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Δημιουργική  σκέψη 

• Η  ικανότητα  του  ανθρώπινου  νου            

να  παράγει  πολλές  πρωτόγνωρες, 

πρωτότυπες,  καινοτόμες,  «έξυπνες» 

εναλλακτικές  ιδέες  -  λύσεις. 

• Αντιπροσωπεύει  την  ευρηματικότητα      

και  την  εφευρετικότητα  του  ανθρώπου. 

• Είναι ο καμβάς της καινοτομίας. 
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Η δημιουργική  σκέψη σε περιόδους κρίσης 

•  Πολλές…πολλές  πρωτότυπες  ιδέες! 

•  Δικλείδα  στα  αδιέξοδα! 

•  Ασπίδα  στην  κατάθλιψη! 

 

Πενία τέχνας κατεργάζεται ! 
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Ερευνητικό  εύρημα 

• Περί την Δ΄ τάξη του δημοτικού 

τα παιδιά παρουσιάζουν 

κάμψη  

στις δημιουργικές τους ικανότητες. 
 

• Έγκλημα της Εκπαίδευσης 

4 



5 

Δημιουργική σκέψη: 
 

 

«Αποπαίδι» της εκπαίδευσης»! 



ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1566/1985 
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός – Γλώσσα 

 Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην 

ολόπλευρη,  αρμονική και ισόρροπη                        

ανάπτυξη των διανοητικών                                       

και ψυχοσωματικών δυνάμεων των  μαθητών, 

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες  και                            

να ζήσουν δημιουργικά. 
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Κάνει  τη  δουλειά  του, 

μόνον  όταν  το  ανοίξεις !  

Η  Δημιουργική  Σκέψη   

είναι  σαν  το  αλεξίπτωτο !  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΤΗΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ : 

 ΤΡΕΙΣ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ   TΡΟΠΟΙ 

α) Ένταξη δημιουργικής σκέψης μέσα στην ύλη                  

των διδασκόμενων μαθημάτων 

 

β) Διαμόρφωση μιας γενικότερης δημιουργικής ατμόσφαιρας      

στην όλη σχολική ζωή 

 

γ) Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια              

της δημιουργικής σκέψης σε τακτή ώρα του διδακτικού 

προγράμματος 

 

 

 

• Το πρόγραμμα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» 
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α) Αρχείο με 265 διαφάνειες με εκτενή πρόσθετα 

περιγραφικά στοιχεία για το θέμα: 

Δημιουργική Σκέψη 

Ο καμβάς της ευρηματικότητας και της καινοτομίας 

Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας 

  

  

β) Αρχείο με 16σέλιδο «Βιωματικό Σεμινάριο»   

για επιμόρφωση εκπαιδευτικών (και γονέων)           

με θέμα: 

Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης 

Βιωματικό Σεμινάριο  

με θέματα για δημιουργική επεξεργασία 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

για υποβοηθούμενη αυτο-μόρφωση 
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     Μέρος 1: Εισαγωγικές έννοιες – Ορισμοί 

Μέρος 2: Πορίσματα έρευνας της δημιουργικής σκέψης 

     Μέρος 3: Εισαγωγή της δημιουργικής σκέψης στο σχολείο: 

     Τρεις παράλληλοι τρόποι 

     Μέρος 4: Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη  

      στην οικογένεια 

Μέρος 5: Επίμετρο: Γιατί η δημιουργική σκέψη είναι           

το «αποπαίδι» της εκπαίδευσης; 

Παράρτημα: Ανάλυση των επιδιωκόμενων σκοπών-

θεματικών ενοτήτων του προγράμματος ΔΑΙΑΔΑΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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     Μέρος 1 

→Εισαγωγικές έννοιες – Ορισμοί 

• Πορίσματα έρευνας της δημιουργικής σκέψης 

 



Νοητικές ικανότητες 

 

   → Ποιες είναι; 

            → Ποιο έργο επιτελεί η καθεμία;  

13 Βλέπε επόμενες 6 διαφάνειες 



J.P. Guilford 

 

Πρωτοπόρος 

στη μελέτη των νοητικών ικανοτήτων 

 

 

Τρισδιάστατη δομή της νοημοσύνης 

 

 

Βλέπε επόμενη διαφάνεια 





ΔΟΜΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΝΟΗΣΗΣ 

Προϊόντα Υλικά 

Εσωτερική  

επεξεργασία 
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Κριτική  
σκέψη 

Δημιουργική  
σκέψη 

Προϊόντα Υλικά 

Πρόσληψη 

Μνήμη 
Κριτική  
σκέψη Μνήμη 

Αποκωδικοποίηση, 

ερμηνεία, 

κατανόηση 

Εντύπωση,  

διατήρηση,  

ανάπλαση 

  Εύρεση         

της μίας λύσης, 

της λογικής 

Εύρεση πολλών  

πρωτότυπων, καινοτόμων, 

πρωτόγνωρων λύσεων 

17 Βλέπε επόμενη διαφάνεια 
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Παραγωγικές 

λειτουργίες 

Αναπαραγωγικές 

λειτουργίες 

• Πρόσληψη 

• Μνήμη 

 

• Κριτική σκέψη 

• Δημιουργική σκέψη 
 

Ανώτερες λειτουργίες               

(Higher – Order -  Thinking = HOT) 
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→ Προσοχή! 

Σχολείο που δεν καλλιεργεί 

τις «παραγωγικές» λειτουργίες, 

την κριτική σκέψη και τη δημιουργική σκέψη, 

δεν είναι «Σύγχρονο Σχολείο…»! 



  Το είδος του ΕΡΓΟΥ  

και το είδος των ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

21 

Νοητικές  ικανότητες 

 

           

• Πώς ενεργοποιούνται; 

 

Βλέπε επόμενες 12 διαφάνειες 



Ερωτήσεις;;; 

 

• H  «αλογόμυγα»  του  νου  μας !  
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23 (συνεχίζεται…) 
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  Τη δημιουργική σκέψη θα επιστράτευε ο εγκέφαλός μας αν ο  κυνηγός 

συνέχιζε να μας κάνει ερωτήσεις του τύπου, π.χ. «Τι θα συνέβαινε αν το τουφέκι, αντί 

να ρίξει την τουφεκιά, πάθαινε αφλογιστία;». Πάλι, ο εγκέφαλος, για να 

διεκπεραιώσει το έργο, θα πρέπει να δουλέψει και να βρει πολλές από τις 

πιθανότητες, όπως π.χ. ότι: «Ο κυνηγός θα απέφευγε να αναφέρει το όλο περιστατικό 

για να αποφύγει τυχόν αρνητικά σχόλια για την κυνηγητική του πανοπλία». «Θα 

ισχυριζόταν ότι ήταν η πρώτη φορά που δεν λειτούργησε το τουφέκι του». «Θα έδειχνε 

μάλλον αδιάφορος γιατί δήθεν τα πουλιά ήταν πολύ μικρά» κ.τ.ό.  

(…συνέχεια από προηγούμενη διαφάνεια) 



 

α)  Τύπος: « Να βρούμε,  

                               πολλές λύσεις για    …  

                             πολλές χρήσεις για  …  

                             πολλούς λόγους για … » 
 

 

 

Ερωτήσεις 

δημιουργικής  σκέψης 
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Φεστιβάλ  ηλιοθεραπείας ! 
27 

Διαγωνισμός «τουρισμού»: Πρώτο Βραβείο! 

 



Γράψιμο  με  χαλίκια ! 

28 

Διαγωνισμός «τουρισμού»: Δεύτερο Βραβείο! 

 



Ερωτήσεις 

δημιουργικής  σκέψης 
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β) Τύπος: « Τι θα συνέβαινε,  

                             αν άλλαζε κάτι … » 
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31 



32 
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Τι  θα  συνέβαινε,  αν  δεν  γελάγαμε  ποτέ ! 
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     Μέρος 2 

→  Πορίσματα έρευνας  

για τη δημιουργική σκέψη 
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ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΣΚΕΨΗΣ 

 

Ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί  

στη Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 



ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ   ΕΡΕΥΝΑΣ    

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

1.  Η δημιουργική σκέψη είναι καθολικό ανθρώπινο 
χαρακτηριστικό (συνεχής μεταβλητή).  
 «Μπορείς και συ να σκέφτεσαι δημιουργικά».  

2.  Η δημιουργική σκέψη, με κατάλληλη άσκηση και αγωγή, 
μπορεί να αυξηθεί. 

3.  Η ποσότητα εμπεριέχει την ποιότητα:                    
 «Εν τω πολλώ το ευ».  

4. Οι πρωτότυπες ιδέες παράγονται στην τελευταία φάση,         
περί το τέλος , της δημιουργικής προσπάθειας.        
 «Οι πρωτότυπες ιδέες είναι όψιμες». 

5. Η συνάφεια μεταξύ κριτικής σκέψης και της δημιουργικής 
σκέψης είναι χαμηλή: Τέσσερις γνωστικοί τύποι. 
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Βλέπε επόμενες 10 διαφάνειες 



Τέσσερις γνωστικοί τύποι 

με βάση την κριτική σκέψη και τη δημιουργική σκέψη 

 

 

 

 

        Αν σε μια ομάδα παιδιών χορηγήσουμε δύο τεστ, το ένα «κριτικής 

σκέψης» και το άλλο «δημιουργικής σκέψης», θα έχουμε, για κάθε παιδί, δύο 

«βαθμούς». Συσχετίζοντας τους δύο αυτούς βαθμούς, μπορούμε                         

να κατηγοριοποιήσουμε τα παιδιά στις εξής τέσσερεις ομάδες: 

α) Παιδιά που έχουν υψηλό βαθμό και στα δύο τεστ: στην «κριτική σκέψη» 

και στη «δημιουργική σκέψη»: έναν για την «κριτική σκέψη» και τον άλλον 

για τη «δημιουργική σκέψη». Τα παιδιά αυτά είναι οι συγχρόνως 

ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ τύποι. 

β) Τα παιδιά που έχουν υψηλό βαθμό μόνον στην «κριτική σκέψη».           

Τα παιδιά αυτά  είναι οι μόνον ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ τύποι. 

γ) Τα παιδιά που έχουν υψηλό βαθμό μόνον στη «δημιουργική σκέψη»:  

     Τα παιδιά αυτά είναι οι μόνον ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ τύποι. 

δ) Τα παιδιά που έχουν χαμηλό βαθμό και στα δύο τεστ: στην «κριτική 

σκέψη» και στη «δημιουργική σκέψη». Τα παιδιά αυτά είναι 

ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. 37 



 
ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ  

ΚΑΙ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 

 

•Υψηλή επίδοση 

και στις δύο ικανότητες 

 

ΜΟΝΟΝ 

ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
 

•Υψηλή   κριτική σκέψη 

•Χαμηλή δημιουργική σκέψη 

 

 

 

ΜΟΝΟΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
  

•Χαμηλή κριτική σκέψη 

•Υψηλή δημιουργική σκέψη 

 

ΠΑΙΔΙΑ  

ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

•Χαμηλή επίδοση 

και στις δύο ικανότητες  

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ   ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ   ΤΥΠΟΙ 
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Ο επιθυμητός 

γνωστικός 

τύπος 

˝Ιδανικός˝  

μαθητής 

Άτομο  

με ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

 
ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΚΑΙ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 

 

•Υψηλή επίδοση 

και στις δύο ικανότητες 

 

ΜΟΝΟΝ 

ΛΟΓΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 

•Υψηλή   κριτική σκέψη 

•Χαμηλή δημιουργική 

σκέψη 

 

 

ΜΟΝΟΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 

 

•Χαμηλή κριτική σκέψη 

•Υψηλή δημιουργική σκέψη 

 

ΠΑΙΔΙΑ  

ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

•Χαμηλή επίδοση 

και στις δύο ικανότητες  

 

˝Νευρωτικός˝ , 

αυτο-καταπιεζόμενος 

στερεοτυπικός 

παπαγάλος 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ   ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ   ΤΥΠΟΙ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ   ΜΑΘΗΤΗ 

– Δείχνει έντονη περιέργεια. 

– Δείχνει ευαισθησία για ό,τι γίνεται γύρω του. 

– Συλλαμβάνει τα «κρίσιμα» σημεία στη δομή                 

και  στην πορεία των φαινομένων. 

– Ζει έντονα ό,τι γίνεται γύρω του. 

– Έχει σπάνια δύναμη να «βλέπει» νοερά νέες δομές      

και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. 

– Εκφράζει τις λύσεις του κατά ποικίλους τρόπους:                       

με ζωγραφική απεικόνιση, πεζό λόγο, δραματοποίηση,      

τεχνικά μέσα. 

– Παράγει έργα που έχουν πρωτοτυπία, εκφραστικότητα, 

δυναμικότητα. 

 (συνεχίζεται…) 
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– Παράγει νέες ιδέες και λύσεις, ακόμη και για κοινά 

προβλήματα. 

– Επινοεί και κατασκευάζει νέα μηχανικά μέσα. 

– Προσαρμόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις και                 

τις απολαμβάνει. 

– Συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την παραδεγμένη τάξη 

πραγμάτων και την αμφισβητεί. 

– Μεταβιβάζει εύκολα μια μάθηση και την εφαρμόζει           

σε άλλες εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.  

– Δείχνει ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες. 

– Απεχθάνεται τις ρουτίνες (καλλιγραφία, αντιγραφή). 

– Έχει χιούμορ. 

(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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Δημιουργικός μαθητής 

  Είναι δημοφιλής στους συμμαθητές του! 

  «Ανεπιθύμητος» από τους δασκάλους του! 

Γιατί άραγε; 



Δημιουργικός  μαθητής  είναι  

« Άτομο  με  Ειδικές  Εκπαιδευτικές  Ανάγκες» !  

Χρειάζεται  ειδική  ψυχοπαιδαγωγική  μεταχείριση 

για  να  μην  «απολεστεί  σχολικώς»! 

(Βλέπε Νόμος 3194/2003) 
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 Ο  συγκλινάκιας  Ο  αποκλινάκιας 

Ο δημιουργικός μαθητής 

είναι ο «αντίποδας» του λογοκρατούμενου 
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• O «λογοκρατούμενος» 
θεωρείται από τους δασκάλους (και τους γονείς) 

ως «ιδανικός μαθητής». 

 

 

 

 

 

 
 

• Ο πραγματικός «ιδανικός μαθητής» 
είναι 

ο «λογοκρατούμενος και δημιουργικός»! 

→ Προσοχή, το «σύνδρομο πετρούλα»: 

Το εκκολαπτόμενο προνευρωσικό αυτο-καταπιεζόμενο 

παιδί / έφηβος. 

 



Παραγωγικές 

λειτουργίες 

Αναπαραγωγικές 

λειτουργίες 

• Πρόσληψη 

• Μνήμη 

 

• Κριτική σκέψη 

• Δημιουργική σκέψη 
 

Ανώτερες λειτουργίες               

(Higher – Order -  Thinking = HOT) 

Βλέπε επόμενες δύο (2) διαφάνειες 47 



48 

→ Προσοχή! 

Σχολείο που δεν καλλιεργεί 

τις «παραγωγικές» λειτουργίες, 

την κριτική σκέψη και τη δημιουργική σκέψη, 

δεν είναι «Σύγχρονο Σχολείο…»! 



Το "ταγκό"  της αποτελεσματικότητας: 

Συνέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης 

Για την επίλυση ενός προβλήματος 
 

πρώτα 

Δημιουργική Σκέψη: Εφευρετικότητα 

για να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 

μετά  

Κριτική Σκέψη: Λογικότητα 

για να επιλέξουμε την προσφορότερη 
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     Μέρος 3 

→  Εισαγωγή της δημιουργικής σκέψης στο σχολείο: 

• Τρεις παράλληλοι τρόποι 

 



Μέρος 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΤΗΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΣΚΕΨΗΣ   ΣΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ : 

 ΤΡΕΙΣ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ   TΡΟΠΟΙ 

α) Ένταξη δημιουργικής σκέψης μέσα στην ύλη                  
των διδασκόμενων μαθημάτων 

 

β) Διαμόρφωση μιας γενικότερης δημιουργικής ατμόσφαιρας      
στην όλη σχολική ζωή 

 

γ) Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια              
της δημιουργικής σκέψης σε τακτή ώρα του διδακτικού 
προγράμματος 

• Πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
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Διαδικασία ένταξης των ερωτήσεων 
    

Πρόκειται για τον προσφορότερο τρόπο για άμεση εφαρμογή 

της καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης στο σχολείο και    

με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.  

