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Αθηνών 
 
 «Δημιουργικό άτομο: παράμετροι της προσωπικότητας του» 
 
 
Για να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο ως δημιουργικό χρειάζεται να υπάρχουν 

κριτήρια τα οποία να διαφοροποιούν τα άτομα, ως    προς το χαρακτηριστικό 

αυτό. 

Το δημιουργικό άτομο προτιμά την αταξία,  επειδή τη  θεωρεί πρόκληση  για 

την ανάπτυξη  μιας νέας αρμονίας,  ενός νέου προτύπου . Εμφανίζει και 

διακρίνεται για δημιουργική ευκαμψία, με ανεπτυγμένη την ικανότητα να 

αξιοποιεί την πρωτογενή σκέψη. 

Αρκετοί επιστήμονες, έχουν καταγράψει τις παρατηρήσεις τους για τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δημιουργικού ατόμου. 

Η  Anne Roe (1952), αναφέρει ότι η νοημοσύνη δεν αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο της δημιουργικής επιστημονικής εργασίας, 

παρατήρησε    αισθητές διαφορές    μεταξύ   των   επιστημόνων, διαφορές 

ανάμεσα στα είδη των νοητικών ικανοτήτων. 

O Μc Clelland (1962), παρατηρεί ότι οι δημιουργικοί επιστήμονες είναι 

συνήθως άντρες, ότι αποφεύγουν τη διαπροσωπική επαφή τα   περίπλοκα 

συναισθήματα,   καθώς   και   τις   συγκινησιακές διαταραχές. 

Ο Μackiηηοη,(1962), σε αντίθεση με την Anne Roe, καταλήγει ότι είναι 

απαραίτητος για τη δημιουργικότητα ένας ορισμένος βαθμός νοημοσύνης, 

και ότι τα δημιουργικά άτομα εμπιστεύονται περισσότερο τη διαίσθηση, 

παρά την άμεση αντίληψη. 

Από    Barron-Welsch,    συμπληρώνεται    ότι    οι    δημιουργικοί 

αρχιτέκτονες προτιμούν το περίπλοκο και το ασύμμετρο στις 

δημιουργικές τους παραγωγές. 

 
Γενικά χαρακτηριστικά του δημιουργικού ατόμου: 

• Η πνευματική ευλυγισία:  μια  ξεχωριστή  ικανότητα 

του ατόμου  να  μεταβαίνει  από  ένα τρόπο προσέγγισης 

του προβλήματος σε έναν άλλο. 

• Η πνευματική ευχέρεια: είναι η ικανότητα του ατόμου 

να παράγει πολλές διαφορετικές ιδέες, για το ίδιο 
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πρόβλημα. 

• Η πρωτοτυπία της σκέψης: η ικανότητα του ατόμου 

να παράγει περίεργες, πρωτότυπες και παράτολμες 

ιδέες και λύσεις κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός 

προβλήματος. 

• Σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεκτό: 

συνοδεύεται από αναζήτηση του πρωτότυπου, του 

παράλογου, του εναλλακτικού. 

• Η ευαισθησία στα προβλήματα του 

περιβάλλοντος: αντιλαμβάνονται και παρατηρούν 

λεπτομέρειες, που δεν είναι άμεσα αντιληπτές στους 

υπόλοιπους(Δανασσής- Αφεντάκης Α., 1997, σς.106-

107). 

Τα άτομα με δημιουργική προσωπικότητα διακρίνονται για την  

εφευρετικότητα  τους,  την ανεξαρτησία  και  αυτονομία της σκέψης 

τους, τον ατομισμό, την αυτοεμπιστοσύνη, την ανοχή της ασάφειας και 

των αντιθέσεων, την έλξη προς τη συνθετότητα.  

Τα δημιουργικά άτομα φαίνεται να διαθέτουν μεγάλο απόθεμα 

ενεργητικότητας,  συναισθηματική ισορροπία,  συγκέντρωση των 

ενδιαφερόντων και της προσοχής τους στο στόχο τους κι έντονα κίνητρα. 

(Castekk&Butcher, 1968:αναφορά Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη στην 

Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 1342-1343). 

