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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην αναπτυσσόμενη κοινωνία που ζούμε η δεξιότητα της δημιουργικότητας
βελτιώνεται συνεχώς δίνοντας στον άνθρωπο περισσότερες δυνατότητες. Το σχολείο σαν
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας δε θα μπορούσε να εξαιρείται από την προσπάθεια
καλλιέργειας της δημιουργικότητας στους μαθητές του. Στην παρούσα εργασία καθίσταται
σαφές ο ορισμός της δημιουργικότητας στο νηπιαγωγείο, ποιοί είναι οι παράγοντες που την
επηρεάζουν ποιές διαδικασίες ακολουθούνται κατά την δημιουργική σκέψης. Γίνεται
αναλυτικη αναφορά τόσο στο θεωρητικό μέρος, όσο και στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για
τις γνωστικες λειτουργιες της δημιουργικότητας που απαιτούνται να γίνουν απο τους μαθητές
προκειμένου να καλλιεργηθεί. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έχει σχεδιαστεί, ώστε να
εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα αυτό είναι προσανατολισμένο στη γνωστική
προσέγγιση της δημιουργικότητας, καλλιεργώντας την αναλογική, συγκλίνουσα και
αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη, την μεταφορά, την αφαίρεση και τη δημιουργική επίλυση
προβλήματος. Οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται είναι ομαδικες και ατομικές και
ολοκληρώνονται σε κάθε διδακτική ώρα. Η νηπιαγωγός υποστηρίζει τα παιδιά όπου
χρειάζονται χωρίς όμως να παρεμβαίνει στο αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έχει
εφαρμοστεί πειραματικά σε κάποια σχολική αίθουσα έτσι τα αποτελέσματα και οι δυσκολίες
που παρουσιάζονται στο τέλος είναι υποθετικά και αντλούνται απο τη βιβλιογραφία και την
εμπειρία της συγγραφέως στη σχολική πραγματικότητα.

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργικότητα, νηπιαγωγείο, γνωστικές λειτουργίες, δημιουργικές
δραστηριότητες, αναλογία, μεταφορά, μεταγνώση.
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ABSTRACT

In the developing society we live in, the skill of crea vity is constantly improving, giving
people more possibili es. The school, as an integral part of society, could not be excluded from
the eﬀort to cul vate crea vity in its students. In this paper, the deﬁni on of crea vity in
kindergarten becomes clear, what are the factors that inﬂuence it, what processes are followed
during crea ve thinking. A detailed reference is made to both the theore cal part and the
ac vity program for the cogni ve func ons of crea vity that are required to be performed by
the students in order to cul vate it. The educa onal interven on is designed to be
implemented in kindergarten. This program is oriented towards the cogni ve approach to
crea vity, cul va ng analogical, convergent and divergent crea ve thinking, transference,
abstrac on and crea ve problem solving. The ac vi es included are group and individual and
are completed in each teaching hour. The kindergarten teacher supports the children where
they are needed, but without interfering with the result. This speciﬁc interven on has not been
applied experimentally in any school room, so the results and diﬃcul es presented at the end
are hypothe cal and are drawn from the literature and the author's experience in school reality.

Keywords:

crea vity,

kindergarten,

cogni ve

func ons,

crea ve

ac vi es,

analogy,

metacogni on.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ.1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚEΨΗ

Το να είσαι δημιουργικός σημαίνει να παράγεις ή να σκέφτεσαι κάτι νέο. Η
επιστημονική ή καλλιτεχνική δημιουργικότητα απαιτεί να παράγεται κάτι πρωτότυπο, ή
τουλάχιστον να προστίθεται, κάτι που δεν έχει συλληφθεί ή φτιαχτεί πριν.Υπάρχει μια
ιδιαίτερη δυσκολία στον καθορισμό αυτού του κριτηρίου καινοτομίας. Κάθε ανθρώπινη πράξη
μπορεί να θεωρηθεί δημιουργική με την έννοια ότι καμία κατάσταση δεν είναι ακριβώς ίδια με
μια προηγούμενη. Τα περισσότερα προβλήματα λογισμού που έρχεται κάποιος αντιμέτωπος,
δεν τα έχει συναντήσει ποτέ πριν, αλλά βρίσκει λύσεις εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες και
λειτουργίες με προβλήματα που έχει συναντήσει ξανά. Αν και παραδέχονται ότι σε τέτοιες
καταστάσεις εμπλέκεται κάποια δημιουργικότητα, οι περισσότεροι συγγραφείς προτιμούν να
κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ της κανονικής σκέψης και της δημιουργικής σκέψης,
χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη ως παραγωγική , ή αποκλίνουσα σκέψη (Resnic, 2007).
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα είχε εδραιωθεί η άποψη οτι η δημιουργική σκέψη
αποτελεί ένα χάρισμα ορισμένων ανθρώπων που το έχουν απο τη γέννηση τους. Γι’ αυτό δεν
είχαν γίνει πολλές προσπάθειες να καλλιεργηθεί η συγκεκριμένη δεξιότητα. Αφορμή για να
ξεκινήσουν έρευνες για τη δημιουργική σκέψη αποτελεί

τόσο η έλλειψη των τεστ

δημιουργικότητας που διαπιστώθηκε απο τον Guilford, οσο και η εισαγωγή της έννοιας της
δημιουργικής αποκλίνουσας σκέψης απο τον τελευταίο. Έτσι, με την πάροδο των ερευνών
ενισχύθηκε η άποψη οτι η δημιουργικότητα δεν είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό αλλά κάτι
που μπορεί να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί (Piadget, 2013).
Έτσι η «δημιουργικότητα» σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει γίνει απαραίτητη, παρόλο
που, όσο ψάχνουμε στη βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι ο όρος εξακολουθεί να υπόκειται σε
πολλαπλούς ορισμούς. Ο Arthur Cropley (2001) μιλάει για τη «γενική δημιουργικότητα» ως την
ποιότητα που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι σε κάποιο βαθμό ως συνάρτηση της
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προσωπικότητας και της νόησης ενός ατόμου και της σχέσης που έχουν με τα ποικίλα
συστατικά του πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. Αυτό το αντιπαραβάλλει με τη «διεκδικητική
δημιουργικότητα» που αναφέρεται στο αν αυτά που θα κάναμε συσχετίζονται με την κατοχή
ταλέντου.
Η σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και νοημοσύνης, θα αναλυθεί περισσότερο στη
συνέχεια, σύμφωνα με τους ερευνητές είναι τόσο αναπόσπαστο μέρος της νοημοσύνης, όσο
και ξεχωριστή αλλά σχετική οντότητα. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργικότητα
είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη νοητική σύνθεση του καθενός. Η σύγχυση της νοημοσύνης με
το δημιουργικό ταλέντο είναι ένα κοινό λάθος και η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει μικρή
συσχέτιση μεταξύ της δημιουργικότητας και των βαθμολογιών IQ. Ναι, η δημιουργικότητα
είναι ένα βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό, αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι
η δημιουργικότητα ενός μαθητή δεν θα αναπτυχθεί πλήρως εάν δεν παρέχονται οι κατάλληλες
συνθήκες για να πραγματοποιηθεί αυτό. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι τα σχολεία
πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της ρητής και άμεσης καλλιέργειας της δημιουργικότητας
των μαθητών και των εκπαιδευτικών (Piaget, 2013).
Η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη πάνε χέρι-χέρι και βοηθούν στην παροχή
διαφορετικών τρόπων κατανόησης μιας κατάστασης. Αφού εφαρμόσουμε αναλυτική και
λογική κριτική σκέψη στο πρόβλημά μας, μπορούμε να προχωρήσουμε προς την εύρεση μιας
λύσης χρησιμοποιώντας τη δημιουργική μας σκέψη. Αυτή είναι η στιγμή όπου η
δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη συναντώνται καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε εάν η
λύση στην οποία καταλήξαμε είναι η καλύτερη δυνατή.

Μέσω της κριτικής σκέψης

αποφασίζουμε την καταλληλότητα του δημιουργικού αποτελέσματος (Hennessey & Amabile,
1988).
Όταν εξετάζουμε μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τρέχουσες ιδέες γύρω από την
«κριτική σκέψη», συνειδητοποιούμε ότι αυτός ο όρος είναι επίσης ανοιχτός σε ένα ευρύ
φάσμα ερμηνειών. Αναμφισβήτητα είναι μια πολύπλοκη και αμφισβητούμενη κατασκευή
(Halpern 1998)

όπως και η δημιουργικότητα, δεν είναι ούτε πολιτισμικά ούτε πολιτικά

ουδέτερη και είναι η βασική διαδικασία της μετασχηματιστικής μάθησης. Αποτελείται απο
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σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η αποτελεσματική κριτική σκέψη έχει τις ρίζες
της στη δυτική αντίληψη για το τι είναι να είσαι ένα μέλος της κοινωνίας που συνεισφέρει. Η
διδασκαλία της κριτικής σκέψης θα μπορούσε επομένως να θεωρηθεί ως απαραίτητο μέρος
της εκπαίδευσης για «κριτική» δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και ένα ουσιαστικό μέρος της
εκπαίδευσης του πολίτη (DCSF 2007), καθώς και είναι μέρος της γνωστικής ικανότητας που
απαιτείται για την ικανότητα στη σκέψη των πολιτών του μέλλοντος (Hennessey & Amabile,
1988).
Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών διερευνάται έντονα στα πεδια της ψυχολογίας και
της εκπαίδευσης. Πρωτοπόρος της έρευνας πάνω στο θέμα ήταν ο Piaget μελετώντας τον
τρόπο που αναπτύσσεται η σκέψη απο τη γέννηση μέχρι και την ενήλικη ζωή του ανθρώπου.
Αυτό τον οδήγησε στη διάκριση τεσσάρων σταδίων, ανάλογα με την ηλικία. Το στάδιο
αισθητηριοκινητικής σκέψης 0-2 ετών, το στάδιο προλογικής σκέψης 2-6 ετών, το στάδιο
συγκεκριμένης λογικής σκέψης και το στάδιο τυπικής ανάπτυξης της σκέψης 12-19 ετών. Η
παρούσα εργασία ασχολείται με μαθητές νηπιακής ηλικίας, επομένως θα μας απασχολήσει το
δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της λογικής σκέψης (Χαβαλέ, Παπαδοπούλου. 2017)
Κατά το δεύτερο στάδιο λοιπον, τα παιδιά χαρακτηρίζονται απο μονόπλευρη σκέψη, η
οποία επικεντρώνεται στην επικρατέστερη πλευρά κάποιου θέματος, το οποίο προσπαθούν να
επεξεργαστούν. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία του νηπίου να μεταβεί στη λογικούς
συλλογισμούς. Τα παιδιά δε μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις διαστάσεις της
πραγματικότητας και επικεντρώνονται κυρίως στην εμφάνισης ενός αντικειμένου χωρίς να
εστιάζουν στα λοιπά του χαρακτηριστικά (Cole & Cole, 2011).
Ωστόσο, τα παιδιά στη νηπιακή ηλικία ξεκινούν να αποκτούν διάφορες ικανότητες όπως
είναι αυτή της κατανόησης στην νοητική κατάσταση των άλλων. Αρχίζουν να βγάζουν
συμπεράσματα για τη σκέψη και το συναίσθημα των ανθρώπων γύρω τους. Ακόμη, έχουν τη
δυνατότητα να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου , να μπουν στο ρόλο αυτό και να
προβλέψουν πως μπορεί να συμπεριφερθεί το άτομο αυτό σε μια δεδομένη κατάσταση και η
ικανότητα αυτή είναι η θεωρία του νου (Cole & Cole, 2011・Δασκαλάκη, 2016).
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Επιπλέον, όπως αναφέρει Χαβαλέ, Παπαδοπούλου (2017) έχουν δοθεί πάρα πολλοί
ορισμοί για τη θεωρία του νου. Η πλειοψηφία συμφωνεί στο οτι η θεωρία του νου αφορά τη
δεξιότητα του ατόμου να αναπαριστα και να αντιλαμβάνεται τις νοητικές αναπαραστάσεις,
τόσο δικές τις δικές του όσο και των γύρω του. Τέτοιες νοητικές καταστάσεις μπορεί να είναι οι
απόψεις, οι επιθυμίες, οι προθέσεις κ.α., μέσα απο τις οποίες εξάγει συμπεράσματα για τις
σκέψεις και τα συναισθήματα, έχοντας σαν στόχο την κατανόηση και την πρόβλεψη της δικης
του συμπεριφοράς αλλα και εκείνων που το περιβάλλουν.