Στην προσέγγιση αυτή ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύεται κάθε 

ευκαιρία ώστε να  εντάσσει  στη  ροή  της  καθημερινής  

εργασίας  του  στην  τάξη  δημιουργικές  ερωτήσεις  τόσο   

του  τύπου «Τι θα συνέβαινε, αν…»; (αν γίνει κάποια αλλαγή 

στα δεδομένα) όσο και του τύπου «Να βρούμε πολλές, 

εναλλακτικές, πρωτότυπες λύσεις για…» (για να επιτευχθεί 

κάποιος σκοπός). 
  (συνεχίζεται…) 
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→ Συγκεκριμένα: Ο εκπαιδευτικός, καθώς κάνει το μάθημά 

του όπως αυτός έχει συνηθίσει, κάποια στιγμή στη ροή του 

μαθήματος –συνήθως λίγο πριν το τέλος– εντάσσει, 

τεχνηέντως, μια - δυο ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης 

αναφερόμενες στην εν εξελίξει διδασκόμενη ύλη και καλεί 

όλα τα παιδιά να βρουν πολλές, εναλλακτικές, πρωτότυπες 

ιδέες/λύσεις! 
  

 Ο συνειδητοποιημένος εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα     να 

βρει πολλές και ποικίλες ευκαιρίες να εντάξει στην 

καθημερινή του διδακτική εργασία δημιουργικές ερωτήσεις 

τόσο του τύπου «Τι θα συνέβαινε, αν...»; όσο    και του τύπου 

«Να βρούμε πολλούς, εναλλακτικούς, πρωτότυπους τρόπους 

για…».                                                                                 (…συνεχίζεται…)  
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        Για κάθε ερώτηση, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους 

μαθητές να σκεφθούν και να βρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πρωτότυπες απαντήσεις, χρησιμοποιώντας τους 

κανόνες διεξαγωγής της ειδικής τεχνικής δημιουργικής 

παραγωγής ιδεών «κατιδεασμός - brainstorming».* 

 

 

 

 * Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διεξαγωγής 

    του «κατιδεασμού-brainstorming» δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

    στις διαφάνειες από Νο 222 έως Νο 238. 

(...συνέχεια από προηγούμενη διαφάνεια) 

(Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες) 



Κανόνες   διεξαγωγής   του  κατιδεασμού 

 

α) Απαγορεύεται η κριτική στη φάση της παραγωγής των ιδεών.   

 «Think up or shut up!» («Σκέψου ή βούλωσέ το!»). 

β) Εμμονή  να παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες και πρωτότυπες ιδέες.

 «Η ποσότητα εγκλείει την ποιότητα».    

 «Εν  τω  πολλώ  το  ευ». 

 «Οι πρωτότυπες ιδέες είναι όψιμες !» 

γ) Ενθαρρύνεται ο συνδυασμός και η βελτίωση των παραγόμενων ιδεών.  

 «Αuto–stop των ιδεών».  

δ) Ενθαρρύνεται η ελεύθερη «πλοήγηση» στο χώρο της φαντασίας και  

              του πιθανού.   

 «Άγριες ιδέες»: «Ο φτερωτός Ίκαρος», «Ο Δούρειος Ίππος». 

ε) Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών.    

 «Χρήση πολλαπλών  πραγματολογικών κριτηρίων».  
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Οι αρχές του  κατιδεασμού - brainstorming 
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Φάση παραγωγής  ιδεών:  

«Σταμάτης»  η  κριτική ! 

Οι   δύο   φάσεις   του   κατιδεασμού 

Φάση  αξιολόγησης  των  ιδεών:  

«Γρηγόρης»  η  κριτική ! 
57 



 

α) Τύπος: « Να βρούμε,  

                             πολλές λύσεις για    …  

                             πολλές χρήσεις για  …  

                             πολλούς λόγους για … » 
 

 

 

β) Τύπος: « Τι θα συνέβαινε,  

                             αν άλλαζε κάτι … » 

 

Παραδείγματα ερωτήσεων δημιουργικής σκέψης  

από τα διδασκόμενα μαθήματα 

 

58 Βλέπε επόμενες 11 διαφάνειες 



 Αφήγηση  →  Ακρόαση  

                                                           Πρόσληψη  

 Ερωτήσεις του τύπου:  

‒ «Πότε έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου»;  

‒ «Ποιο είναι   το μεγαλύτερο βουνό της Ευρώπης»; 

‒ «Ποιο είναι το Πυθαγόρειο θεώρημα»; 

                                                             Μνήμη 

 Ερωτήσεις του τύπου:  

‒ «Στο βουνό ή στη θάλασσα είναι μεγαλύτερη η ατμοσφαιρική πίεση»; 

‒ «Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι ιστορικές έννοιες: κίνημα, πραξικόπημα, στάση,     
        επανάσταση»; 

‒ «Γιατί οι Έλληνες νίκησαν τον Δράμαλη στα Δερβενάκια»; 

‒ «Να λυθεί η εξίσωση: x2+ 4 = 13» . 

                                     Κριτική  σκέψη 

  Ερωτήσεις του τύπου:  

‒ «Τι θα συνέβαινε, αν…;» (αν γίνει συγχρόνως κάποια αλλαγή στα δεδομένα) 

‒ «Να βρούμε πολλές εναλλακτικές, πρωτότυπες, λύσεις για…;»  

       (για να επιτευχθεί κάποιος σκοπός).  

                                Δημιουργική  σκέψη 
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Tι θα έπρεπε να γίνεται σε μια τυπική σχολική τάξη; 



 

α)  Τύπος: « Να βρούμε,  

                               πολλές λύσεις για    …  

                             πολλές χρήσεις για  …  

                             πολλούς λόγους για … » 
 

 

 

Ερωτήσεις 

δημιουργικής  σκέψης 

60 



Να  βρούμε  πολλούς  τρόπους  να  διαιρέσουμε   

ακέραιο  δια  κλάσματος. 

....
4

2
:12 
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Παράδειγμα  



Δημιουργικές ασκήσεις του τύπου: «Να βρούμε πολλές λύσεις για…» 

• Να βρουν τα παιδιά, πολλές, εναλλακτικές, πρωτότυπες λέξεις που να έχουν 
στην αρχή τους το πρόθημα ευ ή το πρόθημα ημί ή το πρόθημα ξε (Γλώσσα) 

• Να βρουν τα παιδιά άλλους, πολλούς τρόπους για μέτρηση του ύψους,            
του χρόνου, του νερού, του αέρα (Μαθηματικά). 

• Να βρουν πολλούς τρόπους να πλένουν τα παιδιά ευχαρίστως τα δόντια τους·   
να μην τρώνε γλυκά · να διατηρούν το σχολείο καθαρό (Αγωγή Υγείας). 

• Να βρουν πολλούς εναλλακτικούς τίτλους σε κείμενο που διάβασαν (Γλώσσα). 

• Να βρουν τρόπους να μειωθούν τα παιδικά ατυχήματα, οι δηλητηριάσεις,        
οι πνιγμοί (Αγωγή Υγείας). 

• Να βρουν πολλούς τρόπους να προστατέψουμε τα απειλούμενα                      
για εξαφάνιση ζώα, φυτά (Περιβαλλοντική αγωγή). 

• Να βρουν πολλούς τρόπους να προστατέψουν την πολιτιστική μας κληρονομιά 
(Αγωγή του Πολίτη). 

• Να βρουν άλλες λέξεις, αντί του όρου «παρονομαστής», στα κλάσματα 
(Μαθηματικά). 

• Να βρουν πολλούς τρόπους να μειώσουν τα ορθογραφικά λάθη (Γλώσσα). 

• Να συμπληρώσουμε το τέλος μιας ιστορίας ‒ ενός επεισοδίου με όσο το δυνατόν 
περισσότερες πρωτότυπες εκδοχές»; (Λογοτεχνία). 

 
(συνεχίζεται…) 
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• Να βρουν τρόπους για να μαθαίνουν καλύτερα τα μαθήματα                 
(Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά κ.ά.).  

• Να βρουν πολλούς τρόπους για να προλαβαίνουν να εκτελούν                         
όλες τις κατ΄ οίκον σχολικές εργασίες τους (Οργάνωση του χρόνου). 

• Να βρουν πολλούς τρόπους για να μειώσουν τις απουσίες των μαθητών        
από τα μαθήματα· να έρχονται στο σχολείο στην ώρα τους κ.τ.ό. 

• Να βρουν πολλούς τρόπους για αποφυγή του καπνίσματος,                              
των ναρκωτικών κ.τ.ό. 

• Να βρουν πολλούς τρόπους για να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους·               
το γόητρό τους. 

• Να βρουν πολλούς τρόπους για αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο,               
στη γειτονιά, στα γήπεδα. 

• Να σκεφτούν και να γράψουν, χρησιμοποιώντας την τεχνική «κατάλογος 
χαρακτηριστικών», πολλές πιθανές εκδοχές μιας ιστορίας που μόλις 
επεξεργάστηκαν, αλλάζοντας τις ιδιότητες των ηρώων· τους σκοπούς          
που επιδιώκει ο καθένας τους· τις δυσκολίες που συναντά ο καθένας τους·    
τον τόπο, τον χρόνο, τον ρυθμό με τον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα· 
την τελική έκβαση κ.τ.ό. (Λογοτεχνία). 

• Να βρούμε πολλούς, εναλλακτικούς, πρωτότυπους τρόπους για να 
περιγράψουμε  την «Έξοδο του Μεσολογγίου»∙ (Ιστορία). 

 

(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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Ερωτήσεις 

δημιουργικής  σκέψης 
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β) Τύπος: « Τι θα συνέβαινε,  

                             αν άλλαζε κάτι … » 
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Τι  θα  συνέβαινε,  αν  η  άνωση  των  υγρών  

έκανε,  προς  στιγμή,  απεργία – στάση  εργασίας. 

Παράδειγμα 



Δημιουργικές ασκήσεις του τύπου: «Τι θα συνέβαινε, αν…» 

• Τι θα συνέβαινε, αν έπαυε, προς στιγμήν, να ισχύει η αρχή                          
της άνωσης των υγρών; («Η άνωση να κάνει στάση εργασίας!») (Φυσική). 

• Τι θα συνέβαινε, αν δεν είχαν εφευρεθεί οι κλασματικοί αριθμοί,                  
οι συμμιγείς αριθμοί; (Μαθηματικά). 

• Αν, προς στιγμήν, ξεχάσεις την τεχνική της διαίρεσης ακεραίων               
(την τεχνική του πολλαπλασιασμού), με ποιους άλλους τρόπους                  
(να βρεις πολλούς) μπορείς να κάνεις διαιρέσεις (να κάνεις 
πολλαπλασιασμούς); 

• Τι θα συνέβαινε, αν από τα μουσικά όργανα υπήρχε μόνο το τύμπανο· ή 
μόνον η φλογέρα; (Μουσική). 

• Τι θα συνέβαινε, αν στα γραπτά κείμενα δεν αφήναμε διάστημα         
ανάμεσα στις λέξεις της πρότασης; (Γλώσσα). 

• Τι θα συνέβαινε, αν απλοποιούσαμε την ορθογραφία των φωνηέντων, 
χρησιμοποιώντας μόνον το «όμικρον», μόνον το «γιώτα» και μόνον το 
«έψιλον»; (Γλώσσα). 

• Τι θα συνέβαινε, αν οι ποιητές δεν επέτρεπαν στους μουσουργούς να 
μελοποιήσουν τα ποιήματά τους; (Λογοτεχνία). 

• Τι θα συνέβαινε, αν από ένα κείμενο που μόλις επεξεργαστήκατε, να 
διαγράψουμε όλα τα επιρρήματα∙ ή όλα τα επίθετα; (Λογοτεχνία). 

 
(συνεχίζεται…) 
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• Τι θα συνέβαινε, αν τα νησιά της χώρας μας ήταν ενωμένα με την 
ηπειρωτική στεριά; (Γεωγραφία). 

• Τι θα συνέβαινε, αν το νερό ψυχόμενο συστελλόταν; (Φυσική). 

• Τι θα συνέβαινε, αν το νερό έπαυε να εξατμίζεται»; (Φυσική). 

• Πώς θα ήταν σήμερα η θρησκευτική ζωή των ανθρώπων, αν ο Χριστός δεν 
ερχόταν στον κόσμο; (Θρησκευτικά). 

• Τι θα συνέβαινε στη θρησκευτική ζωή των χριστιανών,  αν δεν γινόταν το 
οριστικό σχίσμα του 1054 μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας; 
(Θρησκευτικά). 

• Τι θα συνέβαινε στους σκλαβωμένους Έλληνες,  αν δεν υπήρχε το «Κρυφό 
Σχολειό»; (Ιστορία). 

• Τι θα συνέβαινε, αν ο Δράμαλης νίκαγε τους Έλληνες στα Δερβενάκια; 
(Ιστορία). 

• Τι θα συνέβαινε, αν η κλωνοποίηση του ανθρώπου επιτρεπόταν να γίνεται 
χωρίς κανέναν περιορισμό; (Βιολογία). 

• Τι  θα ήταν διαφορετικό για τον Ελληνισμό, αν δεν είχε διασωθεί ο 
Παρθενώνας; (Πολιτισμός) κ.τ.ό. 

• Τι θα συνέβαινε, αν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν περισσότερα από εκατό 
χρόνια»; (Αγωγή υγείας). 

 

(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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Αντίστροφος κατιδεασμός: Να χρησιμοποιείται! 

→ Πρόκειται για παραλλαγή του κατιδεασμού όπου 

αρχικό ερώτημα ‒ πρόβλημα διατυπώνεται με το 

αντίθετό του. 

      Έτσι, εύκολα αναδεικνύονται ενέργειες και 

καταστάσεις που επιτείνουν το πρόβλημα και, «εξ 

αντιθέτου», διευκολυνόμαστε να το εξετάσουμε από 

νέες προοπτικές και να διευρύνουμε τον κατάλογο των 

πιθανών λύσεων. 

68 

Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες 
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ΚΟΝΤΡΑ - ΘΕΜΑ 
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• Ένταξη ερωτήσεων δημιουργικής σκέψης          

στο «Βιβλίο του Δασκάλου»  

 

 

• Τράπεζα   Ερωτήσεων Δημιουργικής Σκέψης  
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Καλλιέργεια   Δημιουργικής  Σκέψης: 

Τριπλό  το  όφελος 

1. Καλλιεργούμε  τις  δημιουργικές  μας  

ικανότητες. 

2. Κατανοούμε  και  εμπεδώνουμε  καλύτερα         

τη  διδακτέα  ύλη. 

3. Δημιουργία  θετικού  κλίματος στην τάξη  

        με ενίσχυση της ψυχικής υγείας    

        μαθητών και εκπαιδευτικών. 
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→ Αν θελήσουμε, κάποιες φορές, να αξιολογήσουμε                     

τις απαντήσεις  τα κριτήρια είναι: 
 

• Ποσότητα ιδεών (πνευματική ευχέρεια) 

 

• Διαφορετικά είδη ιδεών (πνευματική ευκαμψία) 

 

• Σπανιότητα-μοναδικότητα ιδεών (πρωτοτυπία) 

73 Βλέπε επόμενες 3 διαφάνειες 

Βαθμολόγηση απαντήσεων 



Προσοχή! 

Μπορούμε να αλλάξουμε  

τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τον κόσμο, 

αλλάζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Καθοριστικός ο ρόλος 

των κριτηρίων αξιολόγησης. 
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(συνεχίζεται…) 
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(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΤΗΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ : 

 ΤΡΕΙΣ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ   TΡΟΠΟΙ 

α) Ένταξη δημιουργικής σκέψης μέσα στην ύλη                  
των διδασκόμενων μαθημάτων 

 

β) Διαμόρφωση μιας γενικότερης δημιουργικής ατμόσφαιρας      
στην όλη σχολική ζωή 

 

γ) Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια              
της δημιουργικής σκέψης σε τακτή ώρα του διδακτικού 
προγράμματος 

• Πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
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Διαδικασία διαμόρφωσης   

δημιουργικού θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα 

 

 

 

        → Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια του προσωπικού του σχολείου 

με πρωτοβουλίες και δράσεις που χαρακτηρίζουν το «Σύγχρονο Δημιουργικό 

Σχολείο», όπως είναι: 

● Καθιέρωση του θεσμού «Ημέρες Δημιουργικότητας», όπου καλούνται –και 

συμμετέχουν στα δρώμενα– πρόσωπα εγνωσμένης υψηλής δημιουργικότητας 

(λογοτέχνες, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, γελοιογράφοι, ηθοποιοί). 

