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1. Η Κοινωνική ανισότητα στο σχολείο 
Η περίφημη θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» του Αμερικανού 

οικονομολόγου Σούλτς59, που δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση για την 
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και προτεραιότητα στην ισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχετίζεται με την φονξιοναλιστική θεωρία που 
διαμορφώθηκε από τον Αμερικανό Κοινωνιολόγο Πάρσονς, και άλλους60, σύμφωνα 
με την οποία η κοινωνική πραγματικότητα βρίσκεται σε συνεχή κίνηση προς την 
εξέλιξη και επιδέχεται συνεχείς βελτιώσεις με καταπολέμηση των «δυσλειτουργιών» 
της κοινωνίας, βλέπει με άλλα λόγια την κοινωνία σαν ένα δομικό σύστημα σε 
δράση, που ισορροπεί και διαιωνίζεται χάρη στη συναίνεση της πλειοψηφίας των 
κοινωνικών ομάδων που την απαρτίζουν.  

Οι παραπάνω αντιλήψεις θεωρούνται από ριζοσπαστικούς κοινωνιολόγους 
της εκπαίδευσης επιστημονικά τρωτές για δύο λόγους61.  

Πρώτον γιατί ο όρος «δυσλειτουργία» περιέχει την έμμεση εκ των προτέρων 
αντίληψη ότι η συγκεκριμένη κοινωνία είναι «φυσική» (άρα αιώνια) και ως εκ τούτου 
αποκλείεται ενδεχόμενη μεταμόρφωση των κοινωνικών δομών και δεύτερον το 
αίτημα για ίσες ευκαιρίες στηρίζεται στην άσκηση αντίληψης για την ισότητα 
σύμφωνα με την οποία, αν καταργηθούν τα οικονομικά και διάφορα κοινωνικά 
εμπόδια μπροστά στη μόρφωση, η εκπαιδευτική επιλογή και άνοδος στην κοινωνική 
κλίμακα θα γίνεται αξιοκρατικά, πράγμα που δε στέκει επιστημονικά, γιατί και οι 
«φυσικές» ανισότητες στην εκπαίδευση είναι και αυτές κοινωνικές»  

Οι έρευνες για την κοινωνική ανισότητα, οι περισσότερες από τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α., τεκμηριώνουν την αναπαραγωγή της κοινωνικής 
ανισότητας από το σχολείο.  

Κλασσικές ανάμεσα στις έρευνες αυτές και πολυσυζητημένες στη διεθνή 
βιβλιογραφία είναι η λεγόμενη έκθεση του Τζέιμς Κόουλμαν62 και η μελέτη με τον 
τίτλο «Ανισότητα» του Κρίστοφερ Τζένκς63. 

Σε ανάλογα συμπεράσματα, κατέληξαν και έρευνες σχετικές που 
πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη (Lambere, Girard, Duncan, κ.ά.)64. Το 
εκπληκτικό είναι πως η αναπαραγωγή της κοινωνικής αυτής ανισότητας στο σχολείο 
είναι επίσης φαινόμενο των σοσιαλιστικών χωρών65.  
                                                           
59  Schultz T.W., “Capital: Human”, International Encyclopedia of the Social Sciences, New York. 
60   Merton, R.K. (1957), “Social Theory and Social structure”, New York: Free Press. 
61   Φραγουδάκη, Άννα (1985). «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», Αθήνα, σ. 33 
62   Coleman, J. et al (1966) “Equality of Educational Opportunity”, u.s. dep. Of ΗEW, Office of 

Education, Washington. 
63   Jencks, C. et al (1973) “Inequality”, New York: Harper  
64   Φραγκουδάκη, ό.π., σ.σ. 224-225. 
65   Φραγκουδάκη, ό.π., σ.σ. 71-84. 
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Αλλά και οι Έλληνες ερευνητές (Παπακωνσταντίνου, Μυλωνάς, Ηλιού, 
Τζάνη, Ζαχαρενάκης, Δημάκη – Λαμπίρη, Τσουκαλάς και άλλοι) καταλήγουν σε 
ανάλογα συμπεράσματα, ότι δηλαδή «η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο είναι 
υπόθεση της ταξικής του προέλευσης και της γενικότερης καλλιέργειας των γονιών 
του» (Τζάνη).  

