφηεξνπο απνηειέζκαηα.  πγθεθξηκέλα, ζην ρξνληθφ εθείλν 

ζεκείν ηνπ καζήκαηνο πνπ ζπλήζσο θξίλνπλ θαηάιιειν γηα πξνηξνπή γηα 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ, ν ρξφλνο δελ επαξθεί γηα πεξηζζφηεξε αλάιπζε 

ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζεκάησλ.  Χο εθ ηνχηνπ είλαη αλαγθαζκέλνη απφ ηα ζηελά 

ρξνληθά πεξηζψξηα θαη ηελ πιεζψξα ηεο χιεο πνπ έπξεπε λα θαιχςνπλ, λα 

ζπλερίδνπλ ην κάζεκά ηνπο.   

Αλεπεξέαζηε θξίζε, αλεμαξηεζία, ηφζν ζε ζηάζεηο φζν θαη ζε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ειεπζεξία θηλήζεσλ, πίζηε ζηνλ εαπηφ θαη ςειή απηνεθηίκεζε, 

απηνπεπνίζεζε.  Υσξίο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαηαπνληίδεηαη, 

ζβήλεη πξνηνχ θαλ αλζίζεη.  Η θξηηηθή πνπ αζθεί έλα θαηεμνρήλ ζπληεξεηηθφ 
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πεξηβάιινλ φπσο απηφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε λέα, δεκηνπξγηθά ζηνηρεία 

δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα θαηαπλίμεη θάζε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα, απφ ηε γέλλεζή ηεο 

αθφκε.  Να ηελ αλαηξέζεη σο κηα πξνζπάζεηα πνπ ηειηθά ζα δηαιχζεη ηε ζπλνρή θαη 

ηνλ παξαδνζηαθά ζπληεξεηηθφ ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ.  Ο πςειφο βαζκφο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθέο ζηάζεηο 

θαζψο θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ, βνεζά ζην λα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο κε ζηαζεξά βήκαηα, ρσξίο λα θιπδσλίδεηαη απφ 

βηαζηηθέο θξηηηθέο θαη ζρφιηα αξλεηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Πξνηίκεζε γηα ην πνιχπινθν, αλνηρηφο ζε εξεζίζκαηα, αλνηρηφηεηα θαη εχξνο 

ελδηαθεξφλησλ.  Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έδεημαλ πην έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ήηαλ θαη νη πην αλνηρηνί ζηελ έλλνηα ηνπ 

πνιχπινθνπ.  Ήηαλ απηνί νη νπνίνη δε βιέπνπλ ηα πξάγκαηα σο άζπξν ή καχξν, 

αιιά σο δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο ηνπ  γθξη. 

Αλεθηηθφηεηα ζην λα είλαη δηαθνξεηηθφο.  Με θνκθνξκηζηηθφο.  Ο θνκθνξκηζκφο 

θξίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληίζεηνο, ερζξφο ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο.  

Ο θφβνο ηνπ λα είζαη δηαθνξεηηθφο απνκαθξχλεη απφ θάζε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  Υξεηάδεηαη ζάξξνο θαη ηφικε θαη αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δνπιεηά θαη ελεξγεηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη αηζζάλνληαη άβνια κε ην έξγν ηνπο, απηνί πνπ μεθηλνχλ κε θφπν ςπρηθφ ηελ 

εξγαζία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη θαη απηνί πνπ βιέπνπλ ηε δνπιεηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο θαζαξά βηνπνξηζηηθφ εξγαιείν θαη δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζην 

δεκηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο.  Υσξίο ζεηηθή ζηάζε παξαηεξεί θαλείο κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε, θάζε άιιν παξά δεκηνπξγηθφ είλαη ην κάζεκα.  Μνηάδεη κε 

αγγαξεία, παξά κε ιεηηνχξγεκα.  Μνηάδεη κε βαξεηή εθηέιεζε θαζήθνληνο, παξά κε 

ελεξγεηηθφηεηα, ελζνπζηαζκφ θαη ψζεζε πξνο ηα κπξνζηά.  

Γπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη έλα πξφβιεκα γηα λα ην ιχζεη, ηθαλφηεηα λα ζέηεη 

ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο, ζέιεζε ζην λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζρεκαηίδεη μεθάζαξε εηθφλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηθαλφηεηα ζην λα νπηηθνπνηεί εζσηεξηθά ην πξφβιεκα κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη.  Οη εθπαηδεπηηθνί εθείλνη νη νπνίνη έδεημαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ επάλσ 

ζην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ήηαλ εθείλνη  πνπ επέδεημαλ θαη κεγαιχηεξε 

επθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη πηζηεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα παηδηά.  

Ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κε πεξηζζφηεξε επθνιία ηελ απνθιίλνπζα 

ζθέςε ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 
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Με αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ηζνξξνπεκέλνο.  Σελ αλάγθε γηα επράξηζην κάζεκα 

κε ζηνηρεία ρηνχκνξ ηνλίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Με ην 

ρηνχκνξ ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο, εληείλνπλ ηε δπλακηθή ηνπο, ηνπο 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ θάλνπλ πην εμσζηξεθείο ηνπο 

καζεηέο, ηνπο αλαγθάδνπλ ηξφπνλ ηηλά λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί πην θνηλσληθνί.  

 

 

6.2. Απάληεζε ζην εξψηεκα: Ση είλαη απηφ ην νπνίν 
δπζθνιεχεη ηα πξάγκαηα; 

 

Με ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε αιιά θπξίσο κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε φηη αθνξά ην ηη ζπληζηά 

ηξνρνπέδε γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε.     

Πξσηαξρηθφ εκπφδην είλαη ε έιιεηςε ζέιεζεο απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο αξλείηαη, δε ζέιεη λα είλαη δεκηνπξγηθφο.  Απηφ ζπκβαίλεη γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο: είηε απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, είηε κε ηελ 

έιιεηςε θηλήηξσλ, είηε κε ηε ζπλήζεηα ηφζσλ ρξφλσλ ππεξεζίαο φπνπ ιεηηνπξγνχζε 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηε κεησπηθή δηδαζθαιία. 

Άιιν εκπφδην είλαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ ζην λα πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο απηφ 

ην θάηη παξαπάλσ ην νπνίν απαηηεί ην λα είλαη θαλείο δεκηνπξγηθφο.  Γελ ήηαλ ιίγνη νη 

εθπαηδεπηηθνί εθείλνη ν νπνίνη βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέξνο ελφο 

ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο.  Τπάξρεη ζε απηνχο δηάρπηε ε αίζζεζε φηη είλαη απινί ππάιιεινη θαη φρη 

ιεηηνπξγνί.  Γη απηφ ην θάηη παξαπάλσ ζα έπξεπε λα έρνπλ δνζεί απφ ηε πνιηηεία θαη 

ηα απαξαίηεηα θίλεηξα: νηθνλνκηθά, εζηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπο, ππεξεζηαθά, κε ηελ έλλνηα ηεο πξναγσγήο ηνπο (κνξηνδφηεζε).  

Οη πην επέιηθηνη εθπαηδεπηηθνί ζπδήηεζαλ έλα αθφκε εκπφδην ζην λα αιιάμνπλ 

ηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο πξνο ην πην ειεχζεξν θαη δεκηνπξγηθφ.  Ο 

θίλδπλνο ηνπ ράνπο, ηεο έιιεηςεο πεηζαξρίαο θαη ζπλνρήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Τπάξρεη ν θφβνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη ζα ράζεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηάμεο ηνπ, αλ πξνβεί ζε έλα πην ειεχζεξν ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ λα θαιιηεξγεί ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ.  Ο έιεγρνο ηεο ηάμεο, ηφληζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα κηα πεηπρεκέλε δηδαζθαιία.  Η 

