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∆ηµιουργική Σκέψη στην Πληροφορική 

 

την Ελλάδα οι ανάγκες κάλυψης της αναγκαίας ύλης, καθώς και ο µεγάλος 

όγκος της, έχει ουσιαστικά παραγκωνίσει την εξάσκηση της δηµιουργικής 

σκέψης. Η πίεση του χρόνου για κάλυψη της προβλεπόµενης ύλης, έχει 

οδηγήσει τους καθηγητές κατά µεγάλη τους πλειοψηφία, να διδάσκουν µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι µαθητές να συµµετέχουν παθητικά στην διαδικασία της 

διδασκαλίας. Το µέχρι τώρα παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας και µάθησης 

διαθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται αρνητικά τόσο από 

θεωρητική σκοπιά, όσο και από τη σκοπιά των απαιτήσεων που οι σύγχρονες 

εξελίξεις προβάλλουν στα άτοµα και τις κοινωνίες. Τα χαρακτηριστικά του 

παραδοσιακού σχολείου, τα οποία συµµερίζεται µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, έχουν ως εξής:  

� Εκπαίδευση δασκαλοκεντρική, εξωτερικά ελεγχόµενη, µε χαµηλού 

επιπέδου γνωστικό – συναισθηµατική συµµετοχή ή εµπλοκή της πλειονότητας 

των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Χαµηλός βαθµός ανεξαρτησίας, ευθύνης 

και ελέγχου της διαδικασίας. Παθητική και µε λίγες ευκαιρίες αυτοδιόρθωσης. 

�  ∆εν λαµβάνονται υπόψη και δεν αξιοποιούνται διδακτικά οι πρότερες 

εµπειρίες και τα γνωστικά σχήµατα των µαθητών. Οι µαθητές που εµπλέκονται σε 

µια αλληλεπιδραστική διδακτική επικοινωνία µε το δάσκαλο και µε τους 

συµµαθητές τους είναι πολύ λίγοι.  

� Γνώση αφηρηµένη, µη οικεία προς τα γνωστικά δοµήµατα των µαθητών. 

Απουσία ή µη αξιοποίηση πολλών και ικανοποιητικών πηγών πληροφόρησης και 

µάθησης στο σχολείο και στο εξωσχολικό περιβάλλον, πέραν του σχολικού 

εγχειριδίου.  

� Σύστηµα βιβλιοκεντρικό και εξεταστικοκεντρικό, που «καταπνίγει» την 

φαντασία, τις πρωτοβουλίες, την αναζήτηση εναλλακτικών θεωρήσεων. 

Προσανατολισµός της µάθησης στην «ύλη» του σχολικού εγχειριδίου και λιγότερο 

στην εµπειρία, στη διερεύνηση, στην επιστηµονική µεθοδολογία, στη λειτουργική 

κατανόηση.  

� Το λάθος τιµωρείται, στιγµατίζεται, ελέγχεται εξωτερικά και οι ευκαιρίες 

µάθησης στη σχολική τάξη µέσα από διαδικασίες αυτοδιόρθωσης είναι λίγες. 

Σ
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�   Έµφαση στο αποτέλεσµα, µειωµένος χρόνος ενασχόλησης µε την 

εξελικτική διαδικασία της µάθησης, κερµατισµός και ιεράρχηση της γνώσης. 

Υποβάθµιση του ολικού χαρακτήρα της γνώσης – µάθησης .  

� Υποβάθµιση του συναισθηµατικού και ψυχοκοινωνικού τοµέα της 

προσωπικότητας.  

� Κυριαρχία ρουτίνας (παράδοση, εξέταση, οδηγίες, ανάθεση εργασιών). 

�  Χρησιµοποιούνται τεχνικές, όπως η αποστήθιση, η βαθµολογική ανταµοιβή 

χωρίς την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων κ.α.  

Όλα τα παραπάνω εµποδίζουν τον µαθητή να εκφράσει απορίες, ή ακόµα και 

πρόταση άλλου τρόπου επίλυσης ενός προβλήµατος. Με αυτόν τον τρόπο 

αδρανοποιείται η δηµιουργική σκέψη των µαθητών και οι µαθητές αυτοί σίγουρα 

δε θα γίνουν οι σκεπτόµενοι πολίτες που ο σύγχρονος κόσµος απαιτεί, ούτε θα 

αποκτήσουν τον αυτοσεβασµό που οι ίδιοι διεκδικούν για τον εαυτό τους. 

Σκοπός αυτής της εργασίας, είναι να προταθούν τεχνικές µάθησης εύκολα 

εφαρµόσιµες από τον εκπαιδευτικό και να αναλυθούν οι τεχνικές εξάσκησης της 

κριτικής και δηµιουργικής σκέψης στον τοµέα της τεχνολογίας και ειδικά στην 

πληροφορική. Στο πρώτο στάδιο της εργασία,  θα αναφερθούν και θα επεξηγηθούν 

όλες οι λειτουργίες του ανθρώπινου νου. Το κύριο κοµµάτι της εργασίας έχει να 

κάνει µε την ανάλυση των τεχνικών ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης και η 

προσαρµογή αυτών στα µαθήµατα της Πληροφορικής του γυµνασίου και του 

λυκείου. ∆ίνουµε βαρύτητα σε αυτές τις ηλικίες µαθητών, διότι είναι στο κρίσιµο 

σηµείο της απόφασης του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι µαθητές που θα 

επιλέξουν να εκπαιδευτούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τοµέα της 

τεχνολογίας και ειδικότερα στην πληροφορική, θα πρέπει να δηµιουργήσουν τις 

βάσεις από το γυµνάσιο ακόµα, ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν εύκολα στο 

πανεπιστήµιο. Η παρούσα εργασία θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα, από τους 

µαθητές κάθε ηλικίας ακόµα και από ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας για να 

αυξήσουν την ικανότητα της δηµιουργικής σκέψης γενικότερα πέρα από την 

πληροφορική. 
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Ανθρώπινη Νόηση    

 

Θα πρέπει να ορίσουµε και να κατανοήσουµε τις νοητικές λειτουργίες του 

ανθρώπινου νου, δίνοντας για τον καθένα έναν ορισµό. Οι νοητικές λειτουργίες 

είναι η α) πρόσληψη, β) µνήµη, γ) συγκλίνουσα κριτική σκέψη, δ) 

αποκλίνουσα δηµιουργική σκέψη. 

 Ορισµοί 

α) πρόσληψη: είναι η ικανότητα της παρατήρησης, της αποκωδικοποίησης και 

της αναγνώρισης της εισερχόµενης πληροφορίας στον εγκέφαλο. 

β) µνήµη: είναι η ικανότητα της εγκατάστασης µιας πληροφορίας στον εγκέφαλο 

και η ανάπλασή της σε µεταγενέστερο χρόνο. 

γ)  συγκλίνουσα κριτική σκέψη: είναι η ικανότητα του κάθε ατόµου να αναλύει, 

να ταξινοµεί  και να αξιολογεί την εισερχόµενη πληροφορία κατά τέτοιο τρόπο 

που να συµφωνεί µε την κοινή λογική, ώστε να παραχθεί µία, η κοινή, η λογική 

λύση. 

δ) αποκλίνουσα δηµιουργική σκέψη: είναι η ικανότητα του κάθε ατόµου, να 

σκέφτεται πιο ελεύθερα, χρησιµοποιώντας την φαντασία του, ώστε να παραχθεί 

µεγάλος αριθµός πολλών πρωτότυπων πιθανών λύσεων για ένα πρόβληµα. 

Οι παραπάνω ικανότητες ενεργοποιούνται σε διάφορες ερωτήσεις - προβλήµατα, 

ανάλογα τη φύση της ερώτησης. ∆ηλαδή, σε ένα συνέδριο οποιουδήποτε 

επιστηµονικού κλάδου, απαιτείται η ικανότητα της πρόσληψης από το 

ακροατήριο, ώστε να κατανοηθεί η προσφερόµενη πληροφορία, από τον εκάστοτε 

οµιλητή. Σε µια ερώτηση για το πότε έγινε η Γαλλική επανάσταση, απαιτείται η 

ικανότητα της µνήµης. Όµως, σε µια ερώτηση του τύπου, να γίνει η µετατροπή της 

θερµοκρασίας των 35
ο
C, στην αντίστοιχη των Fahrenheit, απαιτείται µια λογική 

επεξεργασία των δεδοµένων, για την εύρεση της µίας, κοινής – αποδεκτής λύσης. 

Ερωτήσεις όπως, «πως θα ήταν ο κόσµος χωρίς ζώα;» ή «τι θα γινόταν αν η µέση 

θερµοκρασία της γης ανέβει κατά 4
ο
C;», απαιτούν την εξέταση του προβλήµατος 

µε έναν πιο ασυνήθιστο τρόπο, µε σκοπό την παραγωγή µεγάλου αριθµού λύσεων, 

απαιτείται δηλαδή η αποκλίνουσα δηµιουργική σκέψη. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι 

κάθε άνθρωπος είναι εφοδιασµένος µε την ικανότητα της δηµιουργική σκέψης, 

άλλος την χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό, άλλος σε µικρότερο και ένα µικρό 

ποσοστό δεν την χρησιµοποιούν καθόλου. Οι άνθρωποι που δεν χρησιµοποιούν 
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καθόλου την δηµιουργική σκέψη, το κάνουν είτε επειδή δεν τους παρουσιάστηκαν 

τα κατάλληλα ερεθίσµατα, είτε επειδή «συµµορφώνονται» στις κοινωνικές πιέσεις. 

Αν κάναµε έναν συνειρµό, συσχετίζοντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο µε ένα 

υπολογιστή, θα µπορούσαµε να βγάλουµε ένα συµπέρασµα, το οποίο µας οδηγεί 

να παροµοιάσουµε: τον επεξεργαστή του υπολογιστή µε την διαδικασία της 

πρόσληψης και τον σκληρό δίσκο µε την διαδικασία της µνήµης. Αυτό είναι 

απολύτως λογικό, καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε τι που εφευρίσκεται από 

κάποιον ανθρώπινο νου, έχει ως πρότυπο τον ίδιο τον άνθρωπο και γίνεται µε 

σκοπό να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες του. 

 

Αξιολόγηση της ∆ηµιουργικής Σκέψης 
 

Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, τον βαθµό της 

ικανότητας του κάθε µαθητή να χρησιµοποιεί την δηµιουργική σκέψη. Ουσιαστικά 

απαιτείται µια αξιολόγηση της δηµιουργικής σκέψης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 

µε τις γλωσσικές δοκιµασίες, είτε µε τις εικονογραφηµένες δοκιµασίες. Στις 

γλωσσικές δοκιµασίες υπάρχουν 3 βασικές: α) οι ασυνήθεις χρήσεις, β) οι 

συνέπειες και γ) οι τροποποιήσεις. Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγµατα 

από τις 3 γλωσσικές δοκιµασίες, σε κοινά αντικείµενα και σε προβλήµατα τις 

πληροφορικής.  

 

 Ασυνήθεις Χρήσεις 

 

Στις ασυνήθεις χρήσεις, προτρέπουµε τους µαθητές να γράψουν πιθανές χρήσεις 

για ένα αντικείµενο όπως, ένα παπούτσι, ένα µαξιλάρι, ένα στυλό, ένα κοµµάτι 

χαρτί, µια εφηµερίδα κ.α. Κάποιες ασυνήθεις χρήσεις για µια καρέκλα είναι οι 

παρακάτω: να κρατάει ανοιχτή την πόρτα, να τοποθετούµε τα σιδερωµένα ρούχα, 

να παίζουµε µουσικές καρέκλες, να κάνουµε γυµναστική, να την χρησιµοπούµε 

για στήριξη όταν θέλουµε να ανέβουµε κάπου κ.α 

Αντίστοιχα, στο µάθηµα της πληροφορικής, θα µπορούσε ο εκπαιδευτικός να 

ζητήσει από τους µαθητές του, να χρησιµοποιήσουν έναν απλό αλγόριθµο για να 

λύσουν ένα απλό καθηµερινό πρόβληµα. Αν είχαµε για παράδειγµα έναν 

αλγόριθµο που µας δίνει σαν αποτέλεσµα, ποιος είναι µεγαλύτερος από 2 
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ακέραιους αριθµούς. Αυτό τον αλγόριθµο να τον χρησιµοποιήσουµε για την 

επιλογή του πιο σύντοµου δρόµου από τους 2 ή παραπάνω διαθέσιµους δρόµους 

για το σχολείο από το σπίτι. 

Αλγόριθµος Επιλογή ∆ρόµου 

∆ιάβασε  α,β 

Αν α<β τότε 

Εκτύπωσε α 

Αλλιώς 

Εκτύπωσε β 

Τέλος_Επιλογή ∆ρόµου 

 

 

 

 

Συνέπειες 

 

Σε αυτή την δοκιµασία προτρέπουµε τον µαθητή να αποτυπώσει κάποιες 

επιπτώσεις αν γίνουν κάποιες αλλαγές ορισµένων καταστάσεων ή συνθηκών. Για 

παράδειγµα: «Τι θα συνέβαινε στην ανθρωπότητα, αν οι δυνάµεις του Άξονα 

κέρδιζαν τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο», ή «Τι θα συνέβαινε, αν κάποια στιγµή 

σταµατούσε να παράγει φως ο ήλιος;» 

 

Με το ίδιο τρόπο µπορούµε, να βάλουµε τους µαθητές στην διαδικασία να µας 

απαντήσουν για το τι θα συνέβαινε αν αλλάζαµε µια εντολή σε ένα πρόγραµµα - 

αλγόριθµο. Για παράδειγµα, τι θα συνέβαινε αν αλλάζαµε µια εντολή στον 

αλγόριθµο ταξινόµηση της φυσαλίδας. Ειδικότερα, αν αφαιρούσαµε από την 

επανάληψη το βήµα του µετρητή του πίνακα. 
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Τροποποιήσεις 

 

Σε αυτή την δοκιµασία ο εκπαιδευτικός, ζητάει από τους µαθητές να 

καταγράψουν αντικείµενα και καταστάσεις που θα ήθελαν να αλλάξουν για να 

επιτύχουν κάποιο σκοπό. Όπως για παράδειγµα, «ποιες τροφές θα ήθελες να κάνεις 

αλµυρότερες ή γλυκύτερες;» 

 

Πολύ εύκολα µπορούµε να αναλογιστούµε, τον καθηγητή να ζητάει από τους 

µαθητές του να αλλάξουν µία ή παραπάνω εντολές ώστε το ζητούµενο πρόγραµµα 

να είναι µικρότερο και πιο ευέλικτο. Για παράδειγµα, αν ζητηθεί η εύρεση του 

µέγιστου κοινού διαιρέτη, το σύνολο των µαθητών θα γράψουν τον παρακάτω 

αλγόριθµο: 
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όπου  αυτός ο τρόπος είναι σωστός, όµως είναι πολύ αργός αφού θα πρέπει να 

εξεταστούν όλοι οι ακέραιοι αριθµοί µέχρι ο αριθµός z να µπορεί να διαιρεί και  

 

 

 

 

τον x και τον y. Αν όµως, ο µαθητής φέρει στο µυαλό του την µέθοδο του 

Ευκλείδη και την αποτυπώσει στο πρόγραµµα θα καταλάβει αµέσως ότι το 

πρόγραµµά του είναι πιο γρήγορο και πιο εύλικτο από το κοινό πρόγραµµα. Η 

λύση είναι η παρακάτω: 

 

 
 

 

 

 Εικονογραφηµένες δοκιµασίες 

 

Στις εικονογραφηµένες δοκιµασίες, οι καθηγητές προτρέπουν τους µαθητές να 

συµπληρώσουν συγκεκριµένα σχήµατα (κύκλος, τετράγωνο, δύο κάθετες ίδιες 

γραµµές), ώστε να δηµιουργήσουν αντικείµενα, πρόσωπα κ.α, σε συγκεκριµένο 

χρόνο. Η διαδικασία αυτή κάλλιστα µπορεί να παροµοιαστεί µε το διάγραµµα 

ροής που χρησιµοποιείται στην πληροφορική και όχι µόνο. Το διάγραµµα ροής 

χρησιµοποιείται στο πρώτο στάδιο της σχέδιασης ενός προγράµµατος, για να 

µπορεί ο προγραµµατιστής εύκολα αποτυπώσει την πορεία του προγράµµατός του 

χωρίς λάθη. Η κάθε εντολή έχει το δικό της σχήµα, όπως παρακάτω: 
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Αξιολόγηση – Καλλιέργεια Κριτικής Σκέψης 
 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τις ικανότητες κριτικής σκέψης των 

µαθητών του. Πρέπει µεθοδικά και οργανωµένα να ευαισθητοποιεί τους µαθητές 

σε θέµατα παρατήρησης, βιωµάτων, γνώσεων και τρόπων σκέψης. Να θέτει 

ερωτήµατα απλά, δύσκολα και πιο δύσκολα. Να δίνει χρόνο ώστε να σκέφτονται 

οι µαθητές µετά από κάθε ερώτηµα και όχι ο ίδιος να δίνει αµέσως την απάντηση 

ή να την τροποποιεί, πριν σκεφτούν οι µαθητές το αρχικό ερώτηµα.  Κάθε 

απάντηση, από την πιο αστεία ως την πιο παράδοξη, να γίνεται σεβαστή τόσο από 

το διδάσκοντα όσο και από τους διδασκόµενους. Να καθοδηγεί τους µαθητές ώστε 

να παρατηρούν προσεκτικά, να ανακαλύπτουν και να µαθαίνουν από τα λάθη 

τους. Για τις µικρότερες ηλικίες υπάρχουν τεχνικές αξιολόγησης της συγκλίνουσας 

κριτικής σκέψης, οι οποίες αποτυπώνονται σε ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα και στα τεστ νοηµοσύνης . Κάποια είδη ερωτήσεων παραθέτονται 

παρακάτω: 
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Οµοιότητες και διαφορές 

Σε τι µοιάζει και σε τι διαφέρει; 

� Η µοτοσικλέτα µε το άλογο. 

� Το 40 µε το 120. 

