3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
3.1. ∆ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα.
« Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό:
Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Για αυτόν ένα άγγιγµα είναι ένα χτύπηµα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, µία ατυχία είναι µία τραγωδία, η χαρά
είναι µία έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας θεός, µία αποτυχία
είναι ένας θάνατος.
Προσθέστε σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισµό την ακατάπαυστη ανάγκη να
δηµιουργεί, να δηµιουργεί, να δηµιουργεί -έτσι ώστε χωρίς τη δηµιουργία µουσικής ή ποίησης ή βιβλίων ή κτιρίων ή κάτι µε νόηµα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να δηµιουργεί,
πρέπει να ξεχειλίζει από δηµιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δηµιουργεί.»
Περλ Μπακ
Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών πάνω στην ευφυΐα και τη δηµιουργικότητα, έδειξαν σχεδόν εξαρχής ότι παρόλο που οι µαθητές µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης που ανήκουν
σε ιδιαίτερες οµάδες, καταφέρνουν να σηµειώνουν εξαιρετική βαθµολογία τόσο στο σχολείο
όσο και στο πανεπιστήµιο, στην ουσία επισκιάζονται από εκείνους που δεν έχουν απλά υψηλό
IQ, αλλά και υψηλό δείκτη δηµιουργικότητας. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι µαθητές µε υψηλό δείκτη δηµιουργικότητας ξεπέρασαν αυτούς που είχαν µόνο υψηλό IQ, σε σχεδόν όλα τα
επίπεδα και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι η έµφυτη χαρισµατικότητα είναι τελικά ένας συνδυασµός ευφυΐας και δηµιουργικότητας.
Σύµφωνα µε την προσέγγιση του Renzulli, η δηµιουργικότητα και η ευφυΐα, µαζί µε την
ύπαρξη επιµονής στην εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελούν τα συστατικά µέρη της χαρισµατικότητας, συνθέτοντάς την ως σύνολο.
Η αναγκαιότητα για ενίσχυση της δηµιουργικότητας των παιδιών στην τάξη, δε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε γνώµονα την προώθηση µιας µικρής οµάδας προικισµένων παιδιών
µε ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά µε βάση την ανθρωπιστική πρόθεση να ενσταλάξουµε σε κάθε
παιδί τη µέγιστη δυνατότητα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να ξεδιπλώσει
δηµιουργικά την προσωπικότητά του. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται µια προσέγγιση βασιζόµενη στη διαδικασία της δηµιουργικότητας και όχι στην αξιολόγηση του τελικού
αποτελέσµατος.
Το συστατικό µοντέλο της δηµιουργικότητας σύµφωνα µε ερευνητές προσδιορίζει τις
σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στον αναπτυσσόµενο άνθρωπο και στο περιβάλλον στο
οποίο κινείται. Αποτελείται από έξι παραµέτρους, οι οποίες µε τη σειρά τους συντίθενται και
αυτές από κάποια επιπρόσθετα συνθετικά µέρη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν από
κοινού, και πάντα µέσα στα πλαίσια της δηµιουργικής διαδικασίας και των επιτρεπόµενων ορίων του εκάστοτε περιβάλλοντος.
Οι πρώτες τρεις παράµετροι που σχετίζονται µε την ίδια τη γνωστική ικανότητα και
τη φύση είναι:
• Αποκλίνων τρόπος σκέψης
• Κατοχή γενικών γνώσεων και ένα σταθερό υπόβαθρο σκέψης
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• Εξειδίκευση σε κάποιον συγκεκριµένο γνωστικό τοµέα και γνώση των αντίστοιχων ικανοτήτων που απαιτούνται
Οι άλλες τρεις παράµετροι που αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα είναι:
• ∆έσµευση στην ανάληψη καθηκόντων και ικανότητα συγκέντρωσης
• Ύπαρξη κινήτρων και παρότρυνσης
• Ερευνητικότητα, δεκτικότητα προς το καινούργιο, ανεκτικότητα προς το ασαφές και
διφορούµενο
Κάποια άλλα επιπρόσθετα συνθετικά µέρη των παραµέτρων είναι:
• Η αντίσταση που συνήθως ένας µαθητής προβάλλει στις επιταγές της οµάδας ή της
τάξης. Αυτή η άρνηση της πίεσης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αντισυµβιβαστικής συµπεριφοράς και αυτόνοµου τρόπου σκέψης.
• Η ετοιµότητα για ανάληψη ‘ριψοκίνδυνων’ εγχειρηµάτων, επιτρέπει µε τη σειρά της
την αφιέρωση στον πειραµατισµό µε πλήρη άνεση, και γενικότερα την απόλαυση της
όλης διαδικασίας.
Καµία παράµετρος δεν είναι από µόνη της επαρκής ή αποκλειστικά υπεύθυνη για να εξασφαλίσει την έκβαση ολόκληρης της δηµιουργικής διαδικασίας που σε τελική ανάλυση οδηγεί
στην παραγωγή του δηµιουργήµατος. Τα επιπρόσθετα συνθετικά µέρη των παραµέτρων
συµµετέχουν και αλληλεπιδρούν στην όλη δηµιουργική διαδικασία, σχηµατίζοντας κάθε φορά
διαφορετικούς συνδυασµούς και επιδρώντας σε διαφορετικό βαθµό. Συµπεραίνουµε λοιπόν
ότι κάθε επιµέρους κοµµάτι των παραµέτρων έχει εξαρχής το δικό του ατοµικό ρόλο, λειτουργώντας πότε αυτόνοµα και ανεξάρτητα και πότε σε αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα.
Οι δυναµικές και οι µηχανισµοί του συνολικού συστήµατος των παραµέτρων εξαρτώνται,
όπως είναι φυσικό, από τις περαιτέρω συνθήκες ανάπτυξης που θα επιτρέψει το εκάστοτε
περιβάλλον. Το περιβάλλον που θα εµπνεύσει τους µαθητές µε αυτοπεποίθηση και διάθεση
δηµιουργίας θα καταφέρει σε τελική ανάλυση να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει το ταλέντο
τους. Αντίθετα, το περιβάλλον που θα τους φοβίσει και θα τους αποθαρρύνει, θα έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή των δηµιουργικών τους τάσεων. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη περιβάλλοντος που καθορίζουν τη θετική ή αρνητική εξέλιξη ενός µαθητή:
• Η ατοµική και υποκειµενική σφαίρα όπου κινείται ο µαθητής, το γνωστικό υλικό και το
κοινωνικό περιβάλλον που προσλαµβάνει ως πληροφορίες.
• Ο κοινωνικός κύκλος γνωριµιών και συναναστροφών (µικρόκοσµος του µαθητή), από
την οικογένεια και τους συγγενείς, έως τους δασκάλους και τους συνοµήλικους φίλους
και συµµαθητές.
• Η ευρύτερη κοινωνική, ιστορική και παγκόσµια σφαίρα που καθορίζει τις επιστηµονικές, κοινωνικο-πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις (µακρόκοσµος και
µεταπεριβάλλον).