● Ίδρυση και λειτουργία από τους μαθητές «Ομίλου Δημιουργικής Σκέψης»  

    με τακτική έκδοση «Ενημερωτικού Δελτίου». 

●  Μελέτη βιογραφιών μεγάλων πρωτοπόρων εφευρετών. 

●  Διοργάνωση μαθητικών εκθέσεων με έργα δημιουργικότητας των παιδιών. 

●  Επισκέψεις σε μουσεία και καλλιτεχνικές εκθέσεις. 

● Διοργάνωση και η διεξαγωγή «Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής 

Επίλυσης  Αινιγμάτων – Γρίφων».  

●  Με άλλα λόγια, εμπλουτίζεται η σχολική ζωή με πρωτοβουλίες και δράσεις που 

προβάλλουν την ευρηματικότητα, την εφευρετικότητα και την πρωτοτυπία  

   με καμβά τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! 

78 Βλέπε επόμενες 3 διαφάνειες 
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ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

με  πρόσωπα  και  πράγματα 

υψηλής  δημιουργικότητας 

 Εκθέσεις  και  εκδηλώσεις  τέχνης  

 Βιογραφίες 

 Λογοτεχνία  -  Ποίηση 

Π  Ο  Λ  Ι  Τ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ 
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Αναζητώντας μια πρωτότυπη ευχετήρια κάρτα! 

Μια δραστηριότητα  

του «Ομίλου Δημιουργικής Σκέψης» 
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→ Τα χαρακτηριστικά του «δημιουργικού σχολικού περιβάλλοντος» 

 

 
•  Να αποδίδει αξία στις δημιουργικές δραστηριότητες του παιδιού∙ να τις προβάλλει, να τις 

επαινεί, να τις αμείβει. 

•  Να διδάσκει το παιδί να εκτιμά, και το ίδιο, τη δημιουργική παραγωγή, τη δική του και 

των άλλων. 

• Να δείχνει ανεκτικότητα στις νέες ιδέες και στις διαφορετικές προσεγγίσεις – λύσεις. Όχι, 

θεοποίηση της «ορθής» λύσης! Όχι, στον «διανοητικό μονισμό»! 

•  Να ενθαρρύνει τις ατομικές πρωτοβουλίες και την προσωπική έκφραση. 

• Να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γνωστικά και ιδιοσυγκρασιακά, του παιδιού με 

υψηλές δημιουργικές ικανότητες∙ του ταλαντούχου παιδιού. 

• Να δίνει έμφαση όχι μόνον στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης του παιδιού, στο 

τελικό προϊόν της μάθησης, αλλά και στη διαδικασία με την οποία δομήθηκε και παρήχθη 

το τελικό αυτό προϊόν. 

• Να δίνει έμφαση και να επιβραβεύει και τις δύο μορφές «αριστείας», τη «δια-προσωπική» 

και την «ενδο-προσωπική» 
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Βλέπε διαφάνειες Νο 130 -133) 

....Συνεχίζεται 



Οι δύο μορφές «αριστείας»: Η δια-προσωπική  

και η  ενδο-προσωπική.  

→ Ανάμεσα στις ποινές που επιβάλλει και στις αμοιβές που απονέμει το σχολείο στους μαθητές,         
θα πρέπει να υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο διαφορές: 

  

α) Στις ποινές το σχολείο να είναι φειδωλό∙ να έχει συγχωρητική –και όχι τιμωρητική– διάθεση, ενώ στις 

αμοιβές να είναι απλόχερο. 

β) Τις ποινές, να τις επιβάλλει στις ανεπιθύμητες πράξεις, όχι στο «πρόσωπο», ενώ τις αμοιβές να τις απονέμει 

και στο πρόσωπο «και όχι μόνο στα υψηλά επιτεύγματα». 

→ Σχετικά με τους σχολικούς βαθμούς και τις τιμητικές διακρίσεις, θυμάμαι το εναγώνιο ερώτημα       

του μικρού μου εγγονού, νεοσύλλεκτου τότε μαθητή, για το «Ποιος είναι ο καλός μαθητής;». 

– Σκέφθηκα, αντί να δώσω κάποια από τις πολλές κοινότοπες απαντήσεις, να επικαλεστώ την «αριστεία»! 
  

→ Για την ψυχοπαιδαγωγική, θα πρέπει να υπάρχουν –και να εφαρμόζονται– στο σχολείο δύο μορφές 

αριστείας: 

α) Η «δια-προσωπική αριστεία», όπου η «πρωτιά» του μαθητή καθορίζεται σε σύγκριση με άλλους συναμιλλώ- 

μενους∙ είναι η αριστεία του διαχρονικού Ομηρικού προτάγματος «…και υπείροχον έμμεναι άλλων!». 
  

β) Η «ενδο-προσωπική αριστεία», όπου η «πρωτιά» του μαθητή καθορίζεται σε σύγκριση με τον ίδιο τον εαυτό του  

και  το  κριτήριο  είναι  η  προστιθέμενη  προσπάθεια  για  επαυξανόμενη  βελτίωση  του  «προσώπου»  και   

των επιδόσεών του. 
  

● Δια-προσωπική αριστεία = Ξεπερνώ τους άλλους συναμιλλωμένους! 

● Ενδο-προσωπική αριστεία = Ξεπερνώ τον εαυτόν μου με προσωπική προσπάθεια και αυτο-βελτίωση! 

(συνεχίζεται…) 83 



→ Για απάντηση λοιπόν στο ερώτημα του νεοσύλλεκτου μαθητή χρησιμοποίησα την «ενδο-

προσωπική αριστεία»∙ δηλαδή, ότι: «Καλός μαθητής είναι αυτός που κάθε ημέρα γίνεται 

καλύτερος τόσο ως «μαθητής» (στα μαθήματα) όσο και ως «συμμαθητής» (στη συμπεριφορά 

προς τους άλλους)»! 
  

●     Με την πάροδο των σχολικών ετών, καθώς οι ομαδικές δράσεις διεξάγονται με όλο και 

περισσότερο αυστηρούς κανόνες, αναδύεται –και πρωτοπορεί– η «δια-προσωπική 

αριστεία». 
  

→ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στον σχολικό χώρο ευνόητο είναι ότι βραβεία και έπαινοι θα πρέπει να 

δίνονται στους μαθητές για  επιτεύγματα  στη  σχολική  επίδοση  και  στη  συμπεριφορά  

τόσο  της  «δια-προσωπικής  αριστείας» όσο και της «ενδο-προσωπικής αριστείας». 
  

●    Η ενδο-προσωπική αριστεία αφήνει περιθώρια για μικρή ή / και για μεγάλη αυτο-

βελτίωση για όλους τους μαθητές∙ ακόμη και για τους «αδύνατους» μαθητές! 
  
●  Για τον «αδύνατο» μαθητή, η βίωση μιας επιβράβευσης, ενός επαίνου, είναι τόσο 

εντυπωσιακή και … γλυκιά, πραγματικό «βάλσαμο», που συχνά γίνεται ακαταμάχητο 

κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια και για μεγαλύτερη αυτο-βελτίωση όχι μόνο στην 

επίδοση στα μαθήματα, αλλά και στις σχέσεις με τους συμμαθητές του. 

(…συνέχεια από προηγούμενη διαφάνεια) 
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.... Συνέχεια  «Χαρακτηριστικά δημιουργικού περιβάλλοντος 

 

•  Να δίνει έμφαση όχι μόνο στο τι γνωρίζει το παιδί (γνωσιακή πλευρά της μάθησης), αλλά και στο πώς 

νιώθει για ό,τι γνωρίζει (συναισθηματική – θυμική πλευρά της μάθησης). 

• Να καλλιεργεί τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες – την κριτική σκέψη και τη δημιουργική σκέψη – 

με τη μεταγνωστική επεξεργασία των μαθημένων. Το σύνθημα είναι: «Πέραν της δεδομένης γνώσης»! 

• Να χρησιμοποιούν στην εκπόνηση μαθητικών, ατομικών και ομαδικών, εργασιών (projects) στο 

πλαίσιο των σχολικών διαθεματικών δράσεων.  

• Να καλλιεργεί την ετοιμότητα των μαθητών για αξιοποίηση της δημιουργικότητας στην επίλυση 

προβλημάτων στη ζωή με τις 70 ερωτήσεις SCAMPER. 

• Να αποφεύγει την τυποποίηση της σχολικής ζωής, την τυπολατρία, τα τελετουργικά στερεότυπα 

→ Γενικώς, η εκπαίδευση, ως λειτουργία, είναι άκρως «συντηρητική»∙ δείχνει παροιμιώδη εμμονή στην 

κοινοτοπία. Απορεί κανείς με το πόσα χρόνια θα πρέπει ακόμη να περάσουν για να αντικαταστήσουμε 

τον οξύ απότομο ήχο του παραδοσιακού σχολικού κουδουνιού με κάτι πιο εύηχο∙ πιο ανθρώπινο∙ π.χ. 

με μια μουσική μελωδία. Το «άκουσμα» της μελωδίας για τη λήξη της διδακτικής ώρας να είναι αργό 

– απαλό (π.χ. «Fur Elise»), ενώ για την είσοδο στην τάξη να είναι αλέγκρο – χαρωπό (π.χ. τα 

«Κύματα του Δουνάβεως»)! 

•  Πάνω από όλα, να κάνει το παιδί να νιώθει εσωτερική ασφάλεια και ψυχολογική σιγουριά∙  να το 

κάνει να είναι ένα παιδί δραστήριο, γελαστό, χαρούμενο. 
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(Βλέπε παρακάτω τις 5 διαφάνειες  
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Το πρότυπο «Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων – ΔΕΠ»:  

Εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (projects) 

 
→ Πρόκειται για μια σειρά διαδοχικών σταδίων διανοητικής επεξεργασίας, γνωστή, συντομογραφικώς, ως «πρότυπο 

ΔΕΠ» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση μαθητικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) στο 

πλαίσιο των σχολικών διαθεματικών δράσεων. 

→ Το «πρότυπο ΔΕΠ» αποτελείται από τα παρακάτω πέντε (5) διαδοχικά στάδια  

  (βλέπε μεθεπόμενη διαφάνεια Νο 88): 

α) Συλλογή των δεδομένων του προβλήματος, όπου συγκεντρώνεται και καταγράφεται κάθε σχετικό στοιχείο για το 

θέμα∙ δηλαδή, στοιχεία για το ΤΙ, το ΠΟΙΟΣ, το ΠΩΣ, το ΠΟΤΕ, το ΠΟΥ, το ΓΙΑΤΙ του θέματος. 

β) Διατύπωση του προβλήματος, όπου γίνεται ακριβής ορισμός του θέματος, με βάση τις απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

● Να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που πραγματικά ζητείται; 

● Πού πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας; 

● Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία του θέματος; 

● Ποια στοιχεία είναι δευτερεύοντα ή ποια στοιχεία θα πρέπει να αγνοήσουμε; 

● Πώς μπορούμε να αναλύσουμε το θέμα σε επιμέρους θέματα; 

● Ποιο άλλο θέμα σχετίζεται με το κύριο θέμα; 

● Πώς θα μπορούσε, εναλλακτικά, να διατυπωθεί το θέμα; 

→ Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα διευκολύνει την επιλογή καταλληλότερου ορισμού του θέματος. 

Μην ξεχνάμε ότι: «Η σωστή διατύπωση του θέματος είναι η μισή λύση του»! 

86 ....Συνεχίζεται 



γ) Παραγωγή νέων ιδεών – λύσεων, όπου γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί ένας μακρύς κατάλογος ιδεών 

και πιθανών λύσεων. Χρησιμοποιούνται οι διάφορες ειδικές ερωτήσεις, όπως οι «Ερωτήσεις SCAMPER»,18 καθώς 

και οι ειδικές τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών, όπως: ο κατιδεασμός (brainstorming), η πλάγια σκέψη 

(lateral thinking), η βιονική μέθοδος, οι προσκρούστειοι συνδυασμοί, η τεχνική «κατάλογος χαρακτηριστικών», η 

τεχνική 

«συμβολικές αναλογίες – αλληγορίες» κ.τ.ό.19 
  
δ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών – λύσεων, όπου γίνεται πολύπλευρη πραγματολογική 

αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών – λύσεων. Η διαδικασία αυτή γίνεται με πολλαπλά κριτήρια, όπως: η 

πρακτικότητα, το  κόστος,  ο  απαιτούμενος  χρόνος,  τα  διαθέσιμα  πρόσωπα  και  μέσα,  οι  επιπτώσεις  στους  

εμπλεκομένους και στο περιβάλλον, θέματα δεοντολογίας και ατομικών δικαιωμάτων κ.τ.ό. 
  
● Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θέματος γίνεται κάθε φορά εξειδίκευση των παραπάνω 

αξιολογικών κριτηρίων. 

ε) Υλοποίηση των ιδεών – λύσεων, όπου διερευνώνται και επιλέγονται πρόσφοροι τρόποι για να τεθούν σε 

εφαρμογή οι ιδέες – λύσεις που κρίθηκαν χρήσιμες και εφαρμόσιμες. Καταρτίζεται «πλάνο δράσης», όπου 

καθορίζονται  διαδικαστικά  θέματα,  όπως:  τα  πρόσωπα  που  θα  συμμετάσχουν  στην  υλοποίηση,  τα  μέσα 

που θα απαιτηθούν, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των επιμέρους ενεργειών κ.τ.ό. 
  
● Στο πλάνο δράσης γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι «υπέρ» του έργου και οι «κατά» του έργου. Οι 

λεγόμενοι «assisters» ‒ «οι υποστηρικτές» και «resisters» ‒ «οι αντιτιθέμενοι»! 
  
στ) Τέλος, γίνεται η συγγραφή της μελέτης, όπου περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και τα ευρήματα σε κάθε 

στάδιο, καθώς και η κοινοποίηση της μελέτης στους ενδιαφερομένους. 
  
● Στη συγγραφή της μελέτης, πρέπει να αναφέρονται οι βιβλιογραφικές πηγές από τις οποίες 

δανειστήκαμε τις διάφορες πληροφορίες. 
  
● Προσοχή: Όχι «λογοκλοπία»! 
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                   Τα πέντε στάδια για την εκπόνηση  

          μαθητικών διαθεματικών εργασιών (projects) 
  

α)  Συλλογή των δεδομένων του προβλήματος. 

– Δεδομένα για: το Τι, το Ποιος, το Πότε, το Πού, το Πώς, το Γιατί. 
  

β)  Ορισμός και διατύπωση του προβλήματος. 

– Καλοδιατυπωμένο πρόβλημα είναι η μισή λύση! 
  

γ)  Παραγωγή προτεινόμενων ιδεών – λύσεων. 

– Χρήση τεχνικών δημιουργικής παραγωγής ιδεών. 
  

δ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών – λύσεων. 

– Χρήση πολλαπλών κριτηρίων. 
  

ε) Υλοποίηση των ιδεών – λύσεων. 

– Στρατηγικός σχεδιασμός – Πλάνο δράσης. 

– Συγγραφή της μελέτης: Κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους 
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*Ο όρος SCAMPER (σημαίνει-«φεύγω τρεχάλα») είναι το ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων 

Substitute, Combine, Adopt, Modify-Magnify-Minimize, Put to others, Eliminate, Reverse – 

Rearrange, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις εννέα κατηγορίες των ερωτήσεων SCAMPER. 

Ετοιμότητα για αξιοποίηση της δημιουργικότητας 

στην επίλυση προβλημάτων ζωής 

με τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ SCAMPER* 

→ Οι Ερωτήσεις SCAMPER είναι μια δέσμη από 75 ερωτήσεις (βλέπε 

διαφάνεια Νο 91 και 92), οι οποίες έχουν ειδικώς επιλεγεί να 

χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τη δημιουργική παραγωγή ιδεών. 