Οι ιδιοτυπίες της προσωπικότητας των δημιουργικών ατόμων, 

δεν εγγυούνται επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής, ούτε επιτυχία. Δε 

θεωρούνται άτομα φιλικά ή ανεκτικά. Η συνεισφορά τους εντοπίζεται 

στην παραγωγή του νέου, πράγμα που ανοίγει τους ορίζοντες της 

κοινωνίας στην οποία ζουν, αλλά που έρχεται σε αντίθεση με την 

καθιερωμένη τάξη.  

Τα δημιουργικά άτομα δε διακρίνονται από ανάγκη για κοινωνική 

συμμόρφωση ή αντίσταση στην αλλαγή και είναι πρόθυμα να αναλαμβάνουν 

κινδύνους. Τα κίνητρα τους είναι προσωπικά και το ίδιο οι αμοιβές και οι 

ενισχύσεις τους. 
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Σύμφωνα με τον   Τaylor ( αναφορά στον     John Foster, 

1971,σ.26), ένα δημιουργικό άτομο χαρακτηρίζεται από: 

• Αυτονομία και αυτάρκεια 

• Προοδευτικότητα 

• Κυριαρχικότητα 

• Πολυπλοκότητα 

• Συναισθηματική ευαισθησία και εσωστρέφεια  

• Παρορμητικότητα και φαντασία 

• Θάρρος και τόλμη 

• Αυτοεπιβεβαίωση 

• Ανεξαρτησία γνώμης και κρίσης 

• Αυτοέλεγχο 

• Ροπή προς το μη λογικό 

Ο Θ. Τριλιανός(1997, σ, 99), αναφέρεται στα βασικά γνωρίσματα 

της δημιουργικής σκέψης, συμπυκνώνοντας περιεκτικά ως εξής: 

«Είναι η αυθορμησία, η ενόραση, η διεισδυτικότητα, όχι κατ' ανάγκη η 

υψηλή ευφυΐα, η επιμονή η ευελιξία, η νεωτερικότητα, η άνεση στην 

έκφραση, το χιούμορ...». 

Ορισμένοι επιστήμονες διατυπώνουν επιφύλαξη γιατί τα 

προαναφερόμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεν αποτελούν 

προνόμιο μόνο των δημιουργικών ατόμων προσιδιάζουν και στα 

συγκλίνοντα άτομα, τα οποία σκέπτονται αναλυτικά και κριτικά. 

Ο ερευνητικός ορίζοντας παραμένει ανοικτός αφού η δυναμική της 

προσωπικότητας των δημιουργικών ανθρώπων, μόλις τώρα αρχίζει να 

αναγνωρίζεται ως αντικείμενο μελέτης. 

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Τα δημιουργικά παιδιά διαθέτουν ισχυρό εγώ, χιούμορ και 

φαντασία. Έχουν την τάση ν' απελευθερώνονται από ό,τι είναι 

συνηθισμένο και συμβατικό. Είναι πιο παραγωγικά σε έργα που απαιτούν 

ανοχή στη ματαίωση και αντιδρούν όταν η φαντασία τους περιορίζεται. 
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Σύμφωνα άλλωστε με εμπειρικές έρευνες για τη συμπεριφορά του 

δημιουργικού μαθητή συναντά κανείς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Είναι 

περισσότερο εσωστρεφής και λιγότερο εξωστρεφής. Λειτουργεί με δικούς 

του κανόνες και αξιών. Δεν είναι εξαρτημένος από την ομάδα. Δεν έχει 

καλούς σχολικούς βαθμούς. 

Κάνει πολλές ερωτήσεις σε σχέση με το παιδί που δεν είναι 

δημιουργικό. Είναι προσιτός στο χιούμορ και τα αστεία. Επιθυμεί καλύτερα 

να εργάζεται μόνος και αυτοδύναμα(Α. Παπάς, 1993,σ.276). 

Σε άλλη έρευνα που διενεργήθηκε από την επιστημονική ομάδα του 

Torrance, ως προς τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι ίδιοι οι παιδαγωγοί 

ότι έχουν τα δημιουργικά παιδιά, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: 

• Διακρίνονται   για   την   περιέργεια   και   τη   σταθερότητα 

ερωτήσεων. 

