
Δημιοςπγική επίλςζη πποβλήμαηορ 

Δημιοςπγική επίλςζη πποβλήμαηορ είλαη ε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία κηα ιύζε ζε έλα 

πξόβιεκα. Είλαη κηα πξόζζεηε κνξθή επίιπζε πξνβιήκαηνο ζην νπνίν ε ιύζε 

δεκηνπξγείηαη αλεμάξηεηα παξά καζεκέλνο κε ηε βνήζεηα. 

Η δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη πάληα δεκηνπξγηθόηεηα. Εληνύηνηο, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα ζπρλά δελ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, εηδηθά 

ζηνπο ηνκείο όπσο ε κνπζηθή, ε πνίεζε, θαη ε ηέρλε. Η δεκηνπξγηθόηεηα απαηηεί ηε 

λεόηεηα ή ηελ θαηλνηνκία σο ραξαθηεξηζηηθό απηό πνπ δεκηνπξγείηαη, αιιά ε 

δεκηνπξγηθόηεηα απαξαηηήησο δελ ππνλνεί όηη ηη δεκηνπξγείηαη έρεη ηελ αμία ή εθηηκάηαη 

από άιινπο αλζξώπνπο. 

Γηα λα είζηε θαηάιιειν δεδνκέλνπ όηη ε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο ε ιύζε πξέπεη 

είηε λα έρεη ηελ αμία, ιύζηε ζαθώο ην νξηζκέλνπ πξόβιεκα, ή εθηηκάηαη από θάπνην γηα 

ηνλ νπνίν ε θαηάζηαζε βειηηώλεηαη.
[1]

 

Η θαηάζηαζε πξηλ από ηε ιύζε δελ πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο πξόβιεκα. Οη 

ελαιιάζζνκαη εηηθέηεο πεξηιακβάλνπλ κηα πξόθιεζε, κηα επθαηξία, κηα improvable 

θαηάζηαζε, ή κηα θαηάζηαζε ζηηο νπνίεο ππάξρεη πεξηζώξην γηα βειηίσζε.
[2]

 

Η επίιπζε ησλ ζρνιείν-νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ εξγαζίαο δελ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηε 

δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο επεηδή ηέηνηα πξνβιήκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηηο 

γλσζηέο ιύζεηο.
[3]

 

Εάλ κηα δεκηνπξγεκέλε ιύζε γίλεηαη επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε, ε ιύζε γίλεηαη κηα 

θαηλνηνκία θαη ε ιέμε θαηλνηνκία επίζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία εθείλε ηελ 

θαηλνηνκία. Μηα δηαδεδνκέλε θαη καθξόβηα θαηλνηνκία γίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά κηα λέα 

παξάδνζε. «Δελ γίλνληαη όιεο νη θαηλνηνκίεο [αξρίζηε] σο δεκηνπξγηθέο ιύζεηο, αιιά όιεο 

νη δεκηνπξγηθέο ιύζεηο θαηλνηνκίεο.»
[4]

 Μεξηθέο θαηλνηνκίεο είλαη θαηάιιειεο επίζεο σο 

εθεπξέζεηο.
[5]

 

Εθεύξεζε είλαη έλα πξόζζεην είδνο δεκηνπξγηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηελ νπνία ε 

δεκηνπξγεκέλε ιύζε είλαη θαηάιιειε σο εθεύξεζε επεηδή είλαη έλα ρξήζηκν λέν 

αληηθείκελν, νπζία, δηαδηθαζία, ινγηζκηθό, ή άιιν είδνο εκπνξεύζηκεο νληόηεηαο.
[6]

 

Πεπιεσόμενο 

 1 Σερληθέο θαη εξγαιεία 

 2 Δείηε επίζεο 

 3 Αλαθνξέο 

 4 Πεξαηηέξσ αλάγλσζε 

 5 Εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο 
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Τεσνικέρ και επγαλεία 