Τέλος, η Φραγκουδάκη66 καταλήγει με το γενικό συμπέρασμα των ερευνών 
της ότι: «Σε οποιαδήποτε χώρα και για οποιοδήποτε σχολείο, εάν συγκρίνει κανείς 
την επίδοση των μαθητών με την κοινωνική προέλευσή τους, δηλαδή την 
επαγγελματική και κοινωνική κατηγορία της οικογενείας τους, θα διαπιστώσει 
ταύτιση των δύο μεταβλητών. Οι μαθητές είναι άριστοι, μέτριοι και κακοί και οι 
κατηγορίες αυτές σε όλες τις χώρες αντιστοιχούν, με μεγάλη στατιστική 
αυστηρότητα, στις κοινωνικές τάξεις από όπου προέρχονται. Κακοί μαθητές είναι τα 
παιδιά των αγροτών και των εργατών, μέτριοι τα παιδιά ορισμένων μικροαστικών 
κατηγοριών και μεσαίων στρωμάτων, καλοί και άριστοι τα παιδιά των ανώτερων 
στρωμάτων».  

 
2. Η αντισταθμιστική αγωγή στο νηπιαγωγείο  

Με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις ο Μπόουλς αμφισβήτησε τον όρο 
«ισότητα ευκαιριών» και πρότεινε το αίτημα «εξίσωση των δυνατοτήτων», που 
σημαίνει τάση προς την αντιστάθμιση των διαφορών και όχι απλώς τυπική ισότητα67.  

Ο Τζένκς, εξάλλου, κατέληξε με την έρευνά του στο συμπέρασμα πως «η 
ανισότητα στην εκπαίδευση δεν αναστέλλεται μόνο με μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις βελτιωτικές των υλικών συνθηκών στα σχολεία, αλλά προϋποθέτει 
περισσότερες αλλαγές»68.  

Έτσι, η διαπίστωση ότι η κοινωνική ανισότητα αναπαράγεται από το σχολείο 
οδήγησε στην ιδέα της «αντισταθμιστικής εκπαίδευσης», αντισταθμιστικής, δηλαδή, 
των ανισοτήτων που προϋπάρχουν στο σχολείο (δημιουργία παιδικών σταθμών και 
νηπιαγωγείων κυρίως για παιδιά των μη προνομιούχων στρωμάτων, κλπ.), αν και 
υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό που προέκυψαν από έρευνες 
που έγιναν. Άλλοι υποστηρίζουν πως οι αντισταθμιστικές προσπάθειες δεν 
απέδωσαν69 και άλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο70.  

Διαπιστώθηκε πάντως πως τα αντισταθμιστικά προγράμματα, μπορούν να 
εξαφανίσουν μεγάλο μέρος από τις ανισότητες στην επίδοση και στις γνωστικές 
ικανότητες71. Επιτυχία, λόγου χάρη, στη δυνατότητα μάθησης έχουμε με αύξηση του 
χρόνου εκπαίδευσης72. Δεν μπορούν όμως τα αντισταθμιστικά προγράμματα να 
επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που οφείλονται στην κοινωνική 
ανισότητα, όπως κίνητρα επιτυχίας, προθέσεις άμιλλας και φιλοδοξίες κοινωνικής 
επιτυχίας, προσδοκίες γονέων και εκπαιδευτικών, κλπ.  

Είναι διαπιστωμένο πως «όσο χαμηλότερη είναι η κοινωνική τάξη στην οποία 
ανήκουν οι μαθητές, τόσο μικρότερες είναι οι προσδοκίες των γονέων και πιο 

                                                           
66   Φραγκουδάκη, ό.π., σ. 41 
67   Φραγκουδάκη, ό.π., σ. 50 
68   Φραγκουδάκη, ό.π., σ. 57 
69   Hasley, A.H. (1972), Educational Priority: EPA problems and Policies”, London: Majesty’s 

Stationery Office.  
70   Husein, I. (1972), “Social Background and educational career: research perspectives on equality of 

Educational opportunity. Paris: OEDE 
71   Φραγκουδάκη, ό.π., σ. 90. 
72   Blooms, B.S. (1976), “Human characteristics and school learning”, New York: Mc Graw-Hill 
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περιορισμένες οι φιλοδοξίες των παιδιών και αντίθετα όσο ψηλότερη η προέλευση 
τόσο μεγαλύτερα τα όνειρα»73.  