• Εκδηλώνουν πρωτοτυπία στη σκέψη και την πράξη. 

• Εμφανίζουν ανεξαρτησία στη σκέψη και τη συμπεριφορά. 

• Ξεχωρίζουν για υψηλή παραγωγικότητα ιδεών. 

• Επιδιώκουν αναζήτηση σχέσεων. 

• Παρουσιάζουν      υψηλούς      δείκτες      φαντασίας      και 

διηγηματικότητας. 

 

Ο Torrance, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η δημιουργικότητα 

μέσα σε μια ομάδα, όπως είναι η τάξη δεν μπορεί να προσεγγίσει το μέγιστο 

βαθμό της αποτελεσματικότητάς της, παρά μόνο αν ως ομάδα είναι ομοιογενής, όταν 

δηλαδή τα περισσότερα μέλη της διαθέτουν κάποιο βαθμό δημιουργικότητας ή  

έχουν εκπαιδευθεί να αποδέχονται  τη δημιουργική  διαδικασία. 

(Ξανθάκου Γ. , 1998, σ.61). Διακατέχεται από έντονη περιέργεια, είναι 

ανήσυχος και τον χαρακτηρίζει ευστροφία και εφευρετικότητα. Δεν 

διακρίνεται για τακτικότητα. 

Ερευνητές (Schirrmacher R. 1998, σσ.78-79),έχουν εντοπίσει πολύ 

δημιουργικά παιδιά κι έχουν προσπαθήσει να αναγνωρίσουν τα προσωπικά 

στοιχεία που είναι κοινά. Κάποια απ' αυτά είναι: 

• Άνοιγμα στο καινούριο και απρόσμενο. 

• Ανεκτικότητα στην αμφιβολία. 
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• Προθυμία για πειραματισμό και ρίσκο. 

• Παρορμητικότητα, περιέργεια, ανεξαρτησία. 

• Μια προτίμηση στην περιπλοκότητα, εσωστρέφεια. 

• Διάθεση για παιχνίδι. 

• Προτίμηση στη μοναξιά, ίσως αντικοινωνικότητα. 

Το δημιουργικό άτομο δεν κατέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία. 

Διαφοροποιήσεις στον κατάλογο υπάρχουν ανάλογα με τον ερευνητή. 

Ο Torrance (1962), αναγνώρισε επτά δείκτες δημιουργικότητας: 

 

• Περιέργεια:    Εκδηλώνεται   με   ερωτήσεις   επίμονες   και  

σκόπιμες. Μπορεί να είναι λεκτική ή μη λεκτική. 

• Προσαρμοστικότητα: Αν    δεν    αποδώσει    ένας   τρόπος 

προσέγγισης δοκιμάζει     μια     ποικιλία     διαφορετικών 

προσεγγίσεων.  

• Ευαισθησία σε προβλήματα: Γρήγορα  διαπιστώνει  τις 

ελλείψεις πληροφοριών, τις αντιθέσεις σε αυτά που ακούει 

που βλέπει. 

• Επαναπροσδιορισμός: Το παιδί βλέπει κρυμμένα 

μηνύματα   σε   προτάσεις   που   οι   άλλοι   δέχονται   όπως 

φαίνονται. Ανακαλύπτει νέες χρήσεις για γνωστά αντικείμενα. 

Βλέπει σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα που οι άλλοι θεωρούν 

χωρίς καμία σχέση μεταξύ τους. 

• Αίσθηση εαυτού: To παιδί έχει αίσθηση σημαντικότητας και 

ατομικότητας. Αυτοκατευθύνεται 

• Πρωτοτυπία: Έχει ιδέες που είναι ενδιαφέρουσες και ξαφνιάζουν. 

• Διορατικότητα: Το παιδί έχει πρόσβαση σε χώρους του πνεύματος 

που οι λιγότερο δημιουργικοί άνθρωποι επισκέπτονται μόνο στα 

όνειρά τους. Ξοδεύει χρόνο παίζοντας με ιδέες και πιθανότητες. 