Πνιιέο από ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία γηα κηα απνηειεζκαηηθή ιύζε ζε έλα πξόβιεκα 

πεξηγξάθνληαη κέζα ηερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

Η δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-επίιπζε ησλ ηερληθώλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο εμήο: 

 Σερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο κε ζθνπό λα κεηαηνπίζνπλ ην δηαλνεηηθό θξάηνο ελόο 

πξνζώπνπ ζε έλα πνπ ελζαξξύλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Απηέο νη ηερληθέο 

πεξηγξάθνληαη κέζα ηερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο. Μηα ηέηνηα δεκνθηιήο ηερληθή 

είλαη λα ιεθζεί έλα ζπάζηκν θαη λα ραιαξώζεη ή έλαο ύπλνο κεηά από εληαηηθά λα 

πξνζπαζήζεη λα ζθεθηεί κηα ιύζε. 

 Παξαδείγκαηνο ράξηλ, επαλεμεηάδνληαο ηνπο ζηόρνπο θάπνηνπ κε ηελ εξώηεζε «ηη 

είλαη Ι πξνζπαζώληαο πξαγκαηηθά λα νινθιεξώζεη;» κπνξέζηε λα νδεγήζεηε ζηηο 

ρξήζηκεο ηδέεο. 

 Σερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο κε ζθνπό λα απμήζνπλ ηελ πνζόηεηα θξέζθσλ ηδεώλ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη βαζηζκέλε ζηελ πεπνίζεζε όηη έλαο κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

ηδεώλ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο όηη έλαο από ηνπο έρεη ηελ αμία. Μεξηθέο από απηέο 

ηηο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ ηπραία λα επηιέμνπλ κηα ηδέα (όπσο ε επηινγή κηαο 

ιέμεο από έλαλ θαηάινγν), πνπ ζθέθηεηαη γηα ηηο νκνηόηεηεο κε ηελ αλεπηζύκεηε 

θαηάζηαζε, θαη ελδερνκέλσο πνπ εκπλέεη κηα ζρεηηθή ηδέα πνπ νδεγεί ζε κηα ιύζε. 

Σέηνηεο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη κέζα ηερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο. 

 Δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-ιύλνληαο ηηο ηερληθέο κε ζθνπό λα νδεγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε κηα θξέζθηα πξννπηηθή πνπ αλαγθάδεη κηα ιύζε γηα λα γίλεη 

πξνθαλή. Απηή ε θαηεγνξία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα εηδηθά ηα πξνθιεηηθά 

πξνβιήκαηα.
[7]

 Μεξηθέο από απηέο ηηο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ησλ αλεμάξηεησλ δηαζηάζεσλ πνπ δηαθνξνπνηνύλ (ή ρσξίζηε) ηηο πνιύ ζρεηηθέο 

έλλνηεο.
[8]

 Σέηνηεο ηερληθέο κπνξνύλ λα ππεξληθήζνπλ ηελ ελζηηθηώδε ηάζε ηνπ 

κπαινύ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ «ππεξαπινύζηεπζαλ ηε ζπλεηξκηθή ζθέςε» ζε πνηεο 

δύν ζρεηηθέο έλλνηεο ηόζν πνιύ ζπλδένληαη όηη νη δηαθνξέο ηνπο, θαη ε αλεμαξηεζία 

νη κελ από ηνπο δε, αγλννύληαη.
[9]

 

Οη αθόινπζεο ηππνπνηεκέλεο θαη γλσζηέο κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο ζπλδπάδνπλ ηε 

δηάθνξε δεκηνπξγηθόηεηα θαη δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-επίιπζε ησλ ηερληθώλ: 

 TRIZ, πνπ είλαη επίζεο γλσζηό σο ζεσξία ηεο εθεπξεηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(ΑΚΡΕ), αλαπηύρζεθε θνληά Genrich Altshuller θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ βάζηζαλ 

ζηελ εμέηαζε πεξηζζόηεξσλ από 200.000 δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Απηή ε 

κέζνδνο έρεη σο ζθνπό λα ελζαξξύλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ εθεπξέζεσλ, αιιά είλαη επίζεο ρξήζηκε γηα ηηο ιύζεηο κε-πξντόλησλ. 