γξακκή πνπ ρσξίδεη κηα θαιά ζηξσκέλε ηάμε απφ κηα ηάμε απείζαξρσλ θαη 

θαζαξηφδηθσλ παηδηψλ πνπ ζα έρνπλ άπνςε γηα ην θάζε ηη, είλαη πξάγκαηη πνιχ 

ιεπηή. 
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Οη πνιπάξηζκεο ηάμεηο ζπληζηνχλ έλα αθφκε εκπφδην ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζην κάζεκα.  Ο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ αλά ηάμε δελ αθήλεη 

πνιιά πεξηζψξηα γηα δεκηνπξγία, ειεχζεξε έθθξαζε θαη πξσηφηππνπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

αλά ηάμε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζαλ εκπφδην ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λννηξνπία 

ησλ ζεκεξηλψλ παηδηψλ.  Μεγαισκέλα κε πνιχ αλνηρηνχο νξίδνληεο, πην εγσθεληξηθά 

απφ άιινηε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, δε βνεζνχλ ζην λα ππάξρεη απηφ ην 

ζεηηθφ θιίκα κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαιιηεξγήζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα.        

Η πιεζψξα ηεο χιεο.  Ο κεγάινο φγθνο ηεο δηδαθηέαο χιεο δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα γηα πεηξακαηηζκνχο ππνζηεξίδνπλ νη πην κεγάινη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί.  

Δπηθνξηηζκέλνη θαζψο είλαη απφ ην θαζήθνλ ηνπο λα ηειεηψζνπλ ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ πξνιαβαίλνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηα απζηεξά 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο.  Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζε καζήκαηα φπσο απηά ηεο 

Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ.  ε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα, φπσο ε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο, ηα Δηθαζηηθά θαη ε Μνπζηθή επλννχλ απφ ηε θχζε ηνπο πην 

δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο. 

Η έιιεηςε ζαθνχο επηκφξθσζεο ζε δεηήκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε 

φζα ππνζηεξίρηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ γλψξηδαλ θαιχηεξα απηφ ην πεδίν 

ην ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, θαη κέζα απφ ζεκηλάξηα είραλ πεηζηεί  γηα ηα 

ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, δε ζα ήηαλ ηφζν επηθπιαθηηθνί ζην λα είλαη πην 

δεκηνπξγηθνί ζην κάζεκά ηνπο, ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζην λα 

εηζαγάγνπλ έλα πην ειεχζεξν απφ πιεπξάο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ ηνπο κάζεκα. 

Ο θφβνο ηεο επηθείκελεο αμηνιφγεζεο.  ην βαζκφ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ , 

γίλνληαη πην ζπληεξεηηθνί ζηηο επηινγέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε.  Γελ πξνηηκνχλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, δελ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο λα 

δνθηκάζνπλ λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ, νχηε πξνβαίλνπλ ζε άλνηγκα, 

κε ακθηζβεηνχκελα φπσο ππνζηεξίδνπλ απνηειέζκαηα, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

αιιά αθνινπζνχλ θπξίσο δνθηκαζκέλνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, κέζα απφ  ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ζίγνπξα, απηά απνηειέζκαηα.   

Πνιινί καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, δελ είλαη αξθεηά ψξηκνη γηα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν.  Υάλνληαη κέζα ζηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο 

επηινγήο πνπ ηνπο αθήλεη έλαο δεκηνπξγηθφο, πξσηνπνξηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο.  

Νηψζνπλ αλαζθάιεηα θαη θξχβνληαη πεξηζζφηεξν απφ πξηλ κέζα ζηελ ηάμε.  Σν 

απνηέιεζκα είλαη απνγνεηεπηηθφ. 
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ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθά, εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα.  Αλαγθαζκέλνη λα 

απνδείμνπλ κέζα απφ ην λέν απηφ ζεζκφ φηη παξάγνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν, είλαη 

θπζηθφ φπσο αλαθέξνπλ, λα αθήλνπλ θάπνηα άιια δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε.  Δπηθνξηηζκέλνη κε βαξχ θνξηίν, 

αθήλνπλ θαηά κέξνο νηηδήπνηε άιιν απαηηεί εθ κέξνπο ηνπο πεξηζζή ελέξγεηα.  