 

Ανάλογα με το βαθμό της δημιουργικότητας τους τα άτομα Διακρίνονται 

σε άτομα με υψηλό βαθμό δημιουργικότητας και σε άτομα με χαμηλό 

βαθμό. 
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 Με βάση ερευνητικά δεδομένα και παρατηρήσεις, συνοψίζονται στο 

σχήμα ορισμένα βαθύτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 

συμπεριφοράς.(Μαγνήσαλης, 1990, σ.13). 

                                    1.  ποικιλία έκφρασης 

   2. μεγάλη ενεργητικότητα 

   3. πολλά ενδιαφέροντα 

   4. μακρόχρονος προγραμματισμός 

   5. ανεξαρτησία 

   6. αυτοπεποίθηση 

   7.ηγετικές ικανότητες 

    8. πειθώ 

   9.ευελιξία 

 

  10.επιθυμία προβληματισμού 

  11.τέρψη για ιδεοπαραγωγή   

  12. ποικιλία εμπειρίας  

                                13. ακόρεστη περιέργεια 

                                  14. ανοχή για ασάφεια πραγμάτων 

                                15. αναζήτηση αλήθειας κι ομορφιάς 

                              16.μη παραδοχή αυτονόητου 

17.υψηλή παραγωγικότητα 

(Σχήμα 1. Χαρακτηριστικά Δημιουργικών ατόμων) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 Η εκπαίδευση αποτελεί τον ισχυρότερο, ίσως, μηχανισμό που 

διαθέτει η ανθρωπότητα για να ανταποκριθεί στα αιτήματα και τις ανάγκες 

της εποχής. Επιπλέον παρέχοντας σε όλους τη δυνατότητα πρόσβασης στη 
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γνώση, επιφορτίζεται με το οικουμενικό καθήκον να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τον κόσμο, να κατανοούν 

βαθύτερα τους άλλους και να γνωρίζουν καλύτερα τον ίδιο τους τον εαυτό. 

(UNESCO, 1990, σσ. 15-18) 

 Μπροστά στις προκλήσεις αυτές, ο ρόλος που καλείται να 

διαδραματίσει το σχολείο γίνεται πολύ πιο σημαντικός απ’ ότι στο 

παρελθόν. Η ελεύθερη ροή εικόνων και λόγου σε παγκόσμιο επίπεδο 

διαμορφώνουν νέα μαθησιακά αιτούμενα. Η γνώση και η πληροφορία 

καταδεικνύονται ως οι κύριοι παραγωγοί πλούτου. 

 Η δημιουργία γνώσεων είναι έτσι ήδη η μεγαλύτερη επένδυση σε 

όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Το σημαντικότερο βέβαια, δεν είναι το 

μέγεθος των γνώσεων, όσο η παραγωγή των γνώσεων και η ποιοτική 

επίδρασή τους. (Drucker Peter, 1996, σσ.239-249) 

 Η εκπαίδευση έχει μια συγκεκριμένη λεκτική κι εννοιολογική δομή. 

Είναι διαδικασία που οδηγεί στον τελικό σκοπό, με στόχους που ανάγονται 

στα ευρύτερα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όπως παρατηρεί 

χαρακτηριστικά ο Denis Rougemont: «Η αληθινή έννοια που εκπαιδεύω 

στην εποχή μας, είναι σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης: εκ-παιδεύω, 

οδηγώ προς τα έξω, οδηγώ το άτομο απ΄ την αμάθεια στη γνώση, απ΄ το 

βασίλειο της αμφισβήτησης, στην προσωπική περιπέτεια, στην αυτονομία, 

στην ανάληψη κινδύνων»(Παπάς Ε.Α., 2000, σ. 51). 