3.1.1. Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας προϋποθέτει:
• Πλούσια και πολύπλευρη εµπειρία, αποκτηµένη µέσα στα πλαίσια πολλών και διαφορετικών συνθηκών και γνωστικών αντικειµένων
• Εξειδικευµένες γνώσεις
• Επαρκή ποσότητα γενικών γνώσεων
• Ζωηρή φαντασία
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• Ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης διαφόρων δεδοµένων
• Ικανότητα να κατανοεί κανείς τις υπάρχουσες σχέσεις, συνδέσεις, οµοιότητες και τους
λογικούς συνειρµούς που ενυπάρχουν σε µια κατάσταση (συγκλίνουσα σκέψη)
• Ικανότητα να κατανοεί κανείς µακρινές και φαινοµενικά ασύνδετες σχέσεις και να συνενώνει διαφορετικά πεδία δράσης (αποκλίνουσα σκέψη)
• Προτίµηση δηµιουργικής προσαρµογής παρά αφοµοίωσης
• Ικανότητα να µπορεί κανείς να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει ένα πρόβληµα
• Εξασφάλιση τέλος της ικανότητας να µπορεί κάποιος να σχεδιάζει το δικό του προσωπικό τρόπο µάθησης, και εποµένως να ασκεί τον, επίσης, δικό του τρόπο αξιολόγησης
ή αυτοκριτικής (µεταγνωστικές ικανότητες).

3.1.2. Οι παράγοντες της προσωπικότητας που ενισχύουν τη δηµιουργικότητα
Παράγοντες όπως η αυτονοµία, η αντισυµβατικότητα και η τήρηση ανάλογων στάσεων, η
δεκτικότητα σε ερεθίσµατα, η ευπροσαρµοστικότητα, τα επαρκή αποθέµατα δύναµης και η
αίσθηση σωστού προσανατολισµού, θεωρούνται πάντα ευνοϊκοί για τη δηµιουργικότητα.
Σύµφωνα µε µελέτες, η δηµιουργικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη µιας ‘παράδοξης’ προσωπικότητας. Πρόκειται στην ουσία για συνδυασµούς διαφορετικών ‘πόλων’, που έρχονται συνεχώς σε σύγκρουση αλλά και σε µια ισορροπία µε αντικρουόµενα ζεύγη χαρακτηριστικών.
Για παράδειγµα, ο χαρακτηριστικός τύπος της δηµιουργικής προσωπικότητας παρουσιάζει µια
τυπικά ‘αρσενική’ εικόνα µε χαρακτηριστικά όπως αυτονοµία, αυτοπεποίθηση, τραχύτητα, και
ταυτόχρονα µια τυπικά ‘θηλυκή’ εικόνα µε χαρακτηριστικά όπως ευαισθησία, διαίσθηση, υπευθυνότητα. Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν ότι το στοιχείο της δηµιουργικότητας µπορεί
να υπάρξει τόσο µέσα στα πλαίσια των έµφυτων ρόλων που προκαθορίζονται από το φύλο,
όσο και σε εκείνο της εύπλαστης, ευπροσάρµοστης και αρµονικής προσωπικότητας. Φαίνεται
λοιπόν ότι το συγκέρασµα των αντίθετων είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η διαδικασία εµφύσησης δηµιουργικών τάσεων σε
ένα παιδί πρέπει να συνοδεύεται από:
• ∆εκτικότητα σε νέες ιδέες και εµπειρίες
• ∆ιάθεση για πειραµατισµό και περιπέτεια
• Αυτονοµία
• Εσωτερικά αποθέµατα δύναµης
• Υψηλή αυτο-εκτίµηση και αυτο-αξιολόγηση
• Αποδοχή όλων των χαρακτηριστικών ( ακόµη και των αντιφατικών ) που συνθέτουν
την προσωπικότητά του
• Ικανότητα ερµηνείας του ασαφούς ή του διφορούµενου
• Τάση για πολυδιάστατη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δραστηριοτήτων του,
καθώς και την ικανότητα να βρίσκει την άκρη σε µια πολυδιάστατη κατάσταση
Ως αποτέλεσµα όµως προκύπτει ότι η δηµιουργικότητα προϋποθέτει απαραίτητα από την πλευρά του δηµιουργού τα εξής στοιχεία:
• Ανεξαρτησία και αντισυµβιβαστικότητα
• Γνώση των κοινωνικών εθιµοτυπικών
• Αντοχή
• Ικανότητα επικοινωνίας