� Η 28
η
 Οκτωβρίου µε την 25

η
 Μαρτίου. 

Συµπλήρωση ελλιπών αναλογιών 

Συµπληρώστε τις παρακάτω αναλογίες: 

� Το αεροπλάνο έχει πιλότο
· 
 το καράβι έχει ... 

� Το κασετόφωνο δέχεται κασέτα
· 
το στερεφωνικό δέχεται... 

� Το καντήλι έχει φιτίλι
· 
το στυλό έχει... 

 

 

Εικονογραφηµένες αναλογίες 

Βρείτε τη σχέση µεταξύ της δεύτερης εικόνας µε την τρίτη µε βάση την αναλογία 

της πρώτης εικόνας. 

 

Το ίδιο και στην επόµενη: 

 

 

 



 

13 

 

 

 Σειρές αριθµών 

Συµπληρώστε τις σειρές των αριθµών: 

• 2,3,5,8,13,21,_,_,_ 

• 3,9,21,45,93,_,_,_,_ 

• 4,7,13,25,49,_,_,_,_,_ 

 

 Σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου η διαδικασία αξιολόγησης της κριτικής 

σκέψης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ερωτήσεις εξωτερίκευσης του εσωτερικού 

κόσµου του µαθητή. Είναι ερωτήσεις κατάλληλες για να κατανοήσει ο 

εκπαιδευτικός αν ένας µαθητής διαθέτει τα χαρακτηριστικά όπως αυτοπεποίθηση, 

αυτοσεβασµό και αυτογνωσία. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

� Είµαι άνετος να σχηµατίσω µια κριτική στις αδυναµίες ενός έργου κάποιου 

ειδικού για τον συγκεκριµένο τοµέα; 

� Μπορώ να εστίασω στα σηµαντικά σηµεία µιας δραστηριότητας; 

� Μπορώ να αναλύσω ένα επιχείρηµα όταν αυτό υπάρχει; 

� Είµαι καλός να αναγνωρίζω τι κρύβεται πίσω από κάποια δήλωση; 

� Μπορώ vα προσφέρω µια κριτική αντικειµενικά χωρίς προσωπικά 

αισθήµατα; 

� Συνήθως δίνω πολύ σηµασία σε ασήµαντες λεπτοµέρειες; 

� Μου είναι εύκολο να επιχειρηµατολογώ για να υποστηρίζω την δική µου 

οπτική πλευρά ενός θέµατος; 

� Μπορώ εύκολα να ζυγίσω δύο ή περισσότερες οπτικές πλευρές και να 

καταλήξω στην σωστή δίκαια; 

� Μπορώ να δοµήσω σωστά ένα επιχείρηµα.; 

� Εάν δεν είµαι σίγουρος για κάτι, τότε θα το ερευνήσω για να σχηµατίσω µια 

ολοκληρωµένη άποψη; 

Με την παραπάνω διαδικασία ο εκπαιδευτικός µπορεί να εστιάσει στα δυνατά και 

αδύναµα σηµεία ενός µαθητή όσων αφορά την ικανότητα της κριτικής σκέψης. 
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Έρευνες στην ∆ηµιουργική Σκέψη 

 

 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η δηµιουργικότητα στην εφηβική ηλικία 

είναι σε εξέλιξη, αυτό είναι απολύτως λογικό από την στιγµή που δεν υπάρχουν 

τελικά επιτεύγµατα. Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες σχετικά µε τα στάδια του 

δηµιουργικού κύκλου, τα χαρακτηριστικά των δηµιουργικών ατόµων και τα 

εµπόδια στη δηµιουργική σκέψη. Τα στάδια του δηµιουργικού κύκλου είναι 

τέσσερα: 

 α) προπαρασκευή: όπου το άτοµο ελέγχει από πολλές οπτικές γωνίες µια 

κατάσταση, ώστε να αποκωδικοποιήσει το πρόβληµα, µέσα από τα δεδοµένα που 

έχει συλλέξει. 

β) επώαση: είναι το στάδιο όπου, τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν για το 

πρόβληµα, αφήνονται στο επίπεδο του προσυνειδήτου, ακόµα και του ασυνειδήτου 

για επεξεργασία. 

γ) έλλαµψη ή φωτισµός: είναι το στάδιο όπου, δηµιουργείται µια ιδέα που 

µπορεί να είναι και προσφερόµενη λύση για το πρόβληµα. 

δ) επαλήθευση: είναι το στάδιο όπου, αξιολογείται µια ιδέα, για το αν είναι 

πρακτικά δυνατή να χρησιµοποιηθεί. 

 

 Χαρακτηριστικά ∆ηµιουργικών Ατόµων 

 

Ύστερα από έρευνες έχει παρατηρηθεί, ότι τα δηµιουργικά άτοµα έχουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.Τα πιο συνηθισµένα είναι τα παρακάτω: 

� Παρουσιάζουν µια σπάνια ευαισθησία γι’αυτά που συµβαίνουν γύρω τους, 

δηλαδή συνδέουν σε τρέχοντα συµβάντα και φαινόµενα, πρωτόγνωρες σχέσεις 

� Παρουσιάζουν ένα ανήσυχο πνεύµα, αναζητώντας συνεχώς προβλήµατα 

προς λύση και µια διάθεση για συνεχή βελτίωση των πραγµάτων. 

� Αρνούνται να χρησιµοποιούν τις καθιερωµένες συµπεριφορές, δεν 

φοβούνται τα λάθη και δεν τους γεµίζει απόλυτα ψυχικά η κρίση των άλλων είτε 

είναι θετική, είτε αρνητική. 

� ∆ιαθέτουν χιούµορ που πηγάζει από τον βαθύ εσωτερικό κόσµο τους, το 

οποίο αποτυπώνεται στο γράψιµο, στην γελοιογραφία, σε κοινωνικές 

συναναστροφές κ.α 
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Χαρακτηριστικά ∆ηµιουργικού Μαθητή 

 

Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν δηµιουργικό 

µαθητή. Από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ένα παιδί µπορεί να διαθέτει ένα 

µέρος και σε συνδυασµό µεταξύ τους. Αυτά είναι: 

� ∆είχνει έντονη περιέργεια 

� Ζει έντονα ότι γίνεται γύρω του 

� Παράγει έργα που έχουν πρωτοτυπία 

� Παράγει νέες ιδέες και λύσεις, ακόµη και για κοινά προβλήµατα 

� Προσαρµόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις και τις απολαµβάνει 

� Συχνά έρχεται σε σύγκρουση µε το κοινό αποδεκτό και το αµβισβητεί 

� Απεχθάνεται τις ρουτίνες 

� Έχει πηγαίο χιούµορ 

� Έχει την δυνατότητα να βλέπει νοερά νέες δοµές και διαδικασίες επίλυσης 

προβληµάτων 

 

Εµπόδια στην δηµιουργική σκέψη 

 

 Είναι ευλόγως κατανοητό ότι, όπως υπάρχουν τα χαρακτηριστικά ενός 

δηµιουργικού ατόµου, αντίστοιχα υπάρχουν και τα εµπόδια στη χρησιµοποίηση 

της δηµιουργικής σκέψης. Τα εµπόδια αυτά οµαδοποιούνται σε ατοµικά, δηλαδή 

έχουν να κάνουν µε τον χαρακτήρα του ατόµου και τα κοινωνικά, που έχουν να 

κάνουν µε τις συνήθειες και τις πιέσεις για συµµόρφωση στο κοινό αποδεκτό. 

Κάποια από τα εµπόδια στην δηµιουργική σκέψη είναι τα παρακάτω: 

� Προηγούµενες συνήθειες: Ενέργειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί σωστές και 

ικανές να λύνουν παρόµοια προβλήµατα, εγκαθίστανται στον εγκέφαλο ως έτοιµες 

λύσεις, αυτό οδηγεί ένα άτοµο µε την πάροδο των χρόνων να µην σκέφτεται νέους 

τρόπους επίλυσης των προβληµάτων, άρα η διαδικασία της δηµιουργικής σκέψης 

αδρανοποιείται. Η παραπάνω διαδικασία συναντάται επί µονίµου βάσεως στο 

σχολείο. Οι µαθητές αποστηθίζουν µία λύση και την χρησιµοποιούν µε τις 

διάφορες παραλλαγές της σε κάθε πρόβληµα, οδηγούνται µε αυτόν τον τρόπο σε 

µία παγίδα να παίρνουν ερεθίσµατα από λέξεις κλειδιά -  τις  οποίες έχουν µάθει 

από τους καθηγητές τους -  και να φέρουν στην επιφάνεια την λύση του 

πρόβληµατος από την µνήµη τους. Αυτό γίνεται λόγω της έλειψης χρόνου για την  

κάλυψη της προσφερόµενης ύλης.  Όµως, µια τέτοια ενέργεια λειτουργεί ως 

τροχοπέδη στην διαδικασία της δηµιουργική σκέψης και ειδικά σε µαθήµατα 
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θετικών – τεχνολογικών επιστηµών (µαθηµατικά, πληροφορική, φυσική κ.α), όπου 

ένα πρόβληµα λύνεται µε µεγάλο αριθµό λύσεων. Η αντιµετώπιση του παραπάνω 

προβλήµατος µπορεί να λυθεί κυρίως από το σχολείο και ιδιαίτερα από τους 

καθηγητές, προτρέποντας τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τεχνικές 

δηµιουργικής σκέψης, σε επόµενο στάδιο να τις αξιολογήσουν και τέλος σε 

συνδυασµό µε την συγκλίνουσα κριτική σκέψη να επιλεχθεί η καλύτερη και 

πρακτικά εφαρµόσιµη λύση. 

� Αναγκαιότητα για επικράτηση της λογικής: Από την ∆’ τάξη του 

δηµοτικού σχολείου  η δηµιουργικότητα ενός µαθητή αρχίζει να παρεµποδίζεται 

και να αδρανεί για τις ανάγκες που προαναφέραµε.  

� Η συγκλίνουσα – κριτική σκέψη αρχίζει να αναπτύσεται και να παίρνει 

πρωτεύοντα ρόλο, στις σχολικές ανάγκες ακόµα και στις κοινωνικές. Θα πρέπει να 

µην παρεµποδίζουµε τον µαθήτη να χρησιµοποιεί το σηµαντικότερο προσόν της 

αποκλίνουσας – δηµιουργικής σκέψης, την φαντασία. 

�  Έλλειψη εµπιστοσύνης στις δηµιουργικές ικανότητες και φόβος 

σφαλµάτων και γελοιοποίησης: Ίσως, το πιο σηµαντικό εµπόδιο στην 

δηµιουργική σκέψη, καθότι το άτοµο υποτιµά τις δηµιουργικές του ικανότητες και 

προτιµά να τις αδρανοποιήσει παρά να τις καλλιεργήσει. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο το 

άτοµο προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι δηµιουργικό. ∆εν 

συµµετέχει σε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται γύρω του και όταν του 

δοθεί ο λόγος για να προτείνει µια λύση, προβάλλει διάφορες υπεκφυγές και 

δικαιολογίες όπως π.χ  «Το θέµα που πραγµατεύεται δεν µε ενδιαφέρει.» ή «Αν 

υπήρχε λύση στο πρόβληµα, θα το είχαν βρει άλλοι εξυπνότεροι, δεν θα περίµεναν 

εµένα». Το παραπάνω φαινόµενο φυσικά επιδρά και σε άλλες ατοµικές ικανότητες 

όπως την ζωγραφική, την µουσική κ.α. Αρκετά συνηθισµένο φαινόµενο στο 

σχολείο είναι κάποιοι µαθητές να µην σηκώνουν ποτέ το χέρι τους για να πουν την 

άποψή τους για ένα πρόβληµα ή να δώσουν µια απάντηση µε τον τρόπο που την 

έχουν σκεφτεί, φοβούµενοι ότι είναι λάθος ή ότι θα πέσουν θύµατα γελοιοποίησης 

από τους συµµαθητές τους. Αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί πολύ εύκολα από τους 

καθηγητές, προτρέποντας όλους τους µαθητές να πουν την άποψη τους ή να 

προτείνουν λύση για το επικείµενο πρόβληµα, ξεκαθαρίζοντας ότι καµία λύση δεν 

θα είναι άξια γέλοιοποίησης, όσο «αλλόκοτη»  και αν είναι, ώστε να γίνει το πρώτο 

δηµιουργικό βήµα, υπερνικώντας την ατολµία και την δειλία. Επίσης, µπορούµε 

να παραθέσουµε την σοφή κινέζικη παροιµία  «Ένα ταξίδι χιλίων µιλίων αρχίζει µε 

ένα βήµα». Επιπροσθέτως µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές δηµιουργικής 

σκέψης που θα αναλύσουµε εκτενώς παρακάτω. 
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� Κοινωνικές πιέσεις για συµµόρφωση: Σε κάθε κοινωνία θεσπίζονται 

κανόνες και πρότυπα συµπεριφοράς, όπου κάθε µέλος της πρέπει να υπακούει. Οι 

πιέσεις αυτές έρχονται αντιµέτωπες µε την δηµιουργική παραγωγή και το άτοµο 

φοβούµενο µήπως θεωρηθεί διαφορετικός και λάβει κοινωνική απόρριψη, 

«φρενάρει» την δηµιουργική του παραγωγή. 

� Υπέρµετρος ανταγωνισµός: Η κοινωνία και ιδιαίτερα ο εργασιακός τοµέας 

χαρακτηρίζονται από εξουθενωτικό ανταγωνισµό. Η πίεση για την κατάκτηση 

στόχων που αποφέρουν κέρδη αλλά και η πίεση του χρόνου, αφήνουν την 

δηµιουργικότητα κλειδωµένη στο σκοτάδι και όλα λειτουργούν βάση ενός 

προγράµµατος που η παράκαµψή του είναι απαγορευτική. Βεβαίως, αυτό 

συναντάται ευρύτατα στο σχολείο, όπου η επιδίωξη της πλειοψηφίας των µαθητών 

είναι η καλή βαθµολογία και µόνο. Το ελληνικό σχολείο έχει περάσει σε µια εποχή 

όπου διακατέχεται µια λογική βαθµοθηρίας. 

 

∆υστυχώς, η επικρατούσα άποψη που υπάρχει είναι ότι, οι άνθρωποι είναι 

χωρισµένοι σε δηµιουργικούς και µη δηµιουργικούς. Αυτή η διατύπωση είναι 

ψευδής καθότι η δηµιουργικότητα είναι συνεχής µεταβλητή, άρα ένα άτοµο δεν 

καθόριζεται από το είδος της παραπάνω κατηγοριοποίησης, αλλά από την 

ποσότητα δηµιουργικότητας που κατέχει.  Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι είναι 

δηµιουργικοί σε διαφορετικά ποσοτικά µεγέθη δηµιουργικότητας. Οπότε, 

προκύπτει η λογική της µη τροφοδότησης των ανθρώπων και κυρίως των µαθητών 

µε µηνύµατα κακοπροαίρετα ότι δεν ανήκουν στους δηµιουργικούς ανθρώπους και 

να µην συνεχίσουν να προσπαθούν να είναι δηµιουργικοί. Αυτό συµβαίνει κυρίως 

από σηµαντικά πρόσωπα στον κοινωνικό κύκλο κάθε ατόµου όπως π.χ, ο 

δάσκαλος, οι γονείς, οι φίλοι κ.α. 

 

  Μεγάλη παραγωγή ιδεών = καλύτερη ποιότητα  

Υπάρχει µία πολύ σοφή ρήση «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», η οποία σηµαίνει 

ότι ένας νοήµων άνθρωπος µιλάει λίγο και λέει πάντα σωστά πράγµατα. Αυτό 

βέβαια αντικρούει την λογική της δηµιουργικότητας, όπου ισχύει το ακριβώς 

ανάποδο, δηλαδή όσο πιο πολλές είναι οι προτεινόµενες ιδέες, τόσο αυξάνει και ο 

αριθµός των λύσεων. Από το παραπάνω προκύπτει η γνωστή έκφραση «η 

ποσότητα εγκλείει την ποιότητα». Συµπεραίνουµε ότι, οι µαθητές πρέπει να 

προτρέπονται από τους δάσκάλους τους να παράγουν συνεχώς ιδέες, ώστε να 
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µπορούν αν επιλέξουν µετά την αξιολόγησή τους την ποιοτικά καλύτερη. Σύνθηµά 

µας λοιπόν είναι: «Και άλλες ιδέες», «Ακόµη περισσότερες ιδέες». 

 

Συνδυασµοί κριτικής και δηµιουργικής σκέψης 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, οι µαθητές χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασµό 

ποσότητας κριτικής και δηµιουργικής σκέψης. Αυτό συνάδει στον ορισµό κάποιων 

γνωστικών τύπων όπως τους χαρακτηρίζει ο Ι. Παρασκευόπουλος και 

κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω:  

� Συγκλίνων – µη δηµιουργικός: είναι ο µαθητής µε υψηλές επιδόσεις 

συγκλίνουσας κριτικής σκέψης, αλλά µε χαµηλές επιδόσεις στην αποκλίνουσα 

δηµιουργική σκέψη. 

� Συγκλίνων + δηµιουργικός: είναι ο µαθητής µε υψηλές επιδόσεις στην 

συγκλίνουσα κριτική σκέψη και ταυτοχρόνως στην αποκλίνουσα δηµιουργική 

σκέψη. 

� ∆ηµιουργικός – µη συγκλίνων: είναι ο µαθητής µε υψηλές επιδόσεις στην 

αποκλίνουσα κριτική σκέψη, αλλά µε χαµηλές επιδόσεις στην συγκλίνουσα 

κριτική σκέψη. 

� Παιδιά µετριότητες: είναι οι µαθητές που έχουν χαµηλές επιδόσεις και στις 

δύο ικανότητες. 

 

Όπως παρατηρούµε, οι παραπάνω τύποι µπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες, οι οποίες µας δείχνουν ότι κάποιοι µαθητές µπορεί να έχουν όµοιες 

επιδόσεις και στις δύο ικανότητες ή να έχουν διαφορετικές επιδόσεις. Από τους 

τέσσερις γνωστικούς τύπους εύκολα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι, ο πιο 

ιδανικός µαθητής είναι ο συγκλίνων + δηµιουργικός, αφού έχει ανεπτυγµένες και 

τις δύο ικανότητες. 

