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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία ζχει ωσ ςκοπό να μελετιςει τθν ανάπτυξθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, μζςα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ, 

προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να δϊςουν ιδζεσ και να βρουν λφςεισ ςε αυκεντικά 

προβλιματα. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, ςχεδιάςτθκε ζνα εκπαιδευτικό 

ςενάριο, κατάλλθλο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μιασ και εφαρμόςτθκε ςε 

προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του 5ου εξαμινου του τμιματοσ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων 

του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά ςτα πλαίςια του μακιματοσ Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ. 

Εκμεταλλευόμενοι τθν βοικεια του ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ που προςφζρει 

ζνα wiki και ςυγκεκριμζνα το Wikispaces, προχωριςαμε ςε ανάμειξθ δφο κεωριϊν 

μάκθςθσ: “The Wallas Stage Model of Creativity” & “The Creative Process - Geoff 

Petty” ενςωματϊνοντασ ςτισ φάςεισ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τθ ςτρατθγικι των 

“Six Thinking Hats”. Μζςω του CSCL περιβάλλοντοσ μελετικθκε και αποτιμικθκε ο 

βακμόσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευμζνων μιασ και οι φοιτθτζσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ 

των 3-4 ατόμων και ςυνεργάςτθκαν για να δϊςουν ιδζεσ-λφςεισ ςε ζνα αυκεντικό 

πρόβλθμα. Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ καλζςτθκαν να αντιμετωπίςουν ζνα αυκεντικό 

πρόβλθμα, προτείνοντασ μία ψθφιακι λφςθ για το μάκθμα ΤΡΕ για τθν Ε' Δθμοτικοφ. 

Οι εκπαιδευόμενοι προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ δθμιουργικότθτα τουσ, ςαν τελικό 

παραδοτζο είχαν να ςχεδιάςουν ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο το οποίο κα απαντάει 

ςτθν κατάςταςθ-πρόβλθμα 'Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο' και κα υλοποιείται μζςω του 

τεχνολογικά υποςτθριηόμενου περιβάλλοντοσ που προαναφζρκθκε. Ρριν φτάςουν 

ςτο τελικό παραδοτζο, καλζςτθκαν να χρθςιμοποιιςουν και άλλα μζςα/εργαλεία τα 

οποία τουσ βοικθςαν ςτο να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ πάντα τθ ςτρατθγικι των Ζξι ςκεπτόμενων καπζλων. 

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων διαμορφϊκθκαν και ελζγκθκαν ωσ προσ τθν 

αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα κατάλλθλα ερωτθματολόγια, με ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου (επιλογισ, διαβάκμιςθσ τφπου Likert) κακϊσ και με ερωτιςεισ ανοικτοφ 

τφπου, το οποίο ςυμπλθρϊκθκε από τουσ φοιτθτζσ. Το ίδιο ερωτθματολόγιο δόκθκε 

ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ και μζςα ςε αυτό 

μετρικθκαν παράγοντεσ που ςχετίηονταν με τθ δθμιουργικότθτα, τθ 

ςυνεργατικότθτα και τθν δεξιότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων. Επίςθσ, 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο δόκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με τθ 

βοικεια του οποίου είχαν τθν ευκαιρία να αυτό-αξιολογθκοφν αλλά και να 

αξιολογιςουν τουσ ομότιμουσ τουσ. Επιπρόςκετα, λόγω του ότι υπιρχαν παραδοτζα 

κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου αλλά και ςτο τζλοσ, δεν κα μποροφςαμε να μθν 

τα εκμεταλλευτοφμε ζτςι ϊςτε να πάρουμε μετριςεισ και μζςα από αυτά. Με τα 

κατάλλθλα μζςα/εργαλεία καταφζραμε να πάρουμε μετριςεισ μζςα από τα 

παραδοτζα τόςο για τθν δθμιουργικότθτα όςο και για τθν δεξιότθτα επίλυςθσ 

αυκεντικϊν προβλθμάτων. 
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Θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ δείχνει ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ 

ανζπτυξαν τθ δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργατικότθτα και τθ δεξιότθτα επίλυςθσ 

αυκεντικϊν προβλθμάτων. Πμωσ όπωσ βλζπουμε και μζςα ςτθν ζρευνα που 

διεξιχκθ υπιρχαν επιμζρουσ παράγοντεσ αυτϊν των μεταβλθτϊν που μελετικθκαν, 

οι οποίοι παρζμειναν ςτακεροί ι μπορεί ακόμα και να μειϊκθκαν. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: Δθμιουργικότθτα, ςυνεργατικότθτα, επίλυςθ αυκεντικϊν 

προβλθμάτων, Wikispaces.  
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Ξεκινϊντασ κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ κακθγθτζσ ςτο Ρρόγραμμα 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, τθσ κατεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Μάκθςθσ του τμιματοσ 

Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά για τθν υποςτιριξθ και τθν 

μετάδοςθ γνϊςεων και αξιϊν που κα με ςυντροφεφουν ςε όλθ τθν ακαδθμαϊκι, 

επαγγελματικι αλλά και προςωπικι μου εξζλιξθ. 

Θα ικελα να πω ζνα τεράςτιο ευχαριςτϊ ςτθν επιβλζπουςα τθσ διπλωματικισ μου 

εργαςίασ, τθν αναπλθρϊτρια κακθγιτρια κ. Ραραςκευά Φωτεινι. Με αμζριςτθ 

υπομονι, μεράκι και αγάπθ για τθ δουλειά τθσ, με ςτθρίηει και με ςυμβουλεφει από 

τα προπτυχιακά μου χρόνια, υποςτθρίηοντάσ με και προςφζροντάσ μου πάντα νζεσ 

ευκαιρίεσ και προκλιςεισ. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ κακθγθτζσ 

του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και ειδικότερα τουσ κακθγθτζσ κ. 

Σάμψων Δθμιτριο και κ. ετάλθ Συμεϊν, μιασ και εκείνοι μου ζδωςαν το ζναυςμα 

και μου ζδειξαν το δρόμο για να ενδιαφερκϊ, να ερευνιςω και ανακαλφψω τον 

¨μαγικό¨ κόςμο τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

Θ εκπόνθςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ βαςίηεται ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 

που ςυμμετείχαν ςτο εργαςτιριο του μακιματοσ ¨Εκπαιδευτικι Ψυχολογία¨ του 

χειμερινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-2012, τουσ οποίουσ αξίηει να 

ευχαριςτιςουμε μιασ και πάντα ιταν πρόκυμοι και με αμζριςτο ενδιαφζρον και 

ενκουςιαςμό ςυμμετείχαν ςτθν πειραματικι διαδικαςία. Χάρθ ςτθν κ. Ραραςκευά 

Φωτεινι, ζγινα μζροσ αυτοφ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ, παρακολοφκθςα τον 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ, ζχοντασ τθν πάντα δίπλα μου 

και προςφζροντάσ μου τθ πολφτιμθ βοικεια τθσ όποτε τθν είχα ανάγκθ. 

Επιπροςκζτωσ, απλόχερα μου προςζφερε τθ βοικειά τθσ θ υποψιφια διδάκτωρ, 

Κάτια Αλεξίου, θ οποία με ςυμβοφλευε και με κακοδθγοφςε κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

του εργαςτθρίου αλλά και τθσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Επίςθσ, κα 

ικελα να ευχαριςτιςω και τθν απόφοιτθ του μεταπτυχιακοφ τμιματοσ, Σοφκθ 

Κατερίνα, θ οποία με βοικθςε ςτθν ανάλυςθ των μετριςεων και των 

αποτελεςμάτων. 

Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ είναι αποτζλεςμα 

μεγάλθσ προςωπικισ προςπάκειασ που δεν κα είχε υλοποιθκεί χωρίσ τθ βοικεια 

οριςμζνων ανκρϊπων, τουσ οποίουσ οφείλω να ευχαριςτιςω. Θ διπλωματικι μου 

εργαςία πραγματοποιικθκε ςε μια αρκετά δφςκολθ ςτιγμι τθσ ηωισ μου και γι’ αυτό 

το λόγο δεν κα μποροφςα να παραλείψω να ευχαριςτιςω τουσ δικοφσ μου 

ανκρϊπουσ που πάντα με χαμόγελο, υπομονι και μια ηεςτι αγκαλιά μου δίνουν 

κουράγιο και δφναμθ να ςυνεχίςω. Το μεγαλφτερο ευχαριςτϊ το οφείλω ςτουσ 

γονείσ μου, Νίκο και Μαρκζλλα, οι οποίοι πάντα είναι δίπλα μου, με ςτθρίηουν, με 

αγαπάνε, με ςυμβουλεφουν και με μεγαλϊνουν με αγάπθ και φροντίδα. Τθν αγάπθ 

μου και το ευχαριςτϊ μου κα ικελα να εκφράςω ςτθν αδερφι μου, Δζςποινα αλλά 
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και ςτθν μοναδικι ανιψιά μου, Μαρκζλλα, οι οποίεσ φωτίηουν τον κόςμο γφρω μου, 

με γεμίηουν ευτυχία και με κάνουν να νοιϊκω ακόμα πιο δυνατι. Για τθν πολφτιμθ 

βοικεια του, τθν αγάπθ του και τθ ςυμπαράςταςι του, κα ικελα να ευχαριςτιςω 

τον φίλο μου Στάκθ που ςτζκεται ςυνεχϊσ δίπλα μου με υπομονι και χαμόγελο. Τισ 

ευχαριςτιριεσ ευχζσ μου εκφράηω ςτον ςυνάδελφο και φίλο, Ρετροφλθ Ιωάννθ 

κακϊσ και ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ και φίλουσ που είναι μαηί μου ςε όλεσ τισ 

ςτιγμζσ τθσ ηωισ μου. Για ακόμθ μία φορά, εκφράηω τθν ειλικρινι εκτίμθςι μου και 

ευχαριςτϊ κερμά τθ κ. Ραραςκευά Φωτεινι για το ενδιαφζρον τθσ και τθν αμζριςτθ 

ςυμπαράςταςι και κατανόθςθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

1.1 Θεωρητική Θεμελίωςη Προβληματικήσ 

Τα τελευταία χρόνια ζχει προκφψει ζντονο ενδιαφζρον ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα 

ςχετικά με τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία και ειδικότερα τθν ανάπτυξθ 

αυτϊν τόςο ςτουσ εκπαιδευτζσ όςο και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Το ενδιαφζρον 

αυτό γίνεται εμφανζσ από τθν ζκταςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ αλλά και από το 

γεγονόσ ότι το απαραίτθτο χαρακτθριςτικό ενόσ εκπαιδευτικοφ του 21ου αιϊνα, δεν 

είναι άλλο από τθ δθμιουργικότθτα. Σε αυτό το πλαίςιο, θ παροφςα διπλωματικι 

καλείται να παρουςιάςει τθ μεκοδολογία που ακολοφκθςε ζτςι ϊςτε να βοθκιςει 

τουσ εκπαιδευόμενουσ να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτα τουσ μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ, των ψθφιακϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ και μζςω δθμιουργικϊν 

δραςτθριοτιτων. Θα προςπακιςουμε να φφγουμε από το «εγϊ» και να 

κατακτιςουμε το «εμείσ», διαπιςτϊνοντασ ότι αυτόσ ο τρόποσ μασ βοθκάει να 

εξοικονομιςουμε χρόνο αλλά και να ςτραφοφμε ςτθν ομαδικότθτα, ςτθν 

ςυνεργαςία και ςτθν αλλθλοβοικεια. Τα πραγματικά προβλιματα δεν είναι άλλα 

από διάφορα ηθτιματα που μπορεί να μασ απαςχολοφν κακθμερινά είτε ςε 

επαγγελματικό, είτε ςε ςχολικό, είτε ςε κοινωνικό ακόμα και ςε προςωπικό επίπεδο. 

Ο Edward de Bono με τθν εργαςία του για το δθμιουργικό ςκζπτεςκαι και τισ 

μεκόδουσ που ανζπτυξε  για τον επιχειρθματικό κόςμο και κατ’ επζκταςθ για τθν 

εκπαίδευςθ, ειςάγει τθν εξερεφνθςθ κάκε κατάςταςθσ ι προβλιματοσ με ςκοπό τθν 

εφρεςθ εναλλακτικϊν λφςεων πζρα των δεδομζνων. Θ ζννοια τθσ κεωρίασ του 

Edward de Bono οριοκετεί και τον ςτόχο τθσ ζρευνασ αυτισ. Με τθν αξιοποίθςθ τθσ 

νοθμοςφνθσ και των εμπειριϊν προτείνεται μια ςυνεργατικι, διερευνθτικι και 

καινοτόμοσ τεχνικι, «τα ζξι ςκεπτόμενα καπζλα» που αξιοποιοφνται, ϊςτε να 

δοκοφν λφςεισ  για κάκε κατάςταςθ ι πρόβλθμα, όλεσ οι διαςτάςεισ του κζματοσ και 

θ δυναμικι τθσ ομάδασ, κακϊσ μζςω αυτοφ ενεργοποιοφν  τθν  ζμφυτθ 

δθμιουργικότθτα. 

 

1.2 Παρουςίαςη Προβληματικήσ 

Ο Ján Figel, Επίτροποσ για τθν Εκπαίδευςθ και τον Ρολιτιςμό αναφζρει: «Τόςο θ 

δθμιουργικότθτα όςο και θ ικανότθτα για καινοτομία αποτελοφν κεμελιϊδθ 

γνωρίςματα του ανκρϊπου, τα οποία είναι εγγενι ςε όλουσ μασ *...+ Οι πολίτεσ τθσ 

Ευρϊπθσ κα κατανοιςουν καλφτερα το γεγονόσ ότι με τθν προϊκθςθ των 

ανκρϊπινων ταλζντων και τθσ ικανότθτασ των ανκρϊπων να καινοτομοφν, μποροφμε 

ενεργά να διαμορφϊςουμε μια Ευρϊπθ προσ το καλφτερο, να ςυμβάλουμε ςτθν 



2 
 

πλιρθ ανάπτυξθ τόςο του οικονομικοφ όςο και του κοινωνικοφ δυναμικοφ τθσ». Θ 

ζνταξθ των ψθφιακϊν μζςων και τθσ τεχνολογίασ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 

αποτελεί προτεραιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Οι 

εκνικζσ και περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ ςτθρίηονται ςυχνά ςτθν πεποίκθςθ ότι τα 

ςχολεία πρζπει να παρζχουν ςτουσ μακθτζσ τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ που κα τουσ 

βοθκιςουν να ςυμμετάςχουν ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Ραρόλα αυτά, είναι πλζον 

αποδεδειγμζνο ότι για μία ςωςτά ςχεδιαςμζνθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ δεν 

απαιτοφνται μόνο νζα μζςα και εργαλεία, αλλά βακιζσ παιδαγωγικζσ αλλαγζσ μζςα 

από το ίδιο το ςφςτθμα του ςχολείου, κακϊσ και μία πιο εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ 

ςτθ μάκθςθ. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προςπάκειεσ για τθν εφαρμογι τθσ 

δθμιουργικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ με τθ κζςπιςθ νζων οργανωτικϊν ςχθμάτων, 

όπωσ θ διακεματικότθτα και το ςφγχρονο μεκοδολογικό πλαίςιο. Οι ςτόχοι τθσ 

εκπαίδευςθσ και θ εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ζνα κζμα που ςυηθτείται πολφ ςε 

ςχζςθ με τισ εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ παραμζτρουσ του ςφγχρονου 

κόςμου. Στο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ ανάδυςθσ τθσ 

κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ, δραματικζσ αλλαγζσ λαμβάνουν χϊρα 

ςε όλα τα επίπεδα, οι οποίεσ αποτελοφν πρόκλθςθ για τθν εκπαίδευςθ που καλείται 

να ανταποκρικεί ςε ζνα πολφπλοκο και πολφ-παραγοντικό περιβάλλον. Θ 

προςζγγιςθ του ςχολείου και τθσ επιχείρθςθσ, θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ με τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ, θ γνϊςθ τριϊν κοινοτικϊν 

γλωςςϊν, θ διαπραγμάτευςθ ςε ίςθ βάςθ τθσ επζνδυςθσ ςτισ ςωματικζσ ικανότθτεσ 

και τθσ επζνδυςθσ ςτθν κατάρτιςθ, θ αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων που αποκτικθκαν 

ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ, κακζνασ από αυτοφσ τουσ 5 ςτόχουσ, που προτάκθκαν το 

Νοζμβριο το 1995 με πρωτοβουλία τθσ κασ Edith Cresson, Επιτρόπου αρμόδιασ για 

τθν Ζρευνα, τθν Εκπαίδευςθ και τθν Κατάρτιςθ, ςτο Λευκό Βιβλίο1 "Εκπαίδευςθ και 

μάκθςθ", αποτζλεςαν ζκτοτε το λόγο για ςυγκεκριμζνουσ και πρωτότυπουσ 

πειραματιςμοφσ προωκοφμενουσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Θ ςυνειδθτοποίθςθ 

του ότι είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ να δθμιουργθκεί ζνασ ευρωπαϊκόσ χϊροσ 

πρόςβαςθσ ςτισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ, μια πραγματικι Ζνωςθ τθσ γνϊςθσ, και θ 

βοφλθςθ να κζςουμε τα κεμζλιά τθσ, ιταν ςαφϊσ θ πρόκεςθ του Λευκοφ Βιβλίου. 

Επιβεβαιϊνεται επίςθσ ότι θ πρόςβαςθ του κακενόσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ, που είναι το κλειδί για τθν απαςχόλθςθ 

και τθν κοινωνικι ζνταξθ, ευρίςκεται ςτο επίκεντρο μιασ πραγματικά κοινωνικοφ 

περιεχομζνου ςυηιτθςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Θ κατάςταςθ αυτι απαιτεί ανακεωριςεισ 

και αναδιαρκρϊςεισ βαςικϊν παραμζτρων τθσ εκπαίδευςθσ (όπωσ λ.χ. θ ζννοια και ο 

τρόποσ μάκθςθσ) ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Χαρακτθριςτικι αντανάκλαςθ των 

παραπάνω είναι θ αναφορά τθσ UNESCO ςτουσ τζςςερισ πυλϊνεσ/τφπουσ μάκθςθσ: 

μακαίνω να μακαίνω, μακαίνω να κάνω, μακαίνω να ηω με τουσ άλλουσ, μακαίνω να 

υπάρχω (learning to learn, learning to do, learning to live with others and learning to 

                                                           

1 Επίςθμα ζγγραφα - Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Λευκά Βιβλία - http://ec.europa.eu/white-papers/index_el.htm  

http://ec.europa.eu/white-papers/index_el.htm
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be, to exist) (International UNESCO Committee on «Education for the 21st Century» 

(1996, ςτα Ελλθνικά 1998), UNESCO), αναφορζσ που ςυνδζονται με τθ διά βίου 

μάκθςθ (Βεργίδθσ, 2000; Καρατηιά-Σταυλιϊτθ, 2009). Επιπλζον, ςφμφωνα με το 

Λευκό Βιβλίο, ωσ βαςικόσ ςκοπόσ όλων των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων κεωρείται θ 

προετοιμαςία των νζων για τθν επιτυχι ζνταξι τουσ ςε μια κοινωνία, θ οποία 

βαςίηεται ςτθν πρόςλθψθ και κατάκτθςθ γνϊςθσ με μια διά βίου διαδικαςία 

(European Union, 1996). Στο πλαίςιο αυτό, θ εκπαίδευςθ κεωρείται ωσ θ απάντθςθ 

ςτο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ και ςτθν ανάγκθ για ανταγωνιςτικότθτα. Ζτςι, ςφμφωνα 

με τουσ ςυντάκτεσ του Λευκοφ Βιβλίου, τα βαςικά ηθτοφμενα μζςω τθσ εκπαίδευςθσ 

είναι αφενόσ θ πρόςβαςθ κάκε ατόμου ςτθ γενικι παιδεία και αφετζρου θ 

απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ 

ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Θ γενικι παιδεία ορίηεται ωσ το είδοσ 

τθσ παιδείασ που εμπεριζχει τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ, οι οποίεσ αποκτοφνται κατά τθ 

ςχολικι εκπαίδευςθ, τθν καλλιζργεια τθσ δεξιότθτασ να κατανοεί κάποιοσ τα 

γεγονότα και να παίρνει λογικζσ αποφάςεισ, τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ. 

Οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ περιλαμβάνουν 

τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ καλλιεργοφνται μζςω τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και 

αποτελοφν το υπόβακρο για τθν καλλιζργεια περαιτζρω δεξιοτιτων αλλά και τισ 

δεξιότθτεσ εκείνεσ οι οποίεσ εν μζρει καλλιεργοφνται ςτο πλαίςιο τθσ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ και εν μζρει διά βίου ςτον εργαςιακό χϊρο. Ιδιαίτερα, όμωσ, 

επιςθμαίνεται ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων για τθν 

επιτυχι ζνταξθ ςτον επαγγελματικό ςτίβο, όπωσ αυτζσ τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ 

ομαδικισ εργαςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ.  

Θ ςφγχρονθ κοινωνία χαρακτθρίηεται από ραγδαίεσ και πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ 

αλλαγισ που περιλαμβάνει όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ. Θ δθμιουργικότθτα ζχει 

αναγνωριςτεί τόςο ωσ βαςικόσ παράγοντασ για τθν κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ των 

προκλιςεων που προκαλοφνται από τισ αλλαγζσ αυτζσ, κακϊσ και ωσ μια ςθμαντικι 

κινθτιρια δφναμθ για τθ δθμιουργία γνϊςθσ αλλά και τθν κοινωνικι και οικονομικι 

πρόοδο μζςω τθσ ανάπτυξθσ μιασ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ. Θ δθμιουργικότθτα ζχει 

λάβει ζνα υψθλό βακμό προςοχισ από τουσ επαγγελματίεσ μελετθτζσ, κακϊσ και 

από τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ τα τελευταία χρόνια. Ωςτόςο, παρά το ςθμαντικό 

ςυνολικό ενδιαφζρον για το κζμα, μζχρι ςτιγμισ ςχετικά λίγθ προςοχι καταβάλλεται 

ςτθν Ευρϊπθ για το πϊσ θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία μποροφν να 

ενιςχυκοφν εντόσ και από τα Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

απροςδόκθτο δεδομζνθσ και τθσ ςθμαςίασ που ζχει δοκεί ςτον ρόλο τθσ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν ανάπτυξθ μιασ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ αλλά και για 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Λιςαβόνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ πρόοδοσ προσ μια κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τθσ οικονομίασ απαιτεί τα ευρωπαϊκά 

πανεπιςτιμια και οι ςυνεργάτεσ  τουσ ςτθν κοινωνία και ςτθν κυβζρνθςθ να δϊςουν 

πλιρθ προςοχι ςτο κζμα τθσ δθμιουργικότθτασ. Τα πολφπλοκα ηθτιματα του 
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μζλλοντοσ δεν κα λυκοφν "από το βιβλίο", αλλά από δθμιουργικά, μελλοντοςτραφζσ 

άτομα και ομάδεσ που δεν φοβοφνται να αμφιςβθτιςουν κακιερωμζνεσ ιδζεσ και 

είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν τθν αναςφάλεια και τθν αβεβαιότθτα που αυτό 

ςυνεπάγεται. Εάν θ Ευρϊπθ δεν επιτφχει τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ο ίδιοσ ο ςτόχοσ μιασ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ κα 

είναι ςε κίνδυνο. Αμιγϊσ μθχανιςτικζσ προςεγγίςεισ που προςανατολίηονται προσ 

τθν επίτευξθ προκακοριςμζνων ςτόχων ςίγουρα δεν κα επιτρζψουν ςτθν ευρωπαϊκι 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ  να ςυμβάλει επαρκϊσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτοφ του 

φιλόδοξου ςτόχου. 

 

1.3 τόχοσ τησ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, μζςα 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ, προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι 

να δϊςουν ιδζεσ και να βρουν λφςεισ ςε αυκεντικά προβλιματα. Για να επιτευχκεί 

αυτόσ ο ςτόχοσ, ςχεδιάςτθκε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο, κατάλλθλο για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και με τθ βοικεια του ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ που 

προςφζρει ζνα wiki με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

 Στθρίηεται ςε ανάμειξθ δφο κεωριϊν μάκθςθσ: “The Wallas Stage Model of 

Creativity” & “The Creative Process - Geoff Petty” 

 Στισ φάςεισ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ενςωματϊνεται θ ςτρατθγικι των 

“Six Thinking Hats”. 

 

1.4 Καινοτομία τησ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Τα τελευταία χρόνια, ζχουν γίνει ςθμαντικζσ πρόοδοι για το πϊσ ο άνκρωποσ 

μακαίνει. Κατά καιροφσ αναπτφχκθκαν διάφορεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, οι οποίεσ είναι 

πολφ ςθμαντικζσ αφοφ για να διδάξει κάποιοσ ςωςτά και αποτελεςματικά, 

χρειάηεται να εφαρμόηει μια κεωρία μάκθςθσ, ζνα διδακτικό μοντζλο. Το πρϊτο 

διδακτικό μοντζλο που επικράτθςε και που εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ακόμα 

και ςιμερα, είναι αυτό που αντιμετϊπιηε τθ διδαςκαλία ςαν διαδικαςία 

μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ από το δάςκαλο ςτο μακθτι (Σπφρτου, Κουμαράσ, Ψφλλοσ, 

1995). Ο μακθτισ ιταν ο πακθτικόσ δζκτθσ τθσ γνϊςθσ ςε όλα τα κυρίαρχα διδακτικά 

μοντζλα μζχρι τθ δεκαετία του ’60. Στθ δεκαετία του ’60 οι απόψεισ του Piaget και 

του Bruner κακϊσ επίςθσ και θ διαμόρφωςθ των τότε αναλυτικϊν προγραμμάτων, 

οδιγθςαν ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διδαςκαλία κυρίωσ μζςα από 

τθ μζκοδο τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ.  

Μζςω ενόσ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνου εργαςτθρίου και ακολουκϊντασ τθν ευρφτερθ 

ζννοια τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ διαμορφϊκθκε μια ροι 
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δραςτθριοτιτων, ςτθριηόμενθ ςε ζνα νζο μοντζλο μάκθςθσ, το οποίο αποτελεί 

ςυνδυαςμό δφο υπαρχόντων και επιτυχθμζνων δθμιουργικϊν μοντζλων. 

Συνδυάςτθκε το δθμιουργικό μοντζλο του Wallas (1926) με αυτό του Petty (1997) και 

ςε μία απόπειρα να εφαρμοςτεί μία ανάμειξθ αυτϊν των δφο μοντζλων, 

διαμορφϊκθκαν οι εξισ φάςεισ: 

ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Ζμπνευςθ Αφφπνιςθ του αυκορμθτιςμοφ και του πειραματιςμοφ. 

Επεξιγθςθ Κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςκζψθσ, ςυηιτθςθ και εκπροςϊπθςθ των ιδεϊν. 

Επϊαςθ Σκζψθ για κάτι άλλο εκτόσ από τθν επίλυςθ του βαςικοφ προβλιματοσ. 

Φωτιςμόσ Ραροχι ανατροφοδότθςθσ και επανεξζταςθ. 

Επαλικευςθ 
Εξζταςθ τθσ επίτευξθσ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ. 

Πίνακασ 1: Φάςεισ και τόχοι του μοντζλου που δημιουργήθηκε 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, μιασ και μία ακόμα ςθμαντικι 

παράμετροσ που κελιςαμε να αναδείξουμε ιταν αυτι τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

ομαδικότθτασ. Δόκθκε προσ επίλυςθ ζνα αυκεντικό πρόβλθμα, μιασ και ιταν 

πρόκλθςθ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κακοδιγθςθσ να δοκοφν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ τρόποι με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να επιλφςουν κακθμερινά 

προβλιματα. Οι εκπαιδευόμενοι ζλαβαν τθν κατάλλθλθ βοικεια θ οποία τουσ 

ϊκθςε να παρατθριςουν, να ςυγκεντρϊςουν δεδομζνα, να ςυγκρίνουν, να 

ταξινομιςουν, να διατυπϊςουν υποκζςεισ, να βγάλουν ςυμπεράςματα και να 

οδθγθκοφν ςτθν ανακάλυψθ μίασ λφςθσ υιοκετϊντασ δθμιουργικοφσ τρόπουσ 

επίλυςθσ του προβλιματοσ κακϊσ επίςθσ και ανακαλφπτοντασ τθ ςθμαςία και τα 

οφζλθ τθσ ςυνεργατικότθτασ.  

 

1.5 Ερευνητικά Ερωτήματα  

Θ Διπλωματικι Εργαςία κα εξετάςει τισ μεταβλθτζσ δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ (creative skills), δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ (collaborative skills) και 

δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ (problem solving skills) ϊςτε να απαντθκοφν τα 

εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: 

RQ1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ1.1: Πταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν ψθφιακό ςυνεργατικό 

περιβάλλον μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αναπτφςςεται θ 

ευχζρεια (fluency), θ ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) και θ 

επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 
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RQ2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν προβλημάτων των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1 Δημιουργικότητα 

Ρριν από πολλά χρόνια επικρατοφςε θ άποψθ ότι θ δθμιουργικότθτα αποτελοφςε ζνα 

ξεχωριςτό προςόν ειδικά προικιςμζνων ανκρϊπων, οι οποίοι είχαν τθ δυνατότθτα να 

αξιοποιοφν αυτό το προςόν και να διακρίνονται ςε διάφορουσ τομείσ. Με τθν άποψθ αυτι 

ςυμφωνοφςαν και πολλοί από τουσ ψυχολόγουσ.  

Τα τελευταία χρόνια οι ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ανατρζπουν τθν κρατοφςα 

αντίλθψθ και εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςτισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ που διακζτει το κάκε 

άτομο και ςτισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ μπορεί να τισ ενεργοποιιςει προκειμζνου θ 

δθμιουργικι ςκζψθ να αποτελζςει ζνα χρθςτικό εργαλείο ςτθν παραγωγι ιδεϊν, τθν 

αντιμετϊπιςθ μικρϊν αλλά και μεγάλων προβλθμάτων που προκφπτουν ωσ φυςικό 

επακόλουκο ενόσ διαρκϊσ μεταβαλλόμενου κόςμου.  

Θ εκμάκθςθ ειδικϊν μεκόδων και τεχνικϊν τισ οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν όλα τα 

άτομα για να βρίςκουν πολλζσ εναλλακτικζσ αλλά και πρωτότυπεσ ιδζεσ ςτα προςωπικά, 

κοινωνικά και επαγγελματικά τουσ προβλιματα. Θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που 

προάγουν τθν ευρθματικότθτα και τθν εφευρετικότθτα των εκπαιδευόμενων ατόμων, αλλά 

και θ ετοιμότθτά τουσ να αξιοποιοφν τισ μεκόδουσ αυτζσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.  

Θ κακιζρωςι τουσ ςτα ςχολεία αλλά και θ εκπαίδευςθ των ενθλίκων ςτθ δθμιουργικι ςκζψθ 

και τθν παραγωγι καινοτόμων πρωτότυπων ιδεϊν επιβάλλεται από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 

που δθμιουργοφνται ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.  

Θεματικό πεδίο προςζγγιςθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ δθμιουργικι ςκζψθ και θ 

παραγωγι καινοτόμων, πρωτότυπων ιδεϊν κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί να βρει 

εφαρμογι ςτουσ ενιλικεσ και να ςυμβάλει ςτο μζτρο του δυνατοφ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ. 

 

2.1.1 Οριςμόσ τησ Δημιουργικότητασ 

Εννοιολογικά ωσ δθμιουργικότθτα (creativity) ορίηεται θ ικανότθτα παραγωγισ ενόσ 

νζου ζργου ι μιασ ιδζασ με βάςθ τθ φανταςία. Οι νεότεροι ψυχολόγοι υποςτθρίηουν 

ότι θ δθμιουργικότθτα δεν είναι ιδιαίτερο προςόν ι ικανότθτα λίγων ατόμων, αλλά 

αντικζτωσ είναι αποτζλεςμα ειδικισ εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον κακζνα ξεχωριςτά 

να ενεργοποιεί αςτείρευτεσ δυνάμεισ του μυαλοφ του.  

Υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ όςον αφορά τθν οριοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, όπωσ:  
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Ρολλοί αντιμετωπίηουν τθ δθμιουργικότθτα ςαν μια τάςθ να ενεργοποιοφμε ι να 

αναγνωρίηουμε εναλλακτικζσ ιδζεσ ι πικανότθτεσ, οι οποίεσ μποροφν να 

αποδειχκοφν χριςιμεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςτθν επικοινωνία μασ με τουσ 

άλλουσ ι ακόμθ και ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ. Δθμιουργικότθτα κατά άλλουσ 

είναι να ςκεφτόμαςτε εκτόσ ςχεδιαγραμμάτων ι πλαιςίων, προςεγγίηοντασ νζουσ 

τομείσ και επιτυγχάνοντασ αποτελζςματα, τα οποία είναι ικανά να δϊςουν 

απαντιςεισ ςε προβλιματα που απαςχολοφν. Σ’ αυτι τθ διαδικαςία γίνεται μια 

ςαφισ διάκριςθ μεταξφ των προκακοριςμζνων ικανοτιτων. Βζβαια, τα πρϊτα 

αφοροφν τθ δθμιουργικότθτα, τθν ικανότθτα μάκθςθσ και τθν επικοινωνία. Τα 

δεφτερα ςχετίηονται άμεςα με τθν παραγωγι, τθν οικονομία, το μάρκετινγκ κ.ά. 

Συνεπϊσ θ δθμιουργικότθτα κινείται μζςα ς’ ζνα ακακόριςτο ςχζδιο και μπορεί να 

αξιολογθκεί μζςα από διαφορετικζσ διαδικαςίεσ.  

Ακόμθ, πολλοί υποςτθρίηουν ότι θ δθμιουργικότθτα μπορεί να αντιμετωπιςτεί και ωσ 

μια διαδικαςία με τθν οποία ενεργοποιοφνται νζεσ πρωτότυπεσ αλλά και χριςιμεσ 

ιδζεσ, οι οποίεσ βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων και 

προκλιςεων. Είναι ςθμαντικό όμωσ να δοφμε τθ δθμιουργικότθτα του ανκρϊπου 

ςαν τθν τζχνθ του διαφορετικοφ όςον αφορά τθ ςκζψθ. Ρροκειμζνου όμωσ να 

διαμορφϊςουμε ζναν οριςμό που κα ςτθρίηεται ςε επιςτθμονικά δεδομζνα είναι 

ςθμαντικό να κάνουμε μια ιςτορικι αναδρομι και να ανιχνεφςουμε τον τρόπο με τον 

οποίο θ επιςτιμθ αντιμετϊπιηε παλαιότερα και ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει, τθν 

ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ. Για να μθ χακοφμε όμωσ ςτθν απεραντοςφνθ των 

διαφόρων επιςτθμϊν, αναφζρουμε ότι κα τθν προςεγγίςουμε τόςο ωσ αντικείμενο 

τθσ ψυχολογικισ ζρευνασ όςο και ςαν αντικείμενο τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ.  

Είναι γεγονόσ ότι θ δθμιουργικότθτα απαςχόλθςε τα τελευταία χρόνια τουσ 

ερευνθτζσ και γφρω από το προκείμενο κζμα αναπτφχκθκε μεγάλθ ςε ζκταςθ 

βιβλιογραφία που δίνει νζεσ διαςτάςεισ ςτθ δθμιουργικι ςκζψθ και ανοίγει νζεσ 

προοπτικζσ. Θα κζλαμε ςαν αφετθρία προςζγγιςθσ, όςον αφορά τθ δθμιουργικότθτα 

να αναφζρουμε τθ δυςφορία τθν οποία κατζκεςε προσ τθν Αμερικανικι Ψυχολογικι 

Εταιρεία το 1950 Guilford ωσ προσ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετϊπιηε θ 

επιςτθμονικι κοινότθτα τθ δθμιουργικότθτα και θ οποία καταγράφθκε ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία ωσ «αμερικανικι πρόκλθςθ», (Ξανκάκου Γ.,1998) Θ δυςφορία αυτι 

αλλά και γενικότερα οι ανθςυχίεσ του Guilford ιταν το ζναυςμα, για να αναπτυχκεί 

μια ςειρά προςεγγίςεων ςχετικά με τθ δθμιουργικι ςκζψθ.  

Το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων και των ερευνθτϊν να αςχολθκοφν με τθ 

δθμιουργικι ςκζψθ του ανκρϊπου και θ εγκατάλειψθ τθσ αντίλθψθσ του «κεϊκοφ 

δϊρου», ζδωςε μια ςειρά οριςμϊν τουσ οποίουσ κατακζτουμε ςτθ ςυνζχεια 

προκειμζνου να καταλιξουμε ςε ζναν ευρφτερα αποδεκτό οριςμό, αλλά και μζςα 

από τθ διαχείριςθ τθσ ζννοιασ τθσ δθμιουργικότθτασ να κατορκϊςουμε να 
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αντιλθφκοφμε τθ φφςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και τισ δομικζσ αρχζσ οι οποίεσ τθ 

διζπουν.  

Μια πρϊτθ προςπάκεια οριςμοφ τθσ ζννοιασ ζκανε ο Guilford, ςφμφωνα με τθν 

οποία «θ δθμιουργικότθτα καλφπτει τισ πιο χαρακτθριςτικζσ ικανότθτεσ των 

δθμιουργικϊν ατόμων, που κακορίηουν τθν πικανότθτα για ζνα άτομο να εκφράςει 

μια δθμιουργικι ςυμπεριφορά, θ οποία να εκδθλϊνεται με εφευρετικότθτα, 

ςφνκεςθ και ςχεδιαςμό». (Jaoui, H. 1990). Βζβαια, ο οριςμόσ αυτόσ, όπωσ 

επιςθμαίνει θ Ξανκάκου, είναι απλοϊκόσ, όμωσ αναδεικνφονται κάποια ςτοιχεία που 

ςτθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνονται από τουσ ερευνθτζσ. «Συνιςτά οριςμζνο τρόπο 

ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτα προβλιματα.  Αυτι θ ςυμπεριφορά φαίνεται να είναι 

ςυνδεδεμζνθ με οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ. Αυτά τα 

χαρακτθριςτικά πικανολογοφν εάν και πϊσ κα εκδθλωκεί θ ςυμπεριφορά. Θ 

δθμιουργικότθτα αφορά όλα τα άτομα και δεν αποτελεί ςπάνιο φαινόμενο μόνο των  

προικιςμζνων ατόμων. Θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των ατόμων είναι ποςοτικι, κζμα 

διαβάκμιςθσ, και όχι ποιοτικι.» (Ξανκάκου Γ., ς.29, 1998)  

Ο Getzels και Jackson (1962) ορίηουν τθ δθμιουργικότθτα ωσ το ςυνδυαςμό των 

ςτοιχείων εκείνων που κεωροφνται πρωτότυπα και διαφορετικά. Επιςθμαίνουν ότι θ 

δθμιουργικότθτα είναι μια από τισ πιο πολφτιμεσ ανκρϊπινεσ δυνατότθτεσ, αλλά 

δφςκολθ θ ςυςτθματικι τθσ εξζταςθ.  

Ο Lowenfeld και Brittain (1975), υποςτθρίηουν ότι θ δθμιουργικότθτα ζχει άμεςθ 

ςχζςθ με το ποιοσ δίνει τον οριςμό. Ζτςι, οριςμζνοι ψυχολόγοι διακρίνουν ωσ 

ποιοτικά ςτοιχεία τθσ δθμιουργικότθτασ:  

 τθν ευκαμψία τθσ ςκζψθσ 

 τθν πρωτοτυπία τθσ ιδζασ 

 τθν ικανότθτα να ςκζφτεται κάποιοσ διαφορετικά 

 τον τρόπο επίλυςθσ των προβλθμάτων.  

Βζβαια εδϊ κα πρζπει να αντιπαραβάλουμε τθν άποψθ του Einstein, που 

υποςτθρίηει ότι θ διατφπωςθ ενόσ προβλιματοσ είναι πιο ςθμαντικι από τθν 

επίλυςι του.  

Ο Piaget (1960), ορίηει τθ δθμιουργικότθτα ςαν μια διαδικαςία επίλυςθσ 

προβλθμάτων, εφρεςθσ προβλθμάτων, εξερεφνθςθσ, πειραματιςμοφ, μια 

πνευματικι ενζργεια που ςυνεπάγεται ςεβαςμό και μελετθμζνθ λιψθ αποφάςεων.  

Ο Torrance (1966) ταυτίηει τθ δθμιουργικότθτα με τθν ικανότθτα που διακζτει το 

άτομο να αντιμετωπίηει τα διάφορα προβλιματα, με ευαιςκθςία και πρωτοτυπία 

αλλά και με μεκοδικότθτα και θρεμία.  
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Θ δθμιουργικότθτα κατά τουσ Lee, Webberley και Litt (1987) είναι ζνα πολφπλευρο 

φαινόμενο και κάκε ηιτθμα το οποίο ανακφπτει αντιμετωπίηεται μζςα από 

διαφορετικζσ διαδικαςίεσ.  

Οφείλουμε να κατακζςουμε και τθν άποψθ του Bruner (1962) που προςδιορίηει τθ 

δθμιουργικότθτα ωσ μια ενζργεια από τθν οποία προκφπτει μια ξεχωριςτι και 

αποτελεςματικι ζκπλθξθ (effective surprise).  

O Freud (1972) ορίηει τθ δθμιουργικότθτα ωσ μια ενςτικτϊδθ ορμι που αποςκοπεί 

ςτθ δθμιουργία αλλά τθ ςυςχετίηει και με τθν ορμι τθσ καταςτροφισ. Θ 

δθμιουργικότθτα μπορεί να περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ νζων ςυςτθμάτων, τθ 

μεταφορά γνϊριμων ςχζςεων ςε διαφορετικό πεδίο και τθ διαμόρφωςθ νζων 

ςυςχετιςμϊν (Σάλλα- Διακουμεντηίδθ, 1966).  

Μζςα από τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ προκφπτει ότι είναι δφςκολο να εντάξουμε 

τθ δθμιουργικότθτα ςε ζναν οριςμό. Υιοκετοφμε αυτό που αναφζρει ο Davis (1992), 

«Υπάρχουν άπειροι οριςμοί και ιδζεσ για τθ δθμιουργικότθτα, όςοι και οι άνκρωποι 

που ζχουν γράψει τισ ιδζεσ τουσ ςϋ ζνα κομμάτι χαρτί». Βζβαια, αν κζλουμε να 

κατθγοριοποιιςουμε τισ κζςεισ που επικρατοφν ςχετικά με τθ δθμιουργικότθτα, κα 

μποροφςαμε να αναφζρουμε:  

 Τθν παραδοςιακι άποψθ, θ οποία υποςτθρίηει ότι υπάρχει ζνασ αρικμόσ 

«ευφυϊν»,  «προικιςμζνων» ανκρϊπων, ςτθν κατθγορία αυτι εντάςςονται 

άτομα με εξαιρετικό ταλζντο ι κάποιεσ ξεχωριςτζσ δεξιότθτεσ που ξεχωρίηουν 

από τουσ υπόλοιπουσ και ςαν παράδειγμα αναφζρουν προςωπικότθτεσ όπωσ 

ο Μότςαρτ και ο Αϊνςτάιν και ςφμφωνα με αυτιν θ δθμιουργικότθτα δεν 

είναι θ ίδια ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, άρα δεν καλλιεργείται.  

 Τθ ςφγχρονθ άποψθ, θ οποία υποςτθρίηει ότι το ταλζντο είναι κυρίωσ 

αποτζλεςμα εξάςκθςθσ και ςκλθρισ δουλειάσ και όλα τα άτομα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να φτάςουν ςϋ ζνα βακμό δθμιουργικότθτασ και οι γνωςτικζσ 

διεργαςίεσ που ακολουκοφνται ςτθν ανάδειξθ ιδεϊν δε διαφζρουν από τισ 

κακθμερινζσ και ςυνεπϊσ θ δθμιουργικότθτα μπορεί να καλλιεργθκεί.  

«Δθμιουργικι ςκζψθ είναι θ ικανότθτα του ανκρϊπινου νου να αναηθτεί και να 

βρίςκει πολλζσ πρωτότυπεσ - καινοτόμεσ εναλλακτικζσ, για τθν επίλυςθ των 

διαφόρων προβλθμάτων, ιδζεσ – λφςεισ» (Ραραςκευόπουλοσ 2004, ς.5). 

Θ δθμιουργικότθτα είναι μία εςωτερικι δφναμθ που υποκινείται από  τθν ελευκερία 

ςτθν ζκφραςθ και από τθν αποδοχι των δυνατοτιτων μασ.  Πςο πιο ελεφκεροι 

αιςκανόμαςτε μζςα μασ,  ςυμφιλιωμζνοι με τισ αδυναμίεσ και με  τισ δυνατότθτεσ 

μασ, τόςο πιο δθμιουργικοί γινόμαςτε (άικου, 2013). 
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2.1.2 Σεχνικέσ Δημιουργικότητασ 

Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ειδικϊν τεχνικϊν, που αφοροφν τθ δθμιουργικι ςκζψθ, ζχουν 

προτακεί και χρθςιμοποιοφνται με απϊτερο ςτόχο τθ δθμιουργία και εφαρμογι 

νζων πρωτότυπων ιδεϊν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ.  

Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα εξετάςουμε μερικζσ από τισ πιο γνωςτζσ και 

χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνικζσ παραγωγισ πρωτότυπων ιδεϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα:  

 τθν τεχνικι του «καταιγιςμοφ» (brainstorming) 

 τισ ερωτιςεισ SCAMPER που αφυπνίηουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ 

 το πρότυπο «δθμιουργικι επίλυςθ προβλθμάτων»  

 τθν τεχνικι «πλάγια ςκζψθ»  

 τθν τεχνικι «κατάλογοσ χαρακτθριςτικϊν»  

 τθν τεχνικι «τα ζξι ςκεπτόμενα καπζλα»  

 τθ ςυνεκτικι μζκοδο  

 τθ μζκοδο «Εφρθκα». 

 

Καταιγιςμόσ (brainstorming) 

Θ τεχνικι του «καταιγιςμοφ» είναι μια διαδικαςία, όπου μια ομάδα ατόμων, 

προςπακεί, με ςυνεργατικό κυρίωσ τρόπο, να παράςχει νζεσ ιδζεσ για τθν επίλυςθ 

ενόσ πρακτικοφ προβλιματοσ ςτθν επαγγελματικι τουσ καριζρα ι και ςτθν 

προςωπικι τουσ ηωι. Τα οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ μποροφν να αφοροφν: τθν 

αφξθςθ των οικονομικϊν εςόδων, τθ γριγορθ προϊκθςθ νζων προϊόντων, τθν 

καλυτζρευςθ των ςυναδελφικϊν ςχζςεων, τθ δθμιουργία νζων αγορϊν, τθ βελτίωςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ κ.ά.  

Ο αρικμόσ των μελϊν τθσ κάκε ομάδασ δεν πρζπει να είναι μικρότεροσ από 4 και 

μεγαλφτεροσ από 15, προκειμζνου να λειτουργεί εφρυκμα. Στθ ςυνζχεια, αφοφ 

πρϊτα οριςτεί ο ςυντονιςτισ τθσ διαδικαςίασ και παρουςιαςτεί ο ςκοπόσ τθσ 

ςυνεδρίασ, κα πρζπει με ακρίβεια να υπογραμμιςτοφν οι κανόνεσ που κα διζπουν τθ 

λειτουργία τθσ ομάδασ. Ο A. Osborn (1963), ειςθγθτισ τθσ μεκόδου του 

«καταιγιςμοφ», ζχει κζςει πζντε κανόνεσ, που πρζπει να τθροφνται ςτθν εφαρμογι 

τθσ, ϊςτε τα αποτελζςματά τθσ να είναι αξιόπιςτα:  

 Απαγορεφεται θ κριτικι: Θ αποτίμθςθ των προτεινόμενων ιδεϊν κα γίνει ςε 

καταλλθλότερο χρόνο. Δεν πρζπει, με κανζνα τρόπο, θ κριτικι αξιολόγθςθ 

(π.χ. γζλια ι μορφαςμοί) των νζων ιδεϊν να ςυμπίπτει χρονικά με τθ 

δθμιουργικι παραγωγι τουσ. Ο λόγοσ που θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ 

αναβάλλεται προςωρινά είναι, γιατί άλλθ κα είναι, για παράδειγμα, θ 

ποςότθτα και θ ποιότθτα των παραγόμενων ιδεϊν, όταν από τα μζλθ τθσ 

ομάδασ ηθτθκεί: Να βρουν όςεσ περιςςότερεσ ιδζεσ μποροφν και άλλθ, αν 
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εφαρμοςτεί παράλλθλα και θ αρχι τθσ «αναςτολισ τθσ κριτικισ» για 

μεταγενζςτερο χρόνο. Στθν αρχικι διατφπωςθ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ, κάποια 

από τα μζλθ τθσ ομάδασ, να αυτολογοκρίνουν τισ ςκζψεισ τουσ φοβοφμενα 

τισ αντιδράςεισ των άλλων. Γι’ αυτό το λόγο προτιμοφμε τθ δεφτερθ εκδοχι.  

Αν, παρ’ όλεσ τισ προειδοποιιςεισ, κάποιοσ εξακολουκεί να είναι επικριτικόσ 

προσ τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ, κα είναι καλφτερο να του επιςθμανκεί ι να 

ςταματιςει ι να αποχωριςει από τθ διαδικαςία.  

 Ενκαρρφνεται θ υπερβολικι ι παράλογθ διατφπωςθ ιδεϊν: Είναι πιο εφκολο 

να «τικαςεφςουμε» μια προκλθτικι και αλλόκοτθ ιδζα από το να 

«απογειϊςουμε» μια ςυμβατικι. Με άλλα λόγια ςτθ διατφπωςθ ιδεϊν είναι 

προτιμότερθ θ υπερβολι από τθ ςιωπι.  

 Επιμζνουμε ςτθν παραγωγι όςο το δυνατόν περιςςότερων ιδεϊν: Βαςικόσ 

ςτόχοσ τθσ τεχνικισ του «καταιγιςμοφ» είναι θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ 

ποςότθτα καταγεγραμμζνων ιδεϊν. Γιατί, όςο μεγαλφτεροσ είναι ο αρικμόσ 

των προτεινόμενων ιδεϊν, τόςο περιςςότερο αυξάνεται θ πικανότθτα να 

αναδειχκοφν πρωτότυπεσ και αξιοποιιςιμεσ ιδζεσ.  

 Στθρίηουμε τθν επζκταςθ και τθ βελτίωςθ των παραγόμενων ιδεϊν: Ρζρα 

από τισ ιδζεσ που ζχει διατυπϊςει το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ, για να 

διευρυνκεί ο κατάλογοσ των προτεινόμενων ιδεϊν, παροτρφνονται τα μζλθ 

να αναηθτιςουν τρόπουσ, ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν-τροποποιιςουν τισ ιδζεσ 

των διπλανϊν τουσ, ακόμθ και τισ δικζσ τουσ. Κοντολογίσ, προςκζτουν ςτθν 

κάκε ιδζα τθ δικι τουσ ζμπνευςθ και κάνουν, όπου είναι εφικτό, 

ςυνδυαςμοφσ. 

 Αξιολόγθςθ των προτεινόμενων ιδεϊν: Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

προτεινόμενων ιδεϊν, ακολουκεί θ κριτικι αξιολόγθςι τουσ. Τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται είναι: θ χρθςιμότθτα, το κόςτοσ, οι ςυνζπειεσ για τουσ 

εμπλεκόμενουσ, θ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ, θ παραβίαςθ των 

ατομικϊν δικαιωμάτων κ. ά. Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ 

τεχνικισ του «καταιγιςμοφ» μπορεί να ποικίλει από πζντε λεπτά ζωσ δφο 

ϊρεσ. Αυτό εξαρτάται αφενόσ από τθν εμπειρία των μελϊν τθσ ομάδασ και 

αφετζρου από το κζμα που χριηει επίλυςθσ. Θ όλθ, όμωσ, χρονικι διάρκεια 

κα πρζπει να χωρίηεται ςε πεντάλεπτα ζωσ δεκαπεντάλεπτα για να 

διατθρθκεί θ ηωντάνια των ςυμμετεχόντων. Τα διαλείμματα δεν πρζπει να 

επιβάλλονται αλλά να κακορίηονται από τθ ροι τθσ ομάδασ. Θ ελευκερία 

ζναρξθσ και διακοπισ τθσ ςυνεδρίασ είναι πολφ ςθμαντικι, γιατί χαλαρϊνει 

τισ τυχόν εντάςεισ από τθν εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ. Ακόμθ, ο ςυντονιςτισ 

τθσ διαδικαςίασ καλό είναι να μθ χρθςιμοποιεί τα ονόματα των 

ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ τεχνικισ του «καταιγιςμοφ».  

Τζλοσ, δίνοντασ ζναν οριςμό ςτθν τεχνικι του «καταιγιςμοφ» κα λζγαμε ότι είναι μια 

διαδικαςία όπου τα άτομα μιασ ομάδασ, ζχοντασ ωσ βαςικό προοριςμό τθν 
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απελευκζρωςι τουσ από κοινωνικζσ αναςτολζσ, προςπακοφν να ενεργοποιιςουν 

όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ιδζεσ προκειμζνου να φτάςουν ςτθν πιο πρωτότυπθ 

λφςθ. Ακόμθ, ο προςωπικόσ ςτόχοσ του κάκε μζλουσ είναι να εξωτερικεφςει 

οποιεςδιποτε ςκζψεισ του, απαλλαγμζνεσ από κάκε είδουσ κριτικι. 

Ερωτόςεισ SCAMPER  

O Α. Osborn (1963), ςτθν προςπάκειά του να διευκολφνει τθ δθμιουργικι παραγωγι 

πρωτότυπων λφςεων για ζνα πρόβλθμα, πρότεινε τθν παρακάτω λίςτα ερωτιςεων, 

που εμφανίηεται και με τον όρο «Ερωτιςεισ SCAMPER» (Substitute – Combine – 

Adapt – Modify – Put – Eliminate – Reverse). 

Οι ερωτιςεισ SCAMPER που αφυπνίηουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ:  

 Άλλεσ χριςεισ 

 Νζοι τρόποι χρθςιμοποίθςθσ, είτε όπωσ είναι είτε με μικρι διαφοροποίθςθ.  

 Ρροςαρμογζσ 

 Με τι άλλο μοιάηει; Ροιεσ άλλεσ ιδζεσ φζρνει ςτο μυαλό μασ; Τι παλιότερο 

παράλλθλο μασ κυμίηει; Ροιον μπορϊ να μιμθκϊ; Ροιον μπορϊ να 

αντιγράψω; Υπάρχει προθγοφμενο ςτθν Ιςτορία; Άλλθ οπτικι γωνία;  

 Μεγεκφνςεισ: Ρρόςκεςθ, Ρολλαπλαςιαςμόσ 

 Τι να προςτεκεί; Ιςχυρότερο; Μεγαλφτερο; Ρλατφτερο; Υψθλότερο; 

Συχνότερο; Μεγαλφτερθσ αξίασ; Διπλαςιαςμόσ; Ρολλαπλαςιαςμόσ; 

Υπερβολι; Super; Jumbo; Μεγιςτοποίθςθ; Ρρόςκετα ςυςτατικά;  

 Σμικρφνςεισ: Αφαίρεςθ, διαίρεςθ 

 Τι να αφαιρεκεί; Μικρότερο; Ελαφρότερο; Αραιότερο; Κοντφτερο; 

Βραδφτερο; Συμπφκνωςθ; Διχοτόμθςθ; Ελαχιςτοποίθςθ; Υποβάκμιςθ; Τα 

μζρθ να είναι πτυςςόμενα - ςπαςτά; Κομμάτιαςμα;  

 Τροποποιιςεισ 

 Αλλαγι χρϊματοσ, κίνθςθσ, ιχου, οςμισ, μορφισ, ςχιματοσ, ρυκμοφ, χρόνου, 

χρονοδιαγράμματοσ; Άλλθ αρχι; Άλλο τζλοσ; Άλλο φφλο; Αλλαγι ςθμαςίασ; 

Άλλεσ αλλαγζσ;  

 Αντικαταςτάςεισ 

 Ροιοσ άλλοσ αντί αυτοφ; Άλλα υλικά; Άλλοσ τρόποσ; Άλλθ προςζγγιςθ; Άλλοσ 

τόποσ; Άλλοσ χρόνοσ; Άλλθ κινθτιρια δφναμθ; Άλλθ διαδικαςία; Άλλοσ τόνοσ; 

Άλλοσ ιχοσ; Άλλθ φωνι;  

 Αναδιευκετιςεισ 

 Ανταλλαγι μερϊν; Το πρϊτο να γίνει τελευταίο; «Οι ζςχατοι ζςονται 

πρϊτοι!»; Άλλοσ ςχθματιςμόσ; Άλλθ διαρρφκμιςθ; Άλλθ ακολουκία;  

 Αντιςτροφζσ 

 Το αντίκετο; Το αντίςτροφο; Το ζξω μζςα; Το άνω κάτω; Ανταλλαγι ρόλων; 

Αντιμετάκεςθ κετικοφ αρνθτικοφ; Αντιμετάκεςθ αιτίου-αποτελζςματοσ;  

 Συνδυαςμοί 
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Συνδυαςμόσ ςτοιχείων, μερϊν, ιδεϊν, ςκοπϊν; Ροιο μίγμα; Ροιο κράμα; Ροια 

ςυλλογι; Άλλθ ςφνκεςθ; Συγχϊνευςθ;  

 

Πρότυπο «Δημιουργικό Επύλυςη Προβλημϊτων – ΔΕΠ»  

Θ δθμιουργικι παραγωγι νζων ιδεϊν δεν είναι, όπωσ πολλοί πιςτεφουν, κζμα τφχθσ, 

αλλά προϊόν ςυςτθματικισ και εργϊδουσ προςπάκειασ. Για να φτάςει κανείσ ςτο 

τελικό ςτάδιο, ςτθν παραγωγι δθλαδι τθσ πρωτότυπθσ λφςθσ, διζρχεται διάφορα 

ςτάδια, όπωσ: το ςτάδιο τθσ προπαραςκευισ, τθσ επϊαςθσ, τθσ ζλλαμψθσ και τθσ 

επαλικευςθσ. Ραραπλιςια διαδικαςία πρότεινε και ο Parnes (1981), ςτενόσ 

ςυνεργάτθσ του Osborn.  

Το «πρότυπο-ΔΕΡ», όπωσ αλλιϊσ ονομάηεται θ τεχνικι «δθμιουργικι επίλυςθ 

προβλθμάτων» αποτελείται από τα ακόλουκα πζντε ςτάδια:  

 Συγκζντρωςθ των δεδομζνων του προβλιματοσ: Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο 

κωδικοποιοφνται οι γνϊςεισ του παρελκόντοσ ςε ό,τι αφορά το πρόβλθμα 

που μασ απαςχολεί, π.χ. για το πρόβλθμα: Ρϊσ κα ελαττϊςουμε τισ απουςίεσ 

των εργαηομζνων από τθν εργαςία τουσ; κα πρζπει να ςυγκεντρωκοφν τα 

ςτοιχεία, ϊςτε να απαντθκοφν τα ερωτιματα:  

o Ροιοσ κάνει τισ απουςίεσ (άνδρεσ - γυναίκεσ, θλικίεσ, κζςθ ςτθν 

ιεραρχία, οικονομικι και οικογενειακι κατάςταςθ κ.ά.).  

o Ρότε γίνονται οι απουςίεσ (αρχι ι τζλοσ ωραρίου, θμζρεσ εβδομάδασ, 

θμζρεσ μινα, πριν ι μετά από κρθςκευτικζσ ι εκνικζσ γιορτζσ κ.ά.).  

o Τι κάνει αυτόσ/ι που απουςιάηει από τθ δουλειά του (επιςκζπτεται 

τουσ φίλουσ του, παραμζνει ςτο ςπίτι του, κάνει εκδρομζσ κ.ά.).  

o Ροφ ςυμβαίνουν οι απουςίεσ (ςε επίπεδο διεφκυνςθσ, ςε 

υποκαταςτιματα τθσ επαρχίασ, ςτα κατϊτερα ςτελζχθ κ.ά.).  

o Γιατί κάνουν απουςίεσ οι υπάλλθλοι (ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το 

αντικείμενό τουσ, αςκζνειεσ, αποφυγι κοφραςθσ κ.ά.).  

o Ρϊσ πραγματοποιοφνται οι απουςίεσ (δεν εμφανίηονται κακόλου 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, εμφανίηονται για λίγεσ ϊρεσ και φςτερα 

αποχωροφν κ.ά.).  

 Διατφπωςθ του προβλιματοσ: Στο ςτάδιο αυτό και ζχοντασ ωσ βάςθ το υλικό 

που ςυγκεντρϊςαμε, επιχειροφμε να διατυπϊςουμε τον καταλλθλότερο 

οριςμό του τεκζντοσ προβλιματοσ. Για να επιτφχουμε το ςτόχο μασ μπορεί να 

απαιτθκεί να αναλφςουμε περαιτζρω το πρόβλθμα, ϊςτε να το εξετάςουμε 

πιο ολοκλθρωμζνα π.χ. το αρχικό μασ ερϊτθμα: Ρϊσ κα ελαττϊςουμε τισ 

απουςίεσ των εργαηομζνων από τθν εργαςία τουσ; Μποροφμε να το 

«ςπάςουμε» ςτα επιμζρουσ ερωτιματα: α) Ρϊσ κα βοθκοφςε ο διευκυντισ 
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προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ; β) Ρϊσ κα βοθκοφςαν οι ίδιοι οι εργαηόμενοι 

τουσ απουςιάηοντεσ ςυναδζλφουσ τουσ;  

 Ραραγωγι προτεινόμενων ιδεϊν-λφςεων: Στο ςτάδιο αυτό, επιχειρείται να 

ςυμπλθρωκεί ζνα κατάλογοσ ιδεϊν, μζςα από τον οποίο κα προκφψει θ λφςθ 

του προβλιματοσ. Οι ειδικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται προσ τοφτο 

είναι: θ τεχνικι του «καταιγιςμοφ», οι ερωτιςεισ SCAMPER, θ πλάγια ςκζψθ, 

οι προκροφςτειοι ςυνδυαςμοί κ.ά.  

 Αξιολόγθςθ των προτεινόμενων ιδεϊν-λφςεων: Στο ςτάδιο αυτό, 

πραγματοποιείται μία από τισ κριςιμότερεσ φάςεισ τθσ τεχνικισ «πρότυπο – 

ΔΕΡ», θ αξιολόγθςθ των επικρατζςτερων ιδεϊν-λφςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία υλοποιείται με τθ βοικεια πολλϊν κριτθρίων, όπωσ το κόςτοσ, ο 

απαιτοφμενοσ χρόνοσ, τα διακζςιμα μζςα, κζματα δεοντολογίασ και 

προςωπικϊν δεδομζνων κ.ά.  

 Εφαρμογι των προκρικζντων ιδεϊν λφςεων: Στο τελικό ςτάδιο, διερευνϊνται 

οι προςφορότεροι τρόποι, ϊςτε να γίνουν πράξθ οι επιλεγείςεσ ιδζεσ-λφςεισ. 

Με άλλα λόγια ςυγκροτείται «πλάνο δράςθσ», ςτο οποίο καταγράφονται τα 

άτομα που κα πάρουν μζροσ ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ, τα μζςα που κα 

χρειαςτοφν, οι χρόνοι που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν 

κ.ά. Σχετικά με τθ χριςθ του «προτφπου – ΔΕΡ», πρζπει να ζχουμε υπόψθ 

μασ και τα ακόλουκα:  

o Θ προτεινόμενθ ςειρά των πζντε ςταδίων είναι ενδεικτικι και ςε 

καμία περίπτωςθ δεςμευτικι.  

o Δθμιουργικι παραγωγι ιδεϊν δε γίνεται αποκλειςτικά ςτο τρίτο 

ςτάδιο, αλλά μπορεί να λάβει χϊρα και ςτα υπόλοιπα ςτάδια π.χ. ςτο 

ςτάδιο αξιολόγθςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί μια ςυνεδρία 

brainstorming, προκειμζνου να κακοριςτοφν τα κριτιρια,  που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επιλογι τθσ πρωτότυπθσ λφςθσ.  

o Ο χρόνοσ που αφιερϊνεται ςε κάκε ςτάδιο πρζπει να είναι αρκετόσ, 

ϊςτε να γίνεται θ επεξεργαςία του ςυγκεντρωκζντοσ υλικοφ ςτο 

επίπεδο του υποςυνειδιτου ι και ς’ αυτό του αςυνειδιτου. Με άλλα 

λόγια το όλο υλικό που ςυγκεντρϊνεται αφινεται πρϊτα να 

«επωαςτεί» και φςτερα να επεξεργαςτεί.  

o Μερικζσ φορζσ, τα προτεινόμενα προβλιματα κα μποροφςαν να 

επιλυκοφν εφκολα, αν θ διατφπωςι τουσ ιταν καλφτερθ π.χ. ζνασ 

εργαηόμενοσ οδθγικθκε για απολογία ςτο διευκυντι του 

εργοςταςίου, γιατί κακυςτεροφςε να προςζλκει ζγκαιρα ςτθ δουλειά 

του. Πταν, ρωτικθκε γιατί; Απάντθςε, ότι για τισ μετακινιςεισ του 

χρθςιμοποιεί το αυτοκίνθτό του και το πρωί οι δρόμοι είναι ςυνικωσ 

«μποτιλιαριςμζνοι». Φςτερα απ’ αυτι τθ διευκρίνιςθ, το πρόβλθμα 

δεν ιταν «πϊσ κα τιμωρθκεί ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ, γιατί 

κακυςτεροφςε ςτθν εργαςία του», αλλά «ποια άλλα μεταφορικά μζςα 
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κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει ο υπάλλθλοσ, ϊςτε να προςζρχεται 

ζγκαιρα ςτο χϊρο εργαςίασ του». Κοντολογίσ, δεν πρόκειται για 

πραγματικό πρόβλθμα, αλλά για ψευδοπρόβλθμα. 

o Επειδι το πρόβλθμα, ςτο «πρότυπο – ΔΕΡ» εμφανίηεται με τθ μορφι 

ερωτιςεων, πολλοί κεωροφν, εςφαλμζνα, ότι όλεσ οι ερωτιςεισ 

«ξεκλειδϊνουν» αν τισ αντιμετωπίςουμε «δθμιουργικά», π.χ. το 

ερϊτθμα «Ρόςεσ φορζσ χρθςιμοποιιςατε τθν προθγοφμενθ 

εβδομάδα το αυτοκίνθτό ςασ;» απαιτεί τθ χριςθ τθσ μνιμθσ ι το 

ερϊτθμα «Γιατί ο υπάλλθλοσ εξακολουκεί να χρθςιμοποιεί το 

αυτοκίνθτό του, τθ ςτιγμι που ξζρει ότι κα κακυςτεριςει ςτθ δουλειά 

του;» απαιτεί τθ χριςθ κριτικισ ςκζψθσ. 

 

Πλϊγια ςκϋψη (Lateral thinking)  

O De Bono (1967) ςτθν προςπάκειά του να απεγκλωβίςει τον ανκρϊπινο νου από 

τθν «κάκετθ ςκζψθ», επινόθςε τθν «πλάγια ςκζψθ» για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

που απαιτοφν δθμιουργικι παραγωγι πρωτότυπων ιδεϊν.  

Ο άνκρωποσ, κατά τον de Bono, για τθν εξεφρεςθ τθσ προςφορότερθσ λφςθσ ςε ζνα 

του πρόβλθμα ςτθρίηεται, κατά βάςθ, ςτθ λογικι ανάλυςθ των δεδομζνων του 

προβλιματοσ,  ςτθ ςυςχζτιςθ, ςτθν αποτίμθςθ και, τζλοσ, ςτθν επιλογι τθσ 

καταλλθλότερθσ λφςθσ. Με άλλα λόγια θ επικυμθτι λφςθ αναηθτείται μζςω τθσ 

«κάκετθσ ςκζψθσ».  

Εντοφτοισ, θ λογικι τθσ «κάκετθσ ςκζψθσ», παρά τθν αναντίρρθτθ αξία τθσ, 

εγκλωβίηει με τθ λειτουργία τθσ τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ και τθν οδθγεί πολλζσ φορζσ 

ςε αδιζξοδο, δθλαδι δεν τθν αφινει να ςκεφτεί δθμιουργικά. Ρ.χ. ζνασ απόφοιτοσ 

του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ (Δάςκαλοσ) επικυμεί να διοριςτεί ςτο Δθμόςιο και 

προετοιμάηεται για τισ εξετάςεισ του ΑΣΕΡ. Θ κοφραςθ, όμωσ, τον ζχει κυριεφςει 

κακϊσ ςκζπτεται ότι κακθμερινά πρζπει να επαναλαμβάνει το ίδιο πρόγραμμα: 

Φροντιςτιριο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, επιςτροφι ςτο ςπίτι και κλείςιμο ςτο δωμάτιο 

για διάβαςμα. Πλεσ οι ςκζψεισ του κακορίηονται από το δεδομζνο ότι είναι 

υποψιφιοσ του ΑΣΕΡ και άρα πρζπει να κάνει τα αδφνατα δυνατά για να επιτφχει. 

Με άλλα λόγια θ ςκζψθ του είναι «κάκετθ». Στθν περίπτωςθ, όμωσ, που ο 

ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ ξζφευγε, ζςτω για λίγο, από τθν κυρίαρχθ ιδζα τθσ 

κάκετθσ ςκζψθσ, ότι δθλαδι είναι υποψιφιοσ για διοριςμό ςτθν Ρρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ, κα μποροφςε να αντιμετωπίςει καλφτερα το πρόβλθμά του π.χ. με το 

να δει τθν αγαπθμζνθ του κινθματογραφικι ταινία ι να πάει βόλτα με τουσ φίλουσ 

του ι να αςχολθκεί με το κολφμπι κ.ά. Ραράλλθλα, δε κα ζχανε το ςτόχο του, γιατί 

κα μποροφςε να ακοφει από το γουόκμαν του, τθ μαγνθτοφωνθμζνθ εξεταςτζα φλθ. 

Κοντολογίσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ςκζψθ του κα ιταν «πλάγια».  
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Ολοκλθρϊνοντασ τθν παρουςίαςθ τθσ τεχνικισ «πλάγια ςκζψθ» είναι ςθμαντικό να 

τονίςουμε, ότι για να παράγουμε νζεσ – πρωτότυπεσ ιδζεσ, είναι απαραίτθτοσ ο 

απεγκλωβιςμόσ μασ από τα ςτενά πλαίςια που μασ βάηει θ κυρίαρχθ ιδζα, δθλαδι θ 

«κάκετθ ςκζψθ». Ρρόκειται για μια τεχνικι που αποςκοπεί: 

 Στθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικισ, παράπλευρθσ ςκζψθσ (lateral thinking) 

 Στθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

 Στθν κατάκεςθ πολλϊν απόψεων ςτο τραπζηι του διαλόγου 

 Στθ δθμιουργικι ςυμβολι όλων των ςυμμετεχόντων ανεξάρτθτα από τθν 

προςωπικι τουσ κζςθ 

 Στο διαχωριςμό του «εγϊ» από τθ ςυνολικι «απόδοςθ» των ςυμμετεχόντων 

(De Bono, 2006). 

Άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ είναι θ ζννοια τθσ «πλάγιασ ςκζψθσ» τόςο με τθν εκπαίδευςθ 

όςο και με το εργαςιακό περιβάλλον. Θ ζννοια επίλυςθ προβλιματοσ (problem 

solving) είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν δθμιουργικότθτα, τθν εφευρετικότθτα και τθν 

καινοτομία, ενϊ θ δθμιουργικότθτα ζχει ωσ προχπόκεςθ τθν ικανότθτα του 

επιχειρθματία να χρθςιμοποιεί τθν πλάγια ςκζψθ (lateral thinking), όταν και όπου 

είναι αναγκαία. Δεν είναι τυχαίο πωσ ςτισ περιπτϊςεισ μετατροπισ μιασ ιδζασ ςε 

προϊόν ι υπθρεςία, ο πρϊτοσ και βαςικότεροσ προβλθματιςμόσ του δυνθτικοφ 

επιχειρθματία, κα πρζπει να είναι κατά πόςον θ ιδζα του είναι χριςιμθ ςε κάποιουσ, 

ποιοι είναι αυτοί, τι αξία τουσ προςφζρει, και τι τιμι είναι διατεκειμζνοι να 

πλθρϊςουν για αυτι τθν αξία. Απαιτοφνται καινοτόμεσ λφςεισ που κα προζλκουν 

από δθμιουργικι, πλάγια ςκζψθ, και τεχνικζσ που κα τθν αναδείξουν όπωσ ο 

καταιγιςμόσ ιδεϊν (brainstorming). Στον επιχειρθματικό κόςμο, θ πλάγια ςκζψθ 

αναφζρεται ςυχνά ωσ ‘thinking out of box’, που προζρχεται από το γνωςτό αίνιγμα 

του πϊσ κα ενϊςεισ με μια γραμμι τισ 9 τελείεσ ενόσ τετραγϊνου χωρίσ να ςθκϊςεισ 

το μολφβι, και θ λφςθ είναι ξεκινϊντασ και προεκτείνοντασ τθν γραμμι εκτόσ του 

τετραγϊνου. 

Θ πλάγια ςκζψθ, ςε αντίκεςθ με τθν κάκετθ ςκζψθ που καλλιεργεί τθν επιλογι ενόσ 

τρόπου λφςθσ, απαιτεί πολλά ερωτθματικά, αμφιςβιτθςθ, απόρριψθ του 

προφανοφσ, απομάκρυνςθ από τισ προκαταλιψεισ και τισ ζμμονεσ ιδζεσ, κατάργθςθ 

των ςτεγανϊν και επιλογι πολλαπλϊν εναλλακτικϊν λφςεων. Ζτςι ενϊ θ κάκετθ 

ςκζψθ ακολουκεί τον «ςυμβατικό» δρόμο, κινοφμενθ ςε αναμενόμενεσ 

κατευκφνςεισ με διαδοχικά βιματα και επιλζγει τθν ορκι λφςθ, θ πλάγια ςκζψθ 

ακολουκεί τον «διαφορετικό» δρόμο, εξερευνά μθ αναμενόμενεσ κατευκφνςεισ, 

ςυχνά παραλείπει κάποια βιματα και οδθγεί ςε πολλαπλζσ λφςεισ. 
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Ππωσ λζει ο De Bono «θ κάκετθ ςκζψθ αςχολείται με το ςκάψιμο μιασ τρφπασ πιο 

βακειά ενϊ θ πλάγια ςκζψθ αςχολείται με το ςκάψιμο τθσ τρφπασ κάπου αλλοφ. 

 

Η τεχνικό «τα ϋξι ςκεπτόμενα καπϋλα» 

Θ τεχνικι «τα ζξι ςκεπτόμενα καπζλα» είναι ζνα νζοσ τρόποσ παραγωγισ ιδεϊν και 

δθμιουργόσ τθσ είναι ο De Bono. Σφμφωνα μ’ αυτιν υπάρχουν ζξι μορφζσ ςκζψθσ 

που παριςτάνονται με ζξι καπζλα διαφορετικοφ χρϊματοσ, όπωσ:  

 Πταν το άτομο φοράει το κόκκινο καπζλο, φορτίηεται ςυναιςκθματικά και 

ζνα μζροσ τθσ ςκζψθσ του, ανάλογα με το αντικείμενο που διερευνάται, 

κυριεφεται από ςυναιςκιματα π.χ. αγάπθσ, κυμοφ, οργισ κ.ά.  

 Πταν το άτομο φοράει το κίτρινο καπζλο, αναηθτά τθ κετικι ςτάςθ, 

βαςιςμζνθ ςτθν πείρα και ςτισ εποικοδομθτικζσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου 

να δϊςει λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα που το απαςχολεί.  

 Πταν το άτομο φοράει το μαφρο καπζλο, αςκεί κριτικι ςτισ ιδζεσ του 

παρόντοσ και του παρελκόντοσ, για να διαπιςτϊςει αν τα ςτοιχεία που ζχει 

ςυγκεντρϊςει είναι τα κατάλλθλα.  

 Πταν το άτομο φοράει το άςπρο καπζλο, ελζγχει και ςτθ ςυνζχεια 

επαλθκεφει τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του, πριν προχωριςει ςτθ 

χρθςιμοποίθςι τουσ.  

 Πταν το άτομο φοράει το πράςινο καπζλο, χρθςιμοποιεί πρωτότυπεσ ιδζεσ, 

νζεσ αντιλιψεισ και νζουσ τρόπουσ επίλυςθσ των προβλθμάτων. Ριςτεφει πωσ 

θ ποιότθτα κάκε απόφαςθσ κακορίηεται από το είδοσ και τθν ποςότθτά τθσ.  

 Πταν το άτομο φοράει το μπλε καπζλο, πρϊτα διαμορφϊνει τθ ςτρατθγικι 

για το κζμα που το απαςχολεί, φςτερα κακορίηει τουσ αντικειμενικοφσ 

ςκοποφσ και, τζλοσ, οργανϊνει τθν πολιτικι εφαρμογι τουσ. Σκοπόσ τθσ 

τεχνικισ «τα ζξι ςκεπτόμενα καπζλα» είναι θ ανάδειξθ τθσ πιο 

ολοκλθρωμζνθσ ςκζψθσ, ϊςτε το άτομο να είναι ςε κζςθ να τθ 

χρθςιμοποιιςει ςτθν κατάλλθλθ ςτιγμι και να δϊςει τθν αρτιότερθ λφςθ. Θ 

διαδικαςία αυτι ολοκλθρϊνεται μζςα από δφο ςτάδια: α) το ςτάδιο τθσ 

καταςκευισ του χάρτθ και β) το ςτάδιο τθσ χάραξθσ ενόσ δρόμου πάνω ςτο 

χάρτθ. Στθν περίπτωςθ που ο χάρτθσ είναι άρτιοσ, τότε και ο καταλλθλότεροσ 

δρόμοσ γίνεται άμεςα αντιλθπτόσ. Τζλοσ, όςο πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμε τθν 

τεχνικι «τα ζξι ςκεπτόμενα καπζλα», τόςο πιο οικεία και προςιτι γίνεται ςτθ 

ςκζψθ μασ. 

 

Η ςυνεκτικό μϋθοδοσ 

H ςυνεκτικι μζκοδοσ χρθςιμοποιεί τθν αναλογικι ςκζψθ, μια από τισ κεντρικότερεσ 

λειτουργίεσ τθσ ςυγκλίνουςασ ςκζψθσ, προκειμζνου να παράγει δθμιουργικζσ και 
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πρωτότυπεσ ιδζεσ. Δθμιουργόσ τθσ είναι ο Gordon (1961). Ο μικρόσ βακμόσ 

πολυπλοκότθτασ που ζχει, επιτρζπει τθν εφαρμογι τθσ απ’ όλα τα πνευματικά και 

πολιτιςτικά ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ.  

Για τθν εφαρμογι τθσ ςυνεκτικισ μεκόδου χρθςιμοποιοφνται τζςςερα είδθ 

αναλογικϊν ςχζςεων:  

Άμεςθ αναλογία: Είναι θ διαδικαςία εκείνθ που μασ επιτρζπει να οικειοποιοφμαςτε 

γνϊςεισ, τεχνικζσ και τρόπουσ ςυμπεριφοράσ από διαφορετικοφσ τομείσ. Από τισ 

χαρακτθριςτικότερεσ περιπτϊςεισ άμεςθσ αναλογίασ είναι θ «βιονικι μζκοδοσ», 

ςτθν οποία ψάχνουμε να βροφμε αντίςτοιχουσ τρόπουσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ 

μ’ αυτοφσ που ςυναντάμε ςτθ φφςθ, δθλαδι ςτα ηϊα, ςτα πουλιά, ςτα λουλοφδια 

κ.ά. Ραράδειγμα βιονικισ άμεςθσ αναλογίασ είναι θ καταςκευι μθχανϊν που πετοφν 

(αεροπλάνα, πφραυλοι κ.ά.) όπωσ τα πουλιά ι θ καταςκευι των θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν βάςθ του τρόπου που ςκζφτονται και πράττουν οι ηωντανοί οργανιςμοί 

(ερζκιςμα – επεξεργαςία – αντίδραςθ).  

Ρροςωπικι αναλογία: Σφμφωνα με τθ διαδικαςία αυτι προςπακοφμε να μποφμε 

ςτθ κζςθ κάποιου άλλου και να βιϊςουμε το πρόβλθμά του όςο γίνεται πιο κοντά. 

Με άλλα λόγια θ προςωπικι αναλογία είναι ζνα είδοσ «Role playing», δθλαδι 

«παίξιμο ρόλου».  

Ραραδείγματα προςωπικισ αναλογίασ ζχουμε: α) όταν ο κακθγθτισ μπαίνει ςτθ 

κζςθ των μακθτϊν του και προςπακεί να βιϊςει το άγχοσ τουσ μπροςτά ςε μια