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί «δεν κρίνουν τους μαθητές μόνο κατά τις 
ικανότητές τους, αλλά έχουν διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικές προσδοκίες και 
διαφορετική γνώμη, ανάλογα με την κοινωνική τάξη αυτών από την οποία προέρχεται 
ο κάθε μαθητής». Γνωστή είναι η άποψη των Rosental και Jacobson από το βιβλίο 
τους «Ο Πυγμαλίων στην τάξη» για το πόσο οι θετικές ή αρνητικές προσδοκίες των 
δασκάλων για τους μαθητές τους τους επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 
(αυτοεκπληρούμενη προφητεία), ανεξάρτητα από την ποιότητα των μαθητών.  

Παρά τις παραπάνω δυσκολίες και παρά το γεγονός ότι ο Τζένσεν υποστηρίζει 
πως η νοημοσύνη είναι κατά 80% γενετικά προκαθορισμένη74 είναι εξίσου 
διαπιστωμένο πως σε σημαντικό βαθμό «η ευφυΐα είναι κοινωνικά καθορισμένη 
ικανότητα που αυξάνεται με την επίδραση του περιβάλλοντος και με τη μόρφωση»75.  

Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, να προβλεφθεί υποχρεωτική εκπαίδευση στο 
νηπιαγωγείο, ώστε να προσφερθεί αντισταθμιστική αγωγή σ’ αυτό και κυρίως στα μη 
προνομιούχα άτομα, ώστε να αξιοποιηθούν δίκαια οι δυνατότητες όλων των ατόμων 
και να ξεκινήσουν με ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες. Ιδιαίτερη βοήθεια με την 
αντισταθμιστική αγωγή πρέπει να προσφερθεί στο θέμα της γλώσσας, γιατί όπως 
υποστηρίζει ο Μπέιζιλ Μπερστίν76 «η γλώσσα, η γνώση του χειρισμού της και η 
ευχέρεια εκμάθησης των κανόνων της είναι ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο 
σημαντικότερος παράγοντας της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας.…………. 

Η γλώσσα που το σχολείο διδάσκει είναι η γλώσσα των μεσοστρωμάτων, με 
αποτέλεσμα να ευνοείται η σχολική επιτυχία των μαθητών που προέρχονται από τα 
μεσοστρώματα ή τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα»77. Αν δεν βοηθηθούν στο θέμα 
της γλώσσας τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων από το νηπιαγωγείο, 
με αντισταθμιστική αγωγή, το παιχνίδι της γλωσσικής τους ανάπτυξης πρέπει να 
θεωρείται χαμένο.  

Ο Ζαχαρενάκης78 αναφέρεται σε μερικά από τα σπουδαιότερα προγράμματα 
αντισταθμιστικής αγωγής που επηρέασαν τόσο τη διεθνή επιστημονικοπαιδαγωγική 
συζήτηση όσο και την αντίστοιχη εκπαιδευτικοπολιτική αντιμετώπιση του θέματος σε 
διάφορες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα.  

Αρκετά στοιχεία αντισταθμιστικής αγωγής βρίσκει κανείς και στα 
συγγράμματα άλλων Ελλήνων παιδαγωγών, όπως του Παπά, Κιτσαρά, Τριλιανού, 
Ματσαγγούρα, Κόφφα, κλπ.  