 Όµως, για έναν καθηγητή ο ιδανικός µαθητής είναι ο συγκλίνων – µη 

δηµιουργικός, διότι έχει ανεπτυγµένη την κριτική σκέψη (είναι καλός στα 

µαθήµατα και υπάκουος), αλλά δεν είναι δηµιουργικός  που σηµαίνει, δεν διαθέτει 

τα χαρακτηριστικά ενός δηµιουργικού µαθητή, όπως προείπαµε παραπάνω. 

Αντίστοιχα ο µη ιδανικός µαθητής είναι ο δηµιουργικός – µη συγκλίνων, καθώς 

δεν διαθέτει υψηλή κριτική σκέψη, όµως διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά ενός 

δηµιουργικού µαθητή που σηµαίνει ότι θα έχει πολλές απορίες, αµφισβητήσεις 

κ.α. Τέλος, υπάρχει ένα µικρό ποσοστό µαθητών οι λεγόµενοι «µαθητές 

µετριότητες»,  οι οποίοι δεν έχουν καµία ικανότητα αναπτυγµένη, όµως υπάρχουν 
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περιθώρια βελτίωσής τους από τις ειδικές τεχνικές ανάπτυξης δηµιουργικής και 

κριτικής σκέψης που θα αναπτύξουµε παρακάτω. 

                            

 

 Έρευνες στην Κριτική Σκέψη 

 

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναλύει, συγκρίνει, 

ταξινοµεί, συσχετίζει και αξιολογεί το εισερχόµενο υλικό µε τους κανόνες της 

λογικής για να οδηγηθεί στο τελικό συµπέρασµα. Για να την καλλιεργήσει     

κάποιος απαιτείται πρώτα απ’ όλα µια διαδικασία εσωτερικού στοχασµού, που θα 

αναδείξει τους προβληµατισµούς και τις υπό συζήτηση έννοιες.  Όσοι σκέφτονται 

κριτικά χαρακτηρίζονται ως «έντονα αναλυτικοί» ή ως «σχολαστικά 

ορθολογιστές».  Άτοµα  που έχουν αυξηµένη την κριτική σκέψη, έχουν την τάση 

να αµφισβητούν κάποιες καταστάσεις, χρησιµοποιώντας ένα είδος σκεπτικισµού. 

Αναλύουν µια κατάστασταση µε γνώµονα την λογική και δεν θα διστάσουν να 

εκφέρουν την αντίθεση τους για ένα θέµα, αν η άποψη τους είναι διαφορετική, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κάθετι που υπάρχει στον κόσµο αµφισβητείται. Αυτά 

τα άτοµα µαζί µε εκείνα που έχουν αυξηµένη την δηµιουργική ικανότητα 

χαρακτηρίζονται ως «πνεύµατα ανήσυχα», ικανά να αλλάξουν µια κατάσταση για 

το κοινό καλό, οι µεν συγκλίνοντες σκεπτικιστές χρησιµοποιώντας πάντα τους 

κανόνες της κοινής λογικής ενώ οι δε αποκλίνοντες δηµιουργικοί την φαντασία. 

 

 ∆ιαδικασίες Κριτικής Σκέψης 

 

 Η κριτική σκέψη είναι είναι ένα σύµπλεγµα διαδικασιών, οι οποίες 

περιλαµβάνουν αρκετές ικανότητες. Περιλαµβάνει λοιπόν: 

� Την αναγνώριση της θέσης ενός ατόµου και αν αυτό χρησιµοποιεί 

επιχειρήµατα. 

� Αξιολογεί την αντίθετη πλευρά µιας κατάστασης. 

� Αξιολογεί διαφορετικά επιχειρήµατα δίκαια. 

� Έχει την ικανότητα να διαβάζει «πίσω από τις λέξεις». 

� Αντιδρά σε ζητήµατα, δοµηµένα χωρίς βιασύνη µε γνώµονα την λογική. 

� Αναγνωρίζει τις τεχνικές που µετατρέπουν µια κατάταση πιο αρεστή σε 

άλλους, όπως τεχνικές πειθούς. 
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� Καταλήγει σε ένα συµπέρασµα, για το αν ένα επιχείρηµα είναι ορθό και 

υπακούει στους κανόνες λογικής. 

� Παρουσιάζει µια καλώς αιτιολογηµένη άποψη για ένα θέµα δοµηµένα και 

ξεκάθαρα, ώστε να πείθει τρίτους. 

 

Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης από τον Εκπαιδευτικό 

 

Η άσκηση της κριτικής σκέψης είναι σηµαντική για να γίνει πιο ολοκληρωµένη η 

πρότασή µας ως προς την ορθότερη διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο. Όπως 

προείπαµε, ο ιδανικός µαθητής είναι ο συκγλίνων – δηµιουργικός µαθητής, αυτός 

δηλαδή που έχει αναπτυγµένη και την κριτική και την δηµιουργική σκέψη. Είναι 

λοιπόν λογικό να θέσουµε ως στόχο την ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης. Σε αυτό 

το στάδιο ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να αναπτύξει τις λειτουργίες του αριστερού 

ηµισφαιρίου του εγκεφάλου του µαθητή που ευθύνονται για την συµπεριφορά του 

αλλά και για τις διαδικασίες των θετικών επιστηµών. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

διδάξει τον µαθητή να χρησιµοποιεί σωστά την σκέψη του, δηλαδή ο µαθητής να 

καταλάβει και να χρησιµοποιεί τις διαδικασίες της κριτικής σκέψης που 

αναφέραµε παραπάνω. Ενέργειες εκπαιδευτικών, που µπορούν να βοηθήσουν στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης µπορεί να είναι οι παρακάτω: 

� Να µην επιµένουν σε ασαφείς γενικεύσεις αλλά να επικεντρώνουν την 

προσοχή τους σε ειδικά και συγκεκριµένα προβλήµατα.  

� Να επινοούν ερωτήµατα που συµβάλλουν στην εκτέλεση συλλογισµών.  

� Να επιµένουν στην πλήρη κατανόηση µιας ενότητας, που θα βοηθήσει τους 

µαθητές να ασκούν κριτική και να εκτελούν συλλογισµούς. 

� Κάθε φορά να διαβλέπουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και 

να υπάρχει το συνεχές µέληµα για παροχή της απαραίτητης βοήθειας. 

� Να ασκούν τους µαθητές στην εκτέλεση συλλογισµών. 

� Να συγκροτούν οµάδες εργασίας µε διαφορετικό γνωστικό επίπεδο και 

διαφορετικά ενδιαφέροντα έτσι, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν ένα θέµα και 

να το παρουσιάζουν µε δικά τους συµπεράσµατα. 

� Να αφήνουν τους µαθητές να κάνουν λάθη και να τα διορθώνουν οι ίδιοι. Οι 

µαθητές να διαπιστώνουν τις αντιφάσεις τους ,που οδηγούν σε λάθη. 

� Να ζητούν από τους µαθητές να αναφέρουν πώς εργάστηκαν ή πώς 

σκέφτηκαν, για να απαντήσουν σε ένα πρόβληµα ή ερώτηµα. 

Παροµοίως, θα πρέπει να διδαχθεί ο µαθητής να διακρίνει αν κάποια πρόταση – 

θέση που λαµβάνει διαθέτει επιχειρήµατα ικανά να την δεχθεί. Υπάρχουν τρία 
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απλά βήµατα για να αναλύσει κάποιος αν κάποια πρόταση – θέση διαθέτει 

επιχειρήµατα και αν υπάρχουν, τι σκοπούς θέλουν να εξυπηρετήσουν. 

� Το πρώτο στάδιο που είναι και το πιο σηµαντικό, είναι να διακρίνουµε αν 

υπάρχει κάποιο επιχείρηµα. Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουµε το θέµα συζήτησης, 

έπειτα προσπαθούµε να καταλάβουµε αν ο οµιλητής ή ο γράφων προσπαθεί να µας 

πείσει χρησιµοποιώντας κάποιο επιχείρηµα. 

� Εφόσον καταλάβουµε ότι υπάρχει κάποιο επιχειρήµα, θα πρέπει αυτό να το 

αναλύσουµε αρκετά ώστε να καταλάβουµε ποιος είναι ο ακριβής σκοπός του. 

� Τελικό στάδιο είναι η αξιολόγηση του επιχειρήµατος, όπου προσµετρούνται 

τα θετικά και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά  µε σκοπό την αποδοχή ή µη του 

επιχειρήµατος. 

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει ο µαθητής να µάθει να επιχειρηµατολογεί, εκτός από 

το να αναγνωρίζει τα επιχειρήµατα των άλλων, χρησιµοποιώντας τις 

προαναφερθείσες διαδικασίες της κριτικής σκέψης.  Όµως, υπάρχουν περιπτώσεις 

που πρέπει να είµαστε πιο ειδικοί, όπως σε επιστηµονικό και επαγγελµατικό 

επίπεδο, όπου το επίχειρηµα που τίθεται πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένο, 

µέσω εκθέσεων ή αναφορών. Αναλόγως στην τάξη ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

ζητήσει από κάθε µαθητή να του αναλύσει µε ποιον τρόπο έφτασε στην 

συγκεκριµένη λύση του προβλήµατος. Συγκεκριµένα να ανεφέρει τι γνώσεις  αλλά 

και τον τρόπο σκέψης που χρησιµοποίησε κατά την διάρκεια της επίλυσης του 

προβλήµατος, να ξεδιπλώσει δηλαδή όλη του την σκέψη. Για να φτάσουµε όµως 

στο αποτέλεσµα να αναλύουµε τόσο εξονυχιστικά την σκέψη απαιτείται η 

ανάπτυξη επιπρόσθετων ικανοτήτων, οι οποίες είναι: 

� Επιλογή σωστής δοµής του επιχειρήµατος για την υποστήριξη του 

συµπεράσµατος. 

� Παρουσίαση του επιχειρήµατος µε συνέπεια. 

� Χρησιµοποίηση των κανόνων λογικής. 

� Χρησιµοποίηση όσο πιο απλής και επεξηγηµατικής γλώσσας για την 

κατανόηση της συλλογιστικής του ατόµου. 

 

 

 

 



 

22 

 

Θετικά Κριτικής Σκέψης 

 

Υπάρχουν αρκετά οφέλη για τα άτοµα που χρησιµοποιούν την κριτική σκέψη 

όπως: 

� Αυξηµένη παρατηρητικότητα. 

� Πιο συγκεντρωµένο διάβασµα και εστίαση στα σηµαντικά σηµεία. 

� Αυξηµένη ικανότητα να αναγνωρίζει τα σηµαντικά σηµεία ενός κειµένου, 

όπως και τα ασήµαντα τα οποία και απορρίπτει. 

� Αντιδρά γρήγορα και µε ορθό τρόπο στα διάφορα µηνύµατα που λαµβάνει. 

� Αυξηµένη ικανότητα να µεταδίδει την δική του άποψη για µια κατάσταση. 

 

 Υιοθέτηση Ικανοτήτων Συκγλίνοντων Ατόµων από τους ∆ηµιουργικούς 

 

Το ποσοστό των µαθητών που έχουν αυξηµένη την κριτική σκέψη είναι 

µεγαλύτερο από εκείνων που διαθέτουν αυξηµένη την δηµιουργική σκέψη. Πρέπει 

να τεθεί ως στόχος στο σχολείο, οι λεγόµενοι συγκλίνοντες µαθητές να αυξήσουν 

την δηµιουργική τους ικανότητα  ώστε να είναι πιο ολοκληρωµένες 

προσωπικότητες. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί και µε τις τεχνικές 

ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης που θα αναφέρουµε παρακάτω.  

Είναι επίσης επικερδές, τις ικανότητες που διαθέτουν τα άτοµα µε αυξηµένη την 

κριτική σκέψη να τις υιοθετήσουν και να τις προσαρµόσουν τα δηµιουργικά 

άτοµα. Τέτοιες ικανότητες αφορούν: 

� Στην προσοχή που δίνει ένα συγκλίνων άτοµο σε λεπτοµερή σηµεία ενός 

προβλήµατος και εν συνεχεία ξεχωρίζοντάς τα σε σηµειώσεις για την περαιτέρω 

επεξεργασία τους. 

� Η σχολαστική επανεξέταση του προβλήµατος για τυχόν παραλείψεις. 

� Εξετάζουν ένα πρόβληµα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

� Εισάγουν την αντικειµενικότητα στην εξέταση του προβλήµατος, 

αποµακρύνοντας προσωπικές επιθυµίες. 

Φυσικά, αυτές τις ικανότητες τα δηµιουργικά άτοµα θα τις προσαρµόσουν στον 

δικό τους πιο ελεύθερο κόσµο, όπου η σκέψη ταξιδεύει αχαλίνωτα στον κόσµο της 

φαντασίας, της περιέργειας και της καινοτοµίας. Μπορεί εύκολα κάποιος να 

παρατηρήσει ότι τα δηµιουργικά άτοµα δείχνουν πολλές φορές αλλόκοτα, 

περίεργα, απροσάσµοστα, δίνουν την αίσθηση ότι «πετάνε στα σύννεφα» και ότι 

δεν επικοινωνούν άρτια µε το γύρω περιβάλλον.  Ο εκπαιδευτικός ακόµα και 

αυτούς τους «περίεργους» µαθητές, έχει υποχρέωση να τους διαµορφώσει την 
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προσωπικότητα και να την µετατρέψει σε µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα, 

ικανή να διαχειρίζεται προβλήµατα και καταστάσεις χρησιµοποιώντας το µυαλό 

δηµιουργικά και ταυτόχρονα λογικά  

 

 Εµπόδια στην Κριτική Σκέψη 

 

Εµπόδια στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υπάρχουν όπως και στην 

δηµιουργική σκέψη. Τα εµπόδια αυτά και εδώ οµαδοποιούνται σε ατοµικά, 

δηλαδή έχουν να κάνουν µε τον χαρακτήρα του ατόµου και τα κοινωνικά, που 

έχουν να κάνουν µε την χρησιµοποίηση ή µη κριτικής σκέψης σε µια κατάσταση. 

� Παρανόηση στον ρόλο της κριτικής: Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 

κάνοντας κριτική σε µια κατάσταση ισοδυναµεί µε την εµφάνιση αρνητικών 

σχολίων, οπότε αναλύοντας µια κατάσταση αναφέρουν µόνο τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Όµως, επαναλαµβάνουµε ότι, είναι ικανότητα του ατόµου που 

διαθέτει κριτική σκέψη να αναγνωρίζει και τα θετικά και τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά µιας κατάστασης. Από την άλλη πλευρά άλλα άτοµα πιστεύουν 

ότι δεν είναι αναγκαία η ανάµειξη τους σε µια κριτική στάση, πιστεύοντας ότι 

είναι µια κακή, χωρίς ουσία δραστηριότητα. 

� Έλλειψη µεθόδων, στρατηγικών και εξάσκησης: Αν και οι περισσότεροι 

άνθρωποι επιθυµούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, δεν είναι βέβαιοι 

ποιον τρόπο να χρησιµοποιήσουν για να το επιτύχουν. ∆εν έχουν εξασκηθεί ή δεν 

έχουν διδαχθεί ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτύξουν. 

� Απροθυµία στην κριτική ειδικών: Παρατηρείται µια γενικότερη 

διστακτικότητα από κάποιους ανθρώπους να κάνουν οποιαδήποτε κριτική σε 

ανθρώπους που έχουν αποκτήσει υψηλό σεβασµό λόγω της επιτυχίας τους σε έναν 

τοµέα. Θεωρούν ότι αν κάποιος είναι ειδικός είναι υπεράνω κριτικής και αυτή 

όταν σχηµατίζεται είναι λανθασµένη. Στην πραγµατικότητα ισχύει ακριβώς το 

αντίθετο, ερευνητές, επιστήµονες και γενικότερα άνθρωποι που είναι προοδευτικοί 

θεωρούν απαραίτητο τον σχηµατισµό κριτικής στο έργο τους, ώστε να µπορέσουν 

να το βελτιστοποιήσουν. 

� Ανεπαρκής γνώση και εστίαση στην λεπτοµέρεια ενός θέµατος: Για να 

είναι ικανός κάποιος  να σχηµατίσει µια γνώµη – κριτική για ένα θέµα, θα πρέπει 

αρχικά να γνωρίζει επακριβώς την ουσία του θέµατος και όχι µια γενική περίληψη. 

Αυτό σηµαίνει έµφαση στα λεπτοµερή σηµεία του θέµατος. 
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Κριτική και ∆ηµιουργική Σκέψη στη χρήση νέων τεχνολογιών στο Σχολείο 

 

Οι νέες τεχνολογίες στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες αλλάζουν 

ραγδαία τον τρόπο εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής και 

µεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονοµικού ανταγωνισµού. Στις αρχές του 21ου 

αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, η ευρεία διάχυσή τους σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής και η ενσωµάτωσή τους σε όλες 

σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µια παγκόσµια «Κοινωνία» 

της πληροφορίας µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ποιότητα ζωής. Για τη δηµιουργία µιας παιδείας 

προσαρµοσµένης στις ανάγκες του 21ου αιώνα, η πολιτεία οφείλει να εισαγάγει 

τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και να προωθήσει την 

εξοικείωση των µαθητών µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα πολυµέσα, 

καθώς και την δηµιουργική χρησιµοποίησή τους.                                                

Οι νέες αυτές τεχνολογίες δεν είναι άλλες από τον υπολογιστή, το διαδίκτυο,τη 

ροµποτική και τη τεχνητή νοηµοσύνη. Ο στόχος των εφαρµογών αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δηµιουργική µάθηση, η οποία παρέχεται έτσι υπό 

νέες συνθήκες και µε περισσότερες δυνατότητες και µπορεί να συνεισφέρει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός µαθητή. Επιπλέον, µπορεί να προσφέρει στους 

µαθητές γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση για τα 

δικαιώµατά τους και να ενισχύσει την ενεργό συµµετοχή τους στο δηµόσιο βίο, 

µέσα από την δηµιουργική εκπαίδευση. Η σωστή χρήση του διαδικτύου βελτιώνει 

τις δεξιότητες ενός µαθητή. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

να ξεπεραστούν οι φυσικές ανικανότητες και να δοθούν επιπλέον ευκαιρίες 

µάθησης στους µαθητές. Όµως, το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται είναι εάν η 

ελληνική δηµόσια εκπαίδευση είναι έτοιµη να δεχθεί όλες αυτές τις αλλαγές και να 

τις εφαρρµόσει µε τρόπο ορθό και προγραµµατισµένο.  

Πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη 

µάθηση, µε στόχο την ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων στον ψηφιακό κόσµο. 

Kρίσιµοι παράγοντες της ενσωµάτωσης οποιασδήποτε τεχνολογίας στη σχολική 

ζωή είναι η ύπαρξη κοινωνικά προσαρµοσµένων παιδαγωγικών στόχων για τη 

χρήση της µε κύριο άξονα την ανθρώπινη αυτοεξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την νέα τεχνολογία για την πρόοδο της 

εκπαιδευτικής µας πρακτικής και όχι σε αποµόνωση ή ακόµα και σε αντίθεση µε 

αυτήν. Xρησιµοποιώντας την τεχνολογία αυτή για τη διαιώνιση παρωχηµένων 

εκπαιδευτικών αντιλήψεων και πρακτικών, χάνουµε την ευκαιρία που µας 
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παρουσιάζεται. Για να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση που θα διαρκέσουν, 

χρειάζονται διαδικασίες που να µη είναι βεβιασµένες, αλλά θα βασίζονται στη 

σκέψη, στην αξιολόγηση και στην προσπάθεια.  

H ανάπτυξη λογισµικού για διερευνητική µάθηση δεν µπορεί να γίνει µε βάση το 

χώρο της βιοµηχανίας, αλλά απαιτείται πρώτα η επιστηµονική τεχνογνωσία και 

έρευνα. H πιο σηµαντική προτεραιότητα είναι η εκφραστική ισχύς και οι 

σηµαντικές ιδέες πίσω από τη χρήση του υπολογιστή να γίνουν διαθέσιµες στους 

µαθητές, αντί για αγαθό µόνο των ειδικών της πληροφορικής.  

 

Υπολογιστής και εκπαίδευση 

 

Η αντιµετώπιση του υπολογιστή ως µηχανή κυρίως «προγραµµατιζόµενη» και 

όχι «προγραµµατισµένη» µπορεί να τον κάνει ένα εργαλείο ικανό να βοηθήσει 

στην εκπαιδευτική αναβάθµιση σε όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού 

προγράµµατος για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η εισαγωγή 

ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού, ως εργαλείο υποστήριξης της 

διδασκαλίας, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προγραµµατίσει και να 

οργανώσει το µάθηµά του, ώστε να γίνει κατανοητό και ευχάριστο το περιεχόµενο 

της γνώσης. Θα βοηθούσε στη χρησιµοποίηση του υπολογιστή ως εποπτικού 

µέσου διδασκαλίας, και στην αξιολόγηση των µαθητών. Θα συµπληρώνει το 

σχολικό εγχειρίδιο και θα αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τη συνεργασία 

εκπαιδευτικού και µαθητή. 

 Η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να θεωρήσει τον υπολογιστή ως ένα εργαλείο 

που θα βοηθήσει στην ενεργή και δηµιουργική συµµετοχή των µαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και θα τους ενθαρρύνει στην αντιµετώπιση 

εκπαιδευτικών και άλλων προβληµάτων. Στα αναλυτικά προγράµµατα αλλά και 

στην όλη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην 

πληροφορική, ώστε η παιδεία να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου 

σχολείου. Η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων δεν µπορεί να είναι αποκοµµένη 

και απονευρωµένη από το κοινωνικό, ηθικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενό της και 

αυτό το περιεχόµενο πρέπει πάντοτε να εµπεριέχει κάτι το νέο, το διαφορετικό, το 

δηµιουργικό, ένα ανθρωπιστικό στίγµα. 

 Ο υπολογιστής µπορεί να προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ανταπόκριση, η 

οποία δεν ασκεί κριτική και είναι δίκαιη. ∆ηµιουργείται δηλαδή ένα φιλικό 

περιβάλλον στους µαθητές βοηθώντας τους να σκέφτονται και να συµπεραίνουν 

µε τρόπο µεθοδικό για οποιαδήποτε πληροφορία. Οπότε, είναι απαραίτητη η 
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χρήση των υπολογιστών όχι µόνο σαν αντικείµενα προς µάθηση, αλλά και ως 

εργαλεία για την αυτοεξέλιξη των µαθητών. Οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν 

την ικανότητα να εξερευνούν, να αναζητούν, να ανακαλύπτουν, να συλλέγουν και 

να παράγουν πληροφορία. Να µπορούν να διαχειρίζονται την πληροφορία, να την 

επεξεργάζονται µε κριτική σκέψη και µεθοδικότητα, να την παρουσιάζουν σε 

κατάλληλη µορφή και να τη διανέµουν. Επίσης να µπορούν να επεξαργαστούν µια 

πληροφορία µε τρόπο δηµιουργικό, ώστε να παράξουν έναν καινούργιο τρόπο 

χρησιµοποίησής της ή την χρησιµοποίησή της σε άλλη περίπτωση. 

Πρέπει να αναπτυχθούν προγράµµατα και µέθοδοι ενσωµάτωσης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική. Η κοινωνία καλείται να καταστήσει τα 

τεχνολογικά επιτεύγµατα προσιτά για όλα τα παιδιά και αυτό αποτελεί µια 

πρόκληση, ιδιαίτερα για εκείνες τις κατηγορίες των παιδιών που στερούνται 

ευκαιριών λόγω φτώχειας και άλλων αδυναµιών. Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας στα σχολεία οφείλει να αποτελεί συστατικό µέρος µιας ευρύτερης 

προσπάθειας για µεταρρύθµ ιση µε στόχο την βελτίωση της εκπαίδευσης για όλα 

τα παιδιά. Τεχνολογία χωρίς µεταρρύθµιση θα έχει µηδαµινή αξία. Χωρίς τις νέες 

τεχνολογίες µια ευρεία µεταρρύθµιση είναι µάλλον αδύνατη. 

 

∆ιδακτικές Τεχνικές 

 

Πριν ξεκινήσουµε να παραθέτουµε τις τεχνικές ανάπτυξης της δηµιουργικής 

σκέψης, είναι αναγκαίο να προταθούν διδακτικές τεχνικές τις οποίες θα έχει στην 

διάθεση του ο εκπαιδευτικός µε σκοπό την επίτευξη της καλύτερης µάθησης. Έχει 

δηλαδή σκοπό να δηµιουργήσει στην τάξη κλίµα φιλικό για τους µαθητές. Να 

προσπαθήσει να περάσει στους µαθητές να έχουν σεβασµό στους συµµαθητές τους 

και στον ίδιο τον καθηγητή και φυσικά να έχουν αυξηµένη την αυτοεκτίµησή 

τους. Ο παρακάτω τρόποι διδασκαλίας προτείνονται από Kaye Thorne, 

προϋποθέτουν ένα τρόπο µάθησης πιο ελεύθερο µε στυλ συνδιάλεξης µέσα στην 

τάξη. Ο δάσκαλος – καθηγητής έχει τον ρόλο του οµαδάρχη και προσπαθεί να 

επιτύχει τα παρακάτω: 

� να ξεκλειδώσει τις φυσικές ικανότητες του µαθητή 

� να παρακινεί τους µαθητές να είναι δραστήριοι 

� να του δίνει περιθώρια αντίδρασης σε ένα πρόβληµα 

� να προσπαθήσει να κάνει το µάθηµα διασκεδαστικό 

� να αυξήση την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση του µαθητή 

� να βρει τρόπους επικρότησης της επιτυχίας του µαθητή 
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Κάποιοι εκπαδευτικοί στην Ελλάδα προσπαθούν σε µεγάλο βαθµό να 

εφαρµόσουν αυτές τις τεχνικές και τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών τους είναι 

µεγάλα.  ∆υστυχώς, όµως στην Ελλάδα υπάρχει όπως είπαµε το φαινόµενο της 

βαθµοθηρίας, µεγάλο ποσοστό γονέων ακόµα και εκπαιδευτικών είναι 

ικανοποιηµένοι όταν ένας µαθητής «κερδίσει»  καλούς βαθµούς, όµως εδώ 

γεννιέται ένα ερώτηµα, ο µαθητής ξέρει πως να µαθαίνει; Ή η νοοτροπία αυτή θα 

τον χαρακτηρίζει σε όλη του την ζωή και θα µαθαίνει κάτι εφήµερα για να το 

χρησιµοποιήσει µόνο για την επίτευξη ενός παροδικού στόχου είτε είναι 

επαγγελµατικός, είτε προσωπικός. Συµπερασµατικά,δεν θα συµµετέχει στην εις 

βάθεως απόκτηση γνώσης για το συγκεκριµένο αντικείµενο. Από το παραπάνω 

προκύπτει ότι, ο αντικειµενικός πρωτεύων στόχος του σχολείου είναι να µάθει 

τους µαθητές πως να µαθαίνουν. 

Οι τεχνικές που προτείνονται παρακάτω είναι εύκολα εφαρµόσιµες από τον 

εκπαιδευτικό και διασκεδαστικές για τους µαθητές, αλλά και τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. 

� Προσεκτική Ακρόαση των απόψεων: Είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να 

διαθέσει αρκετό χρόνο στον µαθητή, να διατυπώσει την άποψη του και 

ταυτόχρονα να του αφιερώσει όλη την προσοχή µε τέτοιο τρόπο ώστε ο µαθητής 

να καταλάβει ότι για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι το κέντρο της 

συζήτησης και όλη η τάξη περιµένει να ακούσει την άποψη του. Αναπτύσσεται µε 

αυτόν τον τρόπο η αυτοπεποίθηση του µαθητή. Επίσης, είναι υψίστης σηµασίας, 

κατά την άρθρωση του λόγου του µαθητή να µην υπάρχει διακοπή από κανέναν, 

ακόµα και από τον καθηγητή, ώστε να µην υπάρχουν διαταραχές στην σκέψη του 

µαθητή. 

� ∆ιατύπωση  καίριων ερωτήσεων: Μεγάλο προσόν για έναν εκπαιδευτικό 

είναι να διατυπώνει κατάλληλες ερωτήσεις, την κατάλληλη στιγµή. Οπότε, όταν 

ένας µαθητής ολοκληρώσει την σκέψη του και ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο µια 

ερώτηση από τον εκπαιδευτικό ή και από κάποιον συµµαθητή του, ο εγκέφαλος 

του τροφοδοτείται µε ερεθίσµατα να σκεφτεί λεπτοµερέστερα το πρόβληµα που 

πραγµατεύεται στην τάξη. Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι κλειστού τύπου και 

ακολουθούνται από απαντήσεις ναι ή όχι. Επίσης, µπορεί να είναι ανοιχτές 

ερωτήσεις που αποτελούνται από το ,πως, γιατί, που, πότε κ.α. Τέλος, υπάρχουν 

και οι ερωτήσεις που απαιτούν πιο διευκρινιστικές απαντήσεις όπως «τι ακριβώς 

εννοείς µε αυτό που είπες;»               
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� Καθορισµός στόχων: Μπορεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τον µαθητή να 

επιτύχει κάτι προτρέποντάς τον να θέσει στόχους. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να 

επιτευχθούν από τους µαθητές και µε την βοήθεια των γονιών τους. Οι στόχοι για 

να είναι επιτεύξιµοι, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη και λεπτοµερής η διατύπωσή τους. Αν οι στόχοι είναι πάνω από 

ένας, πρέπει να τεθούν προτεραιότητες. β) Είναι σηµαντικό ένας στόχος να είναι 

επιτεύξιµος, ώστε ο µαθητής να µην χάσει το κίνητρό του σε περίπτωση 

αποτυχίας. Ο βαθµός δυσκολίας µπορεί να αυξάνει σιγά – σιγά. γ) Ένας στόχος 

πρέπει να είναι ρεαλιστικός, δεν είναι σωστό ένας στόχος να είναι τελείως 

φαντιστικός άρα και µη επιτεύξιµος, θα οδηγήσει όπως προείπαµε στην εξαφάνιση 

του κινήτρου από τον µαθητή. δ) Τέλος, ο εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει τον 

µαθητή να θέσει ρεαλιστικά χρονικά όρια για την επίτευξη του στόχου.  

� Συζήτηση εις βάθος: Είναι πολύ καλή τεχνική και έχεις ως αποτέλεσµα την 

εκδίπλωση του ψυχικού κόσµου του µαθητή. Μέσα από συνεχείς ερωτήσεις του 

εκπαιδευτικού, ο µαθητής αναλύει όλες τις σκέψεις. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν 

τους στόχους, την πραγµατικότητα, τις επιλογές και την θέληση του µαθητή.  

Στόχοι: 

� Ποιοι είναι οι στόχοι σου; 

� Τι ακριβώς θέλεις να επιτύχεις; 

� Τι θα καταφέρεις εκπληρώνοντας αυτόν το στόχο; 

� Τι περιµένουν οι άλλοι από σένα; 

� Ποιος άλλος χρειάζεται να ξέρει τους στόχους σου; Πως θα τους 

ενηµερώσεις; 

 

Πραγµατικότητα: 

� Ποια είναι η πραγµατικότητα στην κατάστασή σου; 

� Γιατί δεν έχεις επιτύχει ακόµα τον σκοπό σου; 

� Τι είναι αυτό που σε εµποδίζει; 

� Υπάρχει άλλο άτοµο που έχει επιτύχει ανάλογο στόχο, αν ναι ποιος; 

� Τι µπορείς να µάθεις από αυτόν; 

 

Επιλογές: 

� Ποιο θα είναι το πρώτο σου βήµα; 

� Τι άλλο µπορείς να κάνεις; 

� Ξέρεις κάποιον που έχει επιτύχει µε διαφορετικό τρόπο; 

� Τι θα γινόταν δεν είχες κάνει τίποτα; 
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Θέληση: 

� Πως αυτός ο στόχος µπορεί να ταιριάξει στις παρούσες προτεραιότητες; 

� Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες που σου απορροφούν την ενέργεια για την 

επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου; 

� Τι εµπόδια περιµένεις να συναντήσεις; Πώς έχεις σκοπό να τα ξεπεράσεις; 

� Πως θα βαθµολογούσες το βαθµό συµµετοχής σου στην επίτευξη του στόχου 

σε µια κλίµακα από 0 – 10; 

� Εάν ο βαθµός αυτός είναι κάτω από 8, πιστεύεις ότι έχεις ξεκινήσει 

ουσιαστικά µε την επίτευξή του; 

� Θέλεις πραγµατικά να το κάνεις; Αν ναι πως έχεις σκοπό να ξεκινήσεις; 

 

Εκπαιδευτικός και τεχνολογική εκπαίδευση 

 

Oι µαθητές έχουν πρόσβαση σε ένα τόσο ευρύ φάσµα πληροφοριών, καλούνται 

να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν τις γνώσεις 

τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο όχι µόνο να ενθαρρύνουν τους 

µαθητές τους να διερευνούν τον «κυβερνοχώρο», αλλά επίσης να επεξεργάζονται 

και να ασκούν κριτική στο υλικό που βρίσκουν, να κρίνουν την αυθεντικότητα και 

την εγκυρότητα των πληροφοριών, να εξετάζουν όλες τις απόψεις και µέσα από 

αυτές τις διεργασίες να αναπτύσσουν το δικό τους τρόπο κατανόησης του θέµατος. 

Ο δάσκαλος πρέπει διαρκώς να παρακολουθεί την πορεία των αναζητήσεών τους, 

να κάνει ερωτήσεις και να συζητά τα αποτελέσµατα των ερευνών τους και να τους 

ενθαρρύνει. Οι µαθητές είναι χρήσιµο να ασκούν κριτική στις πηγές τους, να 

αξιολογούν και να κατανοούν τις πληροφορίες που συλλέγουν και όχι απλώς να 

αναπαράγουν όσα βλέπουν στην οθόνη. 

Τα σχολεία, ακόµα και αν αποφάσιζαν να µην χρησιµοποιούν υπολογιστές, θα 

επηρεάζονταν από την επανάσταση της πληροφορικής. Ένας αυξανόµενος 

αριθµός παιδιών έχει πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι, και όλο και λιγότεροι 

είναι οι χώροι που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή. Έχει ξεπεραστεί πια η άποψη 

ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας «παντογνώστης» και ισχύει περισσότερο ότι είναι 

ένας «οδηγός», ο οποίος βοηθά τους µαθητές  του να προσεγγίζουν και να 

µοιράζονται τις γνώσεις. Ένας µαθητής έχοντας απλά πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

ανταλλάσσοντας µηνύµατα, χωρίς καµία παιδαγωγική προσέγγιση είναι φανερό 

ότι δεν µορφώνεται. Είναι έτσι πρωταρχικό για τους εκπαιδευτικούς να 

ενσωµατώσουν υπολογιστικές δραστηριότητες σε µια καθορισµένη εκπαιδευτική 

εργασία. 
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Καλός δάσκαλος δεν είναι αυτός που δίνει τη γνώση έτοιµη, αλλά εκείνος που 

εµπνέει το µαθητή, να τη βρει µόνος του. Πρέπει να ζει στην εποχή του και να 

ακούει τη φωνή της. Συµβουλεύει το παιδί, το βοηθά, το ενθαρρύνει και το 

στηρίζει, όπου έχει ανάγκη. Το ενδιαφέρον του και η αγάπη του για αυτό, τίθενται 

πιο πάνω από την ξερή γνώση και από κάθε εποπτικό µέσο όπως ο υπολογιστής. 

