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Θα συζητήσουμε:
Α. το παιδαγωγικό υπόβαθρο που στηρίζει τη Δημιουργική
Εργασία και
τις κοινωνικές αναφορές και προεκτάσεις του.
Β. τις παιδαγωγικές αρχές,
τους σκοπούς και οι στόχους,
τις διαδικασίες οργάνωσης και πραγμάτωσης των
εργασιών,
τους τρόπους υποστήριξης και ανατροφοδότησης των
μαθητών και μαθητριών στο έργο τους,

τις τεχνικές αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργημάτων,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο κ.ο.κ.

Μέρος Πρώτο: Ορισμός
Δημιουργική εργασία και γενικότερα δημιουργική
δραστηριότητα είναι (Παιδαγωγική Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό,1989: 1332): «μορφή δράσης του
ανθρώπου που αποσκοπεί στη δημιουργία ποιοτικά νέων
κοινωνικών αξιών». Βασικό γνώρισμα της δημιουργικής
δραστηριότητας είναι «… η ικανότητα προσαρμογής των
γνώσεων και δεξιοτήτων στη νέα κατάσταση».
Στην περίπτωση της δημιουργικής εργασίας στο σχολείο
υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι «νέες αξίες» που
παράγονται από τους μαθητές και μαθήτριες δεν
προορίζονται άμεσα για την κοινωνία, αλλά αφορούν
πρωτίστως τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η έννοια της δηµιουργικότητας,
παραπέμπει στην έννοια του
πρωτότυπου, του καινοτόµου. Μάλιστα
αρκετές φορές, η δηµιουργικότητα
αντιτάσσεται στην έννοια της
οµοιοµορφίας και του κοµφορµισµού και
ορίζεται ως η παραγωγή πρωτότυπων
ιδεών, η διαφορετική οπτική γωνία µε την
οποία βλέπει κάποιος τα πράγµατα…

Οι ορισµοί που έχουν δοθεί για τη δηµιουργικότητα
µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες.
Η πρώτη αναφέρει ότι η δηµιουργικότητα είναι η
παραγωγή νέων ιδεών, που οδηγούν σε ένα
καινοτόµο αποτέλεσµα.
Η δεύτερη αναφέρει ότι η δηµιουργικότητα µπορεί να
είναι απλά, ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης
και συνδυασµού της ήδη υπάρχουσας γνώσης.
Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρει ότι µια διαδικασία
για να είναι δηµιουργική, δεν αρκεί να είναι
καινοτόµος ή να συνδυάζει την υπάρχουσα γνώση
αλλά πρέπει να έχει και προστιθέµη αξία.

Συνδυάζοντας τους υπάρχοντες
ορισµούς για τη δηµιουργικότητα,
θα µπορούσαµε να πούµε ότι: η
Δηµιουργικότητα περιλαµβάνει την
παραγωγή νέων ιδεών ή τον
συνδυασµό γνωστών δεδοµένων
σε κάτι καινούργιο, παρέχοντας
αξία στο τελικό αποτέλεσµα.
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Τι είναι πιο σηµαντικό τελικά στην έννοια της
δηµιουργικότητας, η διαδικασία της δηµιουργικής σκέψης
και οι παράγοντες που την επηρεάζουν ή το τελικό προϊόν
και η αξία που αυτό έχει; Το γνωστό καβαφικό δίληµµα, το
ταξίδι ή ο τελικός προορισµός;
Αποτέλεσμα: πρέπει να είναι πρωτότυπο και χρήσιμο
Διαδικασία: σημαντικά τα στάδια τα οποία εµπλέκονται στη
διαδικασία της δηµιουργικής σκέψης και είναι:
1. Η προετοιµασία (preparation)
 2. Η επώαση (incubation)
3. Η διαφώτιση (illumination)
4. Η επαλήθευση (verification)

Δημιουργικότητα: περιεχόμενο, ανάπτυξη
(Glâveanu, 2010)

 Οι δημιουργικές πράξεις ως κοινωνικο-πολιτισμικές κατά τη
φύση και την προέλευσή τους: μεγάλη η σημασία της
αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα άτομα και το κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον (κοινωνικές πρακτικές,
πολιτισμικές παραδόσεις).
 Ο ρόλος της διυποκειμενικότητας και της αλληλεπίδρασης
μέσω του διαλόγου στην έκφραση της δημιουργικότητας: Η
ανοιχτή, ελεύθερη και ισότιμη επικοινωνία των μελών μιας
ομάδας και η αμοιβαία δέσμευσή τους στην
επιτέλεση ενός έργου αποτελούν όρους- κλειδιά
για τη δημιουργικότητα μέσω της συνεργασίας.