 
3. Συνολική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών 

Στο βαθμό που θα υλοποιηθεί στο νηπιαγωγείο η αντισταθμιστική αγωγή για 
ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιηθεί αντίστοιχα, η 
συνολική ανάπτυξη των νηπίων και των παιδιών (σωματική, νοητική, 
συναισθηματική και κοινωνική), θέμα που με απασχόλησε στη διδακτορική μου 

                                                           
73   Becker, H.S. “Social Class variating in the teacher – pupil relationship” Journal of Educational 

Sociology, 25 April 1952, p. 451. 
74   Jensen, A. “How much can we boost IQ and scholastic achievement”, Harvard Educational 

Review, 39. Winter 1969. 
75   Φραγκουδάκη, ό.π., σ. 127 
76   Bernstein Basil “Social class and linguistic development: a theory of social learning”, British 

Journal of Sociology, IX, June 1958. 
77   Φραγκουδάκη, ό.π., σ.σ. 138-139 
78   Ζαχαρενάκης, Κ. (1992) Αντισταθμιστική Αγωγή, Αθήνα: έ.σ. 
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διατριβή, καθώς και πολλούς άλλους ψυχοπαιδαγωγούς, αλλά που ο περιορισμένος 
χώρος της παρούσας εργασίας δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ αναλυτικά.79 

Περισσότερα στοιχεία θα αναφέρω για το επόμενο θέμα, που αποτελεί βασικό 
πρόβλημα της νοητικής ανάπτυξης νηπίων και παιδιών και αξιόλογο πρόγραμμα 
αντισταθμιστικής αγωγής.  

 
4. Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης νηπίων και παιδιών 

Η πλειονότητα των ειδικών θεωρούν την κριτική και τη δημιουργική σκέψη 
αλληλοσυμπληρούμενες, αλλά όχι ταυτόσημες μορφές σκέψης.  

Κατά τον Guilford η συγκλίνουσα σκέψη, που ταυτίζεται με την κριτική 
σκέψη, επικεντρώνεται σε μια λογική και σωστή απάντηση στο πρόβλημα που 
τίθεται, είναι ελεγχόμενη και εξαρτώμενη, κατά κύριο λόγο, από τις προηγούμενες 
γνώσεις και δεξιότητες. Στην ερώτηση, λόγου χάρη, «τι μας χρειάζεται η 
εφημερίδα;», η απάντηση μπορεί να είναι: για να μαθαίνουμε τα νέα.  

Με την αποκλίνουσα σκέψη, που ταυτίζεται με τη δημιουργική σκέψη, 
επιδιώκεται η εξεύρεση πολλών, διαφορετικών, αλλά αποδεκτών λύσεων, που 
στηρίζονται στη διαίσθηση και σε ασύμβατες συνδέσεις και αναλογίες, που 
χαρακτηρίζονται για το καινοφανές και το μη κοινά αποδεκτό. Τέτοιες, λόχου χάρη 
θα μπορούσαν να είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση: «πως θα ήταν ο κόσμος, αν ο 
Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε πεθάνει στα 33 του χρόνια;».  

 
5. Τομείς δημιουργικής εργασίας σχετικές με τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού80,81 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται οι παρακάτω τομείς δημιουργικής 
εργασίας, σχετικοί με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου βασικά, 
αλλά και του δημοτικού, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις, για ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης:  

 
5.1. Απόκτηση εμπειριών 
Βοήθεια για πιο πλατιές και πιο πολύπλευρες εμπειρίες, οι οποίες διευρύνουν 

τον ορίζοντα, βελτιώνουν την κοσμοαντίληψη και ενισχύουν την ικανότητα 
πληροφόρησης. (Head – Start – Programme).  

Κυρίως επιτυγχάνεται με τη γλωσσική επικοινωνία των νηπίων μεταξύ τους 
και με την (τον) νηπιαγωγό. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο εκπαιδευτικός να 
προσβάλει ένα παιδί αν η γλωσσική του έκφραση δεν είναι η αναμενόμενη. Πολλές 
εμπειρίες είναι δυνατόν να αποκτηθούν με επισκέψεις «εγγύς» χώρων και 
επεξηγήσεις, με ταξίδια και εκδρομές, με διήγηση συμβάντων της οικογενειακής 
ζωής, επισκέψεις σε μουσειακούς χώρους, εκθέσεις και συζήτηση. Γλωσσικές 
ασκήσεις, ασκήσεις παρατηρητικότητας. Μικρή εφημεριδούλα με σκέψεις των 
παιδιών. Επίσκεψη σε ξυλουργείο, αρτοποιείο, κεραμιδάδικο, εργοστάσιο και 
συζήτηση, παίξιμο ρόλων, παραμύθια από την ανάποδη (καλός λύκος κλπ.), κλπ., 
κλπ. 