 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 

 

Είναι αναγκαίο να αποδώσουµε και ένα προφίλ για τον δάσκαλο µέσα στην 

τάξη.Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ως στόχο να καθιερωθεί στους µαθητές 

του ως πρότυπο ανθρώπου που χρησιµοποιεί το µυαλό του για την επίλυση 

προβληµάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις δασκάλων που είναι επιβλητικοί και 

προσπαθούν να περάσουν την γνώση τους στους µαθητές µόνο µε την ιδιότητα του 

δάσκαλου, πεπεισµένοι ότι από σεβασµό οι µαθητές θα δεχτούν την γνώση που 

τους µεταφέρει χωρίς αντίδραση. Χρησιµοποιούν δηλαδή ένα είδος ρητορικής. 

∆ίνοντας έναν ορισµό, µπορούµε να πούµε ότι, ρητορική είναι: 

Κάθε λεκτική ή γραπτή προσπάθεια να πειστεί κάποιος να πιστεύει, να επιθυµεί, ή να 

κάνει κάτι χωρίς ιδιαίτερα επιχειρήµατα για αυτή την πίστη, επιθυµία ή ενέργεια 

αλλά µε κίνητρο µόνο την δύναµη των λέξεων που χρησιµοποιούνται. 

Αυτό το πρότυπο διδασκαλίας στην σηµερινή εποχή είναι ξεπερασµένο, καθώς 

τα σηµερινά παιδιά διαθέτουν πλήθος πηγών για την ενηµέρωσή τους σε ένα 

ζήτηµα.Αυτές οι πηγές µπορεί να είναι είτε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είτε το 

διαδίκτυο, όπου ένας µαθητής µπορεί να περιηγηθεί να βρει την λύση στο 

πρόβληµά του. Συµπερασµατικά ένας εκπαιδευτικός, θα πρέπει να 

επιχειρηµατολογεί για κάθετι που διδάξει τους µαθητές και το πιο σηµαντικό να 

τους διδάξει να επιχειρηµατολογούν. Ένα µοντέλο δασκάλου που χρησιµοποιείται 

ευρέως στις Η.Π.Α αλλά και στην Αγγλία και το προτείνει ιδιαίτερα η Kaye 

Thorne, είναι η ιδιότητα του δασκάλου ως καθοδηγητή στο µάθηµα µετατρέποντάς 

το σε ένα είδος συνδιάλεξης. Όµως ο εκπαιδευτικός για να εκπληρώσει αυτό τον 

σκοπό θα πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση, να είναι έτοιµος να ανταποκριθεί σε κάθε 

ερώτηση – πρόκληση ενός µαθητή. Παραθέτουµε λοιπόν, ένα δείγµα προτάσεων 

που µπορεί να σκεφτεί ο εκπαιδευτικός για τον εαυτό του ανεβάζοντας την 

αυτοπεποίθησή του. 
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∆ηµιουργία καλού κλίµατος 

� Είµαι ικανός να δηµιουργήσω ένα περιβάλλον καλό για µάθηση. 

� Είµαι ικανός να επικεντρωθώ στις ανάγκες ενός µαθητή. 

� Πιστεύω ότι η µάθηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί οπουδήποτε, αν 

χρησιµοποιώ σωστά τις καθοδηγητικές µου ικανότητες. 

 

∆ηµιουργία σχέσεων 

� Είµαι καλός ακροατής. 

� Αναγνωρίζω τις ικανότητές µου στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

� Είµαι ικανός να κάνω ερωτήσεις για να καθορίσω τις ανάγκες του µαθητή. 

 

∆εκτικός σε νέες εµπειρίες 

� ∆εν περιορίζοµαι στις παλιές εµπειρίες και δέχοµαι να ζήσω καινούργιες. 

� Μπορώ να εµπνεύσω άλλους να δουν µια κατάσταση από άλλη οπτική γωνία. 

 

Προσφορά λύσεων 

� Μπορώ να διακρίνω καινούργιες προσεγγίσεις σε ένα πρόβληµα. 

� Μπορώ να ενθαρρύνω άλλους να εργαστούν σε ένα ζήτηµα εποικοδοµητικά. 

� Μπορώ να συνεργαστώ µε άλλους στην εύρεση λύσης. 

 

Άσκηση ∆ηµιουργικών Ικανοτήτων 

 

Η δηµιουργική σκέψη πρέπει να τονίσουµε είναι µια σύνθετη λειτουργία και 

αποτελείται από επιµέρους δηµιουργικές ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές είναι: 

πνευµατική ευχέρεια, πνευµατική ευλιγισία, πρωτοτυπία, επεξεργασία ιδεών, 

ευαισθησία στις προβληµατικές καταστάσεις, ορισµός του προβλήµατος, 

αναλογική σκέψη, οπτικοποίηση, φαντασία, µετασχηµατισµός, ανάλυση, σύνθεση 

και αξιολόγηση. Παρακάτω θα αναλύσουµε τους τρόπους εξάσκησης κάποιων από 

των παραπάνω ικανοτήτων που θα φανούν χρήσιµες στην µάθηση της 

πληροφορικής. 

Η πνευµατική ευχέρεια είναι η ικανότητα του ατόµου να παράγει µεγάλο αριθµό 

ιδεών. Η πνευµατική ευλυγισία είναι η ικανότητα να παράγει πολλές διαφορετικές 

ιδέες. Η πρωτοτυπία είναι η ικανότητα να παράγει πολλές καινοτόµες ιδέες. Η 

επεξεργασία των ιδεών είναι η ικανότητα να διατυπώνει λεπτοµερώς την ιδέα του. 

Αυτές οι ικανότητες µπορούν να ενισχυθούν µε τις ασκήσεις και ερωτήσεις που 
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προείπαµε παραπάνω, δηλαδή τις ασυνήθεις χρήσεις, τις συνέπειες και τις 

τροποιήσεις. 

Ο ορισµός του προβλήµατος είναι η ικανότητα του ατόµου να διατυπώνει µε 

σαφήνεια το προς επίλυση πρόβληµα. Είναι πολύ σηµαντικό ένας µαθητής να 

κατανοήσει τι ζητείται σε ένα πρόβληµα, να αναλύσει τα δεδοµένα που του 

προσφέρονται και πως αυτά θα τα χρησιµοποιήσει. Για να αναπτύξει ένας µαθητής 

την ικανότητα αυτή αρκεί να προσπαθήσει να εφαρµόσει κάποιες από τις 

παρακάτω θέσεις, ανάλογα µε το πρόβληµα. 

� Πρέπει να κατανοήσει τι ζητείται στο πρόβληµα. 

� Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει. 

� Τι δεδοµένα υπάρχουν. 

� Ποια δεδοµένα είναι πιο σηµαντικά και θέλουν την προσοχή του. 

� Αν είναι µεγάλο πρόβληµα και έχει πολλά δεδοµένα, τι τρόπος υπάρχει για 

να αναλυθεί σε επιµέρους υποπροβλήµατα. 

� Υπάρχει άλλη διατύπωση που µπορεί να δοθεί στο πρόβληµα; 

 

Ανάλυση είναι η ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

σε διάφορα πρόσωπα, αντικείµενα και καταστάσεις. Σύνθεση είναι η ικανότητα 

του νου να αναδιαρθρώσει τα µέρη ενός συνόλου ή να τα συνδέσει ώστε να 

δηµιουργήσει νέα σύνολα.  

Η ανάπτυξη της ανάλυσης µπορεί να επιτευχθεί, ασκώντας τους µαθητές να µας 

περιγράψουν τι παρατηρούν σε ένα αντικείµενο, δηλαδή το σχήµα του, το µέγεθός 

του, το χρώµα του, τις χρήσεις του κ.α. Επίσης, µπορεί να ασκηθεί ζητώντας από 

τους µαθητές να περιγράψουν τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά ενός φυσικού 

προσώπου. 

Η σύνθεση µπορεί να αναπτυχθεί ζητώντας από τους µαθητές να συνδέσουν 

υλικά, άσχετα µεταξύ τους ώστε να δηµιουργήσουν νέες καινοτόµες συνθέσεις και 

σύνολα. 

Τέλος, αξιολόγηση είναι η ικανότητα του νου, όπου αποφασίζουµε µε βάση 

κάποια κριτήρια, ποια ιδέα θα χρησιµοποιήσουµε και αν αυτή είναι εφαρµόσιµη. 

Οι παραπάνω ασκήσεις πρέπει να εφαροµοστούν πρωτίστως στις µικρές ηλικίες 

µαθητών, όπου η δηµιουργικότητα βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. Ένας µαθητής µε 

την είσοδό του στο γυµνάσιο και αργότερα στο λύκειο, είναι αναγκαίο να έχει 

καλλιεργήσει τις δηµιουργικές του ικανότητες, ώστε να είναι ικανός να λύνει 

προβλήµατα εύκολα και δηµιουργικά, προσφέροντας µεγάλο αριθµό λύσεων και 
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µαθαίνοντας πρωτίστως να µην αποθαρρύνεται όταν ένα πρόβληµα έχει µεγάλο 

βαθµό δυσκολίας. 

 

 

Τεχνικές ∆ηµιουργικής Παραγωγής Ιδεών 

 

 Υπάρχει τεράστιος αριθµός τεχνικών ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης. 

Θα παραθέσουµε πολλές από αυτές τις τεχνικές και θα τις αναλύσουµε µε σκοπό 

την εφαρµογή τους στα µαθήµατα της πληροφορικής. 

 

 Brainstorming (Καταιγισµός Ιδεών ή Κατιδεασµός) 

 

Η έννοια αυτή του Brainstorming ως τεχνικής παραγωγής ιδεών εµφανίστηκε 

πρώτη φορά από τον Alex Osborn, µε σκοπό την παραγωγή µεγάλου αριθµού 

ιδεών από ένα άτοµο. Ο Alex Osborn είχε διαπιστώσει ότι o τρόπος που 

διεξάγωνταν οι επιχειρηµατικές συσκέψεις εκείνη την εποχή ήταν τροχοπέδη στην 

παραγωγή ιδεών, έτσι εισήγαγε µερικούς περιοριστικούς κανόνες µε σκοπό να 

βοηθήσουν την παραγωγή ιδεών. Ο πιο βασικός κανόνας είναι η απαγόρευση της 

κριτικής. Σκοπός της τεχνικής είναι να ενθαρρύνονται όλα τα µέλη της τάξης να 

συµµετέχουν και να παράγουν ιδέες. Ο συντονιστής µιας συνεδρίας Brainstorming 

(ο δάσκαλος για την τάξη) είναι υπεύθυνος να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον όπου 

κάθε µαθητής να αισθάνεται άνετα και να µπορεί να εκφράσει τις ιδέες 

ανενόχλητα χωρίς τον φόβο κριτικής. 

 

 ∆ιαδικασία Brainstorming 

 

Η διαδικασία του Brainstorming µπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω βήµατα: 

� Ο εκπαιδευτικός δηλώνει ένα θέµα στην τάξη µε την µορφή ερώτησης και 

το γράφει στον πίνακα για να το βλέπουν όλοι οι µαθητές. Θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι µαθητές έχουν κατανοήσει την ερώτηση, αλλιώς δεν θα 

µπορούν να συµµετέχουν στην διαδικασία. 

� Χωρίζουµε τους µαθητές σε µικρές οµάδες των 5 ατόµων και εκείνοι µε την 

σειρά τους προσπαθούν να παράξουν όσες περισσότερες ιδέες  - λύσεις µπορούν. 

� Κάθε οµάδα έχει έναν µαθητή – γραµµατέα, ο οποίος καταγράφει τις ιδέες 

των συµµαθητών του. 
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� Τελικό στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης όλων των ιδεών, µε σκοπό την 

εύρεση της καταλληλότερης και εφαρµόσιµης ιδέας. 

 

 

 

Η παραπάνω διαδικασία για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να τηρούνται οι 

κανόνες του Alex Osborn. Οι κανόνες αυτοί είναι οι παρακάτω: 

� Απαγόρευση κριτικής: Κατά την διαδικασία του brainstorming 

απαγορεύται από όλους να αναφέρουν σχόλια είτε θετικά είτε αρνητικά, 

συνοδευόµενα από γέλια ή µορφασµούς. Αν κάποιος δεν συµµορφώνεται στους 

κανόνες της διαδικασίας απλά αποβάλλεται. Η απαγόρευση της κριτικής 

ουσιαστικά βοηθάει τον µαθητή να απαλλαχθεί από τους φόβους του, µήπως οι 

ιδέες του θεωρηθούν γελοίες και να σταµατήσει να αυτο-λογοκρίνει τις σκέψεις 

του. 

� Ενθάρρυνση για ελεύθερη περιπλάνηση στο χώρο της φαντασίας: Όσο 

πιο ασυνήθης, περίεργη, προκλητική, αλλόκοτη και άγρια είναι µια ιδέα τόσο πιο 

πιθανό είναι να τροποποιηθεί και να αξιοποιηθεί, σε αντίθεση µε µια χαλαρή ιδέα 

που είναι πολύ δύσκολο να απογειωθεί, δηλαδή να γίνει µεγάλη ιδέα. 

� Επιµονή παραγωγής µεγάλου αριθµού ιδεών: Ο εκπαιδευτικός και ο 

αρχηγός κάθε οµάδας επιµένουν τα µέλη τους να παράγουν συνεχώς ιδέες, διότι 

όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των ιδεών τόσο περισσότερες θα είναι και οι 

έφαρµόσιµες ιδέες. Ο εκπαιδευτικός ή ο αρχηγός της οµάδας του, προτρέπουν 

τους µαθητές να παράγουν περισσότερες ιδέες µε συνθήµατα όπως: «Ακόµα 10 

ιδέες!», «Ακόµα 2-3 ιδέες ο καθένας!» κ.α. 

� Συνδυασµός και βελτιώση των παραγώµενων ιδεών: Μπορούµε να 

µεγαλώσουµε τον αριθµό των ιδεών, βάζοντας στο τέλος της διαδικασίας τους 

µαθητές να τροποποιήσουν τις ιδέες των άλλων η ακόµα και να τις συνδυάσουν µε 

δικιές τους ή µε άλλων µαθητών. 

� Αξιολόγηση προτεινόµενων ιδεών: Αφού τελειώσει η διαδικασία και 

καταγραφούν όλες οι ιδέες, ακολουθεί το πολύ σηµαντικό στάδιο της κριτικής 

αξιολόγησης. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των ιδεών 

είναι: η χρησιµότητα, ο χρόνος εφαρµογής, επιπτώσεις, πλεονεκτήµατα, 

µειονεκτήµατα κ.α. 
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Σε µαθητές γυµνασίου αλλά και λυκείου µπορούµε θέσουµε ερωτήµατα στον 

ευρύτερο τοµέα της τεχνολογίας, µε σκοπό να τα απαντήσουν µε την τεχνική του 

Brainstorming. Αυτά τα ερωτήµατα µπορεί να είναι τα παρακάτω: 

� Που βοήθησε η τεχνολογία την ανθρωπότητα (ιατρική, εκπαίδευση, 

µεταφορές, επικοινωνία κ.α); 

� Πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία για να επικοινωνούµε 

µε άλλους ανθρώπους; 

� Πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία για την καλυτέρευση 

της µάθησης στο σχολείο; 

� Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της αγοράς προϊόντων από το διαδίκτυο; 

� Γιατί πρέπει να έχουµε κριτική στάση απέναντι σε µια νέα συσκευή που 

προωθείται από τις διαφηµίσεις; 

� Γιατί η κατάχρηση της τεχνολογίας µπορεί να µας κάνει υπόδουλούς της; 

Αναφέρετε παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή. 

 

 

 

 

Μπορούµε µε τον ίδιο τρόπο να θέσουµε πιο ειδικές ερωτήσεις στους µαθητές 

που αφορούν τον τοµέα της πληροφορικής και του προγραµµατισµού. 

� Με τι κριτήρια διαλέγω µια γλώσσα προγραµµατισµού σε ένα πρόβληµα 

από τις γνώσεις που έχετε; 

� Πως µπορώ ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα να το κάνω µικρότερο και πιο 

ευέλικτο; 

� Βρείτε άλλους τρόπους λύσης του παρακάτω προγράµµατος για τον 

υπολογισµό αθροίσµατος και µέσου όρου ακεραίων αριθµών. 
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 Παραλλαγές της Τεχνικής Brainstorming 

 

Πίνακας Προβληµάτων 

 

Ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής µιας συνεδρίας Brainstorming, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ένα κοµµάτι χρωµατισµένο χαρτί και να γράψει πάνω ευδιάκριτα 

το επικείµενο πρόβληµα. Όποιος µαθητής έχει να προτείνει µια ιδέα, την γράφει σε 

ένα άσπρο χαρτί και την τοποθετεί κάτω από το πρόβληµα. Θα ήταν ιδανικό να 

υπήρχε στην τάξη ένα κεντρικό κυκλικό τραπέζι ώστε οι µαθητές να βλέπουν 

συνεχώς το πρόβληµα και να συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγή ιδεών. 

Πλεονεκτήµατα της τεχνικής: 

� Το πρόβληµα είναι ορατό συνέχεια σε όλους τους µαθητές και τους ωθεί να 

παράγουν νέες ιδέες – λύσεις. 

� Παρακινεί τους µαθητές να διαβάσουν τις ιδέες συµµαθητών τους, να τις 

συνδυάσουν και να δηµιουργήσουν νέες. 

� Το πρόβληµα µπορεί να µείνει εκεί αν υπάρχει πίεση χρόνου και να δώσει 

έτσι χρόνο στους µαθητές να το σκεφτούν και να το προωθήσουν στο στάδιο της 

επώασης του δηµιουργικού κύκλου. 
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� Εάν λίγοι ή κανένας µαθητής δεν έχουν προσφέρει αρκετές ή καθόλου ιδέες, 

θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να βρει τρόπους να ενθαρρύνει τους µαθητές του να 

γίνουν πιο δηµιουργικοί. 