Πρόκειται για ειδικώς σχεδιασμένες ερωτήσεις που «κεντρίζουν» τη 

δημιουργική σκέψη για να εφευρίσκει πρωτότυπες ιδέες στα προβλήματα 

της ζωής.  

 

 

*Ο όρος SCAMPER (σημαίνει-«φεύγω τρεχάλα») είναι το ακρωνύμιο των αγγλικών 

λέξεων Substitute, Combine, Adopt, Modify-Magnify-Minimize, Put to others, 

Eliminate, Reverse – Rearrange, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις εννέα κατηγορίες των 

ερωτήσεων SCAMPER. 89 

(Βλέπε επόμενες  4  διαφάνειες) 
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Ερωτήσεις   SCAMPER   
που  κεντρίζουν τη  δημιουργική  σκέψη 



Ερωτήσεις   SCAMPER   

που  κεντρίζουν τη  δημιουργική  σκέψη 

  Άλλες χρήσεις 

-Νέοι τρόποι χρησιμοποίησης, είτε όπως είναι είτε με ελαφρά τροποποίηση. 

 

  Προσαρμογές 

-Με τι άλλο μοιάζει; Ποιες άλλες ιδέες φέρνει στο μυαλό μας; Τι παλαιότερο  

παράλληλο μας θυμίζει; Ποιον μπορώ να μιμηθώ; Ποιον μπορώ                          

να αντιγράψω; Υπάρχει προηγούμενο στην Ιστορία; Άλλη οπτική γωνία; 

 

  Μεγεθύνσεις: Πρόσθεση, πολλαπλασιασμός 

-Τι να προστεθεί; Ισχυρότερο; Μεγαλύτερο; Πλατύτερο; Υψηλότερο; 

Συχνότερο; Μεγαλύτερης αξίας; Διπλασιασμός; Πολλαπλασιασμός;  

Υπερβολή; Super; Jumbo; Μεγιστοποίηση; Πρόσθετα συστατικά; 

 

  Σμικρύνσεις: Αφαίρεση, διαίρεση 

-Τι να αφαιρεθεί; Μικρότερο; Ελαφρότερο; Αραιότερο; Κοντύτερο; 

Βραδύτερο; Συμπύκνωση; Διχοτόμηση; Ελαχιστοποίηση; Υποβάθμιση;          

Τα μέρη να είναι πτυσσόμενα-σπάνια; Κομμάτιασμα; 
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 Τροποποιήσεις 

-Αλλαγή χρώματος, κίνησης, ήχου, οσμής, μορφής, σχήματος, ρυθμού,     

χρόνου, χρονοδιαγράμματος; Άλλη αρχή;  Άλλο τέλος; Άλλο φύλο;              

Αλλαγή σημασίας; Άλλες αλλαγές; 

  Αντικαταστάσεις 

-Ποιος άλλος αντί αυτού; Άλλα υλικά; Άλλος τρόπος; Άλλη προσέγγιση;      

Άλλος τόπος; Άλλος χρόνος; Άλλη κινητήρια δύναμη; Άλλη διαδικασία;      

Άλλος τόνος; Άλλος ήχος; Άλλη φωνή; 

  Αναδιευθετήσεις 

-Ανταλλαγή μερών; Το πρώτο να γίνεται τελευταίο; «Οι έσχατοι, πρώτοι!»; 

Άλλος σχηματισμός; Άλλη διαρρύθμιση; Άλλη ακολουθία; 

   Αντιστροφές 

-Το αντίθετο; Το αντίστροφο; Το έξω μέσα; Το άνω κάτω; Ανταλλαγή ρόλων; 

Αντιμετάθεση θετικού-αρνητικού; Αντιμετάθεση αιτίου - αποτελέσματος; 

  Συνδυασμοί 

-  Συνδυασμός στοιχείων, μερών, ιδεών, σκοπών; Ποιο μίγμα; Ποιο κράμα;  

Ποια συλλογή; Άλλη σύνθεση; Συγχώνευση; 

(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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Ερωτήσεις ;;; 

 

H  « αλογόμυγα »  του  νου  μας !  

 

Εποικοδομητική   « δυσαρέσκεια »  
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 Να θυμάσαι: 

Είσαι ό,τι σκέπτεσαι! 

Άλλαξε τη σκέψη σου 

και  θα αλλάξεις τη ζωή σου! 

 Το σύνθημα είναι: 

Σκέψου δημιουργικά! 

Μπορείς! 

Θα βλέπεις τον κόσμο αλλιώς! 



Μέρος 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΤΗΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΣΚΕΨΗΣ   ΣΤΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ : 

 ΤΡΕΙΣ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ   TΡΟΠΟΙ 

α) Ένταξη δημιουργικής σκέψης μέσα στην ύλη                  
των διδασκόμενων μαθημάτων 

 

β) Διαμόρφωση μιας γενικότερης δημιουργικής ατμόσφαιρας      
στην όλη σχολική ζωή 

 

γ) Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια              
της δημιουργικής σκέψης σε τακτή ώρα του διδακτικού 
προγράμματος 

• Το Πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
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ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ιδανικός χώρος 

για ένταξη στο διδακτικό πρόγραμμα. 

 

→  Εισαγωγή ειδικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος καλλιέργειας                 

της δημιουργικής σκέψης σε τακτή ώρα. 
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ΕΙΔΙΚΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΕ  ΤΑΚΤΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΩΡΑ 

Ξένα  προγράμματα 

 

‒ Future Problem Solving (Torrance) 

‒ Odyssey of the Mind (Micklus) 

‒ Philosophy for children (Lipman) 

‒ CoRT Thinking Program (de Bono) 
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Το πρόγραμμα  « Δαίδαλος »  είναι οργανωμένο  

  σε  « θεματικές ενότητες ».   

Για κάθε θεματική ενότητα δίνονται : 

  Οι επιδιωκόμενοι  στόχοι 

  Η διδακτέα  ύλη  

  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία και 

επεξεργασία των νέων εννοιών 

  Ασκήσεις – προβλήματα  για εμπέδωση 

     της διδασκόμενης ύλης 

  Ερωτήσεις για  αξιολόγηση  των μαθημένων 
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 Η επεξεργασία κάθε θεματικής ενότητας συνήθως απαιτεί 

περισσότερες της μίας διδακτικές ώρες – συναντήσεις. 
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Γράμμα προς τον μαθητή 

Γράμμα προς τον εκπαιδευτικό και τον γονέα 

•  Γίνεται σύντομη περιγραφή των βασικών  

στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος 

και των επιδιωκόμενων παιδευτικών σκοπών 

•  Δίδονται ψυχοπαιδαγωγικές-διδακτικές οδηγίες 

για τη δημιουργική μελέτη και επεξεργασία 

των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. 



Το  πρόγραμμα  «Δαίδαλος» 

 

    Τρεις  τρόποι  αξιοποίησης : 
 

α)   Ως σχολικό εγχειρίδιο στην τακτή ώρα του προγράμματος. 

β)   Ως βιβλίο αναφοράς για τον εκπαιδευτικό και για τους γονείς. 

γ)   Ως εξωσχολικό βοήθημα του ίδιου του παιδιού. 
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Θέματα  για  επεξεργασία  -  Ασκήσεις 

      Μπορεί  το  παιδί  να  τις  κάνει : 

 

•  Μόνο  του  στον  ελεύθερο  χρόνο  του ! 
 

•  Με  τους  φίλους  του  –  την  παρέα  του ! 
 

•  Με  τους  γονείς  του ! 
 

•  Με  το  δάσκαλό  του ! 
 

•  Με  τους  συμμαθητές  του  και 

   το  δάσκαλό  τους  στην  τάξη ! 
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Έμφαση 

σε πρακτικές εφαρμογές 

για δημιουργική επίλυση προβλημάτων. 

 

Πολλά παραδείγματα 

με θέματα ποικίλης ύλης 

(Βλέπε επόμενες διαφάνειες) 



Πρόγραμμα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΚΟΠΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Να  μάθουν  τα  παιδιά  να  διαφοροποιούν  

        τις  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  νοητικές  λειτουργίες. 

2. Να  μάθουν  τα  παιδιά  τους  ΤΥΠΟΥΣ  –  τα   ΕΙΔΗ   

        ερωτήσεων που  κεντρίζουν  τη  δημιουργική  σκέψη. 

4.   Να μάθουν να χρησιμοποιούν   ΕΙΔΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ   

        δημιουργικής παραγωγής ιδεών. 

3.  Να καλλιεργήσουν τις  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  δημιουργικές ικανότητες. 

7.  Να μάθουν να επισημαίνουν  και να ξεπερνούν  

       τα   ΕΜΠΟΔΙΑ   στη δημιουργική σκέψη.  

8.   Να ενισχύσουν την   ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ   για αξιοποίηση  

     της δημιουργικότητας στην επίλυση προβλημάτων στη ζωή τους. 

 5.   Να μάθουν να εφαρμόζουν τα  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  αξιολόγησης 

        της δημιουργικής σκέψης. 

6.  Τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 
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• Ευρεία ανάλυση  

των επιδιωκόμενων στόχων – θεματικών ενοτήτων  

δίνεται σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

•  Βλέπε διαφάνεια 143 και εφεξής. 

→  Προσοχή! 



107 

 

     Μέρος 4 

→  Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη  

      στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 



ΚΑΛΛΙΕΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

• Δημιουργική σκέψη: Ο ρόλος της οικογένειας 

• Ασκώντας τη δημιουργική σκέψη στην καθημερινή 

αλληλεπίδραση στην οικογενειακή ζωή:  

Δύο παραδείγματα 

•  Διαμόρφωση ενός ευρύτερου ψυχολογικού δημιουργικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος: Οι αυθεντικοί γονείς 

• Εκπαίδευση των γονέων στη δημιουργική  

εργασία: Να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία 

 

108 Βλέπε επόμενες 11 διαφάνειες 
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Δημιουργική σκέψη: Ο ρόλος της οικογένειας 

→ Οι γονείς, στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο, αρκεί να τηρούνται, τουλάχιστον, τρεις προϋποθέσεις: 

 α) Να αποδίδουν τη δέουσα αξία στη δημιουργικότητα για τον σημερινό νέο ως 

«εφόδιο ζωής!» και να μη θεωρούν την ενασχόληση του παιδιού –και των ιδίων των 

γονέων– ως «χαμένο χρόνο!». 

β) Να συμμετέχουν ενεργά στα σχολικά δρώμενα με θέμα τη δημιουργική σκέψη, όπως 

π.χ. είναι οι «Ημέρες Δημιουργικότητας», οι μαθητικές εκθέσεις και δραστηριότητες 

τέχνης κ.τ.ό. 

 ● Σχολείο που δεν καλλιεργεί το δίδυμο «Κριτική σκέψη – Λογικότητα» και 

«Δημιουργική σκέψη – Ευρηματικότητα», επ’ ουδενί, μπορεί να χαρακτηριστεί 

«Σύγχρονο Σχολείο»! 

 γ) Να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία στην οικογενειακή ζωή για να εφαρμόζουν –και οι 

ίδιοι– στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους τα όσα ελέχθησαν 

παραπάνω για τους εκπαιδευτικούς και για το σχολείο∙ δηλαδή, να χρησιμοποιούν 

ερωτήσεις που κεντρίζουν τη δημιουργική σκέψη και να διαμορφώνουν ένα 

ευρύτερο δημιουργικό κλίμα στην οικογενειακή ζωή. 
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Ασκώντας τη δημιουργική σκέψη στην καθημερινή 

αλληλεπίδραση στην οικογενειακή ζωή. 

Δύο παραδείγματα: 

→ Πάμπολλες δημιουργικές ευκαιρίες, όπως οι παραπάνω, μπορεί 

εύκολα να βρίσκει ο συνειδητοποιημένος γονέας στην καθημερινή 

λειτουργία της οικογένειας, να τις επεξεργάζεται μαζί με τα παιδιά του∙ 

και, οικογενειακώς, να τις απολαμβάνουν! 
  
→ Θυμάμα δύο σχετικά περιστατικά με τις δύο κόρες μου, νήπια τότε: 

«Το παραμύθι με την Κοκκινοσκουφίτσα!» και «Το άφαντο αυτοκίνητο! ». 

Βλέπε επόμενες 3 διαφάνειες 
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→ Το παραμύθι «Κοκκινοσκουφίτσα»: Κάθε βράδυ, πριν τον ύπνο, η πεθερά μου, 

στο διπλανό δωμάτιο, με τις εγγονές της, το ίδιο σκηνικό: τους διάβαζε για να 

κοιμηθούν δύο - τρία παραμύθια.  

Μια ημέρα ξέσπασε καβγάς! Είχε εξαντληθεί το ρεπερτόριο της γιαγιάς και είχαν 

αρχίσει οι πολλαπλές επαναλήψεις με πρώτο και καλύτερο, στις επιλογές της γιαγιάς, 

την Κοκκινοσκουφίτσα. Οι «μικρές» απαιτούσαν, διαμαρτυρόμενες θορυβωδώς: Όχι 

πάλι Κοκκινοσκουφίτσα: Θέλουμε άλλο, καινούργιο, παραμύθι!  

Παρεμβαίνω, και για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, άρχισα να διασκευάζω το 

επίμαχο παραμύθι με ερωτήσεις δημιουργικής σκέψης του τύπου «Τι θα συνέβαινε, 

αν…»; Π.χ.: «Τι θα συνέβαινε, αν ο λύκος ήταν γέρος και ξεδοντιάρης»; «Τι θα 

συνέβαινε, αν η γιαγιά του παραμυθιού δεν ήταν μόνη της στο σπίτι»; «Τι θα συνέβαινε, 

αν η Κοκκινοσκουφίτσα ήταν Κοκκινοσκουφίτσος, ήταν αγόρι»; «Τι θα συνέβαινε, αν 

ένας άλλος λύκος είχε πάει και βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς»; κ.ά.  

  Το τι έγινε δεν περιγράφεται! Εργασία και χαρά! 
  

→ Οι «μικρές», και στα κρεβάτια τους, ήρεμες και ευχαριστημένες, συνέχισαν με 

δικές τους δημιουργικές ερωτήσεις, όπως: «Τι θα συνέβαινε, αν έλειπε η γιαγιά από 

το σπίτι»; ή «… αν ο λύκος έκανε λάθος και πήγε σε άλλο σπίτι»; ή «… αν η 

Κοκκινοσκουφίτσα συναντούσε τον λύκο στο δάσος, πηγαίνοντας στη γιαγιά»; κ.τ.ό.  
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→ «Το άφαντο αυτοκίνητο»: Σε μια από τις συνηθισμένες οικογενειακές κυριακάτικες 

εξόδους, θα πηγαίναμε μαζί με μια φιλική οικογένεια –και αυτή είχε δύο παιδιά, συνομήλικα με 

τις δύο δικές μας κόρες– σε μια ταβέρνα, κάπου στους πρόποδες της Πάρνηθας. Δεν γνωρίζαμε 

την ακριβή διεύθυνση και, για να μη χαθούμε, το αυτοκίνητο της άλλης οικογένειας θα 

ακολουθούσε το προπορευόμενο δικό μας. Οι δύο κόρες μας, η μια 9 ετών και η άλλη 7 ετών, 

παρακολουθούσαν την πορεία του άλλου αυτοκινήτου και με ενημέρωναν. 

Μετά από κάμποση συνοδοιπορία, το δεύτερο αυτοκίνητο έγινε «άφαντο»! Ανησυχία και 

διαμαρτυρίες από τις κόρες μας, γιατί, όπως εξελίσσονταν τα πράγματα, δεν θα ήταν μαζί με τις 

φίλες τους. 

Για να κερδίσω χρόνο –και για να αλλάξει το κλίμα– σκέφθηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για 

δημιουργική παραγωγή ιδεών, χρησιμοποιώντας την παραγγελία «Να βρούμε πολλούς, 

εναλλακτικούς, πρωτότυπους λόγους που το δεύτερο αυτοκίνητο είναι άφαντο;». 

