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Περίληψη:  Ο  Δημόκριτος  (460-370  π.Χ.)  από  τα  Άβδηρα  της  Θράκης  ήταν  ένας  από  τους
πολυμαθέστερους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας. Έγινε ο κύριος εκφραστής της ατομικής θεωρίας και
της υλιστικής για τον κόσμο αντίληψης, αντίπαλος της θεωρίας του Πλάτωνα.  Από τα αποσπάσματα
του  έργου του που  σώθηκαν,  η  φράση:  «Πολυνοΐην  ου  πολυμαθίην  ασκέειν  χρη» τον  κατέστησε
θεμελιωτή  της  ιδέας  της  δημιουργικής  σκέψης.  Πολλοί  σύγχρονοι  παιδαγωγοί  ανέλυσαν  και
θεμελίωσαν  την  παραπάνω  φράση  του  Δημόκριτου.  Για  παράδειγμα,  ο  φιλόσοφος  παιδαγωγός
Whitehead στο βιβλίο του “The Aims of Education” συνιστά: «Μη διδάσκετε πολλά και ό,τι διδάσκετε
να το διδάσκετε σε βάθος» συμφωνώντας έτσι με την άποψη του Δημόκριτου για τη δημιουργικότητα.
Προσθέτοντας  σ’  αυτά  που  ο  Δημόκριτος  μας  έδωσε  για  τη  δημιουργική  σκέψη  ακολουθεί  η
παρουσίαση  του  θέματος:  Η ανάπτυξη  της  δημιουργικής  σκέψης  των μαθητών  σήμερα  μέσω της
«ιεραρχημένης μάθησης» και της λύσης προβλημάτων.

Λέξεις-κλειδιά: δημιουργικότητα, ιεραρχημένη μάθηση, λύση προβλημάτων

Summary:  Democritus (460-370 B.C.), born in Avdira (Thrace – Greece), was one of the most well-
educated  men  of  Ancient  Greece.  He  was  the  creator  of  the  atomic  theory  and  supporter  of  the
Materialistic concept of the world, which was the opposite of Plato’s theory. From the fragments of his
work the phrase: “we must exercise our mind instead of loading it with a lot of information” made
Democritus be considered as the founder of the idea of creativity. Many modern-time educators have
analyzed  and laid the foundations of Democritus’ idea about creativity. Whitehead, for example, in his
book “The Aims of  Education” says:  “Do not teach so many things and what  you  teach  must be
analyzed in depth” agreeing with Democritus’ view about creativity.  In  order to add to the idea of
creativity,  this presentation refers  to the “hierarchy of learning” and solving problems as a way of
promoting creativity.
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Ο Δημόκριτος (460-370 π.Χ.) από τα Άβδηρα της Θράκης (τόπο καταγωγής και των
φιλοσόφων  Πρωταγόρα,  Λευκίππου  και  άλλων)  ήταν  ένας  από  τους
πολυμαθέστερους  άνδρες  της  αρχαίας  Ελλάδας.  Ήταν μαθητής  του Λευκίππου  κι
έγινε ο κύριος εκφραστής της ατομικής θεωρίας και της υλιστικής για τον κόσμο
αντίληψης, αντίπαλος του Πλάτωνα. Πρώτες αρχές των όντων θεωρούσε τα σε αέναη
κίνηση άτομα (άτμητα) και το κενόν (κενό χώρο). Από τα εξήντα περίπου έργα του,
ποικίλου περιεχομένου, σώθηκαν μόνο αποσπάσματα.

Από τα αποσπάσματα του έργου του που σώθηκαν, η φράση: «Πολυνοΐην ου
πολυμαθίην  ασκέειν  χρη»  τον  κατέστησε  θεμελιωτή  της  ιδέας  της  δημιουργικής
σκέψης,  η  ανάπτυξη  της  οποίας  αποτελεί  το  βασικότερο  θέμα  της  σύγχρονης
παιδαγωγικής.  Η  άσκηση  του  νου,  της  σκέψης  του  ανθρώπου,  που  οδηγεί  στη
δυνατότητα  προβληματισμού  γύρω  από  τα  διάφορα  θέματα  και  επίλυση  των
προβλημάτων που κάθε φορά παρουσιάζονται αποτελεί την ουσία της παιδαγωγικής
σκέψης  σήμερα  και  όχι  η  πολυμάθεια,  που  πολλές  φορές  παίρνει  τη  μορφή  της
αποστήθισης («παπαγαλίας») πραγμάτων και γεγονότων, χωρίς κρίση, σύγκριση και
αλληλοσυσχέτιση. 

Πολλοί  σύγχρονοι  παιδαγωγοί  ανέλυσαν  και  θεμελίωσαν  την  παραπάνω
φράση του Δημόκριτου.  Για  την  περίπτωση μας  θα  αναφερθούμε  στον φιλόσοφο
παιδαγωγό Whitehead ο οποίος στο βιβλίο του “The Aims of Education” θεωρεί ότι
«η  εκπαίδευση  που  παρέχει  νεκρές  γνώσεις  δεν  είναι  μόνον  άχρηστη,  αλλά  και
επικίνδυνη». Κατά τη γνώμη του οι γνώσεις είναι ωφέλιμες όταν χρησιμοποιούνται,
δοκιμάζονται και αλληλοσχετίζονται.

Κατά τον Whitehead ενεργοποίηση ή χρησιμοποίηση των γνώσεων σημαίνει,
αναλυτικότερα, τον συσχετισμό τους με τις αντιλήψεις, τα αισθήματα, τις ελπίδες και
τις επιθυμίες, καθώς και με τις πνευματικές δραστηριότητες, την απόδειξη της αξίας
τους  και  τη  χρησιμοποίησή  τους  σε  νέες,  κατά  δημιουργικό  τρόπο,  σχέσεις  και
μορφές.  Γι’  αυτό  και  συνιστά:  «Μη  διδάσκετε  πολλά  και  ό,τι  διδάσκετε  να  το
διδάσκετε σε βάθος συμφωνώντας έτσι με το: «Πολυνοΐην ου πολυμαθίην ασκέειν
χρη» του Δημόκριτου. 

Μπορεί  να  εφαρμοστεί  στο  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  αυτή  η  τόσο
σημαντική προτροπή; Στα νέα αναλυτικά προγράμματα γίνεται σαφής αναφορά στο
ότι  το  σχολείο  πρέπει  να  είναι  μαθητοκεντρικό,  βιωματικό  και  δημιουργικό.  Τι
εννοούμε όμως με τον όρο δημιουργικότητα;  Μέσα απο την πληθώρα των ερευνών
που έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργικότητα θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε
τρεις τρόπους για να ορίσουμε την έννοια της δημιουργικής σκέψης:
 (α)  είναι  το  είδος  εκείνο  της  σκέψης  που  οδηγεί  σε  δημιουργικά  προϊόντα,
πρωτότυπα, μοναδικά και ασυνήθιστα, χρήσιμα για τα άτομα και την κοινωνία, όπως
εφευρέσεις, θεωρίες, καλλιτεχνικά έργα, ιστορικές ανακαλύψεις, κ.λπ. 
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(β) Είναι μία ικανότητα που μετριέται μέσα από την επίδοση σε ορισμένου τύπου
έργα που απαιτούν πρωτοτυπία, άσχετους συνειρμούς και ασυνήθιστες ιδέες.
(γ) Είναι ένα είδος επίλυσης προβλημάτων στα οποία δεν υπάρχει μία μόνο λύση,
αλλά πολλές.  Πρόκειται  για  τη γνωστική διεργασία που ο Guilford  την αποκαλεί
αποκλίνουσα σκέψη, σε αντιδιαστολή με τη συγκλίνουσα σκέψη, όπου για τη λύση
του προβλήματος μία μόνο σωστή απάντηση είναι αρκετή. Πρόκειται για σκέψη που
χαρακτηρίζεται  από  ευαισθησία  στα  στοιχεία  του  περιβάλλοντος,  συσχετισμό
πραγμάτων φαινομενικά άσχετων και απρόσμενη εύρεση λύσης (ανακάλυψη). 

Η «ιεραρχημένη μάθηση» και η λύση προβλημάτων φαίνεται ότι συμβάλλουν
στην  ανάπτυξη  της  δημιουργικής  σκέψης  των  μαθητών.  Ο Ball  συνοψίζοντας  τις
διάφορες θεωρίες και απόψεις για τη μάθηση, παρουσιάζει την ιεραρχημένη μάθηση
ως εξής:                            

Δημιουργική σκέψη
Λύση προβληματικών καταστάσεων

Μάθηση αρχών, νόμων, υποθέσεων, κ.λπ.
Μάθηση εννοιών

Γενίκευση – Διάκριση
Μάθηση με τη συνειρμική θεωρία

(κλασικά εξαρτημένα, συνάφεια, ενδυνάμωση, μίμηση)

 Κατά τη διαδικασία της μάθησης για να υπάρχει ετοιμότητα για μάθηση χρειάζονται
κάθε φορά οι «προαπαιτήσεις», οι νοητικές δηλαδή δεξιότητες που έχουν προηγηθεί
(έχουν «συσσωρευτεί») και είναι σχετικές με τη νέα μάθηση που θα ακολουθήσει.
Έτσι η λύση των διδακτικών προβλημάτων προαπαιτεί τη γνώση ορισμένων «αρχών»
(νόμων,  υποθέσεων,  κανόνων,  θεωρημάτων,  κ.λπ.).  Η  γνώση  των  «αρχών»
προαπαιτεί την κατανόηση των εννοιών που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Η γνώση των
«εννοιών»  προαπαιτεί  σωστές  γενικεύσεις  και  διακρίσεις,  που επίσης  στηρίζονται
στις σωστές συνειρμικές συνδέσεις (τύπου Ε – Α) κάθε φορά. Υπάρχει, λοιπόν, μια
«ιεράρχηση μάθησης», που οδηγεί στη λύση των προβλημάτων, οπότε διευκολύνεται
η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης.

Ας  αναφερθούμε  σε  ορισμένα  παραδείγματα  από  τη  διαστρωμάτωση  των
ειδών μάθησης του Ball: Όπως είναι φυσικό τα παιδιά αποκτούν πολλές γνώσεις με
τη συνειρμική θεωρία, γιατί αυτός ο τρόπος μάθησης δεν απαιτεί σοβαρή νοητική
προσπάθεια. Όσο προχωρούμε προς τα πάνω στην ιεραρχημένη μάθηση απαιτείται
μεγαλύτερη νοητική προσπάθεια. Απλά όμως προβλήματα μπορούν να λύσουν και τα
μικρά παιδιά.

Έτσι, με την  κλασική εξάρτηση το παιδί μαθαίνει να μισεί την αριθμητική,
όταν ο δάσκαλος το τρομάζει μετά από σφάλματα που κάνει στους υπολογισμούς. Με
τη συνάφεια μαθαίνει να αναγνωρίζει λέξεις, που του έχουν δειχθεί για πρώτη φορά
και  τις  οποίες  επαναλαμβάνει  ή  λέει  4  όταν  ο  δάσκαλος  λέει  2Χ2.  Με  την
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ενδυνάμωση ο  μαθητής  γράφει  πιο  καθαρά  όταν  ο  εκπαιδευτικός  δείχνει  λίγες
καθαρές  γραμμές,  που έχουν γραφεί  από το μαθητή και  τον επαινεί  ή ο μαθητής
μιλάει πιο καθαρά, όταν ο εκπαιδευτικός τον επαινεί για την καθαρή ομιλία του. Με
τη μίμηση τα παιδιά μαθαίνουν πώς να χαιρετούν τους ανθρώπους, μιμούμενα τους
εκπαιδευτικούς, πώς να υποδέχονται τους επισκέπτες του σχολείου, κ.λπ. 
Με τη γενίκευση ο μαθητής εφαρμόζει ένα κανόνα που έμαθε για μια συγκεκριμένη
περίπτωση σ’ όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. 
Η  διάκριση είναι  αναγκαία  προϋπόθεση  των  ορθών  γενικεύσεων.  Αν  το  παιδί
διακρίνει διαφορές ανάμεσα στα τετράποδα, τότε δεν θα αποκαλούνται όλα, χωρίς
εξαίρεση, τετράποδα σκυλιά.
Ορθές γενικεύσεις  και διακρίσεις  οδηγούν σε σωστές  έννοιες.  Στην αρχή γίνονται
κατανοητές γενικές έννοιες, λόγου χάρη «δέντρο», «ζώο» και ύστερα οι επιμέρους
έννοιες, λόγου χάρη «αχλαδιά», «άλογο» κ.λπ. 
Η μάθηση αρχών, νόμων, υποθέσεων, κανόνων κ.λπ. βασίζεται στη μάθηση εννοιών,
που αποτελούν και το υλικό τους, αλλά πώς θα φτάσουμε στους νόμους, τις αρχές,
υποθέσεις κ.λπ.; 

Αυτό θα γίνει είτε με την παραγωγή είτε με την επαγωγή. Αν, λόγου χάρη, το
παιδί  γνωρίζει  ότι  τα  αποδημητικά  πτηνά  φεύγουν  στις  θερμές  χώρες  κατά  τη
διάρκεια  του  χειμώνα  και  μάθει  ότι  τα  χελιδόνια  είναι  αποδημητικά  πτηνά,  θα
γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχουν χελιδόνια στα βόρεια μέρη κατά το χειμώνα.

Η λύση  προβληματικών  καταστάσεων πετυχαίνεται  και  με  τον  τρόπο των
δοκιμών και σφαλμάτων, αλλά καλύτερα με τη γνώση αρχών και κανόνων. Αν λόγου
χάρη, ο οδηγός γνωρίζει την αρχή ότι «μη εκκίνηση του αυτοκινήτου οφείλεται σε
κακή ανάφλεξη ή μη καλή κυκλοφορία της βενζίνης», τότε εντοπίζει το πρόβλημα
και το αντιμετωπίζει με πιο συστηματικό τρόπο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσει έμφαση
ο  εκπαιδευτικός.  Η   άσκηση  στη  δημιουργική  λύση  προβλημάτων  θα  πρέπει  να
αποτελεί  μέρος  της  διδασκαλίας  του.  Αυτό μπορεί  να  επιτευχθεί  με  συστηματική
εξάσκηση των μαθητών: 

(1) σε  ασκήσεις  ευχέρειας  και  ευλυγισίας  της  σκέψης  που  αναφέρονται  σε
ασυνήθιστες  χρήσεις  κοινών  αντικειμένων,  όπως  μιας  εφημερίδας,  ενός
καπέλου, μιας καρέκλας κ.λπ.

(2) σε ασκήσεις για την πρωτοτυπία της σκέψης, όπου δίνονται μικρές ιστορίες 
και ζητούνται πρωτότυποι τίτλοι.

(3) σε ασκήσεις ευαισθησίας στα προβλήματα του περιβάλλοντος όπως «Ποια 
πράγματα θα έκανες μικρότερα για να είναι πιο όμορφα ή πιο βολικά, κ.λπ.»

(4) σε ασκήσεις εγκεφαλοθύελλας, όπως «Με ποιους τρόπους μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρήματα που έχουμε;» κ.λπ.
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Η  απόκτηση,  λοιπόν,  πληροφοριών  και  δεξιοτήτων  με  την  «ιεράρχηση  της
μάθησης» και η αντιμετώπιση πολλών προβληματικών καταστάσεων διευκολύνουν,
τελικά,  την  ανάπτυξη της  δημιουργικής  σκέψης των μαθητών.  Έτσι  ο  μαθητής
συνθέτει  ένα  πρωτότυπο  ποίημα,  στο  οποίο  εκφράζει  διάφορες  σκέψεις  και  τα
συναισθήματά του. Άλλος μαθητής παρουσιάζει ένα σχέδιο στην τάξη με το οποίο θα
εξοικονομήσουν  χρήματα  για  την  εκδρομή,  κ.λπ.  Η  δημιουργική  σκέψη  ως  λύση
προβλημάτων δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα ή την αξία της δημιουργικής ιδέας,
αλλά για το μηχανισμό που τη γεννά. 

Συμπερασματικά, η «ιεράρχηση της μάθησης» κατά το πρότυπο του Ball και η
λύση  προβλημάτων,  η  συνεχής  δηλαδή  αντιμετώπιση  των  προβληματικών
καταστάσεων  που  τίθενται  καθημερινά  στο  άτομο,  οδηγούν  στην  ανάπτυξη  της
δημιουργικής σκέψης. 

Αντί, λοιπόν, της στείρας απομνημόνευσης κατά τη μαθησιακή διαδικασία, καλό
είναι  να  ενθαρρύνεται  η  διαδικασία  εκείνη  κατά  την  οποία  οι  εμπειρίες  και  οι
δεξιότητες  στον εκπαιδευτικό  χώρο παρέχονται  στους  μαθητές  υπό προβληματική
μορφή, ώστε να υποβοηθείται η ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης. 

Επίσης  προτείνεται  η  εξασφάλιση  δημιουργικού  περιβάλλοντος  στην  τάξη.
Σημαντική είναι η στάση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να ευχαριστιούνται
με την παρουσία των μαθητών, να θεωρούν τους μαθητές τους αξιόλογα άτομα και να
τους βοηθούν, να έχουν αίσθηση του χιούμορ, να πλησιάζονται άνετα, να χαίρονται
με την πρόοδο των μαθητών τους, να έχουν ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα, να
δείχνουν  ενδιαφέρον,  να  εκφράζονται  ελεύθερα,  να  έχουν  ενδιαφέροντα,  να  είναι
σταθεροί και υπομονετικοί. 
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