36

Τα ευρήµατα που παρουσιάσαµε παραπάνω υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι µαθητές ν’ αναπτύξουν:
• Μια συγκεκριµένη εικόνα για τη δηµιουργικότητα και να υιοθετήσουν µια θετική στάση
απέναντί της
• Περιέργεια και τάση για ερευνητικότητα
• Προθυµία να ριψοκινδυνεύσουν χωρίς να φοβηθούν το σφάλµα και την αποτυχία.
• Τάσεις για πειραµατισµό
• Ανάληψη ευθυνών και καθηκόντων, επιµονή και αποφασιστικότητα
• Προθυµία να αναλάβουν δύσκολα εγχειρήµατα
• Επιθυµία για καινοτοµίες
• Βαθύτερα κίνητρα για διάκριση και ανεξαρτητοποίηση µέσω κάποιου είδους επιβράβευσης ή αναγνώρισης των προσπαθειών τους από τρίτους
• Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση µιας πρόκλησης
• Ικανότητα εγρήγορσης για την ανάληψη ριψοκίνδυνων εγχειρηµάτων
Από την πλευρά του κοινωνικού περιβάλλοντος, η δηµιουργικότητα προϋποθέτει:
• Την ικανότητα να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του κάθε µαθητή.
• Αποδοχή νέων τρόπων έκφρασης και υιοθέτηση στάσης δίχως παρωπίδες απέναντι
στη µεταβλητότητα
• Άρνηση των άκαµπτων στάσεων που φανερώνουν προσκόλληση στους τύπους και την
επιβολή κυρώσεων για ασήµαντα λάθη
• Την απαραίτητη παροχή και εξασφάλιση ενός δηµιουργικού κλίµατος
Οι ιδανικοί εκπαιδευτικοί που καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα στα παιδιά, συνήθως αναγνωρίζονται από τα εξής στοιχεία:
• Ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν µια ανεξάρτητη προσέγγιση προς τη µάθηση
• Ο τρόπος διδασκαλίας τους χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και διάθεση για συνεργασία
• ∆εν παραλείπουν να τονίζουν τη σηµασία της σωστής και πλήρους µάθησης
• Αποφεύγουν να συνάγουν βιαστικά συµπεράσµατα για τις ιδέες και τις απόψεις ενός
µαθητή
• Ενθαρρύνουν έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης
• Είναι ανεκτικοί και δείχνουν κατανόηση σε λάθη που φανερώνουν την αδυναµία κάποιου µαθητή
• Ενθαρρύνουν τη διαδικασία της αυτο-εκτίµησης και της αυτοκριτικής στους µαθητές
• ∆ίνουν µεγάλη σηµασία στις ερωτήσεις που τους απευθύνουν
• Παρέχουν στους µαθητές τις ευκαιρίες να εργαστούν µε ποικίλο υλικό και κάτω από
διαφορετικές συνθήκες
• Βοηθούν τους µαθητές ώστε να µάθουν να αντιµετωπίζουν τη σύγχυση και την αποτυχία
• Ανταµείβουν όσο το δυνατόν περισσότερο την υποµονή, το κουράγιο και το σθένος
κάποιου µαθητή
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Επίσης, οι εκπαιδευτικοί για παιδιά µε ιδιαίτερες ικανότητες στον τοµέα της δηµιουργικότητας χρειάζονται σηµαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Με αυτό εννοούµε ένα πλέγµα ‘ανθρώπινων δεξιοτήτων’ που περιλαµβάνουν :
• ∆εξιότητες παρατήρησης: να ακούνε, να βλέπουν και να κατανοούν λεκτικούς και µη
υπαινιγµούς
• ∆ιαίσθηση: να συναισθάνονται τις ανάγκες ή τα προβλήµατα
• Ενσυναίσθηση: να κατανοούν τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα
• Πρότυπα: να δείχνουν θετικές στάσεις, ενισχύοντας τις κατάλληλες συµπεριφορές
• Λεκτικές δεξιότητες παρουσίασης
• ∆εξιότητες γραφής
• Ηγετικό ρόλο στην οµάδα και συµβουλευτικές δεξιότητες
Ιδιότητες που δηµιουργικοί µαθητές ζητούν από τους εκπαιδευτικούς:
• Να τους κατανοούν
• Να έχουν αίσθηση του χιούµορ
• Να µπορούν να κάνουν διασκεδαστική τη µάθηση
• Να είναι κεφάτοι
• Να τους στηρίζουν και να τους σέβονται
• Να είναι έξυπνοι
• Να είναι υποµονετικοί
• Να είναι σωστά αυστηροί µαζί τους
• Να είναι ευπροσάρµοστοι