Το κλίμα μέσα στο αυτοκίνητο άλλαξε άρδην. Οι δύο αδελφές άρχισαν να σκέπτονται και να 

λένε, συναγωνιζόμενες η μια την άλλη, διάφορες ιδέες, όπως: «… έσκασε το λάστιχο»;, «…τους 

τελείωσε η βενζίνη»;, «…ξέχασαν τις οδηγίες για τη διαδρομή και για την ταβέρνα»;, «…ζαλίστηκε 

το μικρό κορίτσι και έκανε εμετό»;, «… τους έπιασε ο τροχονόμος για παράβαση»;, «…θα 

μετάνιωσαν και θα πήγαν στο μέρος που πήγαμε την προηγούμενη Κυριακή και περάσαμε ωραία»;, 

«…θα τράκαραν»; κ.τ.ό. Εγώ τις ενθάρρυνα να συνεχίσουν να βρουν και άλλες πολλές ιδέες, 

χωρίς να κάνω κανένα σχόλιο. 
  

(συνεχίζεται…) 



113 

 

●  Στο υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής, διάρκειας περίπου 10 λεπτών , οι δύο αδελφές 

βρήκαν 18 διαφορετικούς λόγους που δεν «βλέπαμε» να μας ακολουθεί το δεύτερο 

αυτοκίνητο.  

Μόλις φθάσαμε στον προορισμό μας, κατέφθασε, προς ανακούφιση όλων, και το 

αυτοκίνητο της φιλικής οικογένειας. Η συζήτηση που επακολούθησε είχε ιδιαίτερο 

παιδευτικό ενδιαφέρον: Διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους προταθέντες 18 λόγους 

δεν είχε συμβεί στη δεδομένη περίπτωση.  

●  Πήραμε μια γεύση για τον ρόλο των «πιθανοτήτων»! 

●  Ήταν για όλους μας ένα «μάθημα ζωής»! 

●  Ήταν μια θαυμάσια δημιουργική κυριακάτικη έξοδος για όλους μας, μικρούς  και 

μεγάλους! 
  
   

(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 



Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς 

1. Να διδάξουν το παιδί να διαφοροποιεί τις τέσσερις 

λειτουργίες του νου. 

2. Να διδάξουν το παιδί τους τύπους των ερωτήσεων που 

ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά μας. 

3. Να διδάξουν το παιδί να χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές 

(κατιδεασμός, πλάγια σκέψη). 

4. Να ασκήσουν τις έντεκα (11) επιμέρους δημιουργικές 

ικανότητες. 

5. Να φέρουν το παιδί σε συναναστροφή με πρόσωπα και 

πράγματα υψηλής δημιουργικότητας. 

6. Να φροντίσουν να διαμορφώσουν δημιουργικό ψυχολογικό 

κλίμα στην οικογένεια. 
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Διαμόρφωση ενός ευρύτερου ψυχολογικού δημιουργικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος: Οι αυθεντικοί γονείς 

Το ψυχολογικό κλίμα στην οικογένεια καθορίζεται από δύο «διαστάσεις» της 

έκδηλης συμπεριφοράς των γονέων: α) Ο συναισθηματικός τόνος της όλης 

συμπεριφοράς προς το παιδί, όπου στο ένα άκρο είναι η «έκδηλη στοργή» και στο 

άλλο άκρο η «εχθρότητα ‒ η απόρριψη». β) Ο τρόπος χειραγώγησης του παιδιού, 

όπου στο ένα άκρο είναι η «ανεκτικότητα ‒ η ενθάρρυνση για αυτονομία μέσα σε 

όρια» και στο άλλο άκρο είναι η «καταπίεση ‒ ο αυταρχισμός». 

Οι αυθεντικοί-οι δημιουργικοί γονείς είναι όσοι συνδυάζουν, ως προς τον 

συναισθηματικό τόνο της συμπεριφοράς τους, την «έκδηλη στοργή» και, ως προς τη 

χειραγώγηση του παιδιού, την «ανεκτικότητα - την ενθάρρυνση για αυτονομία μέσα 

σε όρια». 

Οι στοργικοί ‒ ανεκτικοί γονείς είναι πράοι, ήρεμοι, ήπιοι, άνθρωποι «χαμηλών 

τόνων» και τα παιδιά τους αποκτούν συναισθηματική σταθερότητα, κοινωνικότητα, 

φιλική διάθεση, ενισχυμένο αυτοσυναίσθημα, έφεση για υψηλές επιδόσεις και 

πολύτροπη δημιουργικότητα. 



Γονέα, να θυμάσαι! 

«Μόνο με την καρδιά 

οδηγείται η καρδιά»! 

 

Pestalozzi 
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Εύρυθμη συλλειτουργία   
σχολείου  και  οικογένειας : 

 

Πολλαπλασιαστικά  τα θετικά αποτελέσματα. 

 

Εναγώνιο ερώτημα: ΠΩΣ ; 
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→ Μην ξεχνάς ότι: 

• «Εκπαιδευτικοί - Γονείς - Μαθητές»: 

«Σκαληνό  τρίγωνο»! 

 

 

• Σχέση Εκπαιδευτικού – Γονέα: 

«Απόμακρη εγγύτητα»! 
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Εκπαίδευση των γονέων στη δημιουργική εργασία: 

Η εκπαίδευση των γονέων στη δημιουργική εργασία συνίσταται σε δύο τομείς: 

α) Σε βασικά στοιχεία για τη δημιουργική σκέψη (παρόμοια με τους εκπαιδευτικούς), 

όπως είναι: 

 1) Απόκτηση γνώσεων για τη φύση και την αγωγή 

     της δημιουργικής σκέψης. 

 2) Πρακτική άσκηση στις ειδικές τεχνικές και στις ερωτήσεις 

     που κεντρίζουν τη δημιουργική σκέψη. 

 3) Αυτογνωσία – Αποδέσμευση δικών τους δημιουργικών 

     ικανοτήτων – Αλλαγή στάσης. 

β) Σε βασικές διδακτικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στις δημιουργικές 

αλληλεπιδράσεις με το παιδί, όπως είναι: 

 1) Οι παρεμβάσεις να αρχίζουν ενωρίς στη ζωή του παιδιού: 

     Νηπιακή ηλικία. 

 2) Οι παρεμβάσεις να προσαρμόζονται στο εκάστοτε 

     επίπεδο ωριμότητας του παιδιού. 

 3) Οι παρεμβάσεις να γίνονται σε ευχάριστο ψυχολογικό κλίμα. 



Μέρος 5 

 

→ Το εναγώνιο ερώτημα: 

ΓΙΑΤΙ 

η δημιουργική σκέψη 

είναι  

το «αποπαίδι» της εκπαίδευσης; 
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Ερευνητικό  εύρημα 

• Περί την Δ΄ τάξη του δημοτικού 

τα παιδιά παρουσιάζουν 

κάμψη  

στις δημιουργικές τους ικανότητες. 
 

• Έγκλημα της Εκπαίδευσης 
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Κρίμα! 

Το σχολείο να είναι ο φυσικός αυτουργός 

της συρρίκνωσης 

της δημιουργικότητας των μαθητών του! 

 

 

 

 

 

→ Γιατί; Ποια τα αίτια; 
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Δημιουργική    Σκέψη   

Το  «αποπαίδι»  της  Εκπαίδευσης 

Εξεταστικό σύστημα 
 

Πανελλαδικές 
εξετάσεις 

Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών 

123 Βλέπε επόμενες 4 διαφάνειες 
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Βασική ψυχολογική αρχή:  

Ό,τι αξιολογείται, ό,τι εξετάζεται,  

ό,τι βαθμολογείται, ό,τι επιβραβεύεται  

κερδίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον  

όχι μόνον του αξιολογούμενου, 

αλλά 

και όλων των εμπλεκομένων! 



•     Το   “ΚΛΕΙΔΙ”   είναι  οι    Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Ε Ι Σ 

•     Οι παντός  ΕΙΔΟΥΣ  εξετάσεις. 

•     Το  ΕΙΔΟΣ  –  ο  ΤΥΠΟΣ  των  ερωτήσεων. 
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Γνώσεων 

(Μνήμης) 

20% 

Στη γνωστή «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ» 

των Πανελληνίων Εξετάσεων 

μια ψυχοπαιδαγωγική ποσοστιαία % εκπροσώπηση 

των ΕΙΔΩΝ – των ΤΥΠΩΝ των ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

επιβάλλεται να είναι η εξής: 

Κρίσεως 

(Κριτικής σκέψης) 

50% 

Δημιουργικής 

σκέψης 

30% 



 ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΣ    όμως    είναι  Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
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•     Το   “ΚΛΕΙΔΙ”   είναι  οι    Ε Ξ Ε ΤΑ Σ Ε Ι Σ 

•     Οι παντός  ΕΙΔΟΥΣ  εξετάσεις. 

•     Το  ΕΙΔΟΣ  –  ο  ΤΥΠΟΣ  των  ερωτήσεων. 



Δημιουργική    Σκέψη   

Το  «αποπαίδι»  της  Εκπαίδευσης 

Εξεταστικό σύστημα 
 

Πανελλαδικές 
εξετάσεις 

Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών 

128 Βλέπε επόμενες 12 διαφάνειες 



ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

συστηματικής ψυχοπαιδαγωγικής 

κατάρτισης 

Αρχικής                   Επιμόρφωσης  

129 



Θεοποίηση  της «ορθής»  λύσης 

 

 

 

Βλέπε επόμενη διαφάνεια 
130 
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Ο μαθητής στην εντολή της νηπιαγωγού 

«Να ζωγραφίσετε το ουράνιο τόξο…» 

έδωσε τη δική του «πρωτότυπη  εκδοχή» 

και ζωγράφισε «ένα τόξο – να πηγαίνει στον ουρανό»! 

. 



Θεοποίηση  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΟΡΘΗΣ  ΛΥΣΗΣ 

 

 

 

Σύνδρομο  

« Διανοητικού  Μονισμού » 
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     Ασχολήσου και με τις λανθασμένες απαντήσεις ! 

133 



Δύο τύποι εκπαιδευτικών: Ο «παιδαγωγός εκπαιδευτικός» 

και ο «ειδικός  διδάσκων» 

 

 

 

 

        → Στη διδακτική πράξη υπάρχουν, μεταξύ άλλων, δύο διακριτοί πόλοι:  

α) Οι μαθητές με τα ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους και                     

με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για ομαλή προσωπική ανάπτυξη:                               

ο «ψυχολογικός» πόλος. β) Τα διδασκόμενα μαθήματα με τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες για εκμάθησή τους από τους μαθητές:            

ο «γνωσιακός» πόλος. 

● Για να είναι η διδασκαλία «παιδαγωγούσα», όπως είναι ο σκοπός                 

της γενικής εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να υπηρετεί, 

αρκούντως, και τους δύο πόλους∙ να είναι δηλαδή, «παιδαγωγός 

εκπαιδευτικός». 

→ Στους αναφερόμενους ως «καλούς» εκπαιδευτικούς, συγκαταλέγεται          

και ο «ειδικός διδάσκων», ο οποίος, μονομερώς, φροντίζει να υπηρετεί 

μόνο τον γνωσιακό πόλο, παρορώντας τον ψυχολογικό πόλο. 

● Κύριο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό των δύο αυτών τύπων 

εκπαιδευτικών είναι «το ψυχολογικό κλίμα» που διαμορφώνει ο καθένας 

τους στην τάξη. 

● Προσοχή: Η μάθηση που διενεργείται σε θετικό ψυχολογικό κλίμα 

ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο, με λιγότερο κόπο και με μεγαλύτερη 

ενάργεια στη μνήμη. Συνεχίζεται στις επόμενες 3 διαφάνειες 134 



  → Ας συγκρίνουμε τη λειτουργία δύο τάξεων, όπου ο εκπαιδευτικός της           

μίας είναι «ειδικός διδάσκων» και στην άλλη είναι «παιδαγωγός εκπαιδευτικός». 

  

α) Στη μία τάξη, οι μαθητές έχουν ήδη μπει στην αίθουσα –μέσα γίνεται                   

η γνωστή «οχλοβοή»− μπαίνει μέσα έγκαιρα ο εκπαιδευτικός, αποθέτει τα διδακτικά 

του βοηθήματα στην έδρα, απευθύνει στα παιδιά ένα μάλλον απρόσωπο 

«καλημέρα» και αρχίζει το μάθημα. Τώρα επικρατεί η απαιτούμενη ευταξία, αλλά 

όμως με υπόστρωμα μια εύθραυστη πειθαρχία. 

Ο εκπαιδευτικός αυτός φέρεται μάλλον ως «καλός φροντιστής». Κύριο μέλημά 

του είναι να καλύψει, όσο το δυνατόν καλύτερα, όλη την προγραμματισμένη 

διδακτέα ύλη, παραμελώντας το «πώς» νιώθουν οι μαθητές για όσα λέγονται 

και πράττονται στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός αυτός ενεργεί λες και ο μαθητής είναι 

λήκυθος για να τη γεμίσει με γνώσεις και δεξιότητες! 

● Το ψυχολογικό κλίμα στην τάξη είναι απρόσωπο, άχρωμο, στερεοτυπικό! 

συνέχεια 

συνεχίζεται 135 



β) Στην άλλη τάξη, ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει ώστε να είναι έγκαιρα               

στην είσοδο – στην πόρτα της αίθουσας και «να καλωσορίζει» έναν – έναν, 

ονομαστικά, τους μαθητές, καθώς προσέρχονται στην αίθουσα. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μαθήματος φροντίζει ώστε κάθε μαθητής, απρόσκοπτα,                              

να διεκπεραιώνει το μαθησιακό του έργο. 

Ο εκπαιδευτικός αυτός φέρεται ως «καλός οικοδεσπότης». Προσηνής και 

καλόγνωμος, η όλη συμπεριφορά του «ήπιων τόνων», με λεπτό πηγαίο 

χιούμορ. Προτεραιότητά του είναι, μαζί με το καθαρώς διδακτικό έργο,                          

τα πρόσωπα που διδάσκει: το «πώς» νιώθουν οι μαθητές του για ό,τι κάνουν 

ή δεν κάνουν∙ δηλαδή, για το θυμικό περίβλημα των όποιων ενεργειών τους 

μέσα στην τάξη! 

● Το ψυχολογικό κλίμα στην τάξη είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον που 

ενθαρρύνει την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών και                                     

τη συμμετοχικότητα, αμείβοντας κάθε επιτυχία και εξατομικεύοντας                  

κάθε αποτυχία! 

συνέχεια 

συνεχίζεται 

→ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο «ειδικός διδάσκων» έχει «παραδοθεί» στις 

μονόσημες απαιτήσεις ενός αντιπαιδαγωγικού εξεταστικού  συστήματος  με  

τη  στείρα  αποστήθιση,  ικανοποιώντας,  συνειδητά  ή  ασύνειδα,  τις  

προσδοκίες «κοντόφθαλμων» γονέων. Ας αντισταθεί! 

Ο «παιδαγωγός εκπαιδευτικός» στοχεύει, όπως επιτάσσει και ο σχετικός 

Νόμος, να διαμορφώνει «ολοκληρωμένες προσωπικότητες… και να ζήσουν 

δημιουργικά»! 136 



→  Προσοχή! 
•  Το εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχώς γίνεται 

μονόσημα γνωσιοθηρικό. 

•  Διολισθαίνει μακράν  

του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του  

και  

απαξιώνεται στη συνείδηση των εμπλεκομένων: 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 

→ Ευκταίο είναι οι εκπαιδευτικοί μας,  

θα πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν,  

πρωτίστως, ως παιδαγωγοί 

     και, ασφαλώς όχι μόνο,  

ως επιστήμονες ειδικοί. 
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Ευκταίο! 
 

  ●  Ένταξη της δημιουργικής σκέψης στα διδασκόμενα 

μαθήματα στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

 ●  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη δημιουργική 

σκέψη. 

  ●  Η θεματική να καλύπτει τις ενότητες της επόμενης 

διαφάνειας. 

 ● Το ένα από τα δύο αναρτημένα ηλεκτρονικά αρχεία 

περιλαμβάνει 16σέλιδο σχετικό διδακτικό υλικό.  
                                                                                     

 

    

 

 

 

 

 

  

Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΤΗ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ    ΕΡΓΑΣΙΑ  

1)Απόκτηση γνώσεων για τη φύση και την αγωγή                  
της δημιουργικής σκέψης . 

2)Πρακτική άσκηση στις ειδικές τεχνικές και στις ερωτήσεις 
που κεντρίζουν τη δημιουργική σκέψη . 

3)Αυτογνωσία  –  Αποδέσμευση δικών τους δημιουργικών 
ικανοτήτων  –  Αλλαγή στάσης . 