 
 

                                                           
79   Μάνου Ι. (2000) Κοινωνική διάσταση των προβλημάτων και στάσεων των παιδιών των αστικών 

κέντρων, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: Τμήμα Ψυχολ. Παντείου Παν/μίου σ.σ. 10-24. 
80   Ζαχαρενάκης Κ., ό.π.  
81   Μάνου Β. (2001) «Η Ψυχοπαιδαγωγική της δημιουργικότητας: Πρόγραμμα άσκησης και 

προαγωγής της δημιουργικής σκέψης σε παιδιά του νηπιαγωγείου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: 
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών.  
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5.2. Πνευματικά παιχνίδια 
Όπως τονίζουν οι Debesse - Mialaret82 η γλωσσική δημιουργικότητα 

εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του παιδιού με αινίγματα, 
παιχνίδια, φάρσες κλπ. που αποτελούν ισχυρά μέσα ανάπτυξης της δημιουργικής 
σκέψης των νηπίων και των παιδιών, όπως: «Ένα αστέρι έλαμπε στον ουρανό. Ένα 
άλλο πέταξε δίπλα του και άρχισαν να τα λένε. Τι φαντάζεσαι ότι έλεγαν;» (για τον 
καιρό, για τους ανθρώπους, κλπ.). «Από πάνω σαν τηγάνι από κάτω σαν βαμβάκι, τι 
είναι;» (το χελιδόνι). Τοποθέτηση εικόνων σε λογική σειρά. Κατασκευές με 
γεωμετρικά σώματα. Παιχνίδια με εικόνες. Παιχνίδι «ευτυχώς», «δυστυχώς». 
Γράμματα σε συμμαθητές (προφορικά) κλπ., κλπ.  

 
 5.3. Καλές Τέχνες  

Καλές τέχνες για τα νήπια και τα παιδιά είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η 
χειροτεχνία (χαρτοκοπτική, ξυλοτεχνία), η μουσική, ο χορός. Πολλοί καλλιτέχνες 
έχουν επιβεβαιώσει τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα πολλών πινάκων παιδικής 
ζωγραφικής. Το παιδί γοητεύεται να δημιουργεί πρόσωπα (τον ανθρωπάκο), πράγμα 
που προκάλεσε πολλές συζητήσεις σε παιδαγωγούς και ψυχολόγους, που βοήθησαν 
στη διαμόρφωση του τεστ Goodenough Draw-a-Man (ζωγράφισε ένα ανθρωπάκο) για 
διαπίστωση της ωριμότητας, ή ανωριμότητας των νηπίων.  

Η ζωγραφική με το δάχτυλο επιτρέπει στο νήπιο να ασκείται στη 
δημιουργικότητα. Η μουσική στο νηπιαγωγείο κεντρίζει και συνοδεύει φυσικά τις 
κινήσεις του σώματος στον τραγουδιστικό συρτό, που συνδέει τη μουσική, την 
ποίηση και το χορό.  

Ευχάριστες δραστηριότητες είναι: ο ρυθμός σε ποιήματα, το ελεύθερο σχέδιο, 
κατασκευές με πλαστελίνη, μουσική έκφραση, δραματικό παιχνίδι, μίμηση φωνών 
ζώων, διάφορων ήχων, αυτοσχέδιες μελωδίες, κουκλοθέατρο, ζωγραφική με 
δακτυλομπογιές, χαρτοδιπλωτική, χαρτοκοπτική για ελεύθερη έκφραση (κατασκευή 
λουλουδιών, σπιτιών, ανθρώπων, κλπ.).  

 
5.4. Μελέτη καλών βιβλίων 
Η (ο) νηπιαγωγός διαβάζει παραμύθια και ιστορίες που αντιστοιχούν στη 

φυσιογνωμική – ανιμιστική διάθεση των νηπίων, ιδιότητα με την οποία ζωντανεύουν 
(δίνουν φυσιογνωμία) τον άψυχο κόσμο ή στα ζώα (ο ήλιος τη νύχτα πηγαίνει να βρει 
τη μάνα του, ο λύκος μιλάει, κλπ.).  