3.2. Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας στην τάξη
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρµόζουν,
προκειµένου να µπορούν να κρίνουν το βαθµό στον οποίο µπόρεσαν να εµφυσήσουν στους
µαθητές ένα δηµιουργικό τρόπο σκέψης. Σε αυτή την ενότητα παραθέτουµε ορισµένες οδηγίες προκειµένου να µπορέσει ένας εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει το στοιχείο της δηµιουργικότητας στους µαθητές του. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν, οργανωµένες σε παραµέτρους,
συνθέτουν το σχεδιάγραµµα επαλήθευσης που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρµόσει
προκειµένου να επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών του µεθόδων. Το
εν λόγω σχεδιάγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τάξεις όλων των βαθµίδων.
Παράµετρος 1- Ενίσχυση αποκλίνουσας σκέψης:
• Επιτρέπει ο εκπαιδευτικός την υποβολή ερωτήσεων, και εάν ναι, εκτιµάει αυτή την κίνηση του µαθητή;
• Είναι ο εκπαιδευτικός δεκτικός και ευαίσθητος προς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές;
• Επιχειρεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη µέγιστη σηµασία των ερωτήσεων, αλλά και να µη φοβούνται να εµπιστευτούν τις αισθήσεις τους;
• Τα προβλήµατα απλά παρουσιάζονται ή ανακαλύπτονται;
• Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να οργανώσει τον χρόνο έτσι ώστε να επιτρέπεται και µια
δεύτερη απόπειρα εύρεσης λύσης;
• Τα διδασκόµενα θέµατα εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες;
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• Οι τρόποι και τα στάδια προσέγγισης του τελικού ζητούµενου διαµορφώνονται εξαρχής ή µένουν συνεχώς ανοιχτά;
• Μεταδίδεται στους µαθητές το µήνυµα ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται µε την πρώτη
σωστή απάντηση που θα δώσουν ;
• Πόσο µπορεί να εκτιµηθεί µια ‘πλάγια’ µέθοδος ή λύση;
• Σε γενικές γραµµές, συµβαίνει κάτι στο σχολείο που θα µπορούσε να ενταχθεί στην
έννοια της αποκλίνουσας σκέψης;
Συµβαίνουν λοιπόν όλα τα παραπάνω, ή µήπως η µάθηση έχει καταλήξει να είναι µια µηχανική αποστήθιση γνώσεων από τα εγχειρίδια και από τους εκπαιδευτικούς;
Παράµετρος 2 - Γενικές γνώσεις και βασική σκέψη:
• Καταφέρνει το γνωστικό αντικείµενο να προωθεί ένα διαφοροποιηµένο τρόπο σκέψης,
ή περιορίζει τη δυνατότητα εµβάθυνσης;
• Ο εκπαιδευτικός καταφέρνει να χρησιµοποιήσει διαδικασίες που να περιλαµβάνουν την
πρόσληψη γνώσεων µέσω όλων των αισθήσεων, έτσι ώστε να µπορούν να ανακληθούν εύκολα;
• Αναλύεται η δοµή των εξεταζόµενων αντικειµένων ή θεµάτων;
• ∆ίνεται εξίσου µεγάλη σηµασία στη διαδικασία της µάθησης, όπως και στο αποτέλεσµα;
• Τίθενται οι διάφορες µέθοδοι υπό αµφισβήτηση, ώστε, εάν είναι ελλιπείς, να µπορούν
να βελτιωθούν;
• ∆ίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που επικεντρώνονται στο ‘γιατί;’, έτσι ώστε να
µπορούν να εξηγηθούν οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος;
• Παρέχονται οδηγίες για την συστηµατική ανάλυση των εκάστοτε συνθηκών, παραγόντων, προβληµάτων και θεµάτων προς µελέτη;
• Υπάρχουν προκλήσεις που να απαιτούν τόσο τον επαγωγικό, όσο και τον απαγωγικό
τρόπο σκέψης;
• Επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης;
• Είναι η διαδικασία της µάθησης ξεκάθαρη, ώστε στη συνέχεια να µπορούν να ενεργοποιούνται σε κάθε µαθητή και οι µεταγνωστικές του ικανότητες;
Παράµετρος 3 - Εξειδικευµένη γνώση και δεξιότητες:
• Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων; (όπως π.χ. η επιθυµία για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή η δηµιουργία σχέσης µε µέντορα)
• Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να εντάξει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή
µέσα στο πλαίσιο της σχολικής εργασίας;
• Υπάρχουν ευκαιρίες οι µαθητές να αποκτήσουν εµπειρία µέσα από τις µελέτες σε βάθος;
• Εκτιµάται η γνώση των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών;
Παράµετρος 4 - Επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος:
• Επιτρέπεται και υποστηρίζεται µια συγκεκριµένη δραστηριότητα; (π.χ. η έρευνα που
πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους);
• Υποστηρίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας
του σχολείου;
• Ανταµείβεται η επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος;
• Υπάρχει διάχυτη προσδοκία για την ολοκλήρωση των καθηκόντων;
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• Υποστηρίζονται οι µαθητές στην προσπάθειά τους να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν οτιδήποτε τους αποσπά την προσοχή;
• Ποιος είναι ο στόχος της αυτο-αξιολόγησης, αλλά και της επιβράβευσης από τρίτους;
Παράµετρος 5 - Ύπαρξη κινήτρων και παρότρυνσης:
• Οι ερωτήσεις των µαθητών γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς, ώστε στη
συνέχεια να µπορέσουν να αναπτυχθούν;
• Η περιέργεια των παιδιών υποστηρίζεται και επιπλέον προκαλείται;
• Παρέχονται οι ευκαιρίες για αυτο-καθοδηγούµενη µάθηση;
• Ο εκπαιδευτικός εκτιµά και υποστηρίζει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του µαθητή;
• Αποφεύγεται η περιττή επανάληψη κάποιου θέµατος;
• Καταφέρνουν οι µαθητές να ταυτιστούν µε το έργο τους;
Παράµετρος 6 - ∆εκτικότητα προς το νέο:
• Καταφέρνει το σχολείο να είναι όχι µόνο ένας χώρος παραδοσιακής διδασκαλίας, αλλά
επίσης και απόλαυσης, διασκέδασης και πρόκλησης για πνευµατικές περιπέτειες;
• Μπορεί η διδασκαλία να µεταφέρει τον πραγµατικό κόσµο µέσα στο σχολείο;
• Ως χώρος το σχολείο προσφέρεται για την καλλιέργεια της φαντασίας;
• Καταφέρνει το σχολείο να διώχνει το άγχος και να παρέχει µια αίσθηση άνεσης και ξεκούρασης στον µαθητή;
• Είναι ένας χώρος που προσφέρεται και για γέλιο (όχι εις βάρος άλλων) και όπου το
χιούµορ εκτιµάται;
• Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναµένει ένα ρευστό και όχι προ-καθορισµένο αποτέλεσµα;
(όσον αφορά στην κατανόηση του αντικειµένου διδασκαλίας από τους µαθητές)
• Υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες ένα γνωστικό αντικείµενο να εξεταστεί µε πειραµατικό και συγχρόνως µε ευχάριστο τρόπο;
• Επιτρέπονται λάθη ή απαιτούνται µόνο γρήγορες, άµεσες και αλάνθαστες απαντήσεις;
• Εκτιµάται η µοναδικότητα και η ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε µαθητή, ή αντίθετα επιβάλλεται µια συντηρητική στάση συµπεριφοράς;