-  ΓΟΝΕΩΝ 

Να δίνουν οι εκπαιδευτικοί  και  οι  γονείς το  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
139 



Ι. Ν. Παρασκευόπουλος  
Ομότιμος  Καθηγητής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ  
ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΣΚΕΨΗ 

Βιωματικό Σεμινάριο: 

 Θέματα για Δημιουργική 

Επεξεργασία 

Αθήνα   

2016 

Τέσσερεις 
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Ε  Π  Ι  Μ  Ε  Τ  Ρ  Ο 

→ Για να ευδοκιμήσουν οι όποιες προσπάθειες για καλλιέργεια της δημιουργικής 

σκέψης στο σχολείο, το «κλειδί» είναι να συμπεριληφθούν στις παντός είδους 

εξετάσεις, εντός και εκτός του σχολείου (προαγωγικές, απολυτήριες, επιλογής για 

ανώτερες σπουδές, επιλογής προσωπικού) στοχευμένες ερωτήσεις και για τις 

τέσσερις διανοητικές μας ικανότητες –της πρόσληψης, της μνήμης, της κριτικής 

σκέψης και της δημιουργικής σκέψης– σε αναλογία, ας πούμε, 10%, 15%, 50% και 

25%, αντίστοιχα.  

●  Το είδος των ερωτήσεων κάνει τη διαφορά! 
  

→ Επʾουδενί μπορεί να χαρακτηριστεί σύγχρονο ένα σχολείο, αν δεν καλλιεργεί 

συστηματικά όλες τις νοητικές ικανότητες των παιδιών∙ ιδιαίτερα, τις δύο 

παραγωγικές ικανότητες, την κριτική σκέψη με τη λογικότητα και τη δημιουργική 

σκέψη με την εφευρετικότητα! 



Εκτενής βιβλιογραφία 

για τη φύση, την άσκηση  και την αξιολόγηση 

της δημιουργικής σκέψης 

δίνεται στο 16σέλιδο Βιωματικό Σεμινάριο. 
(βλέπε διαφάνειες Νο 10 και Νο 140)  
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→ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Επιδιωκόμενοι σκοποί και θεματικές ενότητες 

στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 

 με το πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ 
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(συνεχίζεται…) 
147 



(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 
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Ασκήσεις  

για εμπέδωση της διαφοράς 

μεταξύ των τεσσάρων νοητικών ικανοτήτων 

149 

τέσσερεις 

Βλέπε επόμενες 4 διαφάνειες 



Μαθαίνοντας τις τέσσερεις λειτουργίες του νου 

Τα «τέσσερα χρωματιστά καπέλα» 

 

 

 

 Τα «τέσσερα χρωματιστά καπέλα» είναι ένα διδακτικό παιγνίδι που 

χρησιμοποιείται σε ομάδες παιδιών για να ασκηθούν να διαφοροποιούν το έργο 

που επιτελεί καθεμία από τις τέσσερεις νοητικές λειτουργίες. 

Τα τέσσερα χρώματα στα καπέλα αντιστοιχούν το καθένα σε μία από τις 

τέσσερεις νοητικές λειτουργίες ως εξής (βλέπε επόμενη διαφάνεια): 

 κίτρινο    =   πρόσληψη 

 καφέ        =   μνήμη 

 γαλάζιο   =   κριτική σκέψη 

 πράσινο  =   δημιουργική σκέψη 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες όσες και τα χρώματα των καπέλων 

τους. 

Δείχνουμε στα παιδιά, διαδοχικά, διάφορα ερεθίσματα (βλέπε 2 μεθεπόμενες 

διαφάνειες) για να τα σχολιάσουν με βάση τη νοητική ικανότητα που αντιστοιχεί 

στο χρώμα του καπέλου που κάθε φορά, εναλλασσόμενα, φοράνε. 

Η τεχνική με «τα χρωματιστά καπέλα επινοήθηκε από τον Eduard de Bono, 

εισηγητή της γνωστής δημιουργικής τεχνικής: παραγωγής ιδεών «Lateral 

thinking»-Πλάγια σκέψη». 
150 



Οι τέσσερις λειτουργίες του νου 

Πρόσληψη 

Μνήμη 

Κριτική 
σκέψη 

Δημιουργική  
σκέψη 

Δίνει                   
τη μία –            

τη συνήθη   
λύση 

Διδακτικό παιχνίδι: Τα  τέσσερα   χρωματιστά  καπέλα 

151 



Ποδήλατο  « παντός  καιρού » 

152 

Τα  τέσσερα   χρωματιστά  καπέλα: Ερέθισμα για σχολιασμό 

Ερέθισμα 1ο  



Ο  μυστηριώδης  άνθρωπος ! 
153 

Τα  τέσσερα   χρωματιστά  καπέλα: Ερέθισμα για σχολιασμό 

Ερέθισμα 2ο  



 

α)  « Να βρούμε,  

                             πολλές λύσεις για    …  

                             πολλές χρήσεις για  …  

                             πολλούς λόγους για … » 
 

 

β)  « Τι θα συνέβαινε,  

                             αν άλλαζε κάτι … » 
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Βλέπε επόμενες 8 διαφάνειες 

Ασκήσεις 

για εμπέδωση των τύπων των ερωτήσεων 

που κεντρίζουν τη δημιουργική σκέψη 

Οι δύο τύποι ερωτήσεων 

δημιουργικής σκέψης 



Σε ποια πράγματα θα άλλαζες το σχήμα για να γίνουν πιο πρακτικά ; 

• Τα κέρματα θα τα έκανα τρίγωνα, τετράγωνα, 
     για να μην κυλάνε και τα ψάχνουμε ! 

• Το κρεβάτι μου θα το έκανα στρογγυλό  

     για να κοιμάμαι προς όλες τις κατευθύνσεις, 
     να ανεβοκατεβαίνω από παντού !  

• Οι γωνίες στα δωμάτια να είναι στρογγυλεμένες 

     για να μην μαζεύουν σκόνη ! 

• Το σαλάμι θα το έκανα τετράγωνο  

     για να ταιριάζει με το ψωμί του τοστ !  
 

Σπρώξε,  μικρέ,  για  να  ισιώσει! 

Παράδειγμα 1 
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Τι θα άλλαζες στον εαυτό σου για να γίνεις πιο αποδεκτός από τους 

συμμαθητές σου, αλλά και από το ίδιο σου τον εαυτό ; 

• Να είναι μικρότερη η «γλώσσα» μου,  
    όπως μου λένε ! 

• Να περιμένω να έρθει η σειρά μου !  

• Να μπαίνω στη θέση του άλλου ! 

• Δεν σας λέω !  Είναι προσωπικά δεδομένα !  

 

Καθρέφτη,  καθρεφτάκι  μου, 

πες  μου  για  τον  εαυτό  μου ! 

Παράδειγμα 2 
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• Άραγε, ξέρουν τι είναι το καθένα μας 
και γιατί μας έχουν εδώ ; 

 

• Ποιο πράγμα θαυμάζουν  
     στο καθένα μας και γιατί ; 
 

• Πώς άραγε αισθάνονται μπροστά 
   σε κάποιο από εμάς που είναι 
   «ακρωτηριασμένο» ; 

 

Τι να σκέπτονται άραγε τα αγάλματα στα μουσεία  

για τους επισκέπτες που τα κοιτούν και τα περιεργάζονται ; 

Παράδειγμα 3 
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Σκεπτόμενη  Αθηνά  ! 

Άραγε, τι να σκέπτεται: Μάντεψε πολλές σκέψεις! 

Παράδειγμα 4 
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«Χρυσός αιώνας του Περικλή !» 
5ος π.Χ. αιώνας ! 

Αν επισκεπτόταν τη σημερινή Αθήνα ο Περικλής,  

για ποια πράγματα που αλλάξαμε θα μας κατηγορούσε ; 

• Απορώ πως αφήσατε να ερειπωθεί έτσι 
     ο Παρθενώνας ! 

• Στην Πνύκα, στην Αγορά, δεν βλέπω  

     συναθροίσεις του Δήμου. 
     Τι απέγινε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, 
     για την οποία όλοι υπερηφανεύεστε ; 

• Τι κατάντια είναι αυτή ;  

     Κάνατε την Πλάκα όλο «φαγάδικα» ! 

Παράδειγμα 5 
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Τα τέσσερα χρωματιστά καπέλα: Ερέθισμα για σχολιασμό 

Πρόβλημα 6: Τι θα συνέβαινε, αν εφευρισκόταν ένα χάπι για να μην πεινάμε 

• Θα λέγαμε: «Καλοχώνευτο το χάπι!» 

• Θα χάναμε την απόλαυση του φαγητού! 

• Δεν θα βρισκόμασταν με φίλους μας για να πάμε 

για φαγητό. 

• Τα φαρμακεία θα λειτουργούσαν περισσότερες 

ώρες! 

• Η γεύση μας θα αχρηστευόταν!! 

• Δεν θα είχαμε στα σπίτια κουζίνα! 

• Δεν θα υπήρχαν διαιτολόγοι! 



Τι συναισθήματα είχε άραγε η Λίζα; 

Τα τέσσερα χρωματιστά καπέλα: Ερέθισμα για σχολιασμό 

Ερέθισμα 7ο 
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Τι  θα  συνέβαινε,  αν  δεν  γελάγαμε  ποτέ ! 

• Το λεξικό δεν θα είχε λέξεις που σχετίζονται με το 

γέλιο! 

• Δεν θα λέγαμε για ειρωνεία «Ας γελάσουμε!» 

• Η οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού» θα είχε 

άλλο τίτλο! 

• Αν μας γαργάλαγαν, δεν θα γελάγαμε! 

• Δεν θα ίσχυε η παροιμία: «Όποιος γελάει 

τελευταίος, γελάει καλύτερα!» 

Τα τέσσερα χρωματιστά καπέλα: Ερέθισμα για σχολιασμό 

Ερέθισμα 8ο 

162 



ΟΙ   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

• Πνευματική  ευχέρεια 

• Πνευματική  ευλυγισία 

• Πρωτοτυπία 

• Φαντασία 

• Οπτικοποίηση 

• Ενόραση 

• Αναλογική  σκέψη   

• Μετασχηματισμός  

• Ανάλυση  –  Σύνθεση 

• Ορισμός  του  προβλήματος 

• Ευαισθητοποίηση  προς  τις  προβληματικές  καταστάσεις 

 Βλέπε επόμενες 7 διαφάνειες 
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Φαντάσου ότι είσαι χαρτί γραφής.  Πώς βλέπεις το στυλό ; 

• Σαν ακόντιο που έρχεται καταπάνω μου ! 

• Σαν πινέλο που θα με ομορφύνει !  

• Σαν το ξύλο που τύφλωσε τον Πολύφημο ! 

  
 

Να το, το ακόντιο 

έρχεται κατ’ επάνω μου !  
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Αναλογική σκέψη: Τι είναι σαν κάτι άλλο; 
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Υπόδυση ρόλων – Ενσυναίσθηση 

Παράδειγμα: Μπαίνουμε στη θέση του άλλου και βιώνουμε  

                        τα συναισθήματά του σαν να είναι δικά μας. 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Τι  θα  αλλάζατε  στη  γομολάστιχα, 

ώστε να σχηματίσετε πολλά πρωτότυπα προϊόντα; 

 

 

       Σχήμα      Χρώμα            Άρωμα 
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ΑΝΑΛΥΣΗ  –  ΣΥΝΘΕΣΗ  

Βλέπε επόμενη διαφάνεια 
169 



 Οι τρεις ειδήσεις: 

 

   - Η ολυμπιακή φλόγα στο Πεκίνο. 

   - Έριξε χαλάζι. 

   - Το κύπελλο στον Ολυμπιακό. 

   

  Έγιναν: 

 

   - Η ολυμπιακή φλόγα έριξε 

     το κύπελλο στο Πεκίνο  

     και χαλάζι στον Ολυμπιακό! 

Οι δύο ειδήσεις: 

 

   - «Έξυπνα τεστ» για εισαγωγή 

      στα Πανεπιστήμια. 

   - «Δώσε και σώσε» για 

      τους ημιυπαίθριους χώρους. 

  

Έγιναν: 

 

- «Έξυπνα τεστ» για τους ημι-

υπαίθριους χώρους  

και «δώσε και σώσε» για την 

εισαγωγή 

 στα Πανεπιστήμια! 

Λίγο  Χιούμορ ! 

Ένας  μαθητής  είχε  χόμπυ  να  κάνει  κολλάζ  με  τίτλους  εφημερίδων  

και  να  φτιάχνει  διασκεδαστικές  ειδήσεις,  όπως : 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΣΚΕΨΗΣ 

Γλωσσικές 
δοκιμασίες 

Εικονογραφημένες 
δοκιμασίες 

– Ασυνήθεις χρήσεις 

– Συνέπειες 

– Τροποποιήσεις 

– Τίτλοι επεισοδίων 

 

Συμπλήρωση: 

 κύκλων,

 τετραγώνων,

 γραμμών,

 άσημων σχημάτων 
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ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

• Ασυνήθεις χρήσεις 

• Συνέπειες 

• Τροποποιήσεις 

• Τίτλοι επεισοδίων 

Βλέπε επόμενες 13 διαφάνειες 



                 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ    ΧΡΗΣΕΙΣ 

• Ένα τούβλο 

• Μια εφημερίδα 

• Ένα κοινό μολύβι 

• Μια ζώνη παντελονιού 

• Μια συρμάτινη κρεμάστρα 

• Ένα κομμάτι σχοινί 

• Έναν συνδετήρα 

• Ένα μεταχειρισμένο ελαστικό 

• Ένα παπούτσι 

Να γράψεις όλες τις πιθανές χρήσεις που μπορείς                  

να σκεφθείς για : 

173 Βλέπε επόμενες δύο (2) διαφάνειες 
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Να γράψεις όλες τις πιθανές χρήσεις για μια εφημερίδα : 

                 Ασυνήθεις  χρήσεις: Παράδειγμα 1 
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Να γράψεις όλες τις πιθανές χρήσεις  

για ένα κονσερβοκούτι: 

                 Ασυνήθεις  χρήσεις: Παράδειγμα 2 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

• Τι θα συνέβαινε στον σύγχρονο άνθρωπο και στο περιβάλλον του, 
αν όλοι ξαφνικά έχαναν την ακοή τους. 

• Τι θα συνέβαινε στη χώρα μας, αν έξι μήνες το χρόνο              
έβρεχε ασταμάτητα και τους άλλους έξι είχε ανομβρία. 

• Τι θα συνέβαινε στον σημερινό άνθρωπο,              
αν ο καθένας μας ζούσε 200 χρόνια. 

• Τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι δεν ένιωθαν το κρύο. 

• Πως θα ήταν η Ελλάδα, αν δεν υπήρχαν τα νησιά γύρω της,    
αν όλη η ξηρά της ήταν ενωμένη. 

 

Θα ήθελα τώρα εσύ να σκεφτείς και να μου γράψεις : 

176 Βλέπε επόμενες δύο (2) διαφάνειες 
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Συνέπειες: Παράδειγμα 1ο  

Τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι δεν ένιωθαν το κρύο: 
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   Συνέπειες: Παράδειγμα 2ο  

Τι θα συνέβαινε, αν όλοι οι άνθρωποι ήταν κωφοί: 

•    Δεν θα διασκεδάζαμε, γιατί δεν θα ακούγαμε τα αστεία.  

•     Δεν θα είχαμε ραδιόφωνο, ασύρματο, τηλέφωνο, πικ-απ.  

•     Δεν θα υπήρχαν ρήτορες. 

•     Δεν θα βγάζαμε λόγους. 

•     Θα ήμασταν χάβρα. 

•     Ίσως να μην είχαμε αυτιά.  

•     Θα έχαναν οι άνθρωποι τη φωνή τους.  

•     Θα ήταν πληκτικά.  

•     Η ανθρωπότητα θα ήταν ασήμαντη.  

•     Οι εφευρέσεις των ανθρώπων θα ήταν διαφορετικές.  

•     Θα χαιρόμαστε περισσότερο αυτά που βλέπουμε.  

•     Δεν θα υπήρχαν οι διάφορες γλώσσες.  

•     Θα υπήρχαν όλα τα σχολεία για κωφούς.  

•     Θα αφήναμε το φαγητό να χυθεί.  

•     Οι επιστήμονες θα προσπαθούσαν να βρουν κάτι να ακούμε.  