 Στη συνέχεια ο (η) νηπιαγωγός δείχνει εικόνες και τα νήπια διηγούνται 
διάφορες ιστορίες, συζητούν διάφορα θέματα ή φτιάχνουν ποιήματα, αινίγματα, κλπ.  

 
5.5. Άσκηση σε συγγραφική εργασία 
Η (ο) νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα νήπια να πουν προφορικά το περιεχόμενο 

επιστολών προς αγαπητά πρόσωπα, να διηγηθούν διάφορα γεγονότα, να εκφράσουν 
τις συγκινήσεις τους, να διηγηθούν αναμνήσεις τους, να διηγηθούν ιστορίες από 
εικόνες που βλέπουν, να αυτοσχεδιάσουν ιστορίες με τις κούκλες τους, να φτιάξουν 
απλά ποιηματάκια, αινίγματα, κλπ.  

 
5.6. Άσκηση στη δημιουργική λύση προβλημάτων 
Για να ασκηθούν τα νήπια και τα παιδιά στη λύση προβλημάτων, βασική αρχή 

είναι να μη δίνονται έτοιμες λύσεις, αλλά ο (η) νηπιαγωγός να ενθαρρύνει ώστε τα 
νήπια και τα παιδιά να βρίσκουν μόνα τους τις λύσεις. Για να ασκηθούν όμως στη 
                                                           
82   Debesse – Mialaret, Οι Παιδαγωγικές Επιστήμες, τομ. 5, σ. 337 
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δημιουργική λύση προβλημάτων είναι ανάγκη οι ασκήσεις να αναφέρονται σε 
ασυνήθιστες χρήσεις κοινών αντικειμένων, ασκήσεις για την πρωτοτυπία της σκέψης, 
ασκήσεις ευαισθησίας στα προβλήματα του περιβάλλοντος και ασκήσεις 
εγκεφαλοθύελλας (ή ιδεοθύελλας):  

 
5.6.1. Ασυνήθιστες χρήσεις κοινών αντικειμένων 
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχοινάκια; (φίδι, πετονιά, ποταμάκι 

κλπ.). Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στεφάνια, την καρέκλα, το τούβλο, 
την εφημερίδα, κλπ.  

 
5.6.2. Ασκήσεις πρωτοτυπίας της σκέψης  
Τι θα γινόταν αν… (έκφραση πιθανών καταστάσεων). Τι θα έκανες αν ήσουν 

αστυνόμος, δήμαρχος, γιατρός; Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε νερό… Διαβάζουμε μια 
ιστορία και ζητάμε πρωτότυπο τίτλο κλπ.  

 
5.6.3. Ασκήσεις ευαισθησίας στα προβλήματα του περιβάλλοντος 
Πώς θα κάνουμε όμορφο τον κήπο μας; Πώς θα κάνουμε όμορφο το σπιτάκι 

μας, το σχολείο μας, κλπ. Ποια πράγματα θα έκανες μικρότερα για να είναι πιο 
όμορφα, πιο βολικά, κλπ.  

 
5.6.4. Ασκήσεις εγκεφαλοθύελλας ή ιδεοθύελλας ή καταιγισμού ιδεών 

(brain storming) 
Πρόκειται για τη στρατηγική του Osborn83 σύμφωνα με την οποία 

ενθαρρύνεται η παραγωγή όσο γίνεται περισσότερων ιδεών, χωρίς να γίνεται κριτική 
ως προς την ποσότητά τους:  

Να μου πείτε όσους πιο πολλούς τρόπους μπορείτε να βρείτε με τους οποίους 
θα χρησιμοποιήσουμε μια τσάντα, μια πέτρα, τα χρώματα που έχουμε, κλπ.  

Πρόκειται βέβαια για ασκήσεις που είναι δύσκολες για τα νήπια, όχι όμως για 
τα μεγαλύτερα παιδιά ή τους εφήβους.  

                                                           
83   Osborn, A. F. (1953). Applied Imagination. New York: Scribner  
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