Με ποιο τρόπο πολιτισμικά συμβολικά στοιχεία συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της υφής και του χαρακτήρα των νέων
προϊόντων της δημιουργικότητας; Μια ομάδα ανθρώπων
που αντιμετωπίζει μια πρόκληση επεξεργάζεται εκ νέου τη
σημασία των σχετικών εννοιών χρησιμοποιώντας συμβολικά
εργαλεία και πολιτισμικά τεχνουργήματα με ένα διαφορετικό
τρόπο, εξωτερικεύοντας ένα νέο προϊόν δημιουργίας.

Nizar Ali Badr: Τα βότσαλα της προσφυγιάς

Πολλαπλές οι νοημοσύνες (Gardner, 1983)
 Είναι σημαντικό για την αξιοποίηση της
δημιουργικής σκέψης στο σχολείο να
αναγνωρίσουμε ότι η έννοια και οι
μορφές της δημιουργικότητας
διαφέρουν σε συνάρτηση με την ηλικία
και το βαθμό ωρίμανσης του
ανθρώπου.
 Τα εξαιρετικά δημιουργικά άτομα
χαρακτηρίζονται συχνά από ένα είδος
εσωτερικής έντασης ή δυσαρμονίας
μεταξύ των στοιχείων που εμπλέκονται
στην παραγωγική εργασία – μια ένταση
που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει
καρποφόρα ασυγχρονία (fruitful
asynchrony) (Gardner & Wolf, 1988).

Jackson και Messick (1965): η δημιουργικότητα πρέπει να
αξιολογείται σύμφωνα με τέσσερα κριτήρια, την καινοτομία,
την καταλληλότητα, τη διαφοροποίηση και τη συμπύκνωση.

 Για πολλούς η δημιουργικότητα συνδέεται άμεσα με την
αποκλίνουσα σκέψη (divergent thinking), που είναι ο τρόπος
σκέψης που χρησιμοποιείται όταν η απάντηση ή η λύση απαιτεί
μια πιο ελαστική, ρευστή και δημιουργική προσέγγιση
 σε αντίθεση με τη συγκλίνουσα σκέψη (convergent thinking),
που ορίζεται ως ο τρόπος σκέψης που χρησιμοποιείται για την
επίλυση προβλημάτων που επιδέχονται μόνο μια σωστή
απάντηση ή περιορισμένο αριθμό σωστών απαντήσεων (Lee
et al., 1987: 188, 190).
 Amabile (1996: 15): όταν οι άνθρωποι κινητοποιούνται
πρωταρχικά σε μια δημιουργική δραστηριότητα από εσωτερικό
ενδιαφέρον και για να απολαύσουν αυτή τη δραστηριότητα,
μπορεί να είναι περισσότερο δημιουργικοί από ό,τι αν
κινητοποιούνται πρωταρχικά από κάποιο στόχο που κάποιοι
άλλοι θέτουν γι’ αυτούς.

Μέρος Δεύτερο: Η Δημιουργική Εργασία
στο Λύκειο

(Ν. 1566/1985): «σκοπός της
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι να συμβάλει στην
ολόπλευρη, αρμονική και
ισόρροπη ανάπτυξη των
διανοητικών και
ψυχοσωματικών δυνάμεων
των μαθητών, ώστε,
ανεξάρτητα από φύλο και
καταγωγή, να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες
προσωπικότητες και να
ζήσουν δημιουργικά».

τονίζεται η ανάγκη οι μαθήτριες και
μαθητές «να καλλιεργούν και να
αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα
και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους,
[…] να αντιλαμβάνονται και να
συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία
και ισοτιμία της πνευματικής και της
χειρωνακτικής εργασίας» καθώς και
«να ενημερώνονται και να ασκούνται
πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το
ανθρώπινο γένος χρήση και
αξιοποίηση των αγαθών του
σύγχρονου πολιτισμού».(Ν. 1566/1985)

«… να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και
αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας,
ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την
υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν
αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου
και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας».
«να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης
και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες
και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό» και
«να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με
όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν
κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό». (Ν. 1566/1985)
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Όλες αυτές οι επιδιώξεις
μπορούν να υπηρετηθούν
αποτελεσματικά μέσα από την
κατάλληλη εφαρμογή των
Δημιουργικών Εργασιών,
προσαρμοσμένων στο επίπεδο
ωριμότητας και στις ανάγκες των
μαθητών και μαθητριών αυτής
της βαθμίδας. Ακόμη, η ένταξή
τους στο σχολικό πρόγραμμα
μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά στην
αντιμετώπιση των παθογενειών
του Λυκείου.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης είναι ένας από τους κύριους
στόχους της εκπαίδευσης (παράλληλα με την
απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων).
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας αποτελεί συστατικό
στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και
επιπλέον εντάσσεται στους παράλληλους στόχους
της διδασκαλίας όλων ανεξαιρέτως των διδακτικών
αντικειμένων.
Μέσω της εκπόνησης των δημιουργικών εργασιών
καλλιεργούνται η κριτική σκέψη, οι συνθετικές
ικανότητες και η δημιουργικότητα των μαθητών και
τους δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητές
τους και να αναπτυχθούν σύμφωνα με αυτές.