 

Ένα παράδειγµα για την εφαρµογή αυτή της τεχνικής είναι ο εκπαιδευτικός να 

ζητήσει από τους µαθητές να βρουν τρόπους το µάθηµα της πληροφορικής να γίνει 

πιο ευχάριστο. Όλοι οι µαθητές πρέπει να συµµετάσχουν και να γράψουν τις ιδέες 

τους, στο τέλος µετά την αξιολόγηση όλων των ιδεών σίγουρα θα υπάρξει ένας 

τρόπος να είναι πιο ευχάριστο το µάθηµα. 

 

 

Ατοµικό Brainstorming 

 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να διδάξει τους µαθητές χρησιµοποιούν την τεχνική του 

Brainstorming ατοµικά στο σπίτι για την επίλυση προβληµάτων στα µαθήµατα 

τους ακόµα και στην καθηµερινή ζωή. 

Ο µαθητής παίρνει ένα πακέτο µε κάρτες και γράφει τις ιδέες του πάνω στις 

κάρτες. Σε κάθε κάρτα σηµειώνεται και µια ιδέα, τοποθετείται στην άκρη και 

προχωράει στην επόµενη κάρτα για την επόµενη ιδέα. Είναι σηµαντικό να 

σηµειώνει την ιδεά του όπως ακριβώς δηµιουργείται στον νου του, είτε είναι καλή 

ιδεά, κακή, παράξενη και να τις συνδυάζει στο τέλος όλες µαζί χωρίς να λαµβάνει 

υπόψιν τη λογική. ∆ύο είναι τα κλειδιά γι’ αυτή την τεχνική: 1) παραγωγή 

µεγάλου αριθµού ιδεών, 2) δεν αξιολογείται καµία ιδέα µέχρι να καταγραφούν 

όλες οι ιδέες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Όταν τελειώσει η διαδικασία, ο µαθητής παίρνει τις κάρτες και:  

� Ταξινοµεί και αξιολογεί τις ιδέες. 

� Συνδυάζει τις ιδέες. 

� Αλλήλο συσχετίζει τις ιδέες για να δηµιουργήσει νέες. 

� Φαντάζεται πως µια ιδέα θα µπορούσε να λειτουργήσει και την αλλάζει αν 

χρειαστεί. 

� Σκέφτεται την ιδέα από άλλο σηµείο αναφοράς. 

� Αντιστρέφει µια ιδέα για να δει πως λειτουργεί από την αντίθετη πλευρά. 

 

Ο ατοµικός κατιδεασµός είναι µια τεχνική όπου ο µαθητής µπορεί εύκολα να 

επικοινωνήσει και να συνηδειτοποιήσει τον ψυχικό του κόσµο. Μπορεί να 

καταλάβει τον τρόπο που σκέπτεται το µυαλό του, τις αδυναµίες αλλά και τις 
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δυνατότητές του. Μπορεί πολύ εύκολα να χρησιµοποιηθεί στα µαθήµατα των 

θετικών επιστηµών καθώς κανένα πρόβληµα δεν έχει µια και µοναδική λύση. 

Ειδικά στον προγραµµατισµό, όπου κάθε γλώσσα προγραµµατισµού διαθέτει 

εργαλεία (debugger) για την ανίχνευση λάθους, µπορεί εύκολα να δώσει όποια 

εντολή θέλει και µε όποιον τρόπο θέλει. Ακόµα και αν κάνει λάθος και δεν 

λειτουργεί αυτή η εντολή ή οι εντολές που θα πληκτρολογήσει, θα έχει εφεύρει 

τρόπους που θα ξέρει να µην τους χρησιµοποιήσει σε παρόµοια προβλήµατα σε 

µεταγενέστερο χρόνο, θα µάθει δηλαδή από τα λάθη του. 

 

 

 

Τεχνική Συννεφάκια – Φυσαλίδες (Think Bubbles) 

 

Όταν βλέπουµε την οροφή µιας αίθουσας µπορούµε να πούµε ότι τα φώτα είναι 

αναµµένα ή το φως είναι αναµµένο. Στην πρώτη περίπτωση εννοούµε ότι η κάθε 

λάµπα είναι αναµµένη, ενώ στην δεύτερη περίπτωση δίνουµε έµφαση στην 

διαδικασία, δηλαδή στο φως. 

Όταν προσπαθούµε να σχεδιάσουµε την επίλυση ενός προβλήµατος, µπορούµε 

είτε να δώσουµε έµφαση σε κάθε σκέψη χωριστά είτε σε ολόκληρο το πρόβληµα. 

∆ηµιουργώντας έναν χάρτη στην σκέψη µας, το σηµαντικό δεν είναι να δίνουµε 

έµφαση σε κάτι, η διαδικασία είναι. Η τεχνική αυτή βοηθάει τον µαθητή και ένα 

άτοµο γενικά να επικοινωνεί µε τον εγκέφαλό του. Η τεχνική αυτή είναι 

ουσιαστικά µια γραφική παράσταση των σκέψεων ενός ατόµου αποτυπωµένη σε 

σύννεφα – φυσαλίδες και λειτουργεί ως ένα προσχέδιο για τον τρόπο που θα λυθεί 

ένα πρόβληµα. 

Ο χάρτης που θα σχεδιάζεται κάθε φορά από έναν µαθητή για να επιλύσει ένα 

πρόβληµα, είναι ένα βοήθηµα να επικοινωνήσει µε τον εαυτό του, δεν έχει 

σηµασία πόσο µπερδεύει τους τρίτους, αρκεί που καταλαβαίνει τι σηµαίνει κάθε τι 

που αποτυπώνει στο χαρτί. Οµοίως, αυτός ο χάρτης µπορεί να είναι όσο 

ακατάστατος επιθυµεί, αρκεί να µπορεί να τον κατανοεί και σε µεταγενέστερες 

χρονικές στιγµές. 

Ένας χάρτης σκέψης µπορεί να είναι αποτελασµατικός εάν πληροί 5 βασικά 

χαρακτηριστικά. 
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� Οργάνωση: Σχεδιάζουµε τον χάρτη όπως ακριβώς δηµιουργούνται οι 

σκέψεις µας από το µαυλό µας. Αυτό δείχνει τον τρόπο που δουλεύει ο νους. 

Μπορούµε να σχεδιάσουµε το χάρτη όσο πιο απλά γίνεται ή και µπερδεµένα. 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα χαρτί ή και έναν πίνακα εάν είναι πολλές οι 

ιδέες µας. Σε επόµενο στάδιο, ιδέες που σχετίζονται µπορούµε να τις ενώσουµε µε 

µια γραµµή ή να χρησιµοποιήσουµε χρωµατική κωδικοποίηση. Το αποτέλεσµα 

είναι ότι ο χάρτης δείχνει τόσο χρήσιµος καθώς µπορούµε να αναλύσουµε σύνθετα 

προβλήµατα δηµιουργώντας οµάδες ιδεών ενώνοντας τις συσχετιζόµενες µεταξύ 

τους. 

� Λέξεις κλειδιά: Αγνοούµε κάθε λέξη και φράση άσχετη µε το αντικείµενο 

του προβλήµατος και επικεντρωνόµαστε στα απαραίτητα στοιχεία για το 

πρόβληµα. 

� Συσχέτιση: ∆ηµιουργούµε σχέσεις, συνδέσµους σε κοµµάτια µιας 

πληροφορίας που φαινοµενικά δείχνουν ανεξάρτητα. Αυτές οι συσχετίσεις µας 

ανοίγουν τον δρόµο για περισσότερες δυνατότητες και λύσεις στο επικείµενο 

πρόβληµα. 

� Οµαδοποίηση: Η οργάνωση του χάρτη κλείνει µε την οµαδοποίηση των 

ιδεών, ώστε να είναι πιο προσιτός στον εγκέφαλο. Όταν η οµαδοποίηση των ιδεών 

τελειώσει, δείτε για πρώτη φορά τον χάρτη και κρίνετέ τον. Η διαδικασία αυτή θα 

βοηθήσει τον µαθητή να επικεντρωθεί στο σηµείο που λείπουν πολλές 

λεπτοµέρειες ώστε να το εµπλουτίσει µε περισσότερες. Ουσιαστικά ο χάρτης 

σκέψεων είναι ένας δηµιουργός ιδεών.  

� Σενεχής συµµετοχή: ∆ουλεύοντας συνεχώς τον χάρτη, αλλάζοντας δηλαδή 

θέσεις και συσχετίσεις στις ιδέες καθώς και συγκρίνοντας τις ιδέες µεταξύ τους 

προκαλείται η παραγωγή ακόµα περισσότερων καινούργιων ιδεών. 

 

� Για παράδειγµα µπορούµε στην τάξη να προτρέψουµε τους µαθητές να 

σκεφτούν και να δηµιουργήσουν τον δικό τους χάρτη για το ερώτηµα «Τι είναι 

Πληροφορική;» 

� Μια τυπική απάντηση – σχεδίαση µαθητών της Γ’ λυκείου είναι η 

παρακάτω. 
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Ο χάρτης σκέψης όσο πιο πολύ διευρύνεται τόσο πιο µεγάλη είναι και η ανάλυση 

του προβλήµατος. Προσθέτωντας συνεχώς ιδέες πάνω στον χάρτη µπορεί να 

κατανοήσει ακόµα περσσότερο το πρόβληµα και να βρεθεί πολύ κοντά στην 

απαιτούµενη λύση. 

Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή  

 

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ς  

Υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ς  

Υ λ ι κ ό  

Υ π ο λ ο γ ι σ τ ή  

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  

Υ π ο λ ο γ ι σ τ ή  

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  

σ υ σ κ ε υ έ ς  
Ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς  

Σ υ σ κ ε υ έ ς  

Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Μ ο ν ά δ α  

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  ( Κ Μ Ε )  

Δ ί α υ λ ο ς  

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  

Κ ε ν τ ρ ι κ ή  

Μ ν ή μ η  

Μ ο ν ά δ α  

Ε ι σ ό δ ο υ  Ε ξ ό δ ο υ  

Π λ η κ τ ρ ο λ ό γ ι ο  

M o d e m  

Ο θ ό ν η  

Ε κ τ υ π ω τ ή ς  

Μ έ ρ η  

λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ύ  

σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  

Δ ι α χ ε ί ρ η σ η  

Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  

Μ ν ή μ η ς  

Δ ι α χ ε ί ρ η σ η  

Κ Μ Ε  

Δ ι α χ ε ί ρ η σ η  

Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  

Α ρ χ ε ί ω ν  

Δ ι α χ ε ί ρ η σ η  

Π ε ρ ι φ ε ρ ι α κ ώ ν  

Μ ο ν ά δ ω ν  

Μ ν ή μ η ς  

Ε ί δ η  

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν  

Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  

W i n d o w s  

D o s  

U n i x  
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Τεχνική Ερωτήσεις Scamper 

 

Άλλη µία τεχνική του Alex Osborn είναι οι ερωτήσεις SCAMPER, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση της δηµιουργικής σκέψης. Οι ερωτήσεις 

αυτές χρησιµοποιούνται για να «απογειώσουν» µια ιδέα και να δυναµώσουν την 

φαντασία ενός ατόµου. Κάθε µια καινούργια ιδέα είναι απλά µια προσθήκη ή µια 

τροποποίηση σε κάτι που ήδη υπάρχει. 

Η λέξη SCAMPER είναι ακρώνυµο των παρακάτω αγγλικών λέξεων: 

Substitute: Αντικατάσταση 

Adapt: Προσαρµογή 

Modify – Magnify – Minify: Τροποίηση – Μεγένθυνση - Σµίκρυνση  

Put to other uses: Άλλες χρήσεις 

Eliminate: Αφαίρεση – Εξάλειψη 

Reverse – Rearrange: Αντιστροφή – Αναδιάταξη 

 

Κάθε µια από τις παραπάνω λέξεις συνοδεύεται από έναν αριθµό ερωτήσεων. 

Παρακάτω αποτυπώνονται αναλυτικά µερικές συνοδευτικές ερωτήσεις για κάθε 

λέξη: 

 

� Substitute �  Αντικατάσταση. 

Ποιός άλλος µπορεί να το κάνει;                                                                       

Μπορεί να αλλάξει ένας κανόνας;                                                

Άλλο συστατικό ή υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί;                                     

Άλλο µέρος;                                 

Άλλη προσέγγιση της κατάστασης;                            

Άλλη µέθοδος ή διαδικασία;  
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� Combine � Συνδυασµοί.                                                

Ποιες ιδέες µπορούν να συνδυαστούν;                                    

Μπορούµε να συνδυάσουµε σκοπούς για την δηµιουργία νέας εφαρµογής;                                                           

Τι υλικά µπορούν να συνδυαστούν; 

 

� Adapt � Προσαρµογές.   

Με τι άλλο µοιάζει;             

Ποιες άλλες ιδέες µας φέρνει στο µυαλό;                       

Τι παλιότερο µας θυµίζει;                

Ποιον µπορώ να µιµηθώ;                                             

Ποια άλλη διαδικασία µπορεί να προσαρµοστεί;                            

Ποια άλλη ιδέα µπορώ να ενσωµατώσω;                     

Υπάρχει άλλη οπτική γωνία; 

 

� Magnify � Μεγένθυνση. 

Τι µπορεί να µεγενθυνθεί, να γίνει µακρύτερο; 

Τι µπορεί να προστεθεί; Περισσότερος Χρόνος; ∆υνατότερα; Ψηλότερα; 

Μακρύτερα; 

Μπορώ να υπερβάλλω; 

 

 

� Modify � Τροποποίηση. 

Τι µπορεί να αλλαχθεί για καλύτερο αποτέλεσµα;                                                          

Τι µπορεί να τροποποιηθεί;                                                                                

Αλλαγές στην σηµασία, το χρώµα, την κίνηση, τον ήχο, στην οσµή, στο σχήµα;         

Αλλαγή ονόµατος;                                       

Τι αλλαγές µπορούν να γίνουν στο αρχικό πλάνο, στην διαδικασία; 

 

� Put to other uses � Άλλες χρήσεις. 

Που αλλού µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η ιδέα;                                                     

Υπάρχουν άλλα σηµεία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η ιδέα;                                                               

Άλλοι τρόποι που µπορεί να χρησριµοποιηθεί; 
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� Eliminate � Αφαίρεση – Σµίκρυνση. 

Μπορεί να γίνει µικρότερο;                                                        

Μπορεί να µειωθεί;                                                                                                          

Να διαγραφεί;                                                

Ποιοί κανόνες µπορούν να µην ληφθούν υπόψιν;                                                                      

Τι δεν είναι απαραίτητο;                                                  

Τι µπορώ να παραλείψω; 

 

� Rearrange � Αναδιάταξη.                                                                               

Ποια άλλη διάταξη θα ήταν καλύτερη;                                                  

Μπορεί να γίνει µια ανταλλαγή;                                                        

Μπορεί να γίνει µεταφορά – µετάθεση;                                                                      

Αλλαγή ρυθµού;                                                                        

Άλλη σειρά; 

 

� Reverse � Αντιστροφή. 

Ποια είναι τα αντίθετα;                                                                                                        

Ποια είναι τα αρνητικά;                                                                                               

Ανταλλαγή ρόλων;                                                                

Να κάνω το απροσδόκητο;                                                                                                 

Να το γυρίσω ανάποδα; 

 

Ο Bob Eberle έθεσε δύο κανόνες για την οµαλότητα και αποτελεσµατικότητα της 

τεχνικής αυτής: 

1.  Αποµόνωση του προβλήµατος προς επίλυση. 

2. Εφαρµογή ερωτήσεων SCAMPER σε κάθε στάδιο του προβλήµατος και 

κατάµετρηση των ιδεών στο τέλος. 

 



 

44 

 

Ερωτήσεις Scamper ειδικά για το Μάθηµα της Πληροφορικής 

 

Η τεχνική SCAMPER µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ εύκολα στους µαθητές 

της τρίτης λυκείου για το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον» και κυρίως σε φοιτητές πανεπιστηµίων πληροφορικής.». 

∆ίνεται από τον καθηγητή ένα έτοιµο πρόγραµµα και θέτει ως άσκηση στους 

µαθητές να βελτιστοποιήσουν το πρόγραµµα χρησιµοποιώντας την τεχνική 

SCAMPER. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε µαθητής πρέπει να 

σηµειώνει τις ιδέες του σε ένα χαρτί, ώστε να αποφευχθεί τυχόν οχλαγωγία µέσα 

στην τάξη και φυσικά να µην ξεχάσει την ιδέα του περιµένοντας να έρθει η σειρά 

του. Στο τέλος αφού κάθε µαθητής αναγνώσει την ιδέα του, θα γίνει αξιολόγηση  

των ιδεών για την εύρεση της καλύτερης και πιο εφαρµόσιµης ιδέας. Στους 

φοιτητές είναι ακόµα πιο εύκολη η διαδικασία καθώς έχουν ξεκινήσει την 

εκµάθηση του προγραµµατισµού σε συγκεκριµένες προγραµµατιστικές γλώσσες 

και περιβάλλοντα, τα οποία διαθέτουν τους λεγόµενους debuggers 

(αποσφαλµατωτές) και µπορούν άµεσα να διαπιστώσουν εάν η ιδέα τους µπορεί 

να εφαρµοστεί κάπου και που όχι. 

Η διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε στάδια,  όπου κάθε στάδιο 

αντιπροσωπεύει και µια κατηγορία της τεχνικής SCAMPER. 

Substitute – Αντικατάσταση 

� Υπάρχει κάποια εντολή που µπορούµε να την ανατικαταστήσουµε µε µία 

άλλη, ώστε το πρόγραµµα να είναι πιο ευέλικτο; 

� Υπάρχει άλλη ρουτίνα που µπορεί να αντικαταστήσει µια ήδη υπάρχουσα, 

ώστε να καλύψει περισσότερες ανάγκες µας; 

Combine – Συνδυασµοί 

� Μπορούµε να συνδυάσουµε ρουτίνες από άλλα προγράµµατα στο 

επίκειµενο πρόγραµµα; 

� Υπάρχει τρόπος  να συνδυάσουµε κάποιες εντολές για να 

ελαχιστοποιήσουµε τον όγκο του προγράµµατος; 

Adapt – Προσαρµογή 

� Μοίαζει το πρόβληµα µου µε κάποιο παλαιότερο που έλυσα, ώστε να 

προσαρµόσω τον κώδικά του στις τρέχουσες ανάγκες µου; 
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Modify – Τροποποίηση 

 

� Υπάρχει τρόπος να τροποιήσω τον κώδικα ώστε να εξυπηρετεί 

περισσότερες ανάγκες µου. 