•     Δεν θα ακούγαμε την ομιλία. 

•     Δεν θα ξέραμε τίποτα για τα ακουστικά φαινόμενα.  

•     Δεν θα ακούγαμε το ξυπνητήρι.  

•     Δεν θα ακούγαμε τη βροχή.  

•     Δεν θα είχαμε φωνή. 

          



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

– Μεγαλύτερα για να είναι αναπαυτικότερα. 

 

– Γλυκύτερα για να είναι νοστιμότερα. 

 

– Ψηλότερα για να είναι ωραιότερα. 

Αν ήσουν ΜΑΓΟΣ και είχες τη δύναμη,          

ποια πράγματα θα έκανες : 

Βλέπε επόμενες δύο (2) διαφάνειες 179 
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Τροποποιήσεις: Παράδειγμα 1ο  
Σε ποια πράγματα θα άλλαζες το σχήμα για να γίνουν πιο πρακτικά; 



181 

Τροποποιήσεις : Παράδειγμα 2ο  
Τι θα άλλαζες στον εαυτό σου για να γίνεις πιο αποδεκτός από τους 

συμμαθητές σου, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό σου; 



ΤΙΤΛΟΙ    ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 

182 

Για μικρές ιστορίες-επεισόδια 

να γραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι τίτλοι, 

κατάλληλοι για το περιεχόμενο της επεισοδίου. 

Βλέπε επόμενες τρείς (3) διαφάνειες 
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Τίτλοι επεισοδίων: Παράδειγμα 1  
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Τίτλοι επεισοδίων: Παράδειγμα 2  

 

 

Δοκίμασε, εσύ, να βρεις κατάλληλους τίτλους ! 



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

186 

• Συμπλήρωση κύκλων 

• Συμπλήρωση τετραγώνων 

• Συμπλήρωση γραμμάτων 

• Συμπλήρωση σχημάτων 

Οδηγίες: Να συμπληρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερους κύκλους 

(τετράγωνα, γραμμές, σχήματα),  

ώστε να σχηματίσεις πρόσωπα ή καταστάσεις. 

Να κατονομάσεις τις εικόνες που θα φτιάξεις. 

Βλέπε επόμενες οκτώ (8) διαφάνειες 
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ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΣΚΕΨΗΣ  

 

• Ποσότητα ιδεών (πνευματική ευχέρεια) 

 

• Διαφορετικά είδη ιδεών (πνευματική ευκαμψία) 

 

• Σπανιότητα-μοναδικότητα ιδεών (πρωτοτυπία) 

195 Βλέπε επόμενες τέσσερις (4) διαφάνειες 
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Τρία  αριθμητικά κριτήρια  αξιολόγησης 

της δημιουργικής σκέψης 

Η πνευματική ευχέρεια είναι η ικανότητά μας να παράγουμε για 

κάποιο θέμα έναν μεγάλο αριθμό ιδεών. Να αραδιάζουμε με ευκολία 

πολλές ιδέες. 

Η πνευματική ευλυγισία είναι η ικανότητά μας να παράγουμε 

πολλές διαφορετικού είδους ιδέες. Να παράγουμε πολλές ιδέες που 

αναφέρονται σε διαφορετικές πλευρές του θέματος. Σε 

διαφορετικές ιδιότητές του και ενέργειες που σχετίζονται με αυτό. 

Η πρωτοτυπία είναι η ικανότητα να παράγουμε πολλές νέες, 

πρωτόγνωρες, ασυνήθεις, σπάνιες, καινοτόμες ιδέες.                           

Είναι η ευρηματικότητά μας, η εφευρετικότητά μας. 

Τρία αριθμητικά κριτήρια αξιολόγησης 

της δημιουργικής σκέψης 



ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ   ΧΡΗΣΕΙΣ :  Το  παπούτσι  

1. Να καρφώσουμε ένα καρφί 

2. Να σπάμε ένα καρύδι 

3. Να σπάμε ένα αμύγδαλο 

4. Να σκοτώσουμε μια κατσαρίδα 

5. Να καρφώνουμε μια πρόκα 

6. Να σπάμε κουκούτσια 

7. Να κρύβω μέσα πράγματα 

8. Να κρατάμε την πόρτα ανοικτή 

9. Να σκοτώσω μια σφήκα 

10. Να σκοτώνω μια μύγα 

11. Να το κλωτσάμε αντί για μπάλα 

12. Για σταχτοδοχείο 

13. Να πάρουμε το δέρμα του 

14. Να παράγουμε ήχους 

15. Για γλάστρα 

16. Να κουβαλάμε νερό 

17. Να κτυπήσω κάποιον, για άμυνα 

18. Για κάθισμα κούκλας 

19. Να κουβαλάμε χώμα 

20. Για συλλογή παπουτσιών 

21. Να κάνουμε θόρυβο 

22. Να πάρουμε τα κορδόνια του 

Πρωτοτυπία = 10 

Πνευματική ευχέρεια:  22-1=21 Πνευματική ευλυγισία: 21-7=14 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ - 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ 

•  Πνευματική ευχέρεια 

 -  Ποσότητα ιδεών 

•  Πνευματική ευλυγισία 

 -  Διαφορετικότητα ιδεών 

•  Πρωτοτυπία 

 -  Σπανιότητα ιδεών 
 
 

•  Πρακτικότητα 

•  Κόστος 

•  Απαιτούμενος χρόνος 

•  Διαθέσιμα πρόσωπα - μέσα 

•  Επιπτώσεις στους εμπλεκομένους 
      και στο περιβάλλον 

•  Θέματα δεοντολογίας (ατομικά  
      δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα) 
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Το "ταγκό"  της αποτελεσματικότητας: 

Συνέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης 

Για την επίλυση ενός προβλήματος 
 

πρώτα 

Δημιουργική Σκέψη: Εφευρετικότητα 

για να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 

μετά  

Κριτική Σκέψη: Λογικότητα 

για να επιλέξουμε την προσφορότερη 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

– Ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος 

– Αισιόδοξη διάθεση 

– «Επιπόλαιος» ενθουσιασμός 

– Πνευματική ευλυγισία 

– Σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεγμένο 

– Επώαση του προβλήματος: Αντίσταση στην πρόωρη 

«επίλυση» 

– Επεξεργασία των ιδεών: Διάνθιση με λεπτομέρειες,  

μακιγιάζ των ιδεών 

– Χιούμορ 

 

Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες 
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Το δημιουργικό άτομο δείχνει προς τον γύρω κόσμο 

μια εποικοδομητική δυσαρέσκεια, 

έναν υγιή σκεπτικισμό. 

Για το δημιουργικό άτομο ισχύει η κινέζικη 

παροιμία: 

«Μην κάθεσαι και καταριέσαι το σκοτάδι. 

Άναψε, κι εσύ, το κερί σου»!  
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Βρέθηκα στο δάσος 

μπροστά σε δύο δρόμους. 

Πήρα τον αταξίδευτο! 

 

                 Robert Frost 
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– Ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος 

– Αισιόδοξη διάθεση 

– «Επιπόλαιος» ενθουσιασμός 

– Πνευματική ευλυγισία 

– Σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεγμένο 

– Επώαση του προβλήματος: Αντίσταση στην πρόωρη 

«επίλυση» 

– Επεξεργασία των ιδεών: Διάνθιση με λεπτομέρειες,  

μακιγιάζ των ιδεών 

– Χιούμορ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες 
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Λέγεται ότι: 

«Το δημιουργικό άτομο είναι 

ένα παντοτινό παιδί». 

Είναι τραγικό που οι περισσότεροι από εμάς 

μεγαλώνουμε. 

 

 

Η δική σου γνώμη ποια είναι; 
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Με πήρε 80 χρόνια 

για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί! 

 

Picasso 
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– Ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος 

– Αισιόδοξη διάθεση 

– «Επιπόλαιος» ενθουσιασμός 

– Πνευματική ευλυγισία 

– Σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεγμένο 

– Επώαση του προβλήματος: Αντίσταση στην πρόωρη 

«επίλυση» 

– Επεξεργασία των ιδεών: Διάνθιση με λεπτομέρειες,  

μακιγιάζ των ιδεών 

– Χιούμορ 

 

Βλέπε επόμενες τέσσερις 8 διαφάνειες 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου άσχετα μεταξύ τους πράγματα 

συνδέονται με μια πρωτότυπη σχέση, είναι το διπλανό σκίτσο         

του γελοιογράφου ΚΥΡ. 

Το 1973 η στρατιωτική δικτατορία έκανε δημοψήφισμα για 

αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Οι πολίτες, κατά την ψηφοφορία, 

έπαιρναν τρία ψηφοδέλτια: ένα ΛΕΥΚΟ, ένα με το ΝΑΙ και ένα       

με το ΟΧΙ. Όμως, κάτω από τις απειλές της χούντας, αναμενόταν ότι 

το αποτέλεσμα θα ήταν ΝΑΙ. 

Την παραμονή της ψηφοφορίας δημοσιεύθηκε σε ημερήσια 

εφημερίδα το διπλανό σκίτσο, όπου τα τρία ψηφοδέλτια έχουν 

συνδυαστεί κατά έναν πρωτότυπο τρόπο που εκφράζει                      

το αναμενόμενο αποτέλεσμα «ΝΑΙ» και την πραγματική βούληση 

των καταπιεζόμενων πολιτών «ΟΧΙ». 
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Γελοιογραφία του ΚΥΡ 

για το χουντικό δημοψήφισμα το 1973. 

Συνδυασμός τριών ψηφοδελτίων: ΝΑΙ, ΟΧΙ, Λευκό. 



Λέγεται ότι: 

«Δημιουργικότητα είναι να βάζεις 

γνωστά πράγματα μαζί 

σε ασυνήθεις συνδυασμούς». 

 

Τρανή απόδειξη είναι το σκίτσο του ΚΥΡ 

για το χουντικό δημοψήφισμα του 1973. 
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Διαφήμιση της ΔΕΗ για τον περιορισμό 

της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Ο  ψυχισμός  του  ανθρώπου 

σύμφωνα  με  τη  Φροϋδική  θεωρία . 

(Ξυλόγλυπτο συλλογής Bettman Archives)  
211 
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Το χιούμορ είναι το χαμόγελο 

της φαντασίας! 
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ΕΜΠΟΔΙΑ    

ΣΤΗ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΣΚΕΨΗ 

• Οι προηγούμενες εμπειρίες – Οι παγιωμένες συνήθειες.         

«Απαγκίστρωση – αποδικτύωση από τις έτοιμες λύσεις».  

• Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής.                       

«Συνέργεια δημιουργικότητας και λογικότητας:        

Το  τ α γ κ ό   της αποτελεσματικότητας». 

• Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες.                                                

«Όλοι μας, και συ, μπορούμε να σκεφθούμε δημιουργικά:  

Τόλμησε! Κάνε το πρώτο βήμα!». 

• Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης.                     

«Όποιος φοβάται μήπως πέσει,       

είναι καταδικασμένος να σέρνεται!». 

215 

Βλέπε επόμενη  διαφάνεια 



Το "ταγκό"  της αποτελεσματικότητας: 

Συνέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης 

Για την επίλυση ενός προβλήματος 
 

πρώτα 

Δημιουργική Σκέψη: Εφευρετικότητα 

για να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 

μετά  

Κριτική Σκέψη: Λογικότητα 

για να επιλέξουμε την προσφορότερη 
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ΕΜΠΟΔΙΑ    

ΣΤΗ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΣΚΕΨΗ 

• Οι προηγούμενες εμπειρίες – Οι παγιωμένες συνήθειες.         

«Απαγκίστρωση – αποδικτύωση από τις έτοιμες λύσεις».  

• Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής.                       

«Συνέργεια δημιουργικότητας και λογικότητας:        

Το  τ α γ κ ό   της αποτελεσματικότητας». 

• Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες.                                                

«Όλοι μας, και συ, μπορούμε να σκεφθούμε δημιουργικά:  

Τόλμησε! Κάνε το πρώτο βήμα!». 

• Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης.                     

«Όποιος φοβάται μήπως πέσει,       

είναι καταδικασμένος να σέρνεται!». 

217 Βλέπε επόμενες 4 διαφάνειες 
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Ο Thomas Watson, ο ιδρυτής της IBM με τους υπολογιστές, 

έλεγε στους συνεργάτες του: 

«Ο τρόπος, για να γίνετε δημιουργικοί και να επιτύχετε, 

είναι να διπλασιάσετε το ποσοστό των αποτυχιών σας»! 

Ποια είναι η δική σου γνώμη; 
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Λέγεται ότι: 

«Αν κάναμε πάντα το σωστό, 

θα μέναμε στάσιμοι! 

Τα λάθη ανοίγουν νέους δρόμους»! 

 

Ποια είναι η δική σου άποψη; 
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ΕΜΠΟΔΙΑ    

ΣΤΗ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΣΚΕΨΗ 

• Οι προηγούμενες εμπειρίες – Οι παγιωμένες συνήθειες.         

«Απαγκίστρωση – αποδικτύωση από τις έτοιμες λύσεις».  

• Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής.                       

«Συνέργεια δημιουργικότητας και λογικότητας:        

Το  τ α γ κ ό   της αποτελεσματικότητας». 

• Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες.                                                

«Όλοι μας, και συ, μπορούμε να σκεφθούμε δημιουργικά:  

Τόλμησε! Κάνε το πρώτο βήμα!». 

• Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης.                     

«Όποιος φοβάται μήπως πέσει,       

είναι καταδικασμένος να σέρνεται!». 

221 

Βλέπε επόμενη  διαφάνεια 



Το "ταγκό"  της αποτελεσματικότητας: 

Συνέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης 

Για την επίλυση ενός προβλήματος 
 

πρώτα 

Δημιουργική Σκέψη: Εφευρετικότητα 

για να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 

μετά  

Κριτική Σκέψη: Λογικότητα 

για να επιλέξουμε την προσφορότερη 
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ΕΜΠΟΔΙΑ    

ΣΤΗ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΣΚΕΨΗ 

• Οι προηγούμενες εμπειρίες – Οι παγιωμένες συνήθειες.         

«Απαγκίστρωση – αποδικτύωση από τις έτοιμες λύσεις».  

• Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής.                       

«Συνέργεια δημιουργικότητας και λογικότητας:        

Το  τ α γ κ ό   της αποτελεσματικότητας». 

• Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές μας ικανότητες.                                                

«Όλοι μας, και συ, μπορούμε να σκεφθούμε δημιουργικά:  

Τόλμησε! Κάνε το πρώτο βήμα!». 

• Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης.                     

«Όποιος φοβάται μήπως πέσει,       

είναι καταδικασμένος να σέρνεται!». 

223 Βλέπε επόμενες 3 διαφάνειες 



Λέγεται ότι: 

«Όποιος φοβάται μήπως πέσει, 

είναι καταδικασμένος να σέρνεται»! 

 

→ Εσύ, τι γνώμη έχεις; 
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• Οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση.                            

«Μην ξεχνάς ότι μεγάλο  μέρος της προόδου της ανθρωπότητας                                          

oφείλεται  σε αυτούς που αποκαλούμε  α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς». 

• Η τυφλή παραδοχή του αλάθητου της αυθεντίας.                                

«Ερεύνα και πίστευε!». 

• Η έντονη επιθυμία για αποδοχή από την ομάδα.                            

«Η προσωπική μας αυτονομία                     

ας είναι αδιαπραγμάτευτη». 

• Έλλειψη πνεύματος φιλάλληλης συνεργασίας.              

«Συνεργατική μάθηση: Το θ ε ρ μ ο κ ή π ι ο                         

της δημιουργικής σκέψης». 

(…συνέχεια από διαφάνεια Νο 225) 
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Τα   10   β α ρ ί δ ι α   −  εμπόδια 

(συνεχίζεται…) 

• Η ορθή λύση είναι μία:                      

  Είναι άσκοπο, λοιπόν, να ψάχνω για πολλές! 

• Ο άνθρωπος είναι «ον λογικό» και, λογικά, πρέπει να σκέπτεται:           

  Είναι παράλογο να ασχολούμαι  με το ανορθόδοξο, το παράδοξο! 

• Ξέρω ότι δεν είμαι δημιουργικός:              

  Μακριά, λοιπόν, η δημιουργική παραγωγή από εμένα.                        

  «Τι θέλει η αλεπού στο παζάρι!». 