Ελληνικό σχολείο:
απολύτως
λογοκεντρικό

η Δημιουργική Εργασία μπορεί να αποβεί, με την
κατάλληλη αξιοποίησή της, ένα σημαντικό παιδαγωγικό
εργαλείο που θα ευνοήσει:
την οικοδόμηση μιας κοινότητας μάθησης στο πλαίσιό
της,
τη δημιουργία πιο θετικών και συνεργατικών σχέσεων
μεταξύ των μελών της,
την εξοικείωση με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις του
επιστημονικώς εργάζεσθαι*,
την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αξιοποίησης της
βιβλιοθήκης (library skills) και
την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητριών
και μαθητών.

μπορεί να υπηρετήσει πιο
ευρείς και
μακροπρόθεσμους
στόχους, όπως είναι η
διασύνδεση της σχολικής
γνώσης με τις ευρύτερες
κοινωνικές και αναπτυξιακές
ανάγκες και εξελίξεις και η
συμβολή στη διάπλαση
ολοκληρωμένων πολιτών
σύμφωνα με τις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες και
απαιτήσεις.

Δημιουργική εργασία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη
 UNICEF - Center for Education
Innovations (2016: 12): στόχος η
προώθηση καινοτομικών προγραμμάτων
στην εκπαίδευση. Βασικό κριτήριο για την
ενίσχυση ανάλογων πρωτοβουλιών σε
εθνική κλίμακα ήταν η επιδίωξη της
ισότητας. Το ερώτημα που τέθηκε για τη
διασφάλισή της ήταν αν το προτεινόμενο
πρόγραμμα «…στοχεύει στην
εξυπηρέτηση των πιο
περιθωριοποιημένων παιδιών (των πολύ
φτωχών, των παιδιών που δοκιμάζονται
από την κρίση, των παιδιών με μειονεξίες,
των κοριτσιών, των εκτός σχολείου
παιδιών και των παιδιών θρησκευτικών
μειονοτήτων)».

 Ισότητα των ευκαιριών στο πεδίο της
εκπαίδευσης (UNICEF, UNESCO): χρέος της
οργανωμένης κοινωνίας είναι η εκπλήρωση στο
μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων κάθε
παιδιού, ενώ αρμοδιότητα του σχολείου είναι η
αποφασιστική συμβολή του στην πραγμάτωση
αυτής της επιδίωξης.
 Οι ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές της
διαφοροποιημένης διδακτικής / μαθησιακής
διαδικασίας μπορούν να αξιοποιηθούν στο
πλαίσιο αυτής της επιδίωξης και στην περίπτωση
της Δημιουργικής Εργασίας, ώστε κάθε παιδί να
ωφεληθεί με συγκεκριμένο τρόπο, που θα
προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση στις
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του.

Σκοπός



Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει συνθετικό χαρακτήρα
και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και
γενικότερα στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος του
μαθητή. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση
στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους, όσο και με την
τελική, δημιουργική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν
την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο στη διαδικασία
εκπόνησης της Δ.Ε. καθεαυτής, και λιγότερο στην εξαντλητική
διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των
μαθητών και μαθητριών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται
αναπόσπαστα με τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί
στην εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη
δυνατότητα για μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της,
εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Δημιουργική εργασία-Project
Κοινά σημεία
 Επιλέγουν τα θέματα οι μαθητές
Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές
Κυρίως διερευνητικές μέθοδοι
Ερευνητικό ερώτημα/ερωτήματα
Αξιοποίηση ποικιλίας μεθόδων
Σύνδεση σχολικής γνώσης με
καθημερινότητα και περιβάλλον
 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 Ποικίλα εκφραστικά μέσα (κείμενο,
video, τέχνημα,
δράση/παρέμβαση)






Διαφορές
 Περιορισμένος χρόνος
ανάπτυξης (Δ.Ε.)
 Θέματα που συνήθως δεν
απαιτούν μεγάλη και ιδιαίτερα
σύνθετη ανάπτυξη
 Η δημιουργική εργασία δίνει
έμφαση, κυρίως, στη
δημιουργικότητα, την καινοτομία
και την αποκλίνουσα σκέψη
 Η δημιουργική εργασία μπορεί
να είναι και ατομική

Βασικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες της Δημιουργικής
Εργασίας
(πρωτοτυπία, ευρηματικότητα, φαντασία κ.λπ)
Οι μαθήτριες και μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν
ερωτήματα που κινούν το ενδιαφέρον τους, με τρόπο που
αξιοποιεί ήδη αποκτημένες γνώσεις, σε συνδυασμό με νέες, με
στόχο να οδηγηθούν σε μια απάντηση με σαφή στοιχεία
πρωτοτυπίας και ευρηματικότητας.
Στην τελική του εκδοχή το αποτέλεσμα της Δημιουργικής
Εργασίας μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές, όπως είναι το
συνεχές κείμενο, ενδεχομένως διανθισμένο με εικόνες,
διαγράμματα, πίνακες κ.λπ., το καλλιτεχνικό έργο, αλλά και
τραγούδι, αφίσα, πόστερ, κατασκευή, κοινωνική /
πολιτισμική παρέμβαση κ.τ.λ.

Για ποιους λόγους η κατανόηση και ανάπτυξη της
φαντασίας είναι παιδαγωγικά σημαντική;
(Egan 2002: 45-46):

 (α) μπορεί να μας βοηθήσει να
σχεδιάσουμε πρακτικές και μαθησιακά
περιβάλλοντα που είναι πιο πιθανό να
ενισχύσουν τη φαντασία των παιδιών,

 (β) μπορούμε να αποκαλύψουμε
ενδεχομένως μη αναμενόμενες
εκπαιδευτικές επιπτώσεις του τρόπου
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη
φαντασία,
 (γ) οι επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά
με τη φαντασία και το ρόλο της είναι
σε μεγάλο βαθμό συγκεχυμένες και
περιλαμβάνουν αρκετές
προκαταλήψεις,

 (δ) συχνά επικρατούν
περιοριστικές αντιλήψεις για τη
φαντασία, που αναγνωρίζουν
τη σημασία της σε ορισμένες
μόνο περιοχές του σχολικού
προγράμματος (π.χ. στις
καλές τέχνες), ενώ ο ρόλος της
είναι σημαντικός σε όλες τις
περιοχές του και
 (ε) ο τρόπος οργάνωσης της
διδασκαλίας στο σχολείο
αφήνει ελάχιστα περιθώρια να
εκτιμηθεί η σημασία της
φαντασίας και να αξιοποιηθεί
παιδαγωγικά.

Εσωτερικά Κίνητρα
Γενικά, τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να
υιοθετούν έναν εσωτερικό προσανατολισμό
σε ό,τι αφορά την εργασία που
αναλαμβάνουν και να τους παρέχεται η
μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στη λήψη
απόφασης στην οργάνωση της δουλειάς
τους (Amabile 1996: 250-253). Τάξεις, π.χ., που
προβλέπουν κάποιον σχετικά μη δομημένο
διδακτικό χρόνο για εξατομικευμένη και
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σε μια μη τυπική
ατμόσφαιρα είναι πιο πιθανό να προάγουν τη
δημιουργικότητα από ό,τι οι αυστηρά
παραδοσιακές τάξεις.

Βασικό ρόλο στην υποκίνηση της δημιουργικής
δράσης των παιδιών διαδραματίζει το
περιβάλλον στο οποίο συντελείται η μάθηση,
φυσικό και διανοητικό. Οι Parnes και Brunelle
(1967) θεωρούν ότι κύριος στόχος των
προγραμμάτων δημιουργικότητας είναι η
εξάλειψη των αρνητικών παραγόντων που
παρεμποδίζουν την εκδήλωσή της στον
συγκεκριμένο μαθητή/μαθήτρια. Σύμφωνα μ’
αυτήν τη θεώρηση, οι αρνητικοί παράγοντες
διακρίνονται σε δύο τύπους, στα εσωτερικά
εμπόδια και στα εξωτερικά.

Εσωτερικά εμπόδια: ο τρόπος κατά τον οποίο
επηρεάζεται η συμπεριφορά του παιδιού από το
παρελθόν, λ.χ. ανάλογα με την προέλευση ή τις
συνήθειές του. Με τις παρεμβάσεις τους οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να το βοηθήσουν να απαλλαγεί
από αυτά, που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν να
λειτουργήσει δημιουργικά.

Εξωτερικά εμπόδια: όσα δυσχεραίνουν την
εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική
σκέψη στο σχολικό (ή άλλο) περιβάλλον. Σε αυτά
ενδεχομένως περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα
Σπουδών και οι τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης
που ακολουθούνται.

Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει
μια σειρά μέτρων για την οργάνωση της
διδασκαλίας και της μάθησης, που επιδιώκουν να
προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ικανότητες,
στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες
κλίσεις των μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν για
κάθε μαθητή τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
προσωπικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα να
διασφαλίσουν και ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο
βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
(Κανάκης, 2007)

Παιδαγωγικές τεχνικές
 Ο καταιγισμός ιδεών και η δημιουργική επίλυση
προβλήματος (Amabile, 1996: 244-246),
 Ο καταιγισμός ιδεών χρησιμοποιείται ευρύτατα, γιατί
παρέχει τη δυνατότητα να εκτίθενται ιδέες χωρίς τυπικούς
περιορισμούς σε ένα κλίμα αποδοχής και απουσίας
επικρίσεων.

 Η δημιουργική επίλυση προβλήματος (creating problem
solving) είναι ευρύτερη πρακτική που συχνά περιλαμβάνει
και καταιγισμό ιδεών, αλλά και άλλες επιμέρους τεχνικές
όπως τη χρήση καταλόγων ελέγχου με στόχο τη
δημιουργία νέων ιδεών από παλιές.

Στάδια που ακολουθούνται συνήθως είναι
η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ένα
πρόβλημα,
η σαφής διαμόρφωση ενός ειδικού ερωτήματος /
προβλήματος προς επίλυση,
 η δημιουργία πιθανών λύσεων,
η αξιολόγηση των λύσεων που έχουν προταθεί και
η αξιοποίηση της τελικής λύσης.
(Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση των δημιουργικών
εργασιών είναι κάθε φορά ανάλογη του διαθέσιμου
εκπαιδευτικού χρόνου, των ενδιαφερόντων, του
επιπέδου μαθησιακής ετοιμότητας και των κλίσεων
των μαθητών/-τριών).

Η µέθοδος των καταλόγων ελέγχου (Checklists)
Περιλαµβάνει µια σειρά λέξεων, ή φράσεων οι οποίες
είναι γραµµένες υπό µορφή πίνακα και έχουν σαν
στόχο να µεταβάλουν την πνευµατική κατάσταση του
ατόµου, διεγείροντας την παραγωγή εναλλακτικών
ιδεών για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος ή
κατάστασης. Ο πλέον γνωστός κατάλογος είναι
αυτός που παρουσίασε ο Alex F. Osborn (1953) στο
βιβλίο του Aplied Imagination. Ο κατάλογος αυτός
περιλαµβάνει µια σειρά ρηµάτων υπό µορφή
ερωτήσεων.

Ερώτηση
 Προσαρµογή –Adapt

 Τροποποίηση- Modify
 Μεγέθυνση- Magnify

Περιγραφή (Osborn)
 Τι άλλο είναι παρόµοιο µε αυτό που εξετάζω; Τι άλλες ιδέες
εισάγει; Τι µπορεί να αντιγραφεί; Τι µπορεί να προσοµοιαστεί;
 Αλλαγή ως προς χρώµα, κίνηση, ήχο, σχήµα; Άλλες αλλαγές;

 Τι µπορεί να προστεθεί; Μεγαλύτερη συχνότητα; ∆υνατότερο;
Μακρύτερο; Λεπτότερο;

 Σµίκρυνση-Minify

 Τι µπορεί να αφαιρεθεί; Μικρότερο; Χαµηλότερο; Ελαφρύτερο;

 Αντικατάσταση – Substitute

 Τι άλλο ή ποιος άλλος µπορεί να χρησιµοποιηθεί; ∆ιαφορετικό
συστατικό; ∆ιαφορετικό Υλικό;

 Ανταλλαγή επιµέρους τµηµάτων ; ∆ιαφορετική σχεδίαση;
 Αναδιοργάνωση – Rearrange
Τροποποίηση προγράµµατος;

 Αντιστροφή – Reverse
 Συνδυασµός – Combine

 Μετάθεση θετικών και αρνητικών; Μήπως να το γυρίσω
ανάποδα; Αντιστροφή ρόλων;
 Συνδυασµός Μονάδων, Συνδυασµός σκοπών και ιδεών;

Τι ονοµάζουµε πρόβληµα;

« Συχνά, η διατύπωση ενός προβλήµατος
είναι ποιο σηµαντική από την επίλυση
του, η οποία µπορεί να είναι απλά θέµα
µαθηµατικών ή πειραµατικών ικανοτήτων.
Η διατύπωση νέων ερωτήσεων, νέων
κατευθύνσεων, η διαφορετική οπτική µε
την οποία βλέπουµε παλιά προβλήµατα,
απαιτεί φαντασία και σηµατοδοτεί
πραγµατική πρόοδο για την επιστήµη.»
Einstein

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και άλλων
παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας
Εθισμός σημαντικού μέρους του διδακτικού
προσωπικού σε παραδοσιακές αντιλήψεις και
πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση
που βρίσκονται σε απόσταση από τα πρότυπα της
δημιουργικής εργασίας.
Παρόμοιες αντιλήψεις σχετικά με την
αποτελεσματική διδασκαλία ασπάζονται σε μεγάλο
βαθμό και οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί των
φροντιστηρίων, κάτι που μπορεί να ενισχύσει
αντιστάσεις στην εφαρμογή των Δημιουργικών
Εργασιών.

Συνεκτιμάται το γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί εργάζονται σε
ένα δυσμενές περιβάλλον,
ιδιαίτερα επιβαρημένο σε
συνθήκες κρίσης. Ωστόσο, η
ανταπόκρισή τους σε
προκλήσεις όπως η εφαρμογή
της Δημιουργικής Εργασίας
είναι θετική.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκφράσουν φυσικά
και αβίαστα τη δημιουργικότητά τους (Mayesky, 1998: 8).
 Βοήθησε τα παιδιά να αποδέχονται την αλλαγή. Ένα παιδί που
ανησυχεί υπερβολικά ή είναι αναστατωμένο στις νέες συνθήκες
δεν είναι πιθανό να εκφράσει δημιουργική δυναμική.
 Βοήθησε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι κάποια
προβλήματα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Αυτό ίσως
βοηθήσει να προφυλάξουμε τα παιδιά από την ανησυχία όταν
δεν μπορούν να βρουν μια άμεση απάντηση σε ένα ερώτημα ή
πρόβλημα.
 Βοήθησε τα παιδιά να αναγνωρίσουν ότι πολλά προβλήματα
έχουν πολλές πιθανές λύσεις.
 Ενθάρρυνέ τα να διερευνούν για περισσότερες από μία
απαντήσεις. Τότε θα μπορούν να αξιολογούν όλες τις
διαφορετικές απαντήσεις για να δουν ποιες ταιριάζουν καλύτερα
με τη συγκεκριμένη περίπτωση

 Βοήθησε τα παιδιά να μάθουν να κρίνουν και να αποδέχονται
τα συναισθήματά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να αισθάνονται
ενοχή που συχνά αντιμετωπίζουν συναισθηματικά τα πράγματα.
 Δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου η διατύπωση τελικής κρίσης
καθυστερεί και όλες οι απόψεις αντιμετωπίζονται με σεβασμό,
όπου η συζήτηση και ο διάλογος είναι το μέσο για να
δοκιμαστούν οι απόψεις μας σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον.
 Αντάμειψε τα παιδιά για τη δημιουργικότητά τους. Κάνε τα παιδιά
να καταλάβουν ότι οι δημιουργικές τους ιδέες αξίζουν.
Πραγματικά, όσο πιο δημιουργική είναι η ιδέα ή το αποτέλεσμα,
τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η αμοιβή. Είναι επίσης χρήσιμο
να βοηθούμε τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι η καλή εργασία
είναι κάποιες φορές η αμοιβή τους.

 Βοήθησε τα παιδιά να αισθάνονται χαρά μέσα στη δημιουργική
παραγωγή τους και στην εργασία τους πάνω σε ένα πρόβλημα.
Τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν ότι το να κάνουν πράγματα και να
αναζητούν απαντήσεις είναι διασκέδαση. Οι ενήλικοι πρέπει να
εξασφαλίζουν τις συνθήκες που επιτρέπουν αυτό.

 Βοήθησε τα παιδιά να εκτιμήσουν τους εαυτούς τους για τη
διαφορετικότητά τους. Υπάρχει η τάση να αμείβουμε τα παιδιά για
την ομοιόμορφη συμπεριφορά τους. Αυτό αποθαρρύνει τη
δημιουργικότητα. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει να αισθάνεται καλά
με τον εαυτό του, καθώς είναι μοναδικό.
 Βοήθησε τα παιδιά να αναπτύξουν επιμονή – να μην
εγκαταλείπουν στις δυσκολίες. Βοήθησε τα παιδιά
ενθαρρύνοντάς τα να επιμένουν. Εξασφάλισε ευκαιρίες ώστε να
προσκολλώνται στη δραστηριότητα ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι
έχουν πια περάσει σε άλλες ασχολίες.

Πρόβλημα: κριτήρια διάγνωσης παιδιών με
ξεχωριστές δημιουργικές ικανότητες.
Σχετικές ενδείξεις (Torrance, 1965):
1. μπορεί να απασχολείται μόνο του χωρίς να του
προσφέρονται ερεθίσματα,
2. προτιμά να ντύνεται διαφορετικά από τα άλλα,
 3. προχωρεί πέρα από τα όρια των εργασιών που του
αναθέτουν,
4. μπορεί να διασκεδάζει χρησιμοποιώντας απλά
πράγματα και πολλή φαντασία,

5. μοιάζει να αφαιρείται ή να ονειροπολεί, ενώ στην
πραγματικότητα σκέφτεται,

6. θέτει ερωτήσεις πέρα από το απλό «γιατί» ή «πώς»,
7. πειραματίζεται με οικεία αντικείμενα για να
διαπιστώσει αν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για
άλλους σκοπούς εκτός από τους γνωστούς,

8. κοιτάζει έξω από το παράθυρο στη διάρκεια του
μαθήματος, αλλά συνάμα παρακολουθεί τι γίνεται
μέσα στην τάξη,
9. του αρέσει να επινοεί παιχνίδια στο
προαύλιο του σχολείου.

Άλλα χαρακτηριστικά που συναντούµε στα δηµιουργικά άτοµα είναι :
 ~ Έχουν διάθεση να ρισκάρουν

 ~ Αφοσιώνονται στη δουλειά τους
 ~ Έντονη περιέργεια
 ~ Ανοικτό µυαλό
 ~ Αντοχή στην αβεβαιότητα
 ~ Ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων
 ~ ∆ιαίσθηση, έντονα και βαθιά συναισθήµατα
 ~ Περνούν αρκετό χρόνο αποµονωµένοι, εσωστρεφή άτοµα.
 ~ Έχουν επίγνωση της δηµιουργικότητας τους
 ~ Υψηλή αίσθηση του χιούµορ
 ~ Έλκονται από την πολυπλοκότητα και την καινοτοµία
 ~ Καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα
 ~ ∆ιαθέτουν ευελιξία
 ~ ∆εν ασχολούνται µε τα δεδοµένα αλλά µε τη σηµασία που αυτά έχουν
 ~ Ευκολία στην επικοινωνία.
 ~ Είναι ανεξάρτητα άτοµα και ακολουθούν τις δικές τους ιδέες χωρίς να
ενδιαφέρονται για το κοινωνικό κατεστηµένο.

Προσοχή:
 Πιθανά θέματα Δημιουργικών Εργασιών (brainstorming)
 Εξέταση του κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις μιας Δημιουργικής Εργασίας (όχι
απλή αναπαραγωγή συλλεγμένων πληροφοριών, θέμα εντός των δυνατοτήτων των
μαθητών/τριών, εντός των χρονικών περιορισμών, πρωτοτυπία, «άλλη» οπτική…)
 Επιλογή θέματος. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα

 Διαδικασία: ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας:
1. Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα (απαιτεί έρευνα βιβλιογραφική ή
ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις ή μετρήσεις)
 αναζήτηση υπο-ερωτημάτων και τρόπου που μπορούν να βρεθούν οι απαντήσεις
τους,
2. Κάτι τελείως διαφορετικό (δημιουργική γραφή, καλλιτεχνική σύνθεση, τεχνολογική
κατασκευή…)

 βήματα που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή της
 Κατασκευή ρουμπρίκας (κριτηρίων αξιολόγησης)
 Παρουσίαση της εργασίας

Αξιολόγηση της Δημιουργικής Εργασίας
 Η αξιολόγηση της Δημιουργικής Εργασίας στο Λύκειο περιλαμβάνει
παιδευτικές διαδικασίες που έχουν καινοτομικό χαρακτήρα. Ρητή
στόχευση και επιδίωξη της πρότασης αυτής είναι, μεταξύ των άλλων,
να αλλάξει το κλίμα της τάξης, επαναπροσδιορίζοντας:
 τις μεθόδους: το «πώς» της πρόσκτησης γνώσης και της διδακτικής
μεθοδολογίας που υπηρετείται από- και υπηρετεί τη δράση αυτή,
 τις ταυτότητες: να μεταβάλει το ρόλο του μαθητή / της μαθήτριας, ως
φορέα δυνάμει αυτονομούμενης ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά
και του/της εκπαιδευτικού καθιστώντας τον υποστηρικτή και εμψυχωτή
σε αυτή τη διαδικασία, και
 τους όρους πραγμάτωσης της διδακτικής διαδικασίας: στον βαθμό
που κινεί διαδικασίες αυτονόμησης ως προς το ποιος καθορίζει τι θα
διαμειφθεί στην τάξη, ποιος επιλέγει, αξιολογεί και αξιώνει κάτι ως
σημαντικό.

 Η αξιολόγηση, ως μέρος της διδακτικής μεθοδολογίας που υπηρετείται
από - και υπηρετεί τη δράση αυτή:

 δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει και να ενισχύει τη διαμορφωτική χροιά
της, παρέχοντας κατευθύνσεις και ανατροφοδότηση μάλλον παρά
αξιολογικές κρίσεις,
 πρέπει να αποστασιοποιείται από τιμωρητικές προθέσεις, επιτείνοντας
τον παιδαγωγικό- παιδευτικό χαρακτήρα της ως ανατροφοδοτικής
εκπαιδευτικής παραμέτρου
 παρέχοντας ασφαλές πλαίσιο για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας
και της δημιουργικότητας,
 φροντίζοντας συγχρόνως να ενδυναμώσει και την καλώς νοούμενη
φιλοδοξία και άμιλλα,

καθίσταται προνομιακό εργαλείο αποτίμησης της ίδιας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως συλλογή
πειραματικών δεδομένων (π.χ. της αποτελεσματικότητάς
της), ενώ συγχρόνως
 καλείται να υπηρετεί και ευρύτερους σκοπούς της
εκπαίδευσης, ενισχύοντας και τροφοδοτώντας, λ.χ., μια
συνεχή διαδικασία αναβάθμισης της συνειδητότητας και
της υπευθυνότητας του δημοκρατικού πολίτη.
Ωστόσο: αποτίμηση βαθμολογική συμβατική
(συνύπαρξη – για την ώρα – νέων δυναμικών/ποιοτικών
και παλαιότερων/τυπικών μεθόδων) …

Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων
(ενδεικτική πρόταση)

(προτείνεται η προσαρμογή και η εκ νέου επεξεργασία των
Κλιμάκων αυτών από τους/τις χρήστες/-τριες στη βάση
παιδαγωγικών και θεματικών κριτηρίων, αλλά και –ευκταίο– στη
βάση της διαμόρφωσης μιας συναντίληψης επί αυτών με
τους/τις μαθητές/-τριες).
λαμβάνεται πρόνοια ώστε:

ο μαθητής / η μαθήτρια να είναι πλήρως ενήμεροι για το τι
ζητείται,
 η περιγραφή των κριτηρίων να επισημαίνεται εμφατικά από
τον αξιολογικό χαρακτήρα τους, ενώ, παράλληλα,
 η Κλίμακα να διαβάζεται ως σύνολο οδηγιών για τη σύνταξη
των αντίστοιχων εργασιών

Για το περιεχόμενο των κριτηρίων:
 Το πλαίσιο της διασύνδεσης /
διεύρυνσης της αποκτώμενης
γνώσης μέσω των εγχειριδίων
και του προγράμματος
σπουδών με την τρέχουσα
ή/και τη «γενικώς» αποδεκτή
γνώση* αποτελεί ένα από τα
κρίσιμα καινοτόμα στοιχεία
αφού έτσι μόνο μπορεί να
αποδίδεται η πρέπουσα αξία
στην παιδεία, η οποία ορίζεται
και με κοινωνικούς όρους.
* (Δημόσια Παιδαγωγική)

Στόχος της εκπαίδευσης στη βαθμίδα του Λυκείου (είτε στα ΓΕ.Λ.
είτε στα ΕΠΑ.Λ.): η διαμόρφωση πολιτών που συνειδητά
 παράγουν,
 χρησιμοποιούν,
 αποτιμούν και
 απαιτούν γνώση.
 Η ανάπτυξη των Δημιουργικών Εργασιών συγκροτεί μια μορφή
Κοινότητας Μάθησης.
 Η κρισιμότερη παράμετρος για την πλήρη ένταξη των μαθητών/τριών μας σε αυτήν την Κοινότητα Μάθησης είναι η προώθηση
της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας στο ασφαλές
μαθησιακό - διδακτικό πλαίσιο της τάξης, όπου η αποτίμηση και
χρήση δεν πρέπει θεωρείται ότι έχουν οριστικές συνέπειες, αλλά
αντίθετα ότι φέρουν παιδευτική αξία.


Λέξεις - κλειδιά
Κοινότητα μάθησης
Δημιουργικότηταφαντασία
Διαφοροποιημένη
διδασκαλία
Ελευθερίααυτενέργεια*

Κοινότητες μάθησης
Οι Κοινότητες Μάθησης ορίζονται
ως «…σχηματισμοί ανθρώπων που μοιράζονται
ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας
από τον άλλον, σέβονται τις διαφορετικές οπτικές,
προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες,
δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό
περιβάλλον, ενισχύοντας το δυναμικό των μελών,
δημιουργώντας νέα γνώση». Αποτελούν
μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι
συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικοί ή
συντονιστές) μπορούν να έρχονται σε
επαφή, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους,
να συνεργάζονται και να μαθαίνουν.

Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων

Σας ευχαριστούμε