� Μπορώ να τροποποιήσω µια ολόκληρη ρουτίνα από άλλο πρόγραµµα και να 

την χρησιµοποιήσω στο δικό µου για να επιτύχω την λύση του προβλήµατος; 

Magnify – Μεγέθυνση 

� Αν µεγαλώσω ένα υποπρόγραµµα, δηλαδή τον κώδικά του, θα καταφέρω να 

κάνω πιο ευέλικτο και ευκολότερα κατανοητό το πρόγραµµά µου; 

� Αν µεγαλώσω µια ρουτίνα ή υπορουτίνα, ώστε να καλύπτει περοσσότερα 

ζητούµενα του προβλήµατος, θα µου δώσει ένα πρόγραµµα µικρότερο και πιο 

κατανοητό; 

Put to other Uses – Άλλες χρήσεις 

� Χωρίζοντας ένα πρόγραµµα σε όλο και περισσότερο υποπρογράµµατα και 

τοποθετώντας κατάλληλα σχόλια, θα µου ήταν χρήσιµα σε µεταγενέστερα 

προβλήµατα; 

� Αν αλλάξω τις θέσεις σε κάποιες εντολές µέσα στον κώδικα , θα έχω ένα 

επιθυµητό αποτέλεσµα; 

Eliminate – Αφαίρεση 

� Κάτι που το θεωρώ περιττό στον κώδικά µου, µπορώ να το αφαιρέσω; Αν 

ναι τι αποτέλεσµα θα έχω; 

Rearrange – Αναδιάταξη 

� Υπάρχει άλλη διάταξη στον τρόπο παρουσίασης του κώδικα, ώστε να είναι 

κατονητός από τρίτους; 

� Ποια είναι η σωστή θέση για τις υπορουτίνες και τα υποπρογράµµατα σε 

ένα πρόγραµµα; Στην αρχή ή στο τέλος; 

Reverse – Αντιστροφή 

� Αν σε ένα πρόβληµα φτιάξω ένα πρόγραµµα να δίνει αποτέλεσµα αντίθετο 

µε το επιθυµητό, θα µε βοηθήσει να προσέξω τα λάθη όπως και την ουσία του 

προβλήµατος; 
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Κύκλος των Ευκαιριών (Circle of Opportunity) 

 

Ο κύκλος των ευκαιριών είναι µια τεχνική ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψης, 

η οποία έχει άµεσα αποτελέσµατα στην λύση ενός προβλήµατος. Είναι µια τεχνική 

πρωτοποριακή και αρκετά διασκεδαστική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα 

στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει έναν κύκλο και σηµειώνει τους αριθµούς 

από το ένα έως και το δώδεκα στο σχήµα του ρολογιού. Κάθε αριθµός 

αντιπροσωπεύει και ένα στόχο. Οι µαθητές χρησιµοποιούν την φαντασία τους και 

προσπαθούν να συνδέσουν άσχετες έννοιες και πράγµατα µε το αντικείµενο του 

προβλήµατος. Κάθε µαθητής σηµείωνει σε µια λευκή σελίδα χαρτιού όλες τις ιδέες 

του και τις ανακοινώνει µετά το πέρας της διαδικασίας. Ένας µαθητής βρίσκεται 

στον πίνακα όπου σχεδιάζει τις συνδέσεις των ιδεών των συµµαθητών του. 

Η διαδικασία αναλυτικά έχει ως εξής: 

� Ακριβής ορισµός του προβλήµατος (στόχοι , επιδιώξεις, επιθυµητό 

αποτέλεσµα) 

� Σχηµατισµός ενός κύκλου και αρίθµησή του από το 1 έως το 12. 

� Επιλογή 12 ειδικών χαρακτηριστικών του προβλήµατος. 

� Κλήρωση πρώτου αριθµού από το 1 έως το 12. 

� Κλήρωση δεύτερου αριθµού από το 1 έως το 12. 

� Τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν τίθενται σε επεξεργασία είτε χωριστά, 

είτε µαζί και συνδέοντας τα χωριστά χαρακτηριστικά µε τα συνδυασµένα. 

 Αυτή η ελεύθερη σύνδεση των χαρακτηριστικών είναι ένας εκπληκτικός τρόπος 

να ελευθερωθεί η δηµιουργική ενέργεια του µαθητή. Ξεκινώντας από την πρώτη 

ιδέα για το εκάστοτε χαρακτηριστικό και συνεχίζοντας να φτιάχνουµε συνδέσεις 

στις ιδέες µας µέχρι να φτάσουµε σε ένα σηµείο προβληµατισµού. Αυτό βέβαια 

εξαρτάται και µε τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του κάθε ατόµου για το πως 

συνδέει µια έννοια. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή  η εξάπλωση των ιδέων και 

των συνδέσεων που γίνονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας µοιάζει µε µια 

πέτρα που πέφτει σε στατικό νερό. Το µέγεθος του θορύβου και της κίνησης του 

νερού εξαρτάται από το µέγεθος της πέτρας. Όσο πιο δυνατές είναι οι συνδέσεις, 

τόσο µεγαλύτερη και γρηγορότερη θα είναι η παραγωγή των δηµιουργικών ιδεών. 

Για παράδειγµα αν ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε συνδέσεις για τις ιδέες που 

δηµιουργούµε για την λέξη κίτρινο, θα µπορούσαµε να έχουµε ένα ανάλογο 

αποτέλεσµα µε το επόµενο σχήµα. 
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                                                           τουλίπα 

 κίτρινο βότανο(ασφόδελος)        λουλούδι 

      

                φρούτο                                                                                                       τριαντάφυλλο    

  

                            µήλο                πράσινο                 κόκκινο 

                         αχλάδι                µπανάνα        κίτρινο            πορτοκαλί 

                                       

                   καρπός 

     σχολείο     

                              σχολικό λεωφορείο                               δάσκαλος 

 όχηµα    µαθητής  

     αυτοκίνητο         φορτηγό     

                                        ατύχηµα                                               ασθενοφόρο                                   πυροσβεστήρας 

          φωτιά 

       νοσοκοµείο 

 

� Τελικό στάδιο είναι η σύνδεση όλων αυτών των ιδέων µε το πρόβληµα. 

Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί διερωτώντας ο καθένας τον εαυτό του κάποιες ή 

όλες τις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Πως µπορώ να συνδέσω αυτές τις ιδέες µε το πρόβληµά µου; 

• Μου θυµίζουν κάτι αυτές οι συνδέσεις που έχω φτιάξει; 

• Υπάρχει κάτι ανάλογο στην πραγµατικότητα από αυτές τις συνδέσεις; 

• Υπάρχει άλλη οπτική πλευρά του ζητήµατος; 

 

 Στην τάξη ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να ζητήσει από τους µαθητές να βρούν 

τρόπους αποµακρυσµένης διδασκαλίας για µαθητές αποµακρυσµένων περιοχών ή 

µαθητές ξένων χωρών. Αρχικά θέτει δώδεκα χαρακτηριστικά για το πρόβληµα, 

έπειτα εκλέγονται τυχαία δύο αριθµοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και ένα 
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χαρακτηριστικό. Επίσης, ζητείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών πρώτη φάση 

χωριστά και σε δεύτερη φάση συνδυαστικά. Τέλος, πραγµατοποιείται η σύνδεση 

όλων των ιδεών µε το επικείµενο πρόβληµα. 

 

 

   

 

 

 

 

Τεχνική «∆ηµιουργική Επίλυση Προβληµάτων» - ∆ΕΠ 

 

Μία ακόµα τεχνική που προτάθηκε από τον Alex Osborn, αλλά την προώθησή 

της ανέλαβε ο συνεργάτης του S.J Parnes είναι τεχνική της «δηµιουργικής επίλυσης 

προβληµάτων». Η τεχνική αυτή έχει ως στόχο την ανάλυση της δηµιουργικής 

διαδικασίας σε επιµέρους στάδια, τα οποία θα βοηθήσουν στην µεγαλύτερη 

παραγωγή ιδεών. Η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ εύκολα σε όλα 

τα µαθήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότερα σε αυτά των 

θετικών και τεχνολογικών επιστηµών που η λύση δεν είναι ποτέ µια και µοναδική. 

Τα στάδια της τεχνικής αυτής είναι τα παρακάτω: 

� Συλλογή δεδοµένων ενός προβλήµατος:  Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους 

µαθητές του να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν κάθε δεδοµένο ικανό να τους 

βοηθήσει στην επίλυση του προβλήµατος.  

Υπολογιστής 

Ίντερνετ 

Εικόνα 

Τηλεπικοινωνίες 

Κόστος 

Χρόνος 

Ταχύτητα 

Μετάφραση 

Ήχος 

Υλικό 

Υπολογιστής 
Χωρητικότητα 
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� ∆ιατύπωση του προβλήµατος:  Το στάδιο αυτό είναι σηµαντικό για την 

εξέλιξη του προβλήµατος. Είναι το στάδιο όπου πρέπει να αποδοθεί ο ακριβής 

ορισµός του προβλήµατος και αυτό εξαρτάται από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν 

στο πρώτο στάδιο. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές του να 

δώσουν ο καθένας τον δικό του ορισµό και στο τέλος αξιολογώντας τους όλους να 

επιλεχθεί ο καταλληλότερος. Πρέπει οι µαθητές να κατανοήσουν ότι η σωστή 

διατύπωση του προβλήµατος είναι η µισή του λύση, να µάθουν δηλαδή να 

διαβάζουν το πρόβληµα προσεχτικά , να µπορούν δηλαδή «να διαβάζουν πίσω από 

τις λέξεις του προβλήµατος». Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται ένα πρόβληµα να 

αναλυθεί περαιτέρω, να σπάσει δηλαδή σε επιµέρους υποπροβλήµατα και αυτά να 

εξεταστούν χωριστά. Στο τέλος όλες οι λύσεις «ενώνονται» για να παραχθεί η 

τελική λύση του προβλήµατος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις προβληµάτων 

όπου απαιτείται η διεύρυνση τους σε άλλες οπτικές πλευρές. Μπορεί να αποδοθεί 

µια γενικότερη διατύπωση στο πρόβληµα, ώστε να συµπεριληφθούν δεδοµένα 

ικανά να βοηθήσουν στην εξέλιξη του προβλήµατος, ή τελική λύση που θα 

παραχθεί να είναι οδηγός για ένα άλλο αντίστοιχο πρόβληµα µεταγενέστερα. 

� Παραγωγή προτεινόµενων ιδεών:  Είναι το στάδιο όπου οι µαθητές πρέπει 

να παράξουν τις ιδέες για την λύση του προβλήµατος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

καταστήσει σαφές στους µαθητές του ότι πρέπει να προσπαθήσουν να 

δηµιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες για το πρόβληµα. Η 

δηµιουργική παραγωγή των ιδεών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις τεχνικές 

δηµιουργικής παραγωγής ιδεών που προαναφέραµε, όπως κατιδεασµός, ερωτήσεις 

Scamper, κύκλος των ευκαιριών κ.α. 

� Αξιολόγηση των παραχθεισών ιδεών ως λύσεις: Είναι το στάδιο κατά το 

οποίο ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τους µαθητές αξιολογεί κάθε ιδέα ως 

προτεινόµενη λύση. Θα πρέπει πρώτα κατανοήσει πλήρως την σκέψη του κάθε 

µαθητή για την κατάληξή του σε µια ιδέα και αργότερα να ξεκινήσει να 

αξιολογήσει κάθε ιδέα χωριστά µε διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει 

πρωτίστως να είναι αντικειµενικά, δηλαδή να µην ευνοηθεί κάποια ιδέα από έναν 

µαθητή συµπαθή προς τον εκπαιδευτικό ή αντίστοιχα κατακριθεί κάποια ιδέα 

κάποιου µαθητή επειδή δεν είναι ιδιαίτερα συµπαθής στον εκπαιδευτικό για 

διάφορούς λόγους που δεν ενδιαφέρει αυτή την εργασία. Τα κριτήρια αυτά µπορεί 

να σχετίζονται µε: τον χρόνο που απαιτεί η εφαρµογή της λύσης, τι επιπτώσεις 

µπορεί να υπάρξουν στους εµπλεκοµένους, αν µπορεί ρεαλιστικά, αυτή η ιδέα να 

πραγµατοποιηθεί κ.α. 
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� Εφαρµογή των ιδεών – λύσεων: Είναι το τελευταίο στάδιο, όπου µετά την 

πλήρη αξιολόγηση των ιδεών και την κατάληξη ως προς το ποιες θα 

χρησιµοποιηθούν, πρέπει να βρεθούν τρόποι που θα καταστήσουν υλοποιήσιµες 

τις επιλεγείσες ιδέες. Οι τρόποι σχετίζονται µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της 

ιδέας, τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν κ.α. 

 

Είναι κατανοητό ότι τα στάδια µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την 

αυστηρή τους ακολουθία. Κάποιο στάδιο µπορεί να παρακαµφθεί αν το πρόβληµα 

για παράδειγµα είναι αρκετά εύκολο, ή η επιστροφή σε ένα προηγούµενο στάδιο 

για την συλλογή περισσότερων στοιχείων. Οι τεχνικές δηµιουργικής παραγωγής 

µπορούν φυσικά να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα στάδια καθώς και η κριτική 

αξιολόγηση των ιδεών που θα προκύψουν. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό σε κάθε 

στάδιο να διατίθεται αρκετός χρόνος ώστε όλες οι ιδέες να έχουν παραχθεί µετά 

από αρκετή και «άνετη» σκέψη. 

 

 

Τεχνική Πλάγια Σκέψη (Lateral thinking) 

 

 Η τεχνική της Πλάγιας Σκέψης είναι µια επινόηση του Άγγλου καθηγητή Edward 

de Bono. Η συγκεκριµένη τεχνική έχει σκοπό την επίλυση προβληµάτων που 

απαιτούν καινούργιες καινοτόµες ιδέες. Ο de Bono προσπάθησε να αναπτύξει 

τεχνικές παραγωγής δηµιουργικών ιδεών µε σκοπό να αποφεύγεται η 

χρησιµοποίησης της κάθετης σκέψης  όπως αυτός την ονοµάζει. Η κάθετη σκέψη 

κατά de Bono είναι η προσέγγιση ενός προβλήµατος µε γνώµονα την λογική 

ανάλυση των δεδοµένων ενός προβλήµατος, την τεκµηριωµένη απόδειξη για την 

λειτουργικότητα µιας ιδέας, την τελική της επεξεργασία και τέλος την επιλογή της. 

Αυτή η διαδικασία δεν είναι άλλη από την συγκλίνουσα σκέψη που έχουµε 

αναφέρει παραπάνω. 

Με την λογική προσέγγιση ενός προβλήµατος παρατηρείται το φαινόµενο του 

θεσµού περιορισµών υποσυνείδητα, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο από αυτούς 

που θα λύσουν το πρόβληµα. Αυτό το φαινόµενο είναι η λεγόµενη κυρίαρχη ιδέα 

που εµποδίζει στην δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών. ∆ηλαδή, ο υποψήφιος λύτης 

ενός προβλήµατος αρχίζει να σκέπτεται την λύση του προβλήµατος αποκλείοντας 

κάποιες λύσεις εκ των προτέρων θεωρώντας τες αδύνατες ή αντίθετες ως προς την 

λογική του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το πρόβληµα µε τις 9 τελείες. Στο 
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πρόβληµα αυτό ζητείται να ενωθούν 9 τελείες οι οποίες έχουν ίσες αποστάσεις 

µεταξύ τους και σχηµατίζουν ένα νοητό τετράγωνο, µε 4 ευθείες γραµµές. Η 

κυρίαρχη ιδέα σε αυτό το πρόβληµα είναι ότι οι ευθείες δεν πρέπει να βγαίνουν 

από τα πλαίσια του νοητού τετραγώνου, όµως η εκφώνηση δεν έχει τέτοιο 

περιορισµό, εποµένως κάθε προσπάθεια είναι ανεπιτυχής. Από την στιγµή που ο 

υποψήφιος λύτης κατανοήσει ποια είναι η περιοριστική ιδέα ενός προβλήµατος, 

όπου υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να την εφεύρει ο ίδιος όπως στο 

παράδειγµα, τότε θα εκφύγει της κυρίαρχης ιδέας και θα µπεί στον κόσµο της 

πλάγιας σκέψης. 
 

 

 

 

 

Στα µαθήµατα τεχνολογικών κατευθύνσεων και ιδιαίτερα στην Πληροφορική 

αυτή η τεχνική δηµιουργικής σκέψης µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί. Είναι 

µια τεχνική που θα βοηθήσει εύκολα τον µαθητή να µάθει να ξεχωρίζει τα 

δεδοµένα από τα ζητούµενα ενός προβλήµατος, να επεξεργάζεται το πρόβληµα 

αναζητώντας δηµιουργικές λύσεις στα πλαίσια του εφικτού. Είναι µια ευέλικτη 

τεχνική δηµιουργικής σκέψης όπου ο εκπαιδευτικός µπορεί να προσθέτει µικρά 

προβλήµατα µετά από κάθε θεωρητικό κοµµάτι, ώστε αυτό να εγκαθίσταται 

µόνιµα στο µυαλό τον µαθητών. Με αυτό τον τρόπο θα ελευθερωθεί η σκέψη των 

µαθητών και θα του καταστήσει ικανούς να αντιµετωπίζουν και πιο σύνθετα 

προβλήµατα. Ένα απλό παράδειγµα θα ήταν να δοθεί στους µαθητές να 

συµπληρώσουν τις εντολές σε ένα ηµιτελές πρόγραµµα που σχεδιάζει ένα 

γεωµετρικό σχήµα.  
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Φυσικά είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού να εφευρίσκει µικρά προβλήµατα που 

θα οξύνουν την σκέψη των µαθητών του. Επίσης, µε το νέο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον Scratch ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα ανάλογα και µε τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών του να δηµιουργεί προβλήµατα που απαιτούν την 

εφαρµογή της δηµιουργικής σκέψης. 
 