 Ο Μαρωνίτης Ν.Δ., επιχειρεί αποσαφήνιση του όρου μέσα από μια 

συγκριτική θεώρηση των εννοιών παιδεία και εκπαίδευση επισημαίνοντας 

την τάση συχνά να εναλλάσσονται οι όροι: «Παιδεία και εκπαίδευση» σαν 

να ήταν συνώνυμοι. Εκπαίδευση θα μπορούσε να ονομαστεί η 

θεσμοθετημένη μορφή παιδείας, την οποία αποφασίζει και διοχετεύει η 

πολιτεία στους πολίτες της, άμεσα ως κράτος και έμμεσα με ιδιωτικούς 

φορείς, μέσα στα πλαίσια κάθε λογής σχολείων: από τα Νηπιαγωγεία, ως 

τα Πανεπιστήμια. Παιδεία όμως, είναι συνολικός χώρος της έγκυρης 

γνώσης και της θησαυρισμένης ευαισθησίας, ο οποίος προέκυψε απ΄ τα 

ιστορικά προηγούμενα. 

 Ταυτόχρονα η έννοια της παιδείας παρέχει και όλες τις ροπές του 

παρόντος, για συμπλήρωση και ανανέωση αυτής της γνώσης και της 
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θησαυρισμένης ευαισθησίας, που αποτελούν το περιεχόμενό της(Παπά 

Ε.Α., 1998, σ.24). 

 Ζούμε στην κοινωνία της παγκόσμιας επικοινωνίας και η 

πραγματικότητα μεταβάλλεται με ρυθμούς ασύλληπτης ταχύτητας. Η 

κοινωνία της πληροφορίας μεταφέρει περισσότερη πληροφορία απ΄ ότι 

παλιότερα, αλλά υποβαθμίζει την ανθρώπινη ικανότητα για κατανόηση και 

δημιουργικότητα. 

 « Όσο πιο πολλές πληροφορίες έχουμε, τόσο λιγότερο 

αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, από στιγμή που ο κόσμος φαίνεται να 

αποτελείται από μια σειρά εικόνες και υποβαθμίζεται σε ένα κιβώτιο από 

πληροφορίες που δεν είναι συστηματικά συνδεδεμένες(Τσούκας,1997,σσ  

827-843). 

Στο σχολείο κατασκευάζονται άνθρωποι. Η διαδικασία της 

κατασκευής ανθρώπων λέγεται εκπαίδευση. Αφού οι πράξεις ενός 

ανθρώπου καθορίζουν την πορεία της ζωής του, οι πληροφορίες που 

παίρνει αυτός ο άνθρωπος καθορίζουν πώς θα ζήσει. Τα σχολεία δε 

φτιάχνουν μόνο ανθρώπους, τα σχολεία φτιάχνουν και βιογραφίες(Ράουτερ 

Ε.Α., 1999, σ. 15). 

Τίθεται το ερώτημα αν η εκπαίδευση έχει επωφεληθεί απ΄ τις αρχές 

που διέππουν το φαινόμενο της δημιουργικότητας. Αν τα στοιχεία που 

προέκυψαν από έρευνα τέθηκαν στην υπηρεσία της και αξιοποιήθηκαν για 

τη βελτίωση της μαθησιακής πράξης και την ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης. Αναφερόμαστε στα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις 

για την ανάπτυξη της δημιουργικής  και κριτικής σκέψης της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων. 

Η δημιουργική εκπαίδευση είναι εφικτή με την προϋπόθεση να 

αλληλεπιδράσουν δημιουργικά οι τρεις βασικοί παράγοντες της μαθησιακής 

διαδικασίας: ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα που ευνοεί τη δημιουργικότητα εμπεριέχει 

εμπειρίες που διευκολύνουν τη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική 

ανάπτυξη του παιδιού. Αντιμετωπίζεται ο μαθητής ολιστικά. 
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Στις νομοθετικές διατάξεις γίνονται αναφορές για δημιουργικές 

δραστηριότητες και δημιουργικούς στόχους. Παραθέτουμε αποσπάσματα 

(Παπάς Α., 1975, σ. 204): 

 …Το δημοτικό σχολείο βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν και ν’ 

αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα 

πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα μελέτης τους. 

 …Επιδιώκεται η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου για να 

εκφράζονται οι μαθητές ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα. Και αλλού για το γλωσσικό μάθημα … ενθάρρυνση του 

μαθητή με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2000, σ. 28), προκειμένου να δημιουργεί δικές του εκδοχές. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει μέσω γενικών και 

ειδικών σκοπών και στόχων, στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, 

αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα μέσα και θέτοντάς τα στην υπηρεσία του 

μαθητή. Στη φιλοσοφία του το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι 

σύγχρονο, να προβλέπει διαδικασίες ελκυστικές για τη δημιουργία γνώσης 

και την κατάκτησή της. 