1.1 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και γρήγορες αλλαγές, η
ικανότητα δημιουργικής σκέψης γίνεται το κλειδί για την επιτυχία και την ικανοποίηση, τόσο
επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Για τα σημερινά παιδιά, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό
από το να μάθουν να σκέφτονται δημιουργικά, να μάθουν να επινοούν καινοτόμες λύσεις στις
απροσδόκητες καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή τους. Δυστυχώς, τα περισσότερα σχολεία
δεν συμβαδίζουν με τις σημερινές ανάγκες: δεν σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους μαθητές
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους.
Στό νηπιαγωγείο όπως αναφέρει ο Resnick (2007), ακολουθείται μια κυκλικά
επαναλαμβανόμενη διαδικασία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, κατά την οποία τα
παιδιά φαντάζονται τι θέλουν να κάνουν (imagine), δημιουργούν ένα έργο που στηρίζεται στις
ιδέες τους (create), αρκετές φορές παίζουν με αυτά που έχουν φτιάξει, μοιράζονται τις ιδέες
και τις δημιουργίες τους με άλλους (share), σπανιότερα αναθεωρούν για αυτά που έχουν
φτιάξει αφου το ξανασκεφτούν (reﬂect) και όλα αυτά τους οδηγούν στο να φαντάζονται νέες
ιδέες και να φτιάχνουν νέα έργα (imagine).
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Εικ.1
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου αναπτύσσονται και μπορούν να βελτιώσουν τις
ικανότητές τους. Μαθαίνουν να να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες, πειραματίζονται με
εναλλακτικές και το πιο σημαντικό, μπορούν δημιουργήσουν νέες ιδέες με βάση δικές τους
εμπειρίες. Στην πραγματικότητα, τα βήματα στη διαδικασία αυτή δεν είναι όπως διαδοχικά
όπως φαίνεται στο διάγραμμα παραπανω. Η φαντασία η δημιουργία, το παιχνίδι και ο
προβληματισμός αναμειγνύονται μεταξύ τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί
από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες και εφευρέτες του 20ού αιώνα αποδίδουν τα
επιτεύγματα τους στις εμπειρίες τους απο το νηπιαγωγείο.
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1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Για να αναπτύξουμε τη δημιουργική σκέψη και να αναπτύξουμε εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά, χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι η δημιουργικότητα, πώς να τη μετράτε
και πώς αλλάζει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Πρέπει ένας άνθρωπος να είναι έξυπνος για να είναι δημιουργικός; Η σύγχρονη έρευνα
για τη δημιουργικότητα τονίζει τη διαφορά μεταξύ ευφυΐας και δημιουργικότητας.Μέχρι τη
δεκαετία του ΄50 οι άνθρωποι θεωρούσαν πως η δημιουργικότητα είναι ταυτόσημη με την
υψηλή ευφυΐα. Συμπέρασμα που προέκυψε απο το γεγονός οτι άνθρωποι με πολύ υψηλό
δείκτη νοημοσύνης ήταν υπεύθυνοι για τις πιο μεγάλες εφευρέσεις του κόσμου.
Στο σημαντικό έργο του, Guilford οπως αναφερεται στο Runco (2014), συμπεραίνει ότι
η δημιουργικότητα αποτελείται από έναν αριθμό πνευματικών παραγόντων πέραν της
ευφυίας, με έμφαση σε παράγοντες όπως η ευχέρεια, η ευελιξία και η πρωτοτυπία, που
ισοδυναμούν με την παραγωγική ικανότητα σκέψης ενός ατόμου. Αυτό δίνει στη
δημιουργικότητα δική της οντότητα και αξίζει να μελετηθεί ξεχωριστα και οχι σαν προέκταση
της νοημοσύνης. Φυσικα οι δυο αυτές έννοιες συσχετίζονται αλλά δεν είναι ταυτόσημες, όπως
φαίνεται απο την έρευνα του Runco (2014)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Απο τη μελέτη της βιβλιογραφίας δεν προκύπτει ένα σαφές συμπέρασμα για το ποιο
απο τα δύο φύλα αποδίδει καλύτερα στις δραστηριότητες της δημιουργικότητας και διαθέτει
καλύτερη δημιουργική σκέψη. Σύμφωνα με την έρευνα των Awamleh, Al Farah, & El-Zraigat
(2012) που πραγματοποιήθηκε στην Ιορδανία και συμμετέχοντες ήταν 63 παιδιά, ηλικίας 6-8
χρονών προέκυψε οτι στην δεξιότητα της ευελιξίας στη σκέψη τα κορίτσια έδειξαν σημαντικά
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υψηλότερα ποσοστά απο τα αγόρια, σε αντίθεση με την ικανότητα της πρωτοτυπιας στην
οποία και οι δυο κατηγορίες μαθητών σημείωσαν χαμηλά ποσοστά.
Επίσης, στην έρευνα τους οι Gönen, Uzman, Akcin, & Özdemir (1993), οι μαθητες που
συμπεριλήφθηκαν αποτελούνταν από 65 παιδιά, 5 και 6 ετών που επιλέχθηκαν τυχαία από
τρία διαφορετικά νηπιαγωγεία. Στην ηλικιακή ομάδα των πέντε ετών ήταν 15 κορίτσια και 15
αγόρια και η ομάδα των παιδιών που ήταν έξι ετών αποτελούνταν από 15 κορίτσια και 15
αγόρια. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των
ποσοστών επιτυχίας που σημειώνουν τα κορίτσια και τα αγόρια που περιλαμβάνονται σε αυτή
τη μελέτη σε διάφορες πτυχές της δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια πετυχαν
υψηλες βαθμολογίες στην ευελιξία, την πρωτοτυπία και την επεξεργασία πληροφοριών , ενω
τα αγόρια σημείωσαν ελάχιστα μεγαλύτερες επιδόσεις στην ευχέρεια. Παράλληλα και τα στα
δυο φύλα διαπιστώθηκε βελτίωση της δημιουργικής ικανότητας στα παιδιά που ήταν 6
χρονών, έναντι των μαθητών της άλλης ομάδας που ήταν 5 χρονών.
Τέλος, απο την μελέτη της Kyung-Hwa (2005), που συμμετείχαν παιδιά νηπιαγωγείου 4
και 5 χρονών, προέκυψε το συμπέρασμα οτι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη γλώσσα, το
σχέδιο και τη συνολική βαθμολογία της ικανότητας δημιουργικής σκέψης ανάλογα με το φύλο,
αλλά καμία σημαντική διαφορά στη δημιουργική προσωπικότητα. Τα κορίτσια εμφάνισαν
υψηλότερη δημιουργική ικανότητα τόσο στη γλώσσα όσο και στο σχέδιο από τα αγόρια.
Ακόμη, φάνηκε οτι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5 ετών σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία
στους τομείς της γλώσσας και της ζωγραφικής της ικανότητας δημιουργικής σκέψης και της
δημιουργικής προσωπικότητας από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 ετών.Σύμφωνα με αυτό
το αποτέλεσμα, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η δημιουργική ικανότητα και η προσωπικότητα
αλλάζουν.
Απο τις παραπάνω έρευνες προκύπτει το συμπέρασμα οτι οσο μεγαλώνουν οι μαθητές
προσχολικής ηλικίας, τόσο βελτιώνεται και η απόδοση τους στα επιτεύγματα της
δημιουργικότητας. Ακόμη συμπεραίνουμε οτι τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία καταφέρνουν να
είναι περισσότερο δημιουργικά απο οτι τα αγόρια. Επομένως, οι δάσκαλοι πρέπει να
αναπτύξουν εξατομικευμένα προγράμματα δημιουργικότητας ανάλογα με το επίπεδο ηλικίας
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και τα χαρακτηριστικά του φύλου, προσκεμένου η κάθε ηλικία ομάδα να αποδώσει στο
μέγιστο δυνατόν ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας της.
ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Η φαντασία είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας στην παιδική ηλικία που συμβάλλει
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Με τον όρο φαντασία νοείται η δημιουργική
ικανότητα του μαθητή που βοηθά στην παραγωγή ιδεών με πρωτότυπο τρόπο. Για να γίνει μια
δραστηριότητα δημιουργική χρειάζεται το στοιχείο της φαντασίας που βοηθάει το παιδί να
δημιουργήσει ένα νέο προϊόν. Σύμφωνα με την Μοντεσσόρι και το είδος των δραστηριοτήτων
που ακολουθείται στα εκπαιδευτικά της προγράμματα που έχουν ως κύριο άξονα τη μουσική,
το χορό, το τραγούδι και το θέατρο είναι ένας διαδεδομένος τρόπος ενίσχυσης της φαντασίας,
γιατί το παιδί στη νηπιακη ηλικία έχει μειωμένες γλωσσικές δεξιότητες και καθόλου γραπτό
λόγο, γι’αυτό εκφράζεται μέσω της τέχνης (Δράκου, 2016).
Όπως αναφέρει ο Διονυσίου (2008) οι δύο έννοιες της δημιουργικότητας και της
φαντασίας είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Ένας ακόμη ορισμός
που δίνεται για τη φαντασία είναι η δημιουργία πραγμάτων που δεν υπάρχουν στην
πραγματικότητα και είναι αποκύημα του ανθρώπινου μυαλου. Η δεξιότητα της φαντασίας
αξιοποιείται κυρίως στο σημείο της επωασης κατά τη δημιουργική διαδικασία επίλυσης
προβλήματος όπου αναζητείται η πιο πρωτότυπη λύση σε αυτό.
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ΚΕΦ. 2 : ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.1 ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ-ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΚΕΨΗ
Σύμφωνα με έρευνες διαπιστώθηκε αντίθεση μεταξύ της συγκλίνουσας και της
αποκλίνουσας σκέψης., Η πρώτη συνδέεται με εκτελεστικές πτυχές της γνώσης και η δεύτερη
με συνειρμιστικές πτυχές. Η αποκλίνουσα σκέψη αντανακλά μια συνειρμική διαδικασία στην
οποία προφανείς, προσιτές ιδέες προκαλούν σύνδεση μεταξύ ιδεών. Οι δημιουργικές ιδέες
εμφανίζονται όταν η συνειρμική εξάπλωση φτάνει σε απομακρυσμένες έννοιες που έχουν
μακρινή συσχέτιση με την αρχική ιδέα. Αυτή η εξήγηση για την αποκλίνουσα σκέψη είναι
δομική παρά εκτελεστική: οι δημιουργικοί άνθρωποι θεωρείται οτι δημιουργούν
απομακρυσμένες συνδέσεις μεταξύ σκέψεων, επομένως οι συνειρμοί τους είναι πιο πιθανό να
δημιουργήσουν απομακρυσμένες δημιουργικές έννοιες (Nusbaum & Silvia, 2011).
Η συγκλίνουσα σκέψη σχετίζεται με τη δημιουργία νέας πληροφορίας που εξαρτάται
απο προϋπάρχουσα γνώση, ενω η αποκλίνουσα σκέψη, που ταυτίζεται με τη δημιουργικότητα,
όπως φαίνεται παραπάνω αφορά νέα πληροφορία που ελάχιστα στηρίζεται σε παλαιότερες
γνώσεις έχει σαν στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και ιδεών. Κύρια χαρακτηριστικά της
δεύτερης, είναι η

ευχέρεια, ευελιξία, πρωτοτυπια και πολυπλοκότητα. Προκειμένου να

καλλιεργηθεί η αποκλίνουσα σκέψη στους μαθητές πρέπει να έχουν ανεπτυγμένη τη
φαντασία, την πρωτοβουλία και την ελευθερία.στην έκφραση. Συνεπώς, μέσω της
αποκλίνουσας σκέψης βρίσκονται νέες

και δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα και

παράγονται πρωτότυπες και νέες ιδέες (Δράκου, 2016).
Σύμφωνα με τον

Michael Michalko (2011), το δημιουργικό άτομα μεταξύ άλλων

διαθέτει και τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
●

Νοητική ευχέρεια, αφορά την ικανότητα του ατόμου να βρίσκει πληθώρα λύσεων σε
ένα πρόβλημα ή απαντήσεων σε ένα ερέθισμα. Η μέθοδος της ιδεοθύελλας
(brainstorming) που είναι πολύ διαδεδομένη στο νηπιαγωγείο, συμβάλλει σημαντικά
στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτής.
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● Μετασχηματισμοί, σχετίζονται με την ικανότητα επαναπροσδιορισμού της ήδη
υπάρχουσας γνώσης.
● Επεξεργασία πληροφορίας, η δεξιότητα αυτή επιτρέπει στο δημιουργικό μαθητή να
αλλάξει τη δομή μια πληροφορίας προκειμένου να ανταποκρίνεται στο ερέθισμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας δραστηριότητας που μπορεί να βοηθήσει στην
καλλιέργεια της επεξεργασίας πληροφοριών είναι η ανάγνωση ενός παραμυθιού όπου
θα ζητηθεί απο το παιδί να βρει ένα πιο ενδιαφέρον τέλος για την ιστορία αυτή.
2.2 ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ
Η έρευνα για τη μεταγνωστική ανάπτυξη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970
από τους Ann Brown, John Flavell. Τρείς είναι οι κύριες πτυχές της μεταγνώσης, η γνώση, οι
μεταγνωστικές εμπειρίες και οι μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή στρατηγικές που ελέγχουν
τη γνώση, σε πιο πρόσφατες μελέτες πρόσθεσαν στοιχεία όπως οι δεξιότητες
αυτορρύθμισης(Schneider, W. (2008). Με τον όρο μεταγνώση αναφερόμαστε στην αναγνώριση
των πνευματικών ικανοτήτων του ατόμου. Η δημιουργική μεταγνώση αποτελεί έναν ειδικό
τύπο γνώσης που βοηθά τα άτομα να παρακολουθούν και να αναπτύσσουν τη δημιουργική
ικανότητα τους. Αυτή η έννοια είναι στενά συνδεδεμένη με τον αναστοχασμό και την
αυτορρύθμιση. Όταν ένα μαθητής έχει αναπτύξει τη δεξιότητα της δημιουργικής μεταγνώσης
έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τους τομείς που απαιτούν βελτίωση και να επιστρατεύει τις
δυνάμεις του για το σκοπό αυτό. Ακόμη, έχει την επίγνωση του πλαισίου και των ερεθισμάτων,
γιατί χρειάζεται να είναι δημιουργικό (contextual knowledge) και τη γνώση των στρατηγικών
για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σε συγκεκριμένους συνθήκες (Kaufman & Beghe o,
2013).
Μέσα απο τη βιβλιογραφία φαίνεται οτι η μεταγνωση μπορεί να βελτιωθεί και να γίνει
μια συνειδητή κατάσταση για τον άνθρωπο όσο μεγαλώνει. Όσο είναι στην βρεφική ηλικία οι
μαθητές μπορεί να εφαρμόζουν μεταγνωστικές στρατηγικές χωρίς να το καταλαβαίνουν,
μεγαλώνοντας όμως ελέγχουν τις γνώσεις που χρησιμοποιούν. Επομένως η μεταγνώση
εξελίσσεται με την ηλικία, όπως συμβαίνει και με τη μνήμη. Η σύνδεση μεταξύ των δύο
εννοιών είναι στενή, γιατί οι μεταγνωστικές διεργασίες απαιτούν την ανάκληση πληροφοριων
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απο τη μνήμη. Άρα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα οτι όπως μνήμη είναι μια λειτουργία που
εξελίσσεται η μεταγνώση ακολουθεί την πορεία αυτή

(Χαβαλέ & Παπαδοπούλου, 2015)

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας εξαρταται απο τη δημιουργική μεταγνώση, καθώς
σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργική επίλυση προβλήματος. Οι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί
στη μεταγνωστική διαδικασία είναι καλύτεροι δημιουργικοί λύτες. Απο τη βιβλιογραφία
φαίνεται ότι τα δημιουργικά άτομα αξιοποιώντας τη δημιουργική μεταγνώση, αξιολογούν τις
ιδέες που παράγουν και μπορούν να επιλέξουν τις πιο δημιουργικές όταν αυτό τούς ζητείται
(Silvia, 2008). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταγνωστική κατανόηση της δημιουργικότητας
αυξάνει τη δημιουργική επίγνωση και την παραγωγή δημιουργικών ιδεών, θα ήταν ωφέλιμο οι
μαθητές να διδάσκονται τη φύση των διανοητικών πηγών του ώστε να αποκτούν τον έλεγχό
τους (Guilford, 1975).
ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Σύμφωνα με τον Schneider (2008) τα παιδιά που έχουν κατακτήσει δεξιότητες της
Θεωρίας του νου τα καταφέρνουν καλύτερα στα τεστ μεταγνωστικής ικανότητας για το λόγο
που αναφέραμε παραπάνω. Ακόμη, απο την ίδια έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα οτι
παρ’όλο που οι δυο εννοιες της θεωριας του νου και της μεταγνώσης είναι αλληλένδετες,
έχουν διαφορά στο ρυθμό ανάπτυξης τους.
Συγκεκριμένα, η θεωρία του νου εμφανίζεται νωρίτερα απο τη μεταγνώση. Τα νήπια
καθώς μεγαλώνουν μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα το δικό τους τρόπο σκέψης σε σχέση
με τους εξωτερικούς παράγοντες αλλά και να συνειδητοποιήσουν οτι ο τρόπος που σκέφτονται
οι άνθρωποι που τους περιβάλλουν να διαφέρει απο το δικό τους. Έχει διαπιστωθεί οτι
μαθητές ηλικίας 5 ετών απέδωσαν καλύτερα στα έργα ψευδούς πεποίθησης συγκριτικά με τα
προνήπια 4 ετών. Φαίνεται πως η ανάπτυξη της Θεωρίας του νου παρουσιάζει σημαντική
πρόοδο μεταξύ των ηλικιών 4 με 5 ετών (Schneider, 2008).
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2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Η αναλογία είναι η γνωστικ΄γ λειτουργία της δημιουργικότητας που συνεπάγεται τη
μεταφορά μιας εννοιολογικής δομής από ένα συνηθισμένο πλαίσιο σε ένα άλλο καινοτόμο
πλαίσιο. Οι άνθρωποι συχνά κατανοούν μια νέα κατάσταση αντλώντας μια αναλογία με μια
οικεία κατάσταση. Αυτό μπορεί να φανεί με λέξεις όπως "σιδερένιο άλογο" για ατμομηχανή ή
"ιπποδύναμη" όπως εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα. Οι μελέτες επίλυσης προβλημάτων
δείχνουν ότι οι μαθητές συχνά προσπαθούν να λύσουν νέα ζητήματα που προκύπτουν
χαρτογραφώντας τις λύσεις τους με τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν. Ακόμη, η αναλογική σκέψη
χρησιμοποιείται επίσης στην κοινωνική κρίση. Οι άνθρωποι συχνά βασίζονται σε εμπειρίες με
οικεία άτομα ή καταστάσεις όταν τους ζητείται να κρίνουν αγνώστους ή να αξιολογήσουν νέες
κοινωνικές εμπειρίες (Gentner & Smith, 2013).
Μέσω της αναλογικής σκέψης “μεταφέρουν” τις γνώσεις απο το ένα πεδίο στο άλλο
εντοπίζοντας τα κοινά τους στοιχεία. Η πιο διαδεδομένη περίπτωση της αναλογίας είναι η
χρήση ενός γνωστού πεδίου σαν πρότυπο, ώστε ο μαθητής να οδηγηθεί σε νέα συμπεράσματα
σχετικά με έναν λιγότερο οικείο τομέα (το στόχο) (Gentner & Smith, 2013).
Οι αναλογίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο και τη χρήση τους.
Υπάρχουν οι αντιληπτικές αναλογίες, οι εννοιολογικές αναλογίες, και οι μακρινές αναλογίες.
Έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τη νοητική διεργασία που ακολουθούν:
● Ανάκτηση: δεδομένου κάποιου τρέχοντος θέματος που σκέφτεται ένα άτομο, η
αναλογική ανάκτηση εμφανίζεται όταν υπενθυμίζεται στο άτομο μια
προηγούμενη, σχετικά γνώση.
● Χαρτογράφηση: δεδομένων δύο περιπτώσεων που υπάρχουν ταυτόχρονα , η
χαρτογράφηση περιλαμβάνει μια διαδικασία συσχέτισης μεταξύ καταστάσεων.
Αυτή η διαδικασία δομικής συσχέτισης συμβάλλει στην εξαγωγή

νέων

συμπερασμάτων, μέσα απο πληροφορίες που ανακαλύπτει ο μαθητής μέσω
μιας νοητή αφαίρεσης ή πρόσθεσης χαρακτηριστικών, αξιοποιώντας διαφορές
ή ομοιότητες μεταξύ των δύο καταστάσεων (Gentner & Smith, 2013).
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Όταν δίνεται μια αναλογία στα μικρά παιδιά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις
αντιστοιχίσεις αντικειμένων τις συσχετιζόμενες ιδιότητες από το ένα αντικείμενο στο αλλο .
Αυτή η μετατόπιση πληροφοριών μεταξύ των αντικειμένων έχει ονομαστεί σχεσιακή
μετατόπιση. Ενας τρόπος με τον οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τις σχεσιακές
κοινότητες είναι μέσω της επεξεργασίας πολύ στενών συγκρίσεων ομοιότητας. Η αναπτυξιακή
έρευνα έχει δείξει (α) ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να επιτύχουν με αντιστοιχίσεις συνολικής
ομοιότητας πολύ πριν μπορέσουν να επιτύχουν σχεσιακές αντιστοιχίσεις και (β) ότι οι μικροί
μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από στενούς κυριολεκτικά στοιχεία ομοιότητας για να
αποκτήσουν την αρχή της σχεσιακής διορατικότητας (Gentner & Smith, 2013).
2.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην παραγωγή δημιουργικών ιδεών είναι η
νοητική λειτουργία της αφαίρεσης. Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τη δυνατότητα του ατόμου
να αλλάζει ή να καταργεί χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης προκειμένου
να ανταποκριθεί στο ερέθισμα. Η αφαίρεση σχετίζεται τόσο με τη διαδικασία, όσο και με το
αποτέλεσμα αυτής.

Κατα τη πορεία μιας αφαιρετικής σκέψεις απαιτούνται διαδικασίες

γενίκευσης, ανάκληση γνώσεων απο τη μνήμη που οδηγούν στη δημιουργία νέων προϊόντων
μέσα απο το μηχανισμό της δημιουργικής αφαίρεσης (Welling, 2007).
H σύνδεση της αφαίρεσης με τη δημιουργικότητας σχετίζεται με τα συμπεράσματα
που προκύπτουν απο τη σχέση μεταξύ διαφορετικών πραγμάτων ή ιδιοτήτων. Ακόμη, η
πνευματική εργασία της αφαίρεσης βοηθά στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και στην
αναζήτηση εναλλακτικών ή νέων λύσεων. Αυτός ο τύπος παραγωγικής δημιουργικότητας
μπορεί να συμβάλλει στην εύρεση λύσεων, και να παραχθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για
την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων (Welling, 2007).
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2.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Με τον όρο μεταφορά νοείται η διαδικασία κατά την οποία η προϋπάρχουσα γνώση
από ενα γνωστικό τομέα εφαρμόζεται σε ενα άλλο μέσα από την εύρεση κοινών στοιχείων
μεταξύ των δυο καταστάσεων. Ο δημιουργικός μαθητής δύναται να “μεταφέρει” τις ιδέες από
ένα περιβάλλον και να τις αξιοποιεί σε ένα άλλο για τη δημιουργία μιας νέας συνθήκης,
έχοντας σαν στόχο να δίνει λύσεις σε προβλήματα ή να δημιουργεί νέα δημιουργικά προιόντα.
Πρόκειται για μια αυτόνομη και αυθόρμητη διαδικασία που δεν έχει σαν μοναδικό στόχο τη
μάθηση, αλλά είναι πιθανόν να περιλαμβάνει την τόσο την προσαρμογή της γνώσης σε ένα νέο
πλαίσιο, όσο και τη μεταφορά της γνώσης σε καινούριες δοκιμασίες. Η παραγωγή μιας
μεταφοράς σημαίνει τη συσχέτιση φαινομενικά άσχετων εννοιών που υπάρχουν στη μνήμη,
με σκόπο να δημιουργηθεί μια ουσιαστική ή κατανοητή γλωσσική έκφραση (Larsen, Freeman,
2013).
Υπάρχουν δυο κατηγορίες μεταφορών, η κοντινή μεταφορά και η μακρινή αναφορά. Η
πρώτη σχετίζεται με

καταστάσεις παρόμοιες με την αρχική και η δεύτερη με λιγότερο

παρόμοιες καταστάσεις που ενσωματώνουν μια νέα σχέση. Μια ακόμη διάκριση είναι αυτή
μεταξύ ανέφεραν μια διάσταση μεταξύ των συμβατικών και δημιουργικών μεταφορών. Για να
πραγματοποιηθεί μια συμβατική μεταφορά απαιτείται αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη
(γνώση λεξιλογίου), ενω για να κάνουν οι μαθητές μια δημιουργική μεταφορά απαιτούνται
ικανότητες ανάκτησης (λεκτική ευχέρεια). Επομένως, οι προυπάρχουσες γνώσεις συμβάλλουν
στην ανάκληση καθιερωμένων απεικονιστικών εκφράσεων. Τέλος, απο τα ευρήματα για τη
δημιουργική μεταφορά φαίνεται ότι η διαδικασία της στρατηγικής ανάκτησης στοιχείων από
τη

σημασιολογική

μνήμη

συμβάλλει

στη

δημιουργία

νέων

μεταφορικών

εκφράσεων(Abraham, 2014).
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2.6 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Με τον όρο εκτελεστικές λειτουργίες νοείται κάθε πνευματική διεργασία που γίνεται
που συμβαίνει στον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου που ευθύνεται για τις ικανότητες της
αντίληψης, της σκέψης και της συμπεριφοράς. Οι πιο σύγχρονες μελέτες θεωρούν τις
εκτελεστικές λειτουργίες μια ενιαία κατασκευή που αποτελείται απο ανεξάρτητες λειτουργίες.
Αυτές οι λειτουργίες δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να επεξεργάζεται πληροφορίες και να
προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το ερέθισμα. Κατά τα πρώτα χρόνια της
ανάπτυξης τους τα παιδιά ξεκινούν να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους, να την προσαρμόζουν
σε διάφορα περιβάλλοντα και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν τους κανόνες που γνωρίζουν με
σκοπό την επίλυση προβλημάτων (Wiebe, Espy, Charak, 2008).
Οι επιμέρους εκτελεστικές λειτουργίες είναι η εργαζόμενη μνήμη (working memory), o
μηχανισμός της αναστολής (inhibi on control) και η εναλλαγή πλαισίου (shi ing). H
εργαζόμενη μνήμη σχετίζεται με τη δυνατότητα του μαθητή να αξιοποιήσει μια αναπαράσταση
προκειμένου να οδηγηθεί σε μια συμπεριφορά. Αποτέλεσμα της εργαζόμενης μνήμης είναι η
επεξεργασία και η απομνημόνευση πληροφοριών. Ο μηχανισμός της αναστολής, αφορά τη
δυνατότητα του μαθητή να εμποδίζει μια συμπεριφορά όταν το κρίνει απαραίτητο. Η
δεξιότητα αυτή αποτελεί ένα απο τους πυλώνες του εκτελεστικού ελέγχου και της κατανόησης
των εναλλακτικών επιλογών. Ξεκινά να αναπτύσσεται κατά το πρώτο έτος της ζωής του
ανθρώπου και γίνει αντιληπτό όταν χρειάζεται το παιδί να σταματήσει μια ευχάριστη
δραστηριότητα. Τέλος, εναλλαγή πλαισίου ή γνωστική ευελιξία όπως χαρακτηρίζεται απο
πολλούς ερευνητές είναι η δεξιότητα του παιδιού η μετατόπιση απο μια νοητική κατάσταση σε
μια άλλη (Χαβαλέ, 2015).
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2.4 Θεωρία Του Νου

Η θεωρία του νου έχει μελετηθεί απο πολλούς ερευνητές και οι περισσότεροι
οδηγήθηκαν μέσα απο τα συμπεράσματα τους σε ένα κοινό ορισμό. Η θεωρία του νου
προσδιορίζεται ως η ικανότητα του ανθρώπου να αναπαριστά νοητικές καταστάσεις του
εαυτού του, αλλά και των άλλων γύρο του και να εξάγει συμπεράσματα για αυτά που
σκέφτονται και αισθάνονται με απώτερο σκοπό να εξηγήσει και να προβλέψει τη συμπεριφορά
τη δική του και των άλλων. Επομένως, για να έχει ένας μαθητής θεωρία του νου προϋποθέτει
να αναγνωρίζει οτι υπάρχουν δυο αναπαραστάσεις η ατομική αναπαράσταση και η
αναπαράσταση του άλλου. Ο τρόπος που λειτουργεί η σκέψη του κάθε ανθρώπου είναι
διαφορετικός, έτσι οι αναπαραστάσεις έχουν υποκειμενικό στοιχείο.
Τα πιο δεδομένα έργα μέτρησης της Θεωρίας του Νου

είναι τα έργα ψευδούς

πεποίθησης. Οι δοκιμασίες αυτές αποτελούν μικρές ιστορίες στις οποίες ο μαθητής πρέπει να
λάβει υπόψη του περισσότερες απο μια αναπαραστάσεις προκειμένου να εξάγει
συμπεράσματα. Ετσι, μπορεί να μετρηθεί η ικανότητα του να κατανοεί διαφορετικές
πνευματικές καταστάσεις.
Ένα από τα κύρια και κοινά αποτελέσματα πολλών μελετών που σχετίζονται με τη
θεωρία του νου, ήταν ότι οι σημαντικές αλλαγές στην ικανότητα των παιδιών να καταλάβουν
την οπτική των άλλων ανθρώπων συμβαίνουν μεταξύ 3 και 4 ετών. Ενώ τα 3χρονα παιδιά
αδυνατούν να αντιληφθούν τα έργα ψευδούς πεποίθησης, τα περισσότερα 4χρονα
αναγνωρίζουν τους ισχυρισμούς ως την έκφραση της πεποίθησης κάποιου που δεν είναι
απαραίτητα αληθής. Οι εξηγήσεις αυτής της ταχείας αλλαγής στο ToM των παιδιών
συσχετίστηκαν με αναπτυξιακές αλλαγές στις λειτουργίες που συμβαινουν στον προμετωπιαίο
φλοιό (Schneider, W. (2008).
Οι μαθητές καθώς μεγαλώνουν ωριμάζουν και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται οτι η
συμπεριφορά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο τον τρόπο που σκέφτονται. Κατά την
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ηλικία 4-5 χρονών η ικανότητα αυτή αρχίζει να αναπτύσσεται και τα παιδιά αντιλαμβάνονται
καλύτερα το δικό τους τρόπο σκέψης. Σε αυτό το ηλικιακό στάδιο ξεκινούν να ερμηνεύουν τις
συμπεριφορές των άλλων σε σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα. Απο τη βιβλιογραφία
φαίνεται οτι φαίνεται να υπάρχει διαφορά στο βαθμό ανάπτυξης της Θεωρίας Του Νου στους
μαθητές του προνηπίου και του νηπιαγωγείου (Schlinger, 2009).
Οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με τη Θεωρία του νου έχουν διεξαχθεί σε παιδιά
νηπιακής ηλικίας και διαπιστώνουν σύνδεση μεταξύ της Θεωρίας του νου με άλλες ικανότητες
όπως είναι αυτή του εκτελεστικού ελέγχου, της εργαζόμενη μνήμης και μεταγνωστικές
δεξιότητες. Δύο έρευνες των σε παιδιά προσχολικής ηλικίας συσχετίζουν τη Θεωρία του νου με
τη δημιουργικότητα και συγκεκριμένα με την αποκλίνουσα σκέψη. Παρόμοια η έρευνα των
Misailidi και Tsiloni (2019) εξετάζει τη σχέση της Θεωρίας του νου με δύο δείκτες της
δημιουργικότητας παιδιών ( 4 - 6 ετών), την αποκλίνουσα σκέψη και τη δημιουργική
προσωπικότητα. Τα ευρήματα των ερευνών αυτών υποστηρίζουν τη συσχέτιση της Θεωρίας
του νου με τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά με τις πιο πρωτότυπες απαντήσεις (Suddendorf &
Fletcher-Flinn,1997), με τη μεγαλύτερη ευχέρεια στον αριθμό των πρωτότυπων απαντήσεων
και με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στην κλίμακα δημιουργικής προσωπικότητας (Misailidi, &
Tsiloni, 2019) είναι αυτά που έχουν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα της Θεωρίας του νου.
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ΚΕΦ.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ένας απο τους τρόπους που αξιολογείται και μετράται η δημιουργικότητα είναι τα τεστ
δημιουργικότητας. Αντίθετα απο τα τεστ που μετρουν τη νοημοσύνη που οι απαντήσεις που
δίνονται είναι συγκεκριμένες και αντικειμενικά μετρήσιμες, αυτό δε συμβαίνει στο τεστ
δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα, στην μέτρηση της δημιουργικότητας

ελλοχευει μέρος

υποκειμενικότητας, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός απαντήσεων που μπορεί να κριθεί σαν
δημιουργικό αποτέλεσμα. Στα τεστ αξιολόγησης της δημιουργικότητας δίνεται έμφαση στο
χαρακτηριστικό της πρωτοτυπίας στο προιον που δημιουργείται (Παπαδοπούλου, 2021).
Δύο είναι τα test δημιουργικότητας που έχουν αξιοποιηθεί αρκετά, του Torrance και του
Guildford. Και τα δυο εξετάζουν το μαθητή σε τέσσερα γνωστικά στοιχεία, την ευχέρεια
(ﬂuency), την ευελιξία (ﬂexibility), την πρωτοτυπία (origina on) και την επεξεργασία
(elabora on).
Τα πιο διάσημα τεστ για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας είναι εκείνα του
Torrance. Σύμφωνα με την Kim (2017) υπάρχει δυο είδα τεστ το Test of Crea ve Thinking Verbal (TTCT-V) και το Test of Crea ve Thinking- Figural (TTCT-F) που οι μαθητές αξιολογούνται
με με δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι απαντήσεις στιςερωτήσεις TTCT-F σχεδιάζονται και
αυτές στο TTCTV γράφονται ή δίνονται προφορικά. Το TTCT-V αποτελείται από έξι
δραστηριότητες. Το ερέθισμα για κάθε δραστηριότητα ξεκινά με μια εικόνα. Τις συνιστώσες
βαθμολόγησης αποτελούν τα χαρακτηριστικά της ευχέρειας

(Fluency), της πρωτοτυπίας

(Originality) και της ευελιξίας Flexibility. Η ευχέρεια μετριέται από τον αριθμό των σχετικών με
την εικόνα ιδεών που έχει ο μαθητής. Η πρωτοτυπία μετριέται από το ασυνήθιστο των
απαντήσεων. Η ευελιξία μετριέται από την ποικιλία των διαφορετικών απαντήσεων που θα
δοθούν απο τον εξεταζόμενο με βάση το ερέθισμα (Kim,2017).
Το TTCT-F αποτελείται από τρεις δραστηριότητες κατασκευής εικόνας, συμπλήρωσης
εικόνας και επαναλαμβανόμενα σχήματα ή γραμμών. Στο TTCT-F οι μαθητές παίρνουν πόντους
ανάλογα με πόσο καλά τα καταφερνουν σε πέντε συνιστώσες. Την ευχέρεια (ﬂuency), την
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Πρωτοτυπία

(originality),

την

πολυπλοκότητα

(elabora on),

αφαιρετικότητα

τίτλων

(abstractness of Ti les) και αντίστασης το ολοκληρώσει βιαστικά τη δοκιμασία (resistance to
Premature Closure) (Kim, 2017) .
Το

TTCT-V μετρά μόνο τη φαντασία των απαντήσεων, αλλά το TTCT-F μετρά τις

δημιουργικές στάσεις και τις δεξιότητες δημιουργικής σκέψης των εξεταζομένων. Αυτό
υποδηλώνει ότι το TTCT-F δεν είναι απλώς αποκλίνουσα σκέψη ή φαντασία στις απαντήσεις
αλλά είναι και ένα ολοκληρωμένο μέτρο του δημιουργικού δυναμικού. Ακόμη τα δυο αυτά
τεστ απευθύνονται τόσο σε μαθητες σο νηπιαγωγείο όσο και σε ενήλικες. Όταν όμως το δείγμα
αποτελείται απο πολύ μικρούς μαθητές, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη διεξαγωγή των τεστ
οι εξεταστές να φροντίζουν να γίνεται η διεξαγωγή τους σε να παιχνιώδες και διασκεδαστικό
κλίμα, χωρίς να έχουν οι μαθητές το φόβο της βαθμολόγησης (Kim, 2017).
Αρκετές απο τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αποκλίνουσας σκέψης
έχουν τις ρίζες τους στις μεθόδους των Wallach και Kogan όπως αναφέρεται στο Nusbaum &
Silvia (2011), οι οποίοιι πρότειναν μια έξυπνη και απλή μέθοδο βαθμολόγησης: κάθε εργασία
αποκλίνουσας σκέψης μπορεί να βαθμολογηθεί ως προς την ευχέρεια (ο αριθμός των
απαντήσεων) και τη μοναδικότητα (τον αριθμό των μοναδικών απαντήσεων). Όλες οι
απαντήσεις συγκεντρώνονται και ο μαθητής παίρνει έναν πόντο για κάθε απάντηση που είναι
κυριολεκτικά μοναδική μέσα στο δείγμα. Η βαθμολόγηση της μοναδικότητας έχει πολλά
οφέλη: είναι απλή και δεν απαιτεί περισσότερους από έναν βαθμολογητές για να το κάνει.
Άλλες δημοφιλείς μέθοδοι προσφέρουν παραλλαγές στη βαθμολόγηση μοναδικότητας, όπως η
δημιουργία λίστας κοινών απαντήσεων και η απόδοση βαθμών για κάθε απάντηση που δεν
βρίσκεται στη λίστα .
Τα προβλήματα με τη βαθμολόγηση της μοναδικότητας, ωστόσο, είναι σοβαρά. Λίγο
μετά την εμφάνιση της εργασίας των Wallach και Kogan , αρκετοί ερευνητές επεσήμαναν ότι οι
βαθμολογίες μοναδικότητας και οι βαθμολογίες ευχέρειας πρακτικά συγχέεται. Ένα δεύτερο
πρόβλημα είναι ότι οι βαθμολογίες μοναδικότητας εξαρτώνται έντονα από το δείγμα. Καθώς
το μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, η μέση βαθμολογία μοναδικότητας του δείγματος
μειώνεται. Επομένως, η βαθμολογία δημιουργικότητας κάθε ατόμου εξαρτάται από το μέγεθος
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του δείγματος: οι συμμετέχοντες σε μικρότερα δείγματα θα είναι πιο δημιουργικοί επειδή οι
απαντήσεις τους είναι πιο πιθανό να είναι μοναδικές σε μια μικρή ομάδα απαντήσεων. Λίγες
κλασικές μέθοδοι αξιολόγησης αποδίδουν βαθμολογίες ανεξάρτητες από το δείγμα (Nusbaum
& Silvia 2011).
Τρίτον, η έντονη σύγχυση της ευχέρειας και της μοναδικότητας σημαίνει ότι οι
αποκλίνουσες εργασίες σκέψης πιθανώς μοιάζουν πολύ με τις παραδοσιακές εργασίες
λεκτικής ευχέρειας, ιδιαίτερα σε μεγάλα δείγματα. Οι εργασίες λεκτικής ευχέρειας ζητούν από
τους ανθρώπους να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις μιας
κατηγορίας, όπως κατηγορίες γραμμάτων (π.χ. τα γράμματα F , A και S ) ή σημασιολογικές
κατηγορίες (π.χ. επαγγέλματα, ζώα, λαχανικά ) Nusbaum, Silvia (2011).
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ΚΕΦ. 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δημιουργική επίλυση προβλημάτων
Στο νηπιαγωγείο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ποικίλα
“προβλήματα” που σχετίζονται με πειράματα φυσικής , κοινωνικές συναναστροφές και άλλα
θέματα. Όταν αναφερόμαστε στον όρο πρόβλημα εννοούμε ένα δίλημμα, μια συνθήκη που
χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρη ή μια ερώτηση που προκαλεί αβεβαιότητα ή δίλημμα.Στις
προσχολικές τάξεις δίνεται πολύ συχνά η ευκαιρία στη νηπιαγωγό χρησιμοποιώντας
κατάλληλες ερωτήσεις να προτρέψει τους μαθητές να προβληματιστούν, ώστε να κ
πραγματοποιήσουν υποθέσεις που θα οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμο όταν οι ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου και δεν υπάρχουν σωστές και λάθος
απαντήσεις (Μπιρμπίλη, 2016).
Σημαντικός παράγοντας για να λυθεί ενα πρόβλημα δημιουργικά είναι αν παρουσιαστεί
με τρόπο ενδιαφέρον προς τα παιδιά και να αφορά την καθημερινότητα τους. Οι γνώσεις που
διαθέτουν ήδη για το θέμα αυτό θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και
ιδιαίτερα αν είναι ένας προβληματισμός που προκύπτει απο τους ίδιους και οχι να τους δοθεί
έτοιμος απο κάποιον ενήλικα. Στην πρώτη περίπτωση αυτοδημιούργητου προβληματισμού
έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δημιουργικές λύσεις. Για να ευοδωθεί το
δημιουργικό κλίμα χρειάζεται χρόνος, χώρος και κατάλληλα υλικά. Απαιτείται ελεύθερος
χρόνος για να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εύρεση της
δημιουργικής λύσης του προβλήματος, ο κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος συμβάλει στην
ομαδοσυνεργατικό τρόπο λειτουργίας των μαθητών, τέλος η πληθώρα των υλικών παρέχουν
πολλές δυνατότητες άρα και πληθώρα λύσεων (Μπιρμπίλη, 2016).
Η μέθοδος της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων πραγματοποιείται μέσα απο τρία
βήματα. Πρώτα καθορίζεται το πρόβλημα, ώστε να γίνει αντιληπτό απο όλους. Προυποθεση
για να δοθούν δημιουργικές λύσεις είναι να έχουν κατανοήσει οι μαθητές το πρόβλημα.
Έπειτα, παρουσιάζονται πολλές ιδέες σχετικές με το πρόβλημα με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας,
οι οποίες καταγράφονται απο τη νηπιαγωγό για να αξιοποιηθούν μετά το τέλος της συζήτησης.
Τέλος, απο τις ιδέες που έχουν ειπωθεί από τα παιδιά επιλέγεται η λύση, η οποία χρειάζεται
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να αξιολογηθεί για να διαπιστωθεί αν είναι αυτή που ταιριάζει στο πρόβλημα
(Παπαδοπούλου, 2021).
Προκειμένου να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της δημιουργικής λύσης προβλημάτων
αξιοποιούνται κάποιες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της μεθόδου αυτής. Οι
δραστηριότητες αυτές μπορεί να πειλαμβάβουν ορισμένες απο τις παρακάτω δράσεις όπως
αναφέρονται στο Hidayan , Rochintaniawa , Agus n, (2018):
● Διαφορετικές χρήσεις αντικειμένων: Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ένα πιάτο εκτός απο το φαγητό;
● Δραστηριότητες πρωτότυπης σκέψης: Αν ήσουν εγκλωβισμένος σε ενα
σιδερένιο κουτί, πως θα έβγαινες έξω;
● Δράσεις καταιγισμού ιδεών (brainstorming): Η μέθοδος αυτή συμβάλει στην
ανταλλαγή

ιδεών

μεταξύ

των μαθητών δημιουργώντας ένα πλαίσιο

δημιουργικής μάθησης μέσα απο την πρωτότυπη σκέψη.
ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ / ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο καταιγισμός ιδεών είναι ένας απο τους τρόπους
δημιουργικής επίλυσης προβλήματος. Μόλις η ομάδα αποσαφηνίσει ποιο είναι το πρόβλημα ή
η κατάσταση που επιθυμεί να εκφράσει τις ιδέες της για αυτό τότε ξεκινούν να εκφράζονται
ελεύθερα πάνω στο θέμα αυτό. Οι απόψεις τους πρέπει να είναι αυθόρμητες και
δημιουργικές. Το πρώτο λοιπόν στάδιο της διαδικασίας είναι ο ορισμός του προβλήματος και η
συγκέντρωση πληροφοριών γύρω απο αυτό. Έπειτα, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού και της
δημιουργικότητας οι μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους με την ομάδα. Τέλος, γίνεται
αξιολόγηση όλων αυτών που ειπώθηκαν προκειμένου να βρεθεί η λύση του προβλήματος
(Παπαδοπούλου, 2021).
Οι ιδέες που εκφράζονται κατα τη διαδικασία της ιδεοθύελλας πρέπει να έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
● Οι ιδέες που λέγονται απο τους μαθητές θεωρούνται όλες σωστές.
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● Η νηπιαγωγός κινητοποιεί τους μαθητές να παράγουν πολλές ιδέες, γιατί είναι
ιδιαίτερα σημαντικά τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα, για αυτό η
εκπαιδευτικός τις καταγράφει όλες.
● Οι ιδέες που εκφράζονται μπορεί να έχουν άμεση συνάφεια με το θέμα ή πιο
έμμεση (Hidayan et al., 2018).
Στην προσχολική ηλικία δίνεται περισσότερη έμφαση στο περιεχόμενο των ιδεών, να
εκφράζονται με δική τους πρωτοβουλία και να μοιράζονται τις σκέψεις με την ομάδα της
τάξης. Μεσα απο τη μέθοδο αυτή τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να
αλληλεπιδράσουν με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.
ΤΕΧΝΙΚΗ SCAMPER
Μια ακόμη απο τις τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα
παιδιά είναι η τεχνική scamper. Scamper είναι η σειρά σκέψης που κατευθύνεται προς ένα
αντικείμενο, ιδέα, γεγονός, κατάσταση, πρόβλημα κ.λπ. Και σε τεχνικές καταιγισμού ιδεών.
Στην τεχνική αυτή, ο καταιγισμός ιδεών πραγματοποιείται με τη μορφή συγκεκριμένων
βημάτων, είναι μια διασκεδαστική και εύκολη στην εφαρμογή της τεχνική, γι’αυτό μπορεί
εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα παιδιά ακόμη και κατά
την προσχολική περίοδο. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιείται η τεχνική scamper
σε ένα αντικείμενο, διεξάγεται καταιγισμός ιδεών σχετικά με το αντικείμενο και αυτό το
αντικείμενο αλλάζει και αναπτύσσεται. Επιπλέον, δημιουργούνται παραμύθια και ιστορίες με
παιδιά,

νέοι

χαρακτήρες

προστίθενται-αφαιρούνται

σε

αυτά

τα

παραμύθια

και

πραγματοποιείται παιχνίδι ρόλων (Kaytez & Aytar, 2016).
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ΚΕΦ. 5 Πρόγραμμα καλλιέργειας της δημιουργικότητας στο νηπιαγωγείο
Η προσχολική περίοδος είναι μια περίοδος όπου η δημιουργική συμπεριφορά και η
ανάπτυξη της προσωπικότητας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Επομένως, η
αποτελεσματική χρήση αυτής της περιόδου είναι σημαντική όσον αφορά την εκπαίδευση
υγιών, ευτυχισμένων παιδιών με υψηλή φαντασία, δημιουργική σκέψη και προσωπικότητα.
Σύμφωνα με τον Cropley (2003), η δημιουργική συμπεριφορά και η προσωπικότητα
αναδύονται όταν προσφέρονται στα παιδιά κατάλληλα περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τον Cra
(2003), η δημιουργική συμπεριφορά έχει ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να υποστηριχθεί και
να αναπτυχθεί και αυτή η ικανότητα μπορεί να βελτιωθεί με ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα
που θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τα αναπτυξιακά επίπεδα της προσχολικής περιόδου. Το
παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο και να χρησιμοποιεί υλικά μέσα και γύρω του χωρίς δισταγμό
και φόβο για να αποκαλύψει την ενστικτώδη δημιουργική προσωπικότητα και συμπεριφορά
του. Οι δραστηριότητες που προσφέρονται στα παιδιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω
παιγνιώδους διαδικασίας τα παιδιά συμμετέχουν με αγάπη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών και αποσκοπεί στην καλλιέργεια της
δημιουργικότητας μέσα από δραστηριότητες που βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται
με την έννοια αυτή. Οι γνωστικές δεξιότητες αυτές είναι η αποκλίνουσα και συγκλίνουσα δημιουργική
σκέψη, μεταγνώση, δημιουργική αναλογία, αφαίρεση, αναπλαισίωση και ικανότητες δημιουργικής
επίλυσης προβλήματος. Τα νήπια θα πραγματοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια του
Project “Υγιεινουπολη” που έχει σαν τελικό στόχο τη δημιουργία μια μακέτας απο πολλές
δημιουργικές κατασκευές που θα συνθέτουν μια πόλη στην οποία θα ζούν τα φρούτα και τα λαχανικά
που θα μείνουν στην Υγιεινουπολη, τα παιδιά πρέπει να φτιάξουν το ιδανικό περιβάλλον για να ζήσουν
αυτές οι τροφές. Το δεύτερο project έχει σαν τίτλο “Το ταξιδι των δεινοσαυρων στη θάλασσα”, τα
παιδιά καλούνται να λύσουν το πρόβλημα της εξαφάνισης των δεινοσαύρων και να δημιουργήσουν τη
συνθήκες διαβίωσης των δεινοσαύρων στο νερό.
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Project:Υγιεινούπολη
Για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των παιδιών να συμμετέχουν στο project και να προσπαθήσουν
δώσουν πρωτότυπες και δημιουργικές απαντήσεις στις ερωτήσεις της εκπαιδευτικού έχει οριστεί απο
την αρχή ένας τρόπος επιβράβευσης και έμμεσης αξιολόγησης για κάθε διαφορετική απάντηση πρωτότυπη απάντηση που δίνεται στις ερωτήσεις της νηπιαγωγού, θα δίνεται και ενα αυτοκόλλητο που
θα κολλάει ο μαθητής στην καρτέλα επιβράβευσης του που έχει διαμορφωθεί για τη συμμετοχή του
στο project.

Εικ.2
ΣΤΟΧΟΙ
.
1)Οι μαθητές να είναι σε θέση να ανακαλέσουν απο τη μνήμη τους το πλαίσιο που έχουν συναντήσει το
ερέθισμα (φρούτα-λαχανικά).
2)Οι μαθητές να μπορούν να καλλιεργήσουν την αποκλίνουσα σκέψη τοποθετώντας αντικείμενα σε
διαφορετικά πλαίσια, ζωγραφίζοντας φρούτα και λαχανικά σε μέρη που τα έχουν δεί ή τα έχουν
χρησιμοποιήσει.
3)Να έχουν την ικανότητα τα νήπια να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη και χρήσιμη σκέψη που θα
απεικονίζεται στη ζωγραφική τους.
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4)Οι μαθητές να είναι σε θέση να αποδομήσουν τα αντικείμενα απομονώνοντας στοιχεια μέσα απο τα
χαρακτηριστικά τους για την κατασκευή ενός νέου και πρωτότυπου δημιουργικού προϊόντος.
5)Να μπορούν οι μαθητές να προσδιορίσουν τις ιδιότητες του περιβάλλοντος που “ζουν τα φρούτα”
αντλώντας πληροφορίες απο τα παραμύθια που αναγνώσθηκαν στην τάξη.
6)Να φτιάξουν ενα επιτραπέζιο παιχνίδι με σκοπό να εξοικειωθούν με τις ιδιότητες των φρούτων και
των λαχανικών.
7) Να ασκηθούν στις μακρινές -κοντινές αναλογίες παρομοιάζοντας τα φρούτα-λαχανικά με γνωστά
τους αντικείμενα.

Δραστηριότητα 1η:
Υλικά:
●

Τα παραμύθια:Φρουτοπία, Φραουλίτσα και Οι μπανάνες με πιτζάμες.

●

Λευκά χαρτιά Α4

●

Μαρκαδόροι.

●

Χαρτί ροζ και κίτρινο κανσον 50cmX70cm

Διαδικασία:
Αφετηρία για το πρόγραμμα της υγιεινής διατροφής αποτέλεσαν τα παραμύθια: «Φρουτοπία»,
«Φραουλίτσα» και «Οι μπανάνες με πιτζάμες». Αφού διαβάστηκαν όλα τα παραμύθια, τα παιδιά
συζήτησαν αναλυτικα με την εκπαιδευτικό τις ονομασίες των φρούτων που συνάντησαν στις σελίδες
των παραμυθιών που διαβάστηκαν και έπειτα κλήθηκαν να απαντήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις:
●

Ποιές διαφορές παρατηρείτε στην πόλη της φραουλίτσας; Σας κάνει κάτι εντύπωση στο σπίτι

που ζει;
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●

Πως είναι η ζωή για δυο μπανάνες που μένουν σε ενα σπίτι σαν το δικό σας, πως περνανε τη

μέρα τους τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν;

Μπορείς να ζωγραφίσεις για τις μπανάνες ένα τόσο όμορφο σπίτι όσο αυτό της φραουλίτσας όπου τα
πάντα να είναι φτιαγμένα απο μπανάνες;
Δραστηριότητα 2η :
Υλικά:
●

Flashcards που να δείχνουν φρούτα και λαχανικά.

●

Κάμερα βιντεοσκόπησης.

●

Χρωματιστά χαρτιά.

●

Ψαλίδια.

●

Κόλά.

●

Χαρτιά Α4.

Διαδικασία:
Στην τάξη έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα κρυφά μέρη της τάξης ﬂashcards με φρούτα και λαχανικά απο
τη νηπιαγωγό. Τα παιδιά παίζοντας το παιχνίδι “κρυμμένου φαγητού” πρέπει σε δυο λεπτά να
μαζέψουν όσες περισσότερες τροφές μπορούν . Μετά το τέλος του χρόνου κάθονται στην παρεουλα και
ο καθένας ξεχωριστά στα πλαίσια ατομικής συνέντευξης απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις. Μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία η νηπιαγωγός δείχνει το βίντεο στα παιδιά, για κάθε πρωτότυπη απάντηση
τα παιδιά παίρνουν και απο ενα αυτοκόλλητο.
●

Σε ποια μέρη έχουν δεί αυτές τις τροφές;
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●

Έχεις ξαναδεί αυτή την τροφή και σε ποια μορφή, μπορείς να δώσεις παραπάνω απο μια

απάντηση σε περίπτωση που δεν την έχει πει κανένας συμμαθητής σου για να πάρεις το αυτοκόλλητο
(π.χ. σαλάτα, χυμό, φαγητό, γλυκό κτλ);
●

Με τι μοιάζει το μήλο,μπανάνα, αχλάδι,πιπεριά,μελιτζάνα κτλ; Τι σου θυμίζει; (π.χ. μήλο με

μπάλα, μπανάνα με τηλέφωνο, καρότο με μαρκαδόρο κτλ) και ζωγράφισε το.

Αφου τα παιδιά παρακολουθήσουν τα βίντεο και οι μαθητές με τις πρωτότυπες απαντήσεις θα πάρουν
το αυτοκόλλητο, για κάθε απάντηση τους που δεν έχει πεί άλλος συμμαθητής του και άρα είναι
πρωτότυπη . Βλέποντας το βίντεο με τις απαντήσεις των συμμαθητών τους θα έχουν εμπλουτίσει τις
ιδέες τους. Γι’ αυτό έχοντας στη διάθεση τους πολλά υλικά , ψαλίδι, κόλλα, χρωματιστά χαρτόνια,
μαρκαδόροι, ξυλομπογιές και λευκά χαρτιά Α4, αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη, ζητείται να
φτιάξουν όποιο πρωτότυπο αντικείμενο επιθυμούν, χρησιμοποιώντας αποκλειστική τα σχέδια (σχήμα,
χρώμα, ιδιότητες) των φρούτων και λαχανικών που υπήρχαν στα ﬂashcards, προσπαθώντας να είναι
κάτι πρωτότυπο που δεν ακούσαμε στις απαντήσεις των φίλων τους στην πρώτη ερώτηση. Στο τέλος
παρουσιάζουν την κατασκευή τους στο τμήμα του νηπιαγωγείου της διπλανής τάξης.

Μετά απο την παρουσίαση τα νήπια καλούνται με βάση το παρακάτω φύλλο ,που αποτελεί μέρος του
test δημιουργικότητας του Torrance, να ζωγραφίσουν με τη χρήση του κύκλου όσες περισσότερες
υγιεινές τροφές μπορούν, που τους έρχονται στο μυαλό. Στη ζωγραφική τους δεν πρέπει να
συμπεριλάβουν τις τροφές που βρήκαν οι ίδιοι. Για κάθε φαγητό που θα ζωγραφίσουν και δεν υπάρχει
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σε αυτά που ζωγράφισαν οι συμμαθητές του, η εκπαιδευτικός στην τάξη θα δίνει αυτοκόλλητο.

Εικ.3

Αφου παρουσιάσουν όλοι οι μαθητές τις ζωγραφιές τους στην ομάδα, η εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις
στον καθένα ξεχωριστά:
-Πώς το σκέφτηκες αυτό;
-Μπόρεσες να σκεφτείς τι θα ζωγραφίσουν οι συμμαθητές σου ώστε να μην το κάνεις και να είσαι
πρωτότυπος;
Για κάθε νεο δημιουργικό προϊόν δίνεται αυτοκόλλητο στο μαθητή που θα κατορθώσει να ζωγραφίσει
κάτι διαφορετικό απο τους υπόλοιπους.
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Δραστηριότητα 3η:
ΥΛΙΚΑ
●

Χαρτί κανσόν

●

Εικόνες φρούτων και λαχανικών

●

Κόλλα s ck

●

Ψαλίδι

Διαδικασία:

Εικ.3

Εικ 4

Για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις ιδιότητες των τροφών όπως είναι το χρώμα, το σχήμα, αν είναι
φρούτο ή λαχανικό, αν έχει κουκούτσι ή κοτσάνι κτλ φτιάξαμε μια παραλλαγη του επιτραπέζιου “Ποιός
είναι”. Φτιάχνουμε κάρτες, 24 μικρές κάρτες απο φρούτα και λαχανικά και τις κόβουμε Έπειτα τις
κολλάμε πάνω στο ταμπλό που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι
εξης:
1) Διαλέγετε ποιο φαγητό θα έχετε και το τοποθετούμε στην μπροστινή θέση.
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2) Αρχίζετε να ρωτάτε με τη σειρά χαρακτηριστικά για το φαγητό που ψάχνετε του παιδιού που κάθεται
απέναντι. Οι ερωτήσεις μπορούν να έχουν απάντηση μόνο «ναι» ή «όχι».
Ερωτήσεις:
-Είναι φρούτο ή λαχανικό;
-Είναι κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/πορτοκαλί κτλ;
-Έχει κουκούτσι;
-Έχει κοτσάνι;

3) Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει, κλείνετε και τα αντίστοιχα «παραθυράκια» που δεν έχουν
αυτό το χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, αν η ερώτηση είναι «έχει κοτσάνι;» και η απάντηση «όχι»,
τότε πρέπει να κλείσεις όλες τις φωτογραφίες αυτών που έχουν κοτσάνι.
4) Νικητής είναι αυτός που θα βρει πρώτος το φαγητό που διάλεξε ο άλλος.
Δραστηριοτητα 4η:
“Πού χάθηκαν τα κουκούτσια του καρπουζιού;”
Στόχοι:
-Να αναπτυχθεί η ικανότητα της αναπλαισίωσης ανακαλύπτοντας διαφορετικές χρήσεις ενός
αντικειμένου.
-Να μπορούν οι μαθητές να προτείνουν νέες -πρωτότυπες λύσεις σε ενα δημιουργικό πρόβλημα,
ζωγραφίζοντας διαφορετικές τοποθεσίες που θα μπορούσε να είναι κρυμμένα τα κουκούτσια.
-Να καλλιεργήσουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση του καρπουζιού που έχασε
τα κουκούτσια του και είναι τώρα πια διαφορετικό απο τα υπόλοιπα, μαντεύοντας πως αισθάνεται.
Υλικα:
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-πλαστικοποιημένες εικόνες του καρπουζιού με και χωρίς τα κουκούτσια
-σελίδες χαρτιού Α4
-Μαρκαδόροι
-Μεγάλα χρωματιστά χαρτόνια
-Λευκάχαρτιά Α4.

Η εκπαιδευτικός λέει την εξής ιστορία στα παιδιά:
“Μια μέρα ξαφνικά χτυπάει η πόρτα της οικογένειας Καρπουζίου, ο μπαμπάς καρπούζι πάει να ανοίξει
την πόρτα:
-Καλημέρα τι θα θέλατε;
-Είμαι ο μαγος κουκουτσιξ και χρειάζομαι τη βοήθεια σας.
-Περάστε μέσα.
Στο σπίτι βρίσκεται μόνο ο μπαμπάς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν πάει εκδρομή.
-Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω για εσας;, ρώτησε ο μπαμπάς καρπουζίου
-Τα κουκούτσια σας έχουν κάποια μαγικές ιδιότητες που χρειάζομαι για αυτο πρέπει να σας τα
πάρωωωω.
-Μα τι λέτε κύριε κουκουτσίξ δε γίνεται αυτό τα κουκούτσια είναι πολύ σημαντικά για εμάς δε θέλουμε
να σας τα δωσουμε.
-Τότε θα τα πάρω με το ζόρι.
Βγάζει έξω το ραβδί του και αμπε μπα μπλόμ παίρνει όλα τα κουκούτσια και εξαφανίζεται. Όμως το
μικρό καρπουζάκι που ήταν γιαγιά γύρισε νωρίτερα στο σπίτι είδε τι συνέβη και ήρθε εχθές στο σπίτι
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μου (λέει η εκπαιδευτικός) και μου ζήτησε να βοηθήσουμε την οικογένεια του να βρουν τα κουκούτσια
τους . Τι λέτε να το κάνουμε;
Η νηπιαγωγός δείχνει στους μαθητές τις εικόνες και εκείνοι με τη σειρά τους παρατηρούν οτι ένα
καρπούζι είναι διαφορετικό απο τα υπόλοιπα. Η εκπαιδευτικός κάνει διάφορες ερωτήσεις στα παιδιά
με στόχο να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός γύρω απο το θέμα και να σκεφτούν δημιουργικά μια
λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το καρπούζι.

Ερωτήσεις:
●

Γιατί χρειάζεται ο μάγος τα κουκούτσια απο το το καρπούζι;

●

Τι θα μπορούσε να του συμβαίνει και έχασε τα κουκούτσια του;

●

Πώς να νιώθει άραγε το καρπούζι χωρίς τα κουκούτσια του;

●

Υπάρχει τρόπος να βρει ξανά τα κουκούτσια του; Που μπορεί να είναι;

●

Πώς θα αισθανόταν αν βρίσκαμε τα κουκούτσια μέσα στην τάξη ή εσεις στο σπίτι σας και του τα

δίνατε πίσω;
Η νηπιαγωγός σημειώνει τις απαντήσεις των παιδιών στα χρωματιστά χαρτόνια.
Ζωγράφισε που μπορεί να βρίσκονται τα κουκούτσια. Αυτό το μέρος μπορεί να είναι είτε στο σχολείο,
είτε στο σπίτι σου. Προσπάθησε να σκεφτείς ένα μέρος διαφορετικό απο τους συμμαθητές σου. Οι
μαθητές στο τέλος παρουσιάζουν τις ζωγραφιές στην τάξη.
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Δραστηριοτητα 5η
Ο δικός μου κάτοικος της Υγιεινούπολης
ΣΤΟΧΟΙ
-Να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της αναπλαισίωσης, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αποδώσουν στο δικό
τους κάτοικο της υγιεινούπολης συνήθειες που έχουν και οι ίδιοι στην καθημερινότητα τους.
-Να μεταφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά σε ενα λιγότερο συνηθισμένο περιβάλλον

και να

πλαισιώσουν την εμφάνιση τους με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον
αυτό. Για παράδειγμα, χρειάζονται στόμα για να πιουν νερό, χέρια για να παίζουν, πιτζάμες για να
κοιμηθούν κτλ.

ΥΛΙΚΑ
-Λευκά χαρτιά Α4
-Χρώματα λαδοπαστέλ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για να ξεκινήσει το project της Υγιεινούπολης κάθε μαθητής διαλέγει το δικό του αγαπημένου φρούτο ή
λαχανικό που θα είναι ο κάτοικος της ξεχωριστής αυτής πόλης. Οι μαθητές με τη βοήθεια της
νηπιαγωγεου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα τα χαρακτηριστικά(χέρια, πόδια, μάτια, μύτη,
στόμα), που χρειάζεται να έχει όποια τροφή διαλέξουν προκειμένου να μπορεί να παιζει να τρώει και
να κάνει όλα αυτα που κάνουν και τα παιδια, όπως συμβαίνει και με τις μπανάνες με πιτζάμες που
πρωταγωνιστούν στο παραμύθι που διαβαστηκε στην τάξη στην αρχή. Έπειτα θα πρέπει να σκεφτούν τι
ρούχα θα ήθελαν να φοράει ο ήρωας τους ρούχα που θα πρέπει να τροποποιήσουν ώστε να ταιριάζουν
με το φρούτο ή λαχανικό που διάλεξαν.Όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις μπανάνες στην
παρακάτω εικόνα.
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Εικ.6
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ιδεοθύελλας η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά: Αυτές οι φιγούρες που
ζωγραφίσατε που θα μείνουν; Τι χρειάζονται οι κάτοικοι της Υγιηνούπολης για να μείνουν στην πόλη
αυτή; Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονται σε χρωματιστό κανσόν απο τη νηπιαγωγό. Εικάζοντας
οτι θα απαντήσουν : σπίτι, παιχνίδια, φίλους, σχολικό, παιδική χαρά.
Δραστηριοτητα 6η:
Τα σπίτια των κατοίκων της υγιεινούπολης
ΣΤΟΧΟΙ:
●

Να μπορούν τα νήπια να κάνουν νοητικη αφαιρεση χαρακτηριστικων του φαγητού και να

δημιουργήσουν νέο δημιουργικό προιον απο αυτά, όπως είναι το σπίτι των κατοίκων της
υγιεινούπολης.
●

Να είναι ικανοί να κάνουν δημιουργικές αναλογικές σκέψεις για να φτιάξουν τα δομικά μέρη του

σπιτιού, όπως φαίνεται στις εικόνες παρακάτω η σκεπή ενός σπιτιού μπορεί να είναι φτιαγμένη απο
μανιτάρι ή ενα καρότο μπορεί να είναι η καμινάδα.
●

Να ανακαλέσουν απο τη μνήμη τους τη μορφή του δικού τους σπιτιού, ώστε να το

αναπλαισιώσουν στο σπιτι της υγιηνούπολης.
●

Να εξασκηθούν στη μεταγνωστική διαδικασία εξηγώντας τον τρόπο που σκέφτηκαν καθώς

παρουσιάζουν την κατασκευή τους στην ομάδα.
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Υλικά:
-Flash cards που απεικονίζουν τα παρακάτω σπίτια που είναι τόσο πραγματικά, όσο και φανταστικά απο
γνωστά παραμύθια.
-Χρωματιστά χαρτόνια
-Μαρκαδόροι
-Ψαλίδι
-Κόλλα s ck
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδια τις παρακάτω εικόνες απο μερικά παραδείγματα σπιτιών,
πολυκατοικίες, μανιταρόσπιτο, φραουλόσπιτο. Έπειτα ζητά να τα παρατηρήσουν πολύ προσεκτικά πως
είναι φτιαγμένα αυτά τα σπίτι έπειτα να ανασύρουν απο τη μνήμη τους τα δομικά μέρη του δικού του
σπιτιου.
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Εικ.7

Στη συνέχεια αφου τελειώσει η παρατήρηση δείχνει στα παιδιά την παρακάτω καρτέλα με μια έκτακτη
ανακοίνωση του Δημάρχου της Υγιεινούπολης:
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλοι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να φτιάξουν καινούργια
σπίτια που αποτελούνται μόνο απο φρούτα του ίδιου
χρώματος με τους κατοίκους που ζουν μέσα σε αυτό. Για
παράδειγμα η οικογένεια Καρπουζίου μπορεί να φτιάξει
σπίτι μόνο με κόκκινα φρούτα.

Με βάση τον κάτοικο που φτιάξατε στην παραπάνω δραστηριότητα πρέπει τώρα να φτιάξετε ένα σπίτι
που να ταιριάζει με τις προδιαγραφές τις ανακοίνωσης. Για το σκοπό αυτό τους δίνονται χρωματιστά
χαρτιά, μαρκαδόροι και ψαλίδια προκειμένου να φτιάξουν αυτό που έχουν φανταστεί. Τέλος, μόλις όλα
τα παιδιά ολοκληρώσουν αυτό που έχουν φτιάξει το παρουσιάζουν στην ομάδα, αναλύοντας τη σκέψη
τους. Απαντώντας στις ερωτήσεις:
Πώς το σκέφτηκες αυτό;
Γιατί χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο φρούτο/λαχανικό για να αναπαραστήσουν το συγκεκριμένο
αντικείμενο;
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Δραστηριοτητα 7η : Η παιδική χαρά της υγιεινούπολης
Στοχοθεσία:
●

Να μπορούν οι μαθητές να παράγουν δημιουργικές ιδέες μέσω της αναλογίας, με σκοπό να

αποδομούν, να αφαιρούν, να αλλάζουν τις ιδιότητες των υλικών που τους δίνονται ώστε να βρουν
εναλλακτικές χρήσεις τους.
●

Να πραγματοποιούν συνδυασμούς μεταξύ των ιδιοτήτων με στόχο να δημιουργήσουν

πρωτότυπα παιχνίδια για την παιδική χαρά.
ΥΛΙΚΑ
-Χαρτί λευκό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την παιδική χαρά στα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το παιχνίδι της παιδικής χαράς που
θέλουν να φτιάξουν, κούνιες, τραμπάλα, τσουλήθρα, παιχνίδι αναρρίχησης κτλ. Για τα παιδια που
δυσκολεύονται να σχεδιάσουν και να κόψουν τα δικά τους τρόφιμα η νηπιαγωγός τους δίνει αυτό που
χρειάζονται σχεδιασμένο ή κομμένο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια
ομάδα, παράδειγμα στις κούνιες, δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν της ίδια τροφή με το διπλανό τους
για να φτιάξουν το παιχνίδι που θέλουν, για παράδειγμα κάθε κούνια πρέπει να είναι φτιαγμένη απο
διαφορετικό φρούτο ή λαχανικό. Αφου οι ομάδες τελειώσουν θα κολλήσουν τα έργα τους σε ένα
μεγάλο χαρτί μέτρου.
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Δραστηριοτητα 8η: Η υγιεινούπολη στην τάξη μας

Στοχοθεσία:
-Να συσχετίσετε τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του ρόλου που αναλαμβάνουν με τη δημιουργία
της πρωτότυπης ενδυμασίας του
-Να συνδυάσουν τα υλικά που τους δίνονται για να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη και
αντιπροσωπευτική ενδυμασία
-Να σκεφτούν τι θα μπορούσαν τα άλλα μέλη της ομάδας να δημιουργήσουν. Έχοντας σαν στόχο οι
ενδυματολογικές συνθέσεις τους να είναι πρωτότυπες.
-Να ασκηθούν στις δημιουργικές μετα – αναπαραστάσεις και να σκεφτούν πώς οι συμμαθητές τους θα
διαμόρφωναν το πρωτότυπο κοστούμι για να διαμορφώσουν ένα πιο πρωτότυπο.

Υλικα:
-Χρωματιστά υφάσματα
-Χρωματιστά χαρτιά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Όταν ολοκληρωθεί το project η εκπαιδευτικός θέτει στα παιδιά το ερώτημα:
Πώς θα μπορούσαμε να μεταμφιεστούμε στους κατοίκους της Υγιεινούπολης;
Πιθανόν τα παιδιά να

προτείνουν να φτιάξουν ρούχα ή μάσκες από υγιεινές τροφές για να

μεταμφιεστουν και να φανταστούν τους εαυτούς τους πως θα ήταν να μένουν σε αυτή την πόλη. Για να
φτιαχτούν οι στολές αυτές τα παιδια ξαπλώνουν πάνω σε ένα χαρτί μέτρου όπου οι συμμαθητές τους
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σχεδιάζουν τη φιγούρα του σώματος με τη βοήθεια της νηπιαγωγού προκειμένου να μετρήσουν το
ύψος τους. Για παράδειγμα, μια μπλούζα μπορεί να φτιαχτεί: Απο ένα μήλο και στα μανίκια δύο
μπανάνες και για τα κορίτσια τα κεράσια μπορούν να γίνουν σκουλαρίκια. Για να γίνει πιο εύκολο και να
αλληλοβοηθηθούν τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάμεικτης δυναμικότητας και μεταξύ
τους παίζουν την οικογένεια, η νηπιαγωγός παρατηρεί και καταγράφει. Οι αρμοδιότητες των ομάδων
είναι οι εξής:
-1η ομάδα θα μας δείξει πως ζεί μια οικογένεια στην υγιεινουπολη (την ώρα του φαγητου, την ωρα που
μιλάνε στο σαλόνι κτλ.)
- 2η ομάδα θα μας δείξει πως περνάνε οι μαθητές στο σχολείο της υγιεινούπης , με το ένα παιδιά της
ομάδας αυτής να είναι ο δάσκαλος ή η δασκάλα.
-3η ομάδα θα μας δείξει πως παίζουν τα φρούτα και τα λαχανικα στους παιδότοπος της πόλης.
-4η ομάδα θα αναπαραστήσει μια βόλτα στους ποδηλατόδρομος της πόλης φτιάχνοντας οχήματα που
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν παιδιά, ποδήλατο, πατίνι κτλ

Οι μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά με μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο για
τη δημιουργία της ενδυμασίας θα πάρουν ένα αυτοκόλλητο για κάθε πρωτότυπη ιδέα.
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Project: Το ταξίδι των δεινοσαύρων στη θάλασσα
Στόχοι :
Οι μαθητές να αναπτύξουν τη δεξιότητα της αναπλαισίωσης μεταφέροντας τους δεινοσαύρους

●

σε ενα διαφορετικό μέρος για να ζήσουν(μακρινή αναπλαισίωση).
Να ανακαλέσουν τα νήπια απο τη μνήμη τους όποιες γνώσεις διαθέτουν για τον τρόπο

●

διαβίωσης των ψαριών και να τις μεταφέρουν στους δεινοσαύρους.
Να έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν ιδιότητες δυο διαφορετικών είδη ζώων των ψαριών και

●

των δεινοσαύρων και να δημιουργήσουν ενα νέο πρωτότυπο ζώο με στόχο τη λύση του προβλήματος
της επιβίωσης των δεινοσαύρων.
Να μεταφέρουν τους δεινοσαυρους σ’ενα

●

ασυνήθιστο περιβάλλον όπως έιναι αυτό της

θάλασσας και να προσδιορίσουν τις συνθήκες επιβίωσης και διαμονής στο νερό (κατοικία, τροφή, μέσα
μεταφοράς) μακρινή αναπλαισίωση.

Υλικά:
-Εικόνες των δεινοσαύρων.

Η έκρηξη του καταστροφικού ηφαιστείου
Την επόμενη μέρα το πρωί που μπήκαμε στην τάξη βρήκαμε πατημασιές και τις παρακάτω εικόνας μαζί
με ενα σημείωμα
“Γεια σας παιδιά! Είμαστε οι δεινόσαυροι και καταλάβαμε οτι τα ηφαίστεια που είναι γύρω απο τα
μέρη που ζούμε, όπως βλέπετε και απο τις φωτογραφίες που τραβήξαμε, είναι έτοιμα να εκραγούν και
είναι τόσα πολλά που πιστεύουμε οτι απειλείται το είδος μας με εξαφανιση και αποφασίζουν να
ζήσουν σε μέρη που δεν φτάνει η λάβα όπως είναι η θάλασσα. Όμως όταν το συζητήσαμε στο

52

συμβούλιο διαπίστωσαμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, πως θα κολυμπάμε; τι θα τρώμε;, απο που
θα πίνουμε νερό; που θα μείνουμε; Μπορείτε να μας βοηθήσετε ;

Εικ 8
Αφού άκουσαν οι μαθητές τι έλεγε το σημείωμα των δεινοσαύρων απο τη δασκάλα τους, υποθέτουμε
οτι θα θέλουν να βοηθήσουν και ξεκινάμε σταδιακά να βρίσκουμε απαντήματα στο βασικό ερώτημα.
-Πώς θα ζήσουν οι δεινόσαυροι κάτω απο το νερό: Με ποιά άλλα ζώα που ξέρεις χρειάζεται να
μοιάσουν για να επιβιώσουν.
-Τι χρειάζεται για να ζήσουν κάτω απο το νερό;

-Μπορείς να ζωγραφίσεις μερικά πράγματα που έχουμε εμείς στην επιφάνεια της γης που δε μπορείς
να τα βρεις κάτω από το νερό;
Υποθέτουμε οτι τα παιδιά στην πρώτη ερώτηση θα απαντήσουν τα ψάρια και στη δεύτερη πόσιμο νερό,
φαγητό και σπίτι .Για αυτό στην επόμενη δραστηριότητα θα αναλύσουμε τον τρόπο που ζουν τα ψάρια
έτσι ώστε να προσαρμόσουμε και τη ζωή των δεινοσαύρων σε αυτό τον τρόπο ζωής για να επιβιώσουν
απο την καταστροφη. Και στις επόμενες δραστηριότητες θα ασχοληθούμε τη νεα συνθήκη διαβίωσης
των δεινοσαύρων κάτω απο το νερό.
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Δραστηριότητα 11η:

Υλικα:
-Πλαστελίνη

Εικ 9

Εικ 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρατήρησε τις δυο εικόνες:
1)Που διαφέρουν τα δυο ζώα;
2)Ποιά μέρη του ψαριού το βοηθούν να ζήσει στο νερό και ποια μέρη του δεινόσαυρου των βοηθούν
με τη ζωή του στο έδαφος;
3)Τι τρωνε αυτά τα είδη ζώων;
3)Θα μπορούσατε να με την πλαστελίνη να φτιαξετε ενα δεινόσαυρο με πτερύγια και ενα ψάρι με ουρά
και πόδια;
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Δραστηριότητα 12η:
Υλικά:
-Χαρτί αφίσας 50Χ70
-Μαρκαδορους
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τωρα πια που οι δεινόσαυροι θα έχουν ενα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής μπορείς να σκεφτεις που θα
ζουν, πως θα πίνουν νερό, που θα βρίσκουν φαγητό και τέλος πως θα είναι η εμφάνιση τους.
Χωρίζουμε το χαρτι της αφίσας που θα ζωγραφίσουν τα παιδιά σε τέσσερα τετράγωνα για να
ζωγραφίσουν, τον δεινόσαυρο-ψάρι. Στο χαρτί αυτό κάθε παιδί θα ζωγραφίσει το περιβάλλον οι
δεινόσαυροι: 1) το σπίτι του 2)τι θα τρώει 3) που θα βρίσκει νερό μετά την έκρηξη του ηφαιστείου 4) ο
κάθε μαθητής το δικό του δεινοσαυρο.
Ζωγράφισε:
ΣΠΙΤΙ

ΦΑΓΗΤΟ

ΝΕΡΟ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ
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Δραστηριότητα 13η
ΕΝΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ
Υλικά
●

Ψαλίδι

●

Κόλλα

●

Ανακυκλώσιμα είδη

●

Τέμπερες και πινέλα

Εικ 11
Στην αποστολή βοήθειας για τους δεινοσαύρους αποφασίσαμε να τους φτιάξουμε και ένα μεταφορικό
μέσα για να πηγαίνουν μακρινά ταξίδια. Παρατήρησε το υποβρύχιο της εικόνας Όμως υπάρχει ένα
πρόβλημα τα ανθρώπινα υποβρύχια είναι πολύ μικρα, έχουν χαμηλά τα παραθυρα τους και οι
δεινόσαυροι με ψηλό λαιμό δε μπορούν να δουν έξω και το τιμόνι είναι επίσης σε χαμηλή θέση και
διάφορες άλλες δυσκολίες που έχουν οι δεινοσαυροι λόγο του μεγέθους τους για τους δεινόσαυρους.
Πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις διαφορές αυτές. Αν ο καθένας απο εσας ήταν μάγος και μπορούσε τη
μακέτα που θα φτιάξει να την κάνει τόσο μεγάλη όσο ενα δεινόσαυρος πως θα έφτιαχνες το
υποβρύχιο αυτό; ΠΡΟΣΟΧΗ :Πρέπει να σκεφτείς και τις ιδιότητες του νερού να καταστρέφουν κάποια
υλικά όπως είναι αυτό του χαρτιού. Προτείνεται απο την εκπαιδευτικό να πάνε τα παιδια στο σταθμό
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ανακύκλωσης της τάξης και να διαλέξουν τα υλικά τους, εκεί υπάρχουν χάρτινες, μεταλλικές και
πλαστικές συσκευασίες , καπάκια απο μπουκάλια, ρολά απο χαρτί κουζίνας και υγείας, αυγοθήκες και
χάρτινες σακούλες μαναβικής, όπως φαίνονται στις εικόνες παρακάτω . Αφού τελειώσουν τα παιδιά την
κατασκευή της μακέτας μπορούν να τη βάψουν με τα πινέλα όποιο χρώμα θέλουν. Έπειτα εκθέτουν τα
υποβρύχια τους στην τάξη για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός της πιο πρωτότυπης της μακέτας.
Κριτήρια για την επιλογή του νικητή είναι:
1)

Τα υλικά που διάλεξε θα επιβιώσουν στο νερό χωρίς να καταστραφουν και να μπεί νερό στο

υποβρύχιο (1 βαθμός);
2)

Πόσα υλικα απο αυτά που χρησιμοποίησε δεν τα χρησιμοποιεί κανένας άλλος( 3 βαθμοί για το

κάθε υλικό);
3)

Έχει χρησιμοποιήσει ένα υλικό με μοναδικό τρόπο και πρωτότυπο τρόπο, διαφορετικό απο τους

συμμαθητές του, για παράδειγμα αν οι συμμαθητές του έχουν χρησιμοποιήσει το μπουκάλι για τον
κύριο θάλαμο και εκείνος το έχει χρησιμοποιήσει για περισκόπιο τότε η προσπάθεια αυτή είναι
διαφορετικό και παίρνει τους ανάλογους βαθμούς. ( 2 βαθμοί για το κάθε υλικό)

Εικ.12

57

ΚΕΦ.6 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Απο τη βιβλιογραφία φαίνεται οτι ο τρόπος διδασκαλίας που ακολουθούνταν δεν ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα στους μαθητες. Οι
ανασταλτικοί παράγοντες προαγωγής της δημιουργικότητας, οι οποίοι εμφανίζονται στο
σχολικό περιβάλλον, ποικίλουν. Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται είναι η ελλιπής
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό δυσκολεύει την αναγνώριση των δεξιοτήτων που
διαθέτει ένας δημιουργικός μαθητής και συμβάλει στην άγνοια μεθόδων ενίσχυσης μεθόδων
ενίσχυσης της δημιουργικότητάς του (Παπαδοπούλου, 2021).
Αρκετές φορές στο σχολικό περιβάλλον, όταν οι δημιουργικοί μαθητές διατυπώνουν
νέες ιδέες οι οποίες συνήθως

αγνοούνται ή απορρίπτονται, με αποτέλεσμα να

αποθαρρύνονται και να μην ευνοείται η καλλιέργεια της

δημιουργικής τους σκέψης.,

Ταυτόχρονα , δεν επικροτούνται οι μαθητές που έχουν μία καινούρια και πρωτότυπη ιδέα. Η
εκπαίδευση θα έπρεπε να στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τη
δημιουργική τους σκέψη, οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν τόσο συχνά ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου που απαιτουν δεξιότητες αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης (Cornelius & Casler,
1991).
Επιπλέον παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της
δημιουργικότητας είναι (Παπαδοπούλου, 2021):
●

Οι δραστηριότητες ρουτίνας, επαναλαμβανόμενες δράσεις που γίνονται καθημερινά
με τον ίδιο τρόπο και δεν αφήνουν περιθώρια πρωτοτυπίας.

●

Οι αυταρχικές συμπεριφορές και εκφράσεις, οι οποίες επιπρόσθετα βλάπτουν την
αυτοεκτίμηση των παιδιών.

● Δεν επιτρέπονται τα λάθη και απαιτείται μία και μοναδική σωστή απάντηση.
● Χρήση πολλών φύλλων εργασιών ακόμα και στο νηπιαγωγείο, τα οποία περιορίζουν τη
φαντασία.
● Ένας άκρως ελεγκτικός εκπαιδευτικός,χωρίς περιθώρια χρόνου στην εκπαιδευτική
διαδικασία και

πραγματοποιεί αυστηρά δομημένες δραστηριότητες χωρίς την

απαραίτητη ελευθερία για τα παιδιά.
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ΚΕΦ. 7 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε δημιουργικές γενιές. Η εκπαίδευση στη δημιουργικότητα
πρέπει να ξεκινά από το νηπιαγωγείο γιατι κατά την κρίσιμη αυτή ηλικία ο μαθητής θέτει τα
θεμέλια της προσωπικότητας του πάνω στα όποια θα βασιστεί ο μελλοντικός του χαρακτήρας.
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια όπως αυτό της της
αποκλίνουσας σκέψης είναι σημαντική ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά πως να σκέφτονται
δημιουργικά. Ένα νήπιο μέσω της αποκλίνουσας σκέψης μπορεί να βρει περισσότερες από μία
λύσεις σε ένα πρόβλημα, άρα να είναι και δημιουργικό. Σημαντική είναι και η συμβολή των
εικαστικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο όπως είναι το σχέδιο και
η ζωγραφική. Το σχέδιο είναι μια δραστηριότητα που παρουσιάζεται η συμβολική έκφραση
της δημιουργικότητας ενός παιδιού. Καθώς αναπτύσσεται η ικανότητα ζωγραφικής, τόσο θα
αναπτύσσεται και η δημιουργικότητα σκέψη.
Προτάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Gonen et al. (1993):
— Τα παιδιά πρέπει να βοηθηθούν στο σπίτι και στο σχολείο να ανακαλύψουν τις
δημιουργικές τους δυνάμεις.
— Τα σχολικά προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η
τέχνη, η μουσική, η αφήγηση ιστοριών, το παιχνίδι και το δράμα, γιατί αφήνουν στους μαθητές
περιθώριο ελευθερίας και έκφρασης.
— Πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν στο παιχνίδι.
— Πρέπει να βοηθηθούν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση.
— Χρήση υλικών κατάλληλων για την όξυνση της φαντασία τους.
— Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να αντιμετωπίσουν προβλήματα με δοκιμή και
λάθος.
— Οι δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούνται από σύντομες συζητήσεις για να
δείξουν στα παιδιά ότι τα πράγματα
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μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπους.
— Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κατανοούν παρά να απομνημονεύουν
— Θα πρέπει να διδαχθούν να γνωρίζουν και να παρατηρούν το περιβάλλον τους
καθώς και να αξιολογούν τις παρατηρήσεις τους.
— Δεν πρέπει να τους δίνεται η εντύπωση ότι πρέπει να είναι «τέλειοι», αποδοχή του
λάθους είναι πολύ σημαντική.
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