 Χαξηνγξάθεζε κπαινύ είλαη κηα ηερληθή δεκηνπξγηθόηεηαο όηη θαη ηα δύν reframes 

ε θαηάζηαζε θαη ελζαξξύλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα. 
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 "brainstorming" είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα νκάδαο κε ζθνπό λα απμήζεη ηελ 

πνζόηεηα θξέζθσλ ηδεώλ. Να πάξεη άιινπο αλζξώπνπο πεξηιήθζείηπο κπνξεί λα 

βνεζήζεη λα απμήζεη ηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη βνεζά 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο reframe ην πξόβιεκα. Εληνύηνηο, ην "brainstorming" παξάγεη 

ζπάληα ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο. 

 Edward de Bono έρεη δεκνζηεύζεη ηα πνιπάξηζκα βηβιία πνπ πξνσζνύλ κηα 

πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε 

απνθαινύκελνο πιεπξηθή ζθέςε. 

 Δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (CP) είλαη κηα κέζνδνο έμη-

βεκάησλ πνπ αλαπηύζζεηαη θνληά Alex Osborn θαη Sid Parnes απηόο ελαιιάζζεη 

ηηο ζπγθιίλνπζεο θαη δηάθνξεο θάζεηο ζθέςεο. 

Μηα ζπρλή πξνζέγγηζε λα δηδάμεη ηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη λα δηδάμεη 

θξίζηκε ζθέςε εθηόο από ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο δελ απνδεηθλύεηαη. αλ ελαιιαθηηθή ιύζε ηνπ ρσξηζκνύ ηεο θξίζηκεο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, κεξηθέο δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-ιύλνληαο ηερληθέο εζηηάδνπλ είηε 

ζηε κείσζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ κηαο ηδέαο είηε ηελ εμαγσγή ησλ πιενλεθηεκάησλ κηαο 

ξαγηζκέλεο ηδέαο ζεκαληηθώλ θαη ηελ ελζσκάησζε εθείλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε κηα 

δηαθνξεηηθή ηδέα.
[10]

 

Δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-ιύλνληαο ηα εξγαιεία απνηειεζζείηε ραξαθηεξηζηηθά από ην 

ινγηζκηθό ή ηα manipulatable αληηθείκελα (όπσο νη θάξηεο) πνπ δηεπθνιύλνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεκηνπξγηθόο-πξόβιεκα-ιύλνληαο ηερληθέο. 

Δείηε επίζηρ 

 "brainstorming" 

 Δεκηνπξγηθό ίδξπκα εθπαίδεπζεο 

 Δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (CP) 

 Δεκηνπξγηθόηεηα 

 Επξσπατθή έλσζε δεκηνπξγηθόηεηαο 

 Σερληθέο δεκηνπξγηθόηεηαο 

 ρέδην 

 θέςε ζρεδίνπ 

 Πιεπξηθή ζθέςε 

 Επίιπζε πξνβιήκαηνο 

 Παξαγσγηθή ζθέςε πξόηππνο 

 PDCA 

 TRIZ 

 θέςε ζπζηεκάησλ 

Πύλερ 

 Πύιε: ζθέςε 
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 Α.Ε. θαληαζίαο πξννξηζκνύ. Έλα ζθαηξηθό, κε θεξδνζθνπηθό πξόγξακκα πνπ 

αθηεξώλεηαη λα δηδάμεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ζηα θαηζίθηα όισλ ησλ ειηθηώλ. 
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ελεκεξσηηθό δειηίν ηεο ακεξηθαληθήο έλσζεο δεκηνπξγηθόηεηαο.  
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