
 

 

Δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να παράγει πολλές πρωτότυπες, 

πρωτόγνωρες, καινούργιες, «έξυπνες», εναλλακτικές ιδέες στην επίλυση παντός είδους 

προβλημάτων. Αντιπροσωπεύει την ευρηματικότητα, την εφευρετικότητα του ανθρώπου. Είναι ο 

καμβάς της καινοτομίας, ένα αίτημα που εναγωνίως επιδιώκεται από κάθε σύγχρονη κοινωνία. 

Παρότι ο ισχύων νόμος πλαίσιο για τη γενική εκπαίδευση (Νόμος 1566/85), από το πρώτο άρθρο 

του, επιτάσσει ως σκοπούς του σχολείου «…την ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων των 

μαθητών…» «και να ζήσουν δημιουργικά» (!) και παρότι έγιναν κατά καιρούς –και γίνονται– 

φιλότιμες προσπάθειες για την ένταξη της δημιουργικής σκέψης στη σχολική πράξη από 

συνειδητοποιημένους εκπαιδευτικούς, δυστυχώς, η δημιουργική σκέψη παραμένει το «αποπαίδι» της 

εκπαίδευσης. 

Τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία έχουν εντάξει τα τελευταία χρόνια τη συστηματική καλλιέργεια 

της δημιουργικής σκέψης στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολλαπλές στοχευμένες 

δημιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις (Ημέρες Δημιουργικότητας), καθώς και με την εφαρμογή του 

ειδικού προγράμματος «Δαίδαλος» σε τακτή ώρα του διδακτικού προγράμματος. 

Εν όψει της πρόσφατης θέσπισης της λειτουργίας στο νέο σχολικό πρόγραμμα βιωματικού 

εργαστηρίου «Δημιουργώ και Καινοτομώ» με θεματική τη «Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία», φροντίσαμε και ετοιμάσαμε δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία με το εξής περιεχόμενο: 

α) Αρχείο με 265 διαφάνειες με εκτενή πρόσθετα περιγραφικά στοιχεία με 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 

    Κεντρικός πυρήνας των εν λόγω δύο ηλεκτρονικών αρχείων είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων 

διδακτικο-μεθοδολογικών προσεγγίσεων και διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της 

δημιουργικής σκέψης στο σχολείο και στην οικογένεια. 

Τα παραπάνω δύο αρχεία μπορείτε να τα βρείτε με τους κωδικούς σας στο e-arsakeio.gr, στον χώρο 

των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ > Ενότητα: 

Δημιουργική σκέψη). 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί «να κατεβάσει» τα παραπάνω δύο αρχεία και να τα αξιοποιεί για 

προσωπική ανάπτυξη ως υποβοηθούμενη αυτο-μόρφωση. 

 
 

Ι. Ν. Παρασκευόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δημιουργική Σκέψη 

Ο καμβάς της ευρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. 
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