ηφρνο ηνπο είλαη λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε 

ην κηζζνδνζία ηνπο.  ηφρνο ηνπο είλαη λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά κε κεηξήζηκν ηξφπν 

απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο. Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο ζηα παηδηά, ν δεκηνπξγηθφο ηξφπνο λα παξνπζηάζεη θαλείο ηε λέα χιε,  ν 

πεηξακαηηζκφο ζην λα αλνίμεη θαλείο δεκηνπξγηθνχο νξίδνληεο ζηνπο καζεηέο ηνπ, δε 

βαζκνινγείηαη απφ θαλέλα κε ζεηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηα φζα ππνζηεξίδνπλ νη 

εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ε εηθφλα ζην ηνπίν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε παξνπζηάδεηαη θάζε άιιν παξά ζεηηθή.  Οη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαςαλ ζε έλα θιίκα εηιηθξίλεηαο κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ηελ 

χπαξμε δεκηνπξγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε ηνπο.  Γελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε γλψζε, 

δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε ζέιεζε θαη ηέινο δελ ππάξρνπλ ηα θίλεηξα γηα αιιαγή 

ζην ηνπίν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

7.1. θέςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα  
 

 
 

πκπεξαζκαηηθά ζα έιεγε θαλείο φηη: Η δεκηνπξγηθφηεηα αγγίδεη νξηζκέλεο κφλν 

εθθάλζεηο ησλ δχν βαζηθψλ καζεκάησλ Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά, ελψ θαίλεηαη λα  

αθνξά πεξηζζφηεξν καζήκαηα φπσο ηα Δηθαζηηθά θαη ε Μνπζηθή.  Αθφκε φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη θαιφ λα αθήλεηαη λα θαιιηεξγείηαη ζε θάπνηεο ζηηγκέο ηνπ 

καζήκαηνο θαη φρη λα γεληθεχεηαη, λα απιψλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

αθήλνληαο έηζη έλα πνιχ ειεχζεξν θαη δίρσο φξηα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  Δπίζεο ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαίλεηαη λα θνβίδεη ηφζν εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη εθπαηδεπφκελνπο 

γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ  ράνπο πνπ ειινρεχεη.  Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηψλ, ζα έιεγε θαλείο φηη νη καζεηέο θαίλεηαη λα απνδεηνχλ έλα δεκηνπξγηθφ 

ζρνιείν: δεκηνπξγηθνχο δαζθάινπο, δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζεβαζκφ 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πσο καζαίλεη θαλείο.   

ρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα έιεγε θαλείο φηη δεηνχλ αθελφο λα ηνπο 

δνζνχλ ηα απαξαίηεηα εθείλα εθφδηα, ηα νπνία ζα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

είλαη δεκηνπξγηθνί ζην κάζεκά ηνπο (γλψζεηο), αιιά θαη αθεηέξνπ λα ηνπο δνζνχλ  

ηα απαξαίηεηα εθείλα θίλεηξα γηα λα εθαξκφζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην 

θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα.  Έλα πξφγξακκα ηφζν αζθπθηηθφ απφ πιεπξάο χιεο 

φζν θαη παξάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  πλεπψο δχν είλαη νη αλάγθεο νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα: θαηαξρήλ ε 

επηκφξθσζε επάλσ ζην θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο, δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, δεκηνπξγηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο.  Καη 

αθεηέξνπ ε απφδνζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ.  
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7.2. Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε: Δζθαικέλεο αληηιήςεηο 
 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα ελζαξξχλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ζηελ ηάμε, είλαη ην λα πηζηεχεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηεο.  Γηα λα γίλεη απηφ  ζα πξέπεη αξρηθά λα άξεη ηηο φπνηεο 

πξνθαηαιήςεηο θαη εζθαικέλεο αληηιήςεηο πνπ έρεη, ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθφλησλ, φπσο:    

 