 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 

Η δημιουργικότητα είναι μια γνωστική ικανότητα που οικοδομεί την 

αλήθεια των πραγμάτων. Ο εκπαιδευτικός, αφού ορίσει τη 

δημιουργικότητα, πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσει αν σκοπός του είναι 

να αποκαταστήσει μια λειτουργική σχέση με το επίπεδο δημιουργικής 

συμπεριφοράς που υπάρχει ήδη στους μαθητές του και να επιδιώξει ενεργά 

την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

 

 Στην ενεργητική δημιουργική μάθηση, σε συνεργασία δασκάλου και 

μαθητών, καθορίζονται οι στόχοι της εργασίας με ευελιξία(Παπάς Α., 1995, 

τόμος Γ΄, σ. 107). 

 Ο Torrance (1965), στο έργο του Rewarding Creative Behavior ( 

Ανταμείβοντας τη δημιουργική συμπεριφορά), προτείνει στους δασκάλους 

πέντε αρχές που αν γίνουν σεβαστές στα πλαίσια των αλληλεπιδράσεών 

τους μέσα στην τάξη, μπορούν να τους προφυλάξουν από πιθανά λάθη, 
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που θα είχαν επίπτωση στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας των 

παιδιών  (THE OPEN UNIVERSITY, 1987, σ. 129) τις παραθέτουμε 

συνοπτικά: 

 

• Σεβασμός στις ερωτήσεις των παιδιών. Τα κατευθύνουμε να βρουν 

μόνα τους τις απαντήσεις. 

• Σεβασμός στις ασυνήθιστες ιδέες των παιδιών. Τα βοηθούμε να 

ανακαλύψουν την αξία τους. 

• Από τις ιδέες που έχουν αξία επιλέγουμε αυτές που είναι δυνατό να 

εφαρμοστούν στην πράξη. 

• Ανάθεση ελεύθερων εργασιών στα παιδιά, χωρίς το άγχος της 

βαθμολογίας. 

• Αποφυγή κριτικής για τη συμπεριφορά των παιδιών, χωρίς 

παράλληλη συνεκτίμηση αιτίων και συνεπειών. 

 

Ο εκπαιδευτικός για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης(Τριλιανός 

Θ.,1997,σ. 107) οφείλει να έχει τις εξής ενέργειες υπόψη του:  

• Να θέτει αποκλίνουσες ερωτήσεις 

• Να μάθει στους μαθητές να αναζητούν διαφορετικούς τρόπους 

εκτέλεσης εργασιών. 

• Να δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να εκφράζονται ποικιλότροπα. 

• Να τους παρακινεί να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. 

• Να βοηθά τους μαθητές στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος μέσω 

των αισθήσεων. 

• Να παροτρύνει τους μαθητές να γίνονται δημιουργικότεροι, με τη 

χρήση ποικιλίας εναλλακτικών απόψεων και τη μεταφορά των 

γνώσεων σε νέες καταστάσεις. 

• Να τους διδάσκει πώς να διατυπώνουν τις διαφωνίες τους 

εποικοδομητικά και να προκαλούν ιδέες και διαδικασίες χωρίς να 

θίγουν πρόσωπα. 

• Να προάγει ποικιλία ενδιαφερόντων με τη χρήση πολλαπλών 

δραστηριοτήτων. 

• Να μειώνει τη σημασία του λάθους και να εστιάζει στην προσπάθεια. 

• Να διατηρεί θετικές προσδοκίες. 
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• Να ενισχύει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης στους μαθητές. 

 

Για το δημιουργικό δάσκαλο προτείνονται διάφορες στρατηγικές, για την 

ενίσχυσή του, που υποστηρίζουν το διδακτικό αλλά και το παραγωγικό 

έργο που επιτελεί. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του Hallman J.R. 