• Tα λάθη είναι μεν ανθρώπινα, αλλά ανεπιθύμητα:                

  Καλό είναι όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε. 

• Το «κοινώς παραδεγμένο» είναι ένα είδος «κοινωνικού συμβολαίου» 

  που όλοι πρέπει να σεβόμαστε:              

  Μακριά από εμένα η αμφισβήτηση, η ριζοσπαστικότητα.  

  Δεν θέλω να κάνω ούτε αυτό που αποκαλούν    

  « δικηγόρο του  διαβόλου!». 
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(…συνέχεια από προηγούμενη σελίδα) 

•  Ανοχή της ασάφειας σημαίνει ανοχή της θολούρας:               

  Μακριά από μένα «τo ψάρεμα σε θολά νερά».    

  «Σοφόν το σαφές!». 

• Όποιος λέει πολλά κινδυνεύει να γελοιοποιηθεί:                                  

  «Η σιωπή είναι χρυσός!»∙ και, όπως έλεγαν οι προγονοί μας,   

  «Το σιγάν κρείττον του λαλείν!». 

• Η εφαρμογή των τεχνικών δημιουργικής παραγωγής :   
 φαίνεται σε μένα σαν κάτι το παιδαριώδες  

  Μακριά από εμένα η ελαφρότητα - επιπολαιότητα.    
  Η σοβαρότητα δεν έβλαψε κανέναν! 

• Η λεγόμενη δημιουργική παραγωγή πολλών ιδεών                       

 είναι «ασκήσεις επί χάρτου»:      

  Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. 

• Αν υπήρχε κάποια χρήσιμη πρωτότυπη ιδέα,     

 θα την είχαν βρει άλλοι, πιο ειδικοί, πριν από μένα:   

  Το να ασχοληθώ εγώ με κάτι, όταν μάλιστα δεν είναι   

  της ειδικότητάς μου, των διαφερόντων μου, είναι σκέτη ματαιοπονία. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΕΩΝ 

 

 

 

 

        Τι είναι; Ποιες είναι; 

Πρόκειται για σκόπιμες συστηματικές διαδικασίες,  

αποτελούμενες από σειρά διαδοχικών σταδίων διανοητικής 

επεξεργασίας. 

Χρησιμοποιούνται προς υποβοήθηση στην προσπάθειά μας      

να βρούμε πρωτότυπες ιδέες για την επίλυση προβλημάτων. 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι οι αναφερόμενες  

στην επόμενη διαφάνεια. 

Η πιο γνωστή είναι ο «κατιδεασμός-brainstorming». 

228 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΕΩΝ 

1. Κατιδεασμός  (brainstorming) - (Osborn) 

2. Πλάγια  σκέψη  (lateral thinking)-(de Bono) 

3. Τεχνική  «κατάλογος χαρακτηριστικών» - (Crawford) 

4. Προκρούστειοι  συνδυασμοί - (Whiting) 

5. Βιονική μέθοδος                                              

6. Συμβολικές αναλογίες – Αλληγορίες                                          

7. Οξύμωρο σχήμα 

8. Το πρότυπο «Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων – ΔΕΠ» 
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1. Κατιδεασμός (brainstorming) 

 

 

 

Δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του μυαλού μας να παράγει 

πολλές, πρωτόγνωρες-πρωτότυπες ιδέες για να βρίσκουμε λύσεις στα 

προβλήματά μας. Για να υποβοηθηθούμε στο έργο αυτό, εκτός από τις 

διάφορες δημιουργικές ερωτήσεις που εξετάσαμε στις προηγούμενες 

διαφάνειες, υπάρχουν επίσης διάφορες ειδικές τεχνικές. 

Η πιο γνωστή από τις τεχνικές αυτές ονομάζεται στην αγγλική 

«brainstorming» και στην ελληνική «κατιδεασμός». Είναι μια διαδικασία, 

όπου μια ομάδα ατόμων βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει με σκοπό να 

βρουν έναν μεγάλο αριθμό ιδεών για να λύσουν ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή γίνεται με βάση συγκεκριμένους κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται χωρίς παρέκκλιση. 

→ Βλέπε επόμενες 15 διαφάνειες. 
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Κατιδεασμός   (brainstorning) 
232 



Φάση παραγωγής  ιδεών:  

«Σταμάτης»  η  κριτική ! 

Οι   δύο   φάσεις   του   κατιδεασμού 

Φάση  αξιολόγησης  των  ιδεών:  

«Γρηγόρης»  η  κριτική ! 
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Το "ταγκό"  της αποτελεσματικότητας: 

Συνέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης 

Για την επίλυση ενός προβλήματος 
 

πρώτα 

Δημιουργική Σκέψη: Εφευρετικότητα 

για να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις 
 

μετά  

Κριτική Σκέψη: Λογικότητα 

για να επιλέξουμε την προσφορότερη 
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Κανόνες   διεξαγωγής   του  κατιδεασμού 

 

α) Απαγορεύεται η κριτική στη φάση της παραγωγής των ιδεών.   

 «Think up or shut up!» («Σκέψου ή βούλωσέ το!»). 

β) Εμμονή  να παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες και πρωτότυπες ιδέες.

 «Η ποσότητα εγκλείει την ποιότητα».    

 «Εν  τω  πολλώ  το  ευ». 

 «Οι πρωτότυπες ιδέες είναι όψιμες !» 

γ) Ενθαρρύνεται ο συνδυασμός και η βελτίωση των παραγόμενων ιδεών.  

 «Αuto–stop των ιδεών».  

δ) Ενθαρρύνεται η ελεύθερη «πλοήγηση» στο χώρο της φαντασίας και  

              του πιθανού.   

 «Άγριες ιδέες»: «Ο φτερωτός Ίκαρος», «Ο Δούρειος Ίππος». 

ε) Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών.    

 «Χρήση πολλαπλών  πραγματολογικών κριτηρίων».  
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Οι αρχές του  κατιδεασμού - brainstorming 
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      Οι    «άγριες»   ιδέες 

 

•  «Δούρειος  Ίππος»   (Οδυσσέας) 

 

•  «Φτερωτός  Ίκαρος»  (Δαίδαλος) 
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Κατιδεασμός  όπου  συμμετέχει  ολόκληρη  η  τάξη.  238 



Κατιδεασμός  στην  τάξη  σε  ομάδες.  

Συνεργατική  μάθηση! 239 



Αντίστροφος κατιδεασμός: Να χρησιμοποιείται! 

→ Πρόκειται για παραλλαγή του κατιδεασμού όπου 

αρχικό ερώτημα-πρόβλημα διατυπώνεται με το 

αντίθετό του. Έτσι, εύκολα αναδεικνύονται ενέργειες 

και καταστάσεις που επιτείνουν το πρόβλημα και, 

«εξ αντιθέτου», διευκολυνόμαστε να το εξετάσουμε 

από νέες προοπτικές και να διευρύνουμε τον 

κατάλογο των πιθανών λύσεων. 

240 Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες 



241 

ΚΟΝΤΡΑ - ΘΕΜΑ 



242 



 

1. Κάθεσαι στο γραφείο σου και αφήνεις το μυαλό σου χαλαρό,            

ελεύθερο να σκεφτεί το πρόβλημα.  

2. Παίρνεις ένα χαρτί και ένα μολύβι και αρχίζεις να γράφεις                         

ό,τι σχετικό έρχεται στο μυαλό σου.  

3. Γράφεις την κάθε ιδέα σου όπως ακριβώς την σκέφθηκες.  

4. Φροντίζεις, στη φάση αυτή της παραγωγής των ιδεών, να μην κάνεις     

καμία αυτοκριτική για τις ιδέες σου όσο παράξενες και αν είναι.  

5. Συνεχίζεις να προσπαθείς για να βρεις πολλές ιδέες για αρκετή ώρα, 

δίνοντας στον εαυτό σου εντολές, όπως: «Βρες άλλες 10 ιδέες!»,             

«Βρες άλλες 5 ιδέες!», «Ακόμη άλλη μία ιδέα!».  

6. Αν θέλεις μπορείς να σταματήσεις εδώ και να επανέλθεις για να βρεις           

και άλλες ιδέες την επόμενη ημέρα. Έτσι, δίνεις την ευκαιρία                      

για επεξεργασία του θέματος στο ασυνείδητο.                                            

Όπως λέμε, για «επώαση».  

7. Τέλος, κάνεις την αξιολόγηση μιας – μιας των ιδεών που πρότεινες            

και επιλέγεις τις πιο κατάλληλες.  
 

Ατομικός   κατιδεασμός 
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• Κάνε ένα ατομικό κατιδεασμό! 

• Μπορεί να βρεις λύσεις στην αδιοριστία σου! 
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245  Βλέπε επόμενες 8 διαφάνειες. 

2. Η «πλάγια σκέψη» (lateral thinking)) 

 

 



Κάθετη σκέψη Πλάγια σκέψη 

Σχηματική παράσταση   

της  «κάθετης» και της «πλάγιας» σκέψης. 
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247 
Βλέπε απάντηση στην επόμενη διαφάνεια 

Παράδειγμα 1 



 •  •  • 

 

 •   •  • 

 

 •   •         • 

 Να ενώσεις και τις  9  τελείες με τέσσερις ευθείες γραμμές,
 χωρίς να σηκώνεις το μολύβι από το χαρτί (μονοκοντυλιά). 
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Να φυτέψετε τέσσερα (4) δέντρα 

που θα απέχουν OΛΑ ίση απόσταση  

μεταξύ τους. 
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Πρόβλημα 2 

Βλέπε απάντηση στην επόμενη διαφάνεια 



250 

Απάντηση στο πρόβλημα με τα «τέσσερα δέντρα» 



Πόσα  τετράγωνα  βλέπεις  στο  σχήμα ; 
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Πρόβλημα 3 

Βλέπε απάντηση στην επόμενη διαφάνεια 



252 

Απάντηση στο πρόβλημα των «τετραγώνων» 



Να διευθετήσετε 

τέσσερα (4) εννιάρια (9)  

έτσι ώστε να μας δίνουν τον αριθμό 100. 

253 

→ Να βρεις, εσύ, τη λύση. 

• Πρόσεξε, μην χρησιμοποιήσεις 

τον γνωστό «πίνακα πολλαπλασιασμού», 

γιατί οδηγεί στην ατελέσφορη «κάθετη σκέψη». 

Πρόβλημα 4 
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3. Τεχνική «κατάλογος χαρακτηριστικών»:  

Τροποποίηση και συνδυασμός χαρακτηριστικών 

Η τεχνική «κατάλογος χαρακτηριστικών» χρησιμοποιείται για να 

προτείνουμε πολλές πρωτότυπες ιδέες για να βελτιώσουμε ένα προϊόν, 

όπως π.χ. «ένα φωτιστικό», ή να τροποποιήσουμε ένα πνευματικό έργο, 

όπως π.χ. «μια ιστορία», ώστε να έχουμε μια άλλη ενδιαφέρουσα εκδοχή 

του. 

Η εφαρμογή της τεχνικής περιλαμβάνει: α) Να σκεφθούμε και να 

καταγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα γνωρίσματα, τις 

ιδιότητες και τα μέρη του επίμαχου προϊόντος. β) Να εξετάσουμε 

καθεμία χωριστά από τις καταγραφές αυτές, αναζητώντας τρόπους να τις 

τροποποιήσουμε και, έτσι, να καταλήξουμε σε ένα ή περισσότερα νέα 

προϊόντα. 

  

 Βλέπε επόμενες 4 διαφάνειες. 
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Παράδειγμα 1 
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Παράδειγμα 2 



257 

Παράδειγμα 3 



Παράδειγμα 4 
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4. Προκρούστειοι συνδυασμοί:  

Αναγκαστικός συνδυασμός χαρακτηριστικών 

 Βλέπε επόμενες 3 διαφάνειες. 
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Παράδειγμα 



261 



262 
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5. Βιονική μέθοδος 

Στη «βιονική μέθοδο» αναζητούμε να βρούμε τρόπους με τους 

οποίους έχουν επιλυθεί παρόμοια προβλήματα στη Φύση από ζώα, 

πουλιά, μυρμήγκια, ψάρια, λουλούδια, καρπούς. 

Παρακάτω περιγράφουμε διάφορες εφαρμογές της βιονικής 

μελέτης και ένα σχετικό παράδειγμα. 

 Βλέπε επόμενες 2 διαφάνειες. 
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Εφαρμογές βιονικής μεθόδου 



265 

Παράδειγμα 



266 

6. Συμβολικές αναλογίες – Αλληγορίες 

«Συμβολική αναλογία» είναι η διαδικασία όπου επιχειρούμε να 

εκφράσουμε, να περιγράφουμε, να αναδείξουμε ή να επινοήσουμε 

μια κατάσταση, μια άποψη, μια συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας 

συμβολισμούς – αλληγορίες. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στη λογοτεχνία, στις καλές τέχνες, στη διαφήμιση και, 

γενικώς, σε όλες τις μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

 Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τυπικά παραδείγματα 

«συμβολικής αναλογίας – αλληγορίας» από τη λογοτεχνία, την 

ποίηση και τη λαϊκή στιχουργία. 

 Βλέπε επόμενη διαφάνεια. 
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7. Οξύμωρο σχήμα 
Στο οξύμωρο σχήμα δύο ή περισσότερες λέξεις ή φράσεις ενώνονται και 

συνεκφέρονται για να εκφράσουν ένα βαθύτερο νόημα. 

Τυπικά παραδείγματα είναι: 

Ελευθερόφρων έλεγχος 

Σπουδάζουσα αδιαφορία 

Εποικοδομητική δυσαρέσκεια 

Απόμακρη εγγύτητα 

 Τέτοιες οξύμωρες φράσεις, σχετιζόμενες προς το επίλυση 

πρόβλημα, μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων ιδεών-λύσεων. 

  Η οξύμωρη φράση «ελευθερόφρων έλεγχος» θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από γονείς και εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της τάσης 

των εφήβων για «αυτονομία». 

 Η οξύμωρη φράση «απόμακρη εγγύτητα» θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί στις συζητήσεις για τη σχέση «δασκάλου-μαθητή» ή για τη 

σχέση «εκπαιδευτικού και γονέα» κ.ο.κ. 
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8. «Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων  

Το πρότυπο ΔΕΠ 

Το πρότυπο ΔΕΠ (Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων) είναι μια 

συστηματική διαδικασία για τη δημιουργική διερεύνηση προβλημάτων. 

Η διαδικασία αυτή διέρχεται από πέντε (5) διαδοχικά στάδια. 

Σε ένα από τα στάδια αυτά, «η παραγωγή προτεινόμενων ιδεών-

λύσεων», γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί ένας μακρύς κατάλογος 

ιδεών για την επίλυση του προβλήματος. 

Χρησιμοποιούνται οι διάφορες ειδικές τεχνικές δημιουργικής 

παραγωγής ιδεών, όπως είναι ο κατιδεασμός-brainstorming, οι ερωτήσεις 

SCAMPER, η πλάγια σκέψη (lateral thinking) κ.ά. 

Το πρότυπο ΔΕΠ (Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων) μπορεί, 

κάλλιστα, να χρησιμοποιείται από μαθητές για τη δημιουργική εκπόνηση 

των διαθεματικών εργασιών τους (projects). 

→ Για τα πέντε στάδια του προτύπου ΔΕΠ, βλέπε επόμενη διαφάνεια . 



Τα πέντε στάδια για τη δημιουργική εκπόνηση 

μαθητικών διαθεματικών εργασιών(projects) – Πρόγραμμα ΔΕΠ 

α) Συλλογή των δεδομένων του προβλήματος.                         

 «Δεδομένα για:  το Τι, το  Ποιος, το Πότε, το Πού, το Πώς, το Γιατί». 

 β) Διατύπωση του προβλήματος.         

     « Καλοδιατυπωμένο πρόβλημα είναι η μισή λύση ». 

 γ) Παραγωγή προτεινόμενων ιδεών – λύσεων.       

  « Χρήση τεχνικών δημιουργικής παραγωγής ιδεών ».  

 δ) Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών – λύσεων.   

  « Χρήση πολλαπλών κριτηρίων ». 

ε) Υλοποίηση των επιλεγεισών ιδεών – λύσεων.     

  « Στρατηγικός σχεδιασμός – Πλάνο δράσης ». 
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