 ε δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηε θχζε ηεο είλαη κία έλλνηα κπεξδεκέλε θαη 

άγλσζηε θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξνζπάζεηα λα δηδαρζεί ζα ήηαλ αδχλαηε, 

κε εθαξκφζηκε, 

 Αληίινγνο: Απφ ην 1950 θαη κεηά άπεηξεο δεκνζηεχζεηο, νη νπνίεο 

απμάλνπλ κε γεσκεηξηθή πξφνδν, επηζηεκνληθέο ή φρη, έρνπλ θέξεη ζην 

πξνζθήλην ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ ζε φια ηα επίπεδα: ςπρνινγηθφ, 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ (λέεο ηδέεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ).  

 Η δεκηνπξγηθφηεηα αλήθεη ζε ιίγνπο θαη εθιεθηνχο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

πξννξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

θαη φηη έλαο απιφο θαζεκεξηλφο καζεηήο πνηέ δε ζα θαηαιάβεη ην ηη 

ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο δεκηνπξγηθφο, 

 Αληίινγνο:  ‟ απηφ ην ζεκείν νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα κε κηθξφ „δ‟, πνπ ζπλαληηέηαη ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ζε αληίζεζε 

κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε θεθαιαίν „Γ‟, ε νπνία αθνξά ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πνπ ζπλαληά θαλείο ζε επηζηήκνλεο ή αλζξψπνπο ησλ 

Σερλψλ θαη ησλ Γξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε πξσηφηππε ηδέα, έθεξε ηελ 

αλζξσπφηεηα έλα βήκα κπξνζηά.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθνξηηζκέλνη ήδε κε έλα πιήζνο αξκνδηνηήησλ: 

Γλψζεηο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη καζεηέο θαηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, πνιηηηζηηθά, αγσγήο 

πγείαο, πεξηβαιινληηθά.  Η ηδέα λα αλαιάβνπλ επηπιένλ επζχλεο ζην ήδε 

βαξχ θνξηίν ηνπο, είλαη απφ κφλε ηεο ηξνκαθηηθή. 

 Αληίινγνο: Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φηαλ γίλεη κε ηνλ ήδε 

δνθηκαζκέλν απφ ηνπο εξεπλεηέο ηξφπν, φρη κφλν δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα, αιιά απελαληίαο θάλεη ην κάζεκα πην εχθνιν, επράξηζην 

θαη απνηειεζκαηηθφ, θαη ηέινο 
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 Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγήζεη 

απείζαξρνπο καζεηέο, καζεηέο πνπ δελ ππαθνχλ ζε θαλφλεο.  Η 

απηνλνκία, ε έιιεηςε ζπκβαηηθφηεηαο απφ πιεπξάο δηδαζθφλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ,  ελέρνπλ ην θφβν ηνπ ράνπο.     αλ λα θαηαξγεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηελ έλλνηα ηνπ ζσζηνχ – ιάζνπο. 

 Αληίινγνο: ‟ απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα κπεη ε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή.  Η γξακκή πνπ μερσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηα απφ 

ηελ ςεπδνδεκηνπξγηθφηεηα, ε νπνία είλαη απιψο ε παξέθθιηζε απφ ην 

ζπλεζηζκέλν, ρσξίο ην ζηνηρείν ηνπ λένπ θαη ηνπ πξσηφηππνπ. 

 

Οη αληηιήςεηο απηέο ζα αιιάμνπλ κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ζε 

θαινζρεδηαζκέλα βησκαηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ήδε δνθηκαζηεί ζηελ 

πξάμε θαη βειηησζεί ζηε ζπλέρεηα θαη έηζη εγγπψληαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα.  Με θαηάιιειεο ζπλζήθεο κάζεζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο.  Πνιινί εξεπλεηέο εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζην φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα δνζεί ζε φινπο.   Ο ζθνπφο δελ 

είλαη ην πξνζσπηθφ φθεινο ή ε θπξηαξρία επάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο, αιιά ε 

ζπλεηζθνξά ζην θνηλφ  θαιφ.   
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