 

 

 

Εξάλειψη Εµποδίων στην ∆ηµιουργική Σκέψη 

 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν παράγοντες που εµποδίζουν µέχρι και να 

καταστείλουν τις δηµιουργικές ικανότητες ενός ατόµου. Αυτοί οι παράγοντες 

σχετίζονται µε την προσωπικότητα ενός ατόµου, τους φόβους του, την ανασφάλειά 

του κ.α. Αυτοί οι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως ατοµικοί. Όµως, υπάρχουν 

παράγοντες που σχετίζονται µε τις συνήθειες, τις προσδοκίες, και τις πιέσεις για 

συµµόρφωση από σηµαντικά πρόσωπα της ζωής µας, αυτοί οι παράγοντες 

χαρακτηρίζονται ως κοινωνικοί παράγοντες. 

Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν ένα άτοµο να διαµορφώνει συγκεκριµένες απόψεις 

για κάποια θέµατα και καταστάσεις της ζωής, εποµένως λειτουργούν ως 

τροχοπέδη στην αξιοποίηση των δηµιουργικών ικανοτήτων. Μπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι είναι στόχος υψίστης σηµασίας για έναν εκπαιδευτικό να 

εξαλείψει τα εµπόδια αναστολής των δηµιουργικών ικανοτήτων. Οι παράγοντες – 

εµπόδια είναι θέσεις και εκφράσεις της καθηµερινής ζωής που κάλλιστα µπορούν 

να θεωρηθούν και στερεότυπα. Κάποιοι παράγοντες – εµπόδια είναι οι παρακάτω: 

� Η σωστή λύση είναι µία: 

∆εν υπάρχει λόγος να αναζητώ καινούργιες! 

� Ο άνθρωπος είναι «λογικό ον», άρα σκέφτεται λογικά: 

 Είναι παράλογο να αναζητούµε λύσεις µε ανορθόδοξο τρόπο! 

� Ξέρω ότι δεν είµαι δηµιουργικός: 

∆εν χρειάζεται να είµαι λοιπόν δηµιουργικός, θα αρκεστώ στην λογική! 

� Απαγορεύονται τα λάθη: 

∆εν πρέπει ποτέ να κάνω λάθη! 

� Το κοινώς παραδεγµένο είναι κάτι που πρέπει όλοι να αποδεχόµαστε: 

∆εν χρειάζεται να αµφισβητώ κάτι και να πέσω θύµα κριτικής, ότι είµαι 

ριζοσπαστικός. 
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� Αυτός που µιλάει πολύ στο τέλος γελοιοποιείται: 

 ∆εν χρειάζεται να λέω πολλά, µιλάω µόνο εκεί που ξέρω ότι θα είµαι σωστός.   

� Αν υπήρχε κάποια πρωτότυπη ιδέα θα την είχαν βρει άλλοι ειδικότεροι 

από εµένα: 

∆εν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθώ µε κάτι το οποίο δεν είναι της 

ειδικότητάς µου και των ενδιαφερόντων µου. 

 

 

Είναι σαφές, ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να µην εφαρµόζονται αυτού του 

είδους οι αντιλήψεις από ένα παιδί. Κύριοι υπεύθυνοι για το έργο αυτό είναι το 

σχολείο, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς. Κάποιες αντιλήψεις ίσως οι µαθητές 

µικρότερων ηλικιών να τις έχουν ασπαστεί ήδη, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 

µπορούν να απαγκιστρωθούν από αυτές.  Κάποιες ενέργειες ώστε να 

παρακαµφθούν τα εµπόδια των δηµιουργικών ικανοτήτων και να ωθήσουν τους 

µαθητές να αξιοποιήσουν τις δηµιουργικές τους ικανότητες είναι οι παρακάτω: 

� Γνώση των εµποδίων:  Αρχικά πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωστοποιήσει 

στους µαθητές τους ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες των δηµιουργικών 

ικανοτήτων και εν συνεχεία µε ποιους τρόπους παρεµποδίζουν την εκδίπλωση στη 

δηµιουργική παραγωγή ιδεών. Να µπορεί ένας µαθητής να διακρίνει πότε ένας 

ανασταλτικός παράγοντας είναι ατοµικός ή κοινωνικός. Να ζητηθεί από τους 

µαθητές  να αναφέρουν παλαιότερες εµπειρίες τους όπου κάποιος ανασταλτικός 

παράγοντας τους λειτούργησε µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ενεργήσουν όπως 

αρχικά είχαν προγραµµατίσει. 

� Γνώση δηµιουργικών χαρακτηριστικών:  Σύµµαχος στην εκδίπλωση των 

δηµιουργικών ικανοτήτων ενός µαθητή είναι η γνώση των δηµιουργικών 

χαρακτηριστικών που µπορεί να διαθέτει ένα άτοµο ηλικιωµένο αλλά και ένας 

µαθητής. Να µάθουν να διακρίνουν τι δηµιουργικά χαρακτηριστικά διαθέτει ένας 

συµµαθητής τους αλλά και ο ίδιος τους ο εαυτός. 

� Ενίσχυση της δηµιουργικής συµπεριφοράς µέσω της επιτυχίας: Σε 

αρχικό στάδιο µπορούν να δίνονται εργασίες όπου κάθε µαθητής θα επιτυγχάνει µε 

σκοπό την ενθάρρυνσή του για συµµετοχή σε δυσκολότερα προβλήµατα. Να 

επιλέγονται ασκήσεις όπου ένας µαθητής έχει κλίση µε σκοπό την σίγουρη 

επιτυχία και την ευκαιρία ένας µαθητής να αισθανθεί την χαρά της επιτυχίας. 

� Ενθάρρυνση για πειραµατισµό: Να δοθεί στους µαθητές η δυνατότητα να 

καταλάβουν ότι, οι ανασταλτικές απόψεις που εγκαθίστανται στο µυαλό είναι 

αβάσιµες και εµποδίζουν την αξιοποίηση των δηµιουργικών ικανοτήτων τους. 
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Ένας τρόπος να πειστούν οι µαθητές είναι για ένα πρόβληµα όπου έχει 

επικρατήσει η άποψη ότι η «ορθή λύση» είναι µία και µοναδική, να 

χρησιµοποιηθεί η τεχνική του κατιδεασµού (brainstorming) και σίγουρα θα 

καταρριφθεί αυτή η άποψη διότι θα έχουν επινοηθεί 2 και 3ή και παραπάνω ορθές 

λύσεις. 

 

 

 

Κριτικές – ∆ηµιουργικές Ερωτήσεις σε Μαθητές Γυµνασίου 

 

Η εφαρµογή των τεχνικών δηµιουργικής παραγωγής ιδεών, θα βοηθήσουν τον 

µαθητή, να λύνει δηµιουργικά και πρακτικά ένα πρόβληµα. Όµως, µέσα από µια 

διαδικασία κριτικών – δηµιουργικών ερωτήσεων, ο µαθητής θα µάθει να 

χρησιµοποιεί συνδυαστικά την κοινή λογική µε την φαντασία. Θα χρησιµοποιεί 

δηλαδή την λογική για την πλήρη κατανόηση ενός προβλήµατος ή µιας 

κατάστασης. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να εισάγει κατά την διάρκεια της 

διδασκαλίας, κριτικές – δηµιουργικές ερωτήσεις ώστε να επιτύχει την ορθή και 

µεθοδική σκέψη των µαθητών του. 

Κάποιες ενδεικτικές κριτικές – δηµιουργικές  ερωτήσεις που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό µε βάση τα κεφάλαια του σχολικού 

βιβλίου της Πληροφορικής του Γυµνασίου παραθέτονται παρακάτω. Οι ερωτήσεις 

αυτές πρέπει να αφορούν προβλήµατα της καθηµερινότητας και το πως η 

τεχνολογία και ιδιαίτερα η Πληροφορική µπορεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους. 

Ο απώτερος σκοπός των ερωτήσεων είναι να διεγείρουν την φαντασία των 

µαθητών, ενώ παράλληλα χρησιµοποιώντας την λογική, η τελική ιδέα που θα 

εκφράσουν να µπορεί να είναι εφαρµόσιµη. 

 

Ερώτηση 1 

Στα πρώτα κεφάλαια της Πληροφορικής της Α’ Γυµνασίου γίνεται µια µικρή 

εισαγωγή τι είδους επιστήµη είναι η Πληροφορική και σε ποιους τοµείς µπορεί να 

εφαρµοστεί, καθώς και από τι αποτελείται ένας υπολογιστής. Αναλύοντας τις 

κύριες και περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή, ο εκπαιδευτικός θέτει τις 

βάσεις για την ορθή ενασχόληση των µαθητών µε τον υπολογιστή. Είναι 
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σηµαντικό οι µαθητές στα πρώτα βήµατα ενασχόλησής τους µε τον υπολογιστή να 

µάθουν να τον χρησιµοποιούν πρωταρχικά ως εργαλείο και µετά ως µέσο 

διασκέδασης. Είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο µαθητής να 

κατανοήσει ότι ο υπολογιστής και εν συνεχεία ο αλγοριθµικός τρόπος σκέψης 

µπορεί να τον βοηθήσει σε πραγµατικά προβλήµατα αρκεί να σκέφτεται 

µεθοδευµένα αλλά και δηµιουργικά. Μία από τις περιφερειακές συσκευές του 

υπολογιστή, που αναφέρονται είναι και η Web Camera. Ο εκπαιδευτικός έχει την 

δυνατότητα να φτιάξει µια εργασία προτρέποντας τους µαθητές του να βρουν 

εφαρµογές και τρόπους χρησιµοποίησης της Web Camera µέσω των τεχνικών 

δηµιουργικής σκέψης. 

 

«Γνωρίζοντας τις δυνατότητες της περιφερειακής συσκευής Web Camera, βρείτε 

τρόπους και νέες πιθανές εφαρµογές της χρησιµοποιώντας σε οµάδες των 3 ατόµων 

την τεχνική Συννεφάκια – Φυσαλίδες (Think Bubbles). Με το τέλος της διαδικασίας 

αξιολογήστε τις απαντήσεις και καταλήξτε στις απαντήσεις που πιστεύετε ότι είναι 

εφαρµόσιµες.» 

 

Αφού γίνει και η τελική αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός µπορεί να συζητήσει µε 

τους µαθητές πως µπορούν να γίνουν πράξη οι επικρατέστερες απαντήσεις, ώστε 

να αρχίσουν τα πρώτα δειλά βήµατα τεχνολογικής σκέψης.  

 

Σηµείωση: Σαφώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνικές δηµιουργικής 

σκέψης όπως του κατιδεασµού ή της πλάγιας σκέψης µε τα ίδια αποτελέσµατα. 

 

 

Ερώτηση 2 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Πληροφορικής της Γ’ γυµνασίου γίνεται µια εισαγωγή 

στον προγραµµατισµό αναλύοντας τον ορισµό και τον τρόπο σχεδίασης ενός 

αλγορίθµου για την επίλυση ενός προβλήµατος. Ο εκπαιδευτικός µπορεί σε πρώτο 

στάδιο να εµφυσήσει στους µαθητές του την προγραµµατιστική λογική, 

αφιερώνοντας είτε χρόνο µέσα από παραδείγµατα, είτε χρησιµοποιώντας τις 

τεχνικές δηµιουργικής παραγωγής  ιδεών ώστε οι µαθητές µόνοι τους να 

αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα αυτής της λογικής. Ένα παράδειγµα κριτικής 

ερώτησης είναι το παρακάτω: 
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«Γνωρίζοντας πλέον την τεχνική σχεδιασµού αλγορίθµων και κατανοώντας πως 

δουλεύει ένας αλγόριθµος, προσπαθήστε απλά προβλήµατα της καθηµερινότητας 

σας να τα λύσετε χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο. Μαθαίνοντας να λύνουµε ένα 

πρόβληµα σχεδιάζοντας πρώτα έναν αλγόριθµο για την επίλυσή του, πιστεύετε 

υπάρχει κέρδος σε χρόνο, χρήµα, υλικό ή και οτιδήποτε άλλο; Σκεφτείτε ένα 

πρόβληµα που το συναντάτε στην καθηµερινότητά σας και προσπαθήστε να 

δηµιουργήσετε έναν αλγόριθµο χρησιµοποιώντας τον την επόµενη φορά. 

Αποτυπώστε τα συµπεράσµατά σας για το ποια ήταν πιο αποδοτική µεταχείριση 

του προβλήµατος, η ενστικτώδης ή η µεθοδευµένη µέσω ενός αλγορίθµου.» 

 

Ερώτηση 3 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Πληροφορική της Γ’ γυµνασίου παραθέτονται 

εισαγωγικά παραδείγµατα στην χρησιµοποίηση της Γλώσσας LOGO. Ένα 

παράδειγµα είναι η δηµιουργία γεωµετρικών σχηµάτων και ιδιαίτερα ενός 

τετραγώνου. Μετά το πέρας της εξήγησης της διαδικασίας σχηµατισµού αυτού του 

γεωµετρικού σχήµατος, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό διεξάγει µια 

συζήτηση µε τους µαθητές του παροτρύνοντάς τους να απαντήσουν στο εξής: 

 

«Γνωρίζουµε πλέον ότι µπορούµε να σχεδιάσουµε αρκετά καλά ένα γεωµετρικό 

σχήµα και γενικότερα ένα σχέδιο της αρεσκίας µας µε την βοήθεια κατάλληλου 

προγράµµατος στον υπολογιστή. Θα είχε νόηµα σε ένα πρόβληµα να 

αποτυπώνουµε την σκέψη µε γεωµετρικά σχήµατα, όπου κάθε σχήµα σηµαίνει και 

µια διαφορετική κατάσταση; Θα βοηθήσει αυτός το τρόπος να βρούµε 

περισσότερες και πιο αποδοτικές λύσεις, τι πιστεύετε; » 

 

 

Ερώτηση 4 

 

Το τρίτο κεφάλαιο της Πληροφορικής της Γ’ γυµνασίου αναλύει πως η 

τεχνολογία έχει συµβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του σύγχρονου 

ανθρώπου. Επίσης, εξηγεί µε πραγµατικά παραδείγµατα και τους κινδύνους που 

εγκυµονεί η εξάρτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία. Είναι µεγάλη ευκαιρία 

για τον εκπαιδευτικό µέσα από εκτενή συζήτηση µε τους µαθητές, να τους 

εµπνεύσει να σχηµατίζουν κριτική σκέψη για κάθε νέα συσκευή ή τεχνολογία 

εµφανίζεται. Ένα καλό παράδειγµα συζήτησης είναι η εξάρτηση του ανθρώπου 
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από τα µέσα δικτύωσης και αν πρέπει να κρατείται κριτική στάση στην χρήση και 

λειτουργικότητά τους. 

 

 «Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο η εξάρτηση του 

ανθρώπου από τα µέσα δικτύων επικοινωνίας (Face book, Tweeter κα). Πιστεύετε 

πρέπει ο άνθρωπος να κρατάει κριτική στάση απέναντη σε αυτά τα µέσα; Είναι 

αναγκαίο να απαιτείται στοιχειώδης εκπαίδευση στο πως να χρησιµοποιούνται 

αυτού του είδους οι τεχνολογίες;» 

 

Ερώτηση 5 

 

Επίσης, στο τέταρτο κεφάλαιο της Πληροφορικής της Β’ Γυµνασίου γίνεται µια 

πρώτη εισαγωγή στο τι είναι δίκτυο υπολογιστών, από τι αποτελείται και τι είδους 

δίκτυα υπάρχουν. Μπορεί ο εκπαιδευτικός εδώ να εµβαθύνει την τεχνολογική 

σκέψη των µαθητών εξηγώντας σε γενικές γραµµές πως λειτουργεί το δίκτυο του 

σχολείου και ζητώντας να προσθέσουν τις δικές τους ιδέες 1
ον

  για την βελτίωση 

του και 2
ον

 για την σύνδεση του µε δίκτυα άλλων σχολείων. 

 

«Έχοντας µάθει από τι συσκευές αποτελείται ένα δίκτυο και τι λειτουργία έχει η 

κάθε µια και γνωρίζοντας την τοπολογία του δικτύου του σχολείου σας, σκεφτείτε 

δηµιουργικές ιδέες πως θα βελτιωνόταν η ταχύτητα του δικτύου. Επίσης, 

σκεφτείται τι συσκευές και πως θα µπορούσε να επιτευχθεί η σύνδεση του δικτύου 

του σχολείου σας µε αυτό ενός άλλου σχολείου στην γύρω περιοχή και πως σε 

έναν άλλο νοµό.» 

 

Πολύ εύκολα σε αυτή την ερώτηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί η πλειονότητα των 

τεχνικών δηµιουργικής σκέψης όπως οι ερωτήσεις Scamper, Brainstorming, Ο 

κύκλος των ευκαιριών καθώς και η Πλάγια Σκέψη κ.α. 

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός µέσα από λεπτοµερή συζήτηση µε τους µαθητές του, µπορεί να 

αντλήσει έναν µεγάλο αριθµό ιδεών που αρκετές φορές αυτές οι ιδέες θα είναι και 

δηµιουργικές. Επιπλέον, εύκολα µπορεί να τους προτρέψει να χρησιµοποιήσουν 

οποιαδήποτε τεχνική δηµιουργικής παραγωγής ιδεών από τις προαναφερθείσες 

ώστε να καλλιεργήσουν έναν τρόπο σκέψης δηµιουργικό. Φυσικά, για την 
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εφαρµογή όλων αυτών απαιτείται εξάσκηση µακράς διάρκειας από τον 

εκπαιδευτικό και εµπειρία για την µετέπειτα ορθότερη αξιολόγηση των ιδεών των 

µαθητών. Είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να είναι προσεκτικός στις αντιδράσεις 

του όταν δέχεται απαντήσεις περίεργες για να µην αποθαρρύνει κάποιον µαθητή 

να συµµετέχει στην διαδικασία µεταγενέστερα. 
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