3.2.1. Σκέψη υψηλότερου επιπέδου
Θεωρούµε χρήσιµο να υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο κάποια στοιχεία από τη θεωρία
τα οποία υποδεικνύουν τη διαφορά ανάµεσα στην πολυπλοκότητα και τη δυσκολία. Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία περιγράφουν εντελώς διαφορετικές πνευµατικές λειτουργίες, αλλά
συχνά χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα.
Η πολυπλοκότητα σχετίζεται µε τη διαδικασία της σκέψης όταν ο εγκέφαλος διαχειρίζεται
την πληροφορία. Στην πυραµίδα του Bloom που αναλύουµε πιο κάτω, µπορεί να ανευρεθεί
σε οποιοδήποτε από τα έξι επίπεδα.
Η δυσκολία αναφέρεται στην ποσότητα της προσπάθειας την οποία καταβάλλει ο µαθητής ‘µέσα’ σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης σκέψης.
Η προσπάθεια να κατατάξουµε τα επίπεδα της ανθρώπινης σκέψης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά αυτό δεν εµπόδισε τους ψυχολόγους να προσπαθήσουν. Ένα µοντέλο, που δηµοσιεύτηκε πριν από 50 χρόνια από τον Benjamin Bloom, εξακολουθεί να επιβιώνει στη δοκιµασία του χρόνου και παραµένει χρήσιµο σαν εφαλτήριο για την κατανόηση της συνθετότητας της ανθρώπινης σκέψης.
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Το µοντέλο του Bloom είναι µία πυραµίδα µε έξι επίπεδα που περιγράφει την ανθρώπινη
σκέψη από το λιγότερο στο πιο περίπλοκο επίπεδο: Γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση,
σύνθεση, και αξιολόγηση. Παρότι υπάρχουν έξι επίπεδα, η ιεράρχηση δεν είναι άκαµπτη και
ένας άνθρωπος µπορεί εύκολα να µετακινηθεί ανάµεσα στα στάδια αυτά όταν σκέφτεται.
Παρακάτω παρατίθενται σύντοµοι ορισµοί για κάθε επίπεδο:
Γνώση: Η άµεση ανάκληση της µηχανιστικής µάθησης από συγκεκριµένα δεδοµένα µέχρι
ένα ορισµό ή µία ολοκληρωµένη θεωρία. Αυτή είναι η σηµασιολογική µνήµη και δεν υπάρχει
καµία ένδειξη ότι ο µαθητευόµενος καταλαβαίνει όσα έχει ανακαλέσει.
Κατανόηση: Αυτό το στάδιο περιγράφει την ικανότητα να βγει νόηµα από το προς επεξεργασία υλικό, πηγαίνει παραπέρα από την ανάκληση και αντιπροσωπεύει το κατώτατο επίπεδο κατανόησης. Εδώ το υλικό είναι διαθέσιµο στο µέλλον για την επίλυση προβληµάτων
και τη λήψη αποφάσεων.
Εφαρµογή: Η εφαρµογή αναφέρεται στην ικανότητα να γίνει χρήση του υλικού που ήδη
κατέχει ο άνθρωπος σε νέες καταστάσεις µε την ελάχιστη βοήθεια. Περιλαµβάνει την εφαρµογή τέτοιων σχηµάτων όπως, κανόνες, γενικές ιδέες, µεθόδους και θεωρίες για τη λύση
προβληµάτων. Ο µαθητευόµενος ενεργοποιεί τη διαδικαστική µνήµη και χρησιµοποιεί τη συγκλίνουσα σκέψη για να επιλέξει, να µεταφέρει και να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα για να ολοκληρώσει µια νέα δουλειά. Η εξάσκηση είναι αναγκαία σε αυτό το επίπεδο.
Ανάλυση: Ανάλυση είναι η ικανότητα να διαχωριστεί το υλικό στα συστατικά του µέρη
ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η δοµή του. Περιλαµβάνει την αναγνώριση των τµηµάτων,
την εξέταση των σχέσεων που έχουν τα τµήµατα µεταξύ τους στο σύνολο, καθώς και την
αναγνώριση των οργανωτικών δοµών που περιλαµβάνονται. Ο µαθητής πρέπει να είναι ικανός να οργανώσει και να ξαναοργανώσει τις πληροφορίες σε κατηγορίες. Οι εµπρόσθιοι λοβοί
του εγκεφάλου εργάζονται σκληρά σε αυτό το στάδιο. Είναι πιο περίπλοκο γιατί ο µαθητευόµενος έχει επίγνωση της διαδικασίας που συντελείται και κατανοεί τόσο το περιεχόµενο όσο
και τη δοµή του υλικού.
Σύνθεση: Η σύνθεση αναφέρεται στην ικανότητα της ένωσης των κοµµατιών για το
σχηµατισµό ενός νέου σχεδίου για το µαθητή. Μπορεί να περιλαµβάνει την παραγωγή µιας
µοναδικής επικοινωνίας (κείµενο ή λόγο), ένα σύνολο από λειτουργίες ή ένα σχήµα κατάταξης