(αναφορά Παπάς, 1993,σ.σ. 277-278) που αποτελούνται από 12 σημεία. 

Αναφέρουμε τα κυριότερα:  

 

• Ο δημιουργικός εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει τη νοητική 

σταθερότητα του παιδιού. 

• Ενθαρρύνει το μαθητή στην αυτοαξιολόγηση των ατομικών βημάτων 

και της απόδοσής του. 

• Ευαισθητοποιεί το μαθητή τόσο σε ατομικά, όσο και σε σχολικά αλλά 

και κοινωνικά προβλήματα. 

• Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι 

μαθητές να εργαστούν με διάφορα μέσα, με ιδέες, με έννοιες και 

δομές. 

• Καλλιεργεί το πνεύμα ανεκτικότητας και αμοιβαιότητας. 

• Χρησιμοποιεί το χιούμορ που είναι ταυτόχρονα έκφραση και κίνηση, 

ένα δημιουργικό δώρο ελευθερίας. 

 

Απαραίτητη είναι η δημιουργία επικοινωνιακού κλίματος μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα ενεργητικής συμμετοχής, απαλλαγμένης από το φόβο και την 

υπερβολική καθοδήγηση. Ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, αλλά και 

αυτοελεγχόμενης ελευθερίας, γιατί δημιουργικότητα δε σημαίνει κάνω 

απλώς το δικό μου. Αντίθετα, χρειάζεται υψηλό κίνητρο, επιμονή και 

παρατεταμένη προσπάθεια. 

Στον πίνακα συνοψίζονται στάσεις πράξεις και αντιλήψεις από τη μεριά 

των εκπαιδευτικών, που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ή να αναστείλουν το 

δημιουργικό δυναμικό του μαθητή. ( Torrance & Myerw, 1974, s.38 & 

Fischer R., 1990 σ. σ. 52-55, αναφ., Ξανθάκου, διδακτορική διατριβή, 

1998, σ. 91). 

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 
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Οργανωτικές 
δραστηριότητες 

 
 

- Περιορίζει το χρόνο, είναι 
ανυπόμονος 
 
- Διευθετεί τη διαδοχή και 
τον έλεγχο των εργασιών 

- Παραχωρεί χρόνο 
 
 
- Οργανώνει με τη 
συμμετοχή των 
μαθητών 

Συναισθηματκό κλίμα 

- Είναι αυταρχικός, 
απόμακρος 
 
- Είναι αυστηρός, αποφεύγει 
το 
χιούμορ 
 
- Είναι απαισιόδοξος στις 
διαπιστώσεις του. Δεν 
περιμένει βελτίωση στις 
επιδόσεις των «δύσκολων» 
μαθητών 
 
- Ενισχύει την εξάρτηση 
 
 
- Γελοιοποιεί το λάθος 
 
- Ενεργεί ως ανώτερος 
- Κάνει πρόωρη και 
αρνητική 
κριτική 
- Διατηρεί τη μονοτονία 
 

- Είναι φιλικός 
 
- Είναι διαθέσιμος, 
χρησιμοποιεί το 
χιούμορ 
 
- Είναι αισιόδοξος. 
Προωθεί τη 
βελτίωση και 
την πρόοδο όλων 
 
 
 
- Προωθεί την 
ανεξαρτησία και την 
πρωτοβουλία  
- Εκμεταλλεύεται 
μαθησιακά το λάθος 
- Παρακολουθεί τα 
διαφέροντα των 
παιδιών 
 
- Αποφεύγει την 
πρόωρη 
κριτική και την 
αποδοκιμασία 
-Ενθαρρύνει την 
ποικιλία 
και το παιχνίδι 

Στάση απέναντι στη 
διδασκαλία 

- Μένει προσκολλημένος 
στα γεγονότα- κάνει 
αναπαραγωγικές ερωτήσεις 
- Προωθεί την ομοιομορφία 
- Προκαθορίζει την 
απάντηση 
- Απορρίπτει τις νέες ιδέες 
- Απορρίπτει τα απρόσμενα 
ερωτήματα των παιδιών 
μέσα σε ένα κλίμα απειλών 
- Απορρίπτει ασυζητητί τις 
λανθασμένες ιδέες 