πληροφοριών. Αυτό το στάδιο επιτείνει τη δηµιουργικότητα, µε κύρια έµφαση στο σχηµατισµό νέων προτύπων ή δοµών. Αυτό είναι το στάδιο όπου οι µαθητές χρησιµοποιούν την αποκλίνουσα σκέψη για να αποκτήσουν µια εµπειρία ανακάλυψης. Παρότι συχνά σχετίζεται µε
την τέχνη, η σύνθεση µπορεί να πραγµατοποιείται σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος.
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση περιγράφει την ικανότητα να κρίνει κανείς την αξία ενός υλικού µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Ο µαθητής εξετάζει κριτήρια από διάφορες κατηγορίες
και επιλέγει αυτές που είναι πιο σχετικές µε την κατάσταση που αντιµετωπίζει. Οι δραστηριότητες σε αυτό το στάδιο, σχεδόν πάντα, έχουν πολλαπλές και εξίσου αποδεκτές λύσεις. Αυτό
είναι το ανώτατο επίπεδο γνωστικής σκέψης σε αυτό το µοντέλο, γιατί εµπεριέχει στοιχεία
από όλα τα άλλα στάδια, σε συνδυασµό µε συνειδητές κρίσεις βασισµένες σε συγκεκριµένα
κριτήρια. Σε αυτό το στάδιο, οι µαθητές τείνουν να σταθεροποιούν τη σκέψη τους και να γίνονται πιο ενδοτικοί σε άλλες απόψεις. (Σηµείωση: Το όνοµα αυτού του σταδίου συχνά δηµιουργεί σύγχυση επειδή αυτόµατα κάποιος σκέφτεται τις εξετάσεις. Ο Bloom µε τον όρο αξιολόγηση εννοεί την κρίση ή το συµπέρασµα από διαφορετικές επιλογές σε µια οµάδα και την
επιλογή µίας οπτικής που υποστηρίζεται από ένα µηχανισµό εκλογίκευσης).
Τα τρία πρώτα στάδια της ταξινόµησης του Bloom περιγράφουν αυτό που αποκαλούµε
συγκλίνουσα ή κριτική σκέψη όπου ο µαθητής ανακαλεί και επικεντρώνεται σε ό,τι είναι
γνωστό και κατανοητό για να λύσει ένα πρόβληµα µέσω της εφαρµογής. Κατά τη χρήση των
τριών τελευταίων σταδίων ο µαθητής συχνά κερδίζει σε οξυδέρκεια και κάνει ανακαλύψεις
που δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής πληροφορίας. Αυτό περιγράφει την αποκλίνουσα
ή δηµιουργική διαδικασία σκέψης.
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3.3. Κατανόηση και ανάλυση πρακτικών στη σχολική τάξη
Η διεθνής έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τροποποιήσουν τις µεθόδους
διδασκαλίας µε αλλαγές του τύπου των εργασιών µέσα στην τάξη, µε χρήση διαφορετικών
πηγών, µε ανάπτυξη κριτικών και δηµιουργικών δεξιοτήτων ανάλογα µε το περιεχόµενο, µε
την ευέλικτη οµαδοποίηση, µε την προσαρµογή των στόχων στις µαθησιακές ανάγκες.
Το ερωτηµατολόγιο των πρακτικών στη σχολική τάξη χρησιµεύει ως οδηγός για ατοµική
χρήση και εφαρµογή από κάθε εκπαιδευτικό. Ο Παράγοντας 1: "ερωτήσεις και κριτική σκέψη"
περιλαµβάνει πρακτικές που συµβάλλουν στην ενίσχυση της µάθησης για όλους τους µαθητές, οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν στην περίπτωση των χαρισµατικών και ταλαντούχων
µαθητών.
Ο Παράγοντας 1: "ερωτήσεις για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης" περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
• εφαρµογή της διδασκαλίας των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο αναλυτικό πρόγραµµα
• δηµιουργία ερωτήσεων για την ενθάρρυνση της λογικής σκέψης
• ερωτήσεις µε πολλαπλές απαντήσεις
• ενθάρρυνση των µαθητών να κάνουν ερωτήσεις υψηλού επιπέδου
• ενθάρρυνση της συµµετοχής των µαθητών σε συζητήσεις
Ο εκπαιδευτικός αν θέλει να διευρύνει την ποιότητα των τεχνικών της ερώτησης, πρώτα πρέπει να παρατηρήσει πόσοι µαθητές κάνουν ερωτήσεις, τι ερωτήσεις θέτουν, τι ερωτήσεις θα διεύρυναν τις συζητήσεις, αν οι µαθητές επεξεργάζονται τις απαντήσεις των άλλων,
αν οι µαθητές ψάχνουν περισσότερες λεπτοµέρειες αναλύοντας επιµέρους τµήµατα του κειµένου. Μπορεί να χρησιµοποιήσει και τη συχνότητα ‘ποτέ’, ‘µερικές φορές’, ‘συχνά’ και ‘πάντα’.
Οι παρακάτω ενδεικτικές ερωτήσεις βελτιώνουν την ικανότητα των µαθητών για κατανόηση ενός κειµένου, την αναγνωστική ικανότητα, την κριτική σκέψη και την εµβάθυνση.
Παράδειγµα χρήσης των ερωτήσεων
Πριν την Ανάγνωση ή τη Γραφή
Ερωτήσεις

Επεξεργασία

Τι κάνω;

οι ιδέες αυτού του θέµατος είναι...
η κεντρική ιδέα που πρέπει να καθορίσω
είναι...
µια προηγούµενη εργασία που έµοιαζε
µε αυτή...

Γιατί το κάνω;

ξέρω ότι ο δάσκαλος περιµένει τα εξής:
ό,τι γνωρίζω ήδη ταιριάζει µε αυτό που
ο δάσκαλος περιµένει...
για να βάλω ένα στόχο πρέπει να κάνω
τα εξής:

Γιατί είναι σηµαντικό;

µετά την ανάγνωση αυτού του θέµατος
σχεδιάζω να εστιάσω στο Χ επειδή...
για να εστιάσω έχω τις εξής επιλογές...
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Κατά τη διάρκεια της Ανάγνωσης ή της Γραφής
Με ποιο τρόπο ενσωµατώνεται σ' αυτά σε µερικά σηµεία είναι ίδιο µ' αυτά που
που ήδη ξέρω;
ξέρω, σε άλλα διαφορετικό...
οι βασικές ιδέες του συνδέονται µ' αυτά
που ξέρω
Τι ερωτήσεις θα κάνω;

µε βάση τη θέση του/της νοµίζω...
η λέξη µου είναι άγνωστη αλλά

Πώς θα καταλάβω ή θα µάθω κάτι;

χρησιµοποιώ Χ µεθόδους για να µάθω
τις πληροφορίες, να τις οργανώσω στο
µυαλό µου και να τις θυµάµαι

Μετά την Ανάγνωση ή τη Γραφή
Πώς εφαρµόζονται οι πληροφορίες σε την άλλη φορά που θα αντιµετωπίσω
άλλους τοµείς της ζωής µου;
παρόµοια κατάσταση θα ξέρω πώς...
θυµάµαι πώς χρησιµοποίησα τις πληροφορίες στο παρελθόν και έτσι στο µέλλον θα ακολουθήσω την εξής τακτική...
Πόσο αποτελεσµατικός/ή ήµουν;

οι στρατηγικές που εφάρµοσα ήταν...

Τι παραπάνω χρειάζοµαι;

ο τρόπος µε τον οποίο έκανα την εργασία µε κάνει να σκεφτώ ότι την επόµενη
φορά θα χρειαστώ...

Παράγοντας 2: Ευκαιρίες επιλογών και προκλήσεων
Ο Παράγοντας 2 περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία που σχετίζονται µε τις δεξιότητες
σκέψης, την ευελιξία στην επιλογή εργαλείων και τη διαφορά στο επίπεδο δυσκολίας του περιεχοµένου. Επίλεξε µια διαβάθµιση (διαφωνώ τελείως, διαφωνώ, συµφωνώ, συµφωνώ απόλυτα) και δες ποιες πρακτικές δεν εφαρµόζεις στην τάξη σου:
• αφήνω τους µαθητές να δουλεύουν εκτός τάξης
• διδάσκω δεξιότητες σκέψης
• διδάσκω δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων
• προγραµµατίζω ανεξάρτητη µελέτη για τους µαθητές
• ρυθµίζω το χρόνο για εργασίες ανεξάρτητης µελέτης
• διδάσκω πιο απαιτητικές ενότητες στο αναλυτικό πρόγραµµα
• διδάσκω µε κείµενα πιο προχωρηµένου επιπέδου
• οµαδοποιώ µαθητές ανάλογα µε τις δυνατότητές τους
• στέλνω µαθητές που πιστεύω ότι έχουν δυνατότητες σε µεγαλύτερες τάξεις για συγκεκριµένα µαθήµατα
• οργανώνω οµάδες ανάλογες µε τα ενδιαφέροντα
• λαµβάνω υπόψη τη γνώµη των µαθητών για το χρόνο που απαιτείται στα µαθήµατα
• βρίσκω υλικό που βοηθά τους µαθητές να µαθαίνουν µόνοι τους
• ενθαρρύνω τους µαθητές να κάνουν µεγάλες εργασίες
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3.3.1. Η ενίσχυση της δηµιουργικής σκέψης µέσω ερωτήσεων
Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου είναι αποτελεσµατικές στην ενίσχυση της δηµιουργικής
σκέψης, γιατί σπάνια έχουν µια απάντηση και επειδή ενεργοποιούν περαιτέρω έρευνα. Ζητούν διευκρινίσεις, εξετάζουν τις υποθέσεις, ψάχνουν για λόγους και στοιχεία και κοιτούν για
σηµασίες και συνέπειες. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα από αυτούς τους
τύπους ερωτήσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τι θα έκανες;
Γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή;
Θα µπορούσε πραγµατικά να συµβεί αυτό;
Τι θα µπορούσε να συµβεί µετά;
Τι πιστεύεις ότι µπορεί να συµβεί εάν....;
Τι πιστεύεις ότι το προκάλεσε;
Αυτό που λες τώρα είναι σε συνέπεια µε όσα είπες πριν;
Πώς αυτό είναι διαφορετικό από....;
Μπορείς να µου δώσεις ένα παράδειγµα;
Πού θα πάµε µετά;
Πού µπορούµε να ανατρέξουµε σε βοήθεια για αυτό;
Τι εννοείς µε αυτή την έκφραση;
Μπορούµε να εµπιστευτούµε αυτή τη πηγή του υλικού;
Με ποιους άλλους τρόπους θα µπορούσε να γίνει αυτό;
Πώς µπορείς να εξετάσεις αυτή τη θεωρία;
Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτή η συµπεριφορά;
Γιατί ή γιατί όχι;
Πώς µπορείς να το αλλάξεις αυτό;
Συµφωνείς µε τον συγγραφέα - οµιλητή;
Η αλλαγή της σειράς θα επηρεάσει το αποτέλεσµα;

Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κλείνοντας, τονίζουµε ότι η καλλιέργεια δηµιουργικών τάσεων δε θα πρέπει να επιδιώκεται µόνο µέσα στα πλαίσια κάποιων ‘ειδικών ωριαίων ενισχυτικών προγραµµάτων’ που θα επαναλαµβάνονται σε αραιά διαστήµατα ή σε προκαθορισµένο χρόνο και χώρο. Η επιθυµία για
την καλλιέργεια ενός τόσο σηµαντικού στοιχείου πρέπει να ξεπερνάει κάθε περιορισµό και να
συστηµατοποιείται υπεύθυνα, σε κάθε δραστηριότητα που συνοδεύει τη σχολική και εξωσχολική ζωή.
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