- Ενισχύει τον 
πλούτο των 
προτεινόμενων 
καταστάσεων – 
κάνει ποικίλες 
ερωτήσεις 
- Δέχεται την 
ποικιλία και τη 
διαφορά 
- Καθοδηγεί τα 
παιδιά να  
βρουν μόνα τους 
την απάντηση  
- Ακούει τις νέες 
ιδέες των παιδιών 
και τα βοηθά και τα 
βοηθά να 
ανακαλύψουν την 
αξία τους 
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- Ρυθμίζει τη μάταιη 
πολυλογία  
- Σέβεται τις 
απαντήσεις των 
παιδιών έστω και αν 
είναι λανθασμένες. 
Βαθμιαία τα βοηθά 
να βελτιώσουν την 
ποιότητα των 
απαντήσεών τους.  
 

 

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ 

 

Μολονότι όλα τα παιδιά είναι ικανά να δημιουργήσουν, η δυνατότητα 

αυτή παραμένει σε λανθάνουσα μορφή όταν δεν υπάρχει εξάσκηση σαν 

δυνατότητα. 

Έρευνα πάνω στη δημιουργικότητα(Schirrmacher R., 1998,σ. 78), 

δείχνει ότι τα παιδιά φτάνουν στην κορυφή της καλλιτεχνικής τους 

λειτουργικότητας κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Ο 

Torrance (1965) σχεδιάζει το βαθμό δημιουργικής λειτουργικότητας σε 

σχέση με την ηλικία. Η δημιουργία κορυφώνεται γύρω στα τέσσερα με 

τεσσεράμισι χρόνια και ακολουθείται από μια κάθετη πτώση με την είσοδο 

του παιδιού στο δημοτικό. 

Ίσως η πίεση για προσαρμογή και υπευθυνότητα για τα μαθήματα 

στο δημοτικό σχολείο, ευθύνονται γι’ αυτήν την πτώση. 

Παρ’ όλα αυτά το σχολείο που αποβλέπει στην καλλιέργεια της 

δημιουργικής ικανότητας οφείλει να στραφεί στη διαμόρφωση μιας 

δημιουργικής προσωπικότητας, ασκώντας όλα εκείνα τα νοητικά 

χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του 

δημιουργικού δυναμικού. 

Οι πολλοί δημιουργικοί μαθητές έχουν τάση για απόκλιση από το 

στερεότυπο που δίνει ο δίνει(Massiala B.- Zevin J., 1975, σ.35). 

Για το Gianni Rondari(1985, σ. 206), η δημιουργικότητα είναι 

συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης, αυτής δηλαδή που έχει την 

ικανότητα σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας. Είναι δημιουργικό ένα 

μυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, ανακαλύπτει προβλήματα 
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εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, που νοιώθει άνετα 

στις ρευστές καταστάσεις, όπου οι άλλοι οσφραίνονται μόνο τους 

κινδύνους, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη, που αρνείται το 

τυποποιημένο, που καταπιάνεται από την αρχή με τα πράγματα τις έννοιες 

χωρίς να εμποδίζεται από τους κονφορμισμούς. 

Η συγκλίνουσα σκέψη απαιτεί επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων, ενώ η αποκλίνουσα απαιτεί από το μαθητή να επεξεργαστεί με 

ελευθερία και φαντασία τα δεδομένα και να προκρίνει από την ποικιλία των 

πιθανών απαντήσεων μια απάντηση και να τη θεμελιώσει 

λογικά(Ματσαγγούρας Η., 1984, σ.60). 

Η δημιουργικότητα και η μάθηση συνιστούν σημαντικά στοιχεία στη 

διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης του μαθητή. Τον  βοηθούν να αποφεύγει 

τη μονομερή αντιληπτική θέαση των φαινομένων και τον παροτρύνουν να 

συνεξετάσει και να συνεκτιμά περισσότερες διαστάσεις. 

Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συγκλίνουν στη δημιουργία 

κατάλληλου μαθησιακού κλίματος με στόχο να αναδύεται το δημιουργικό 

δυναμικό του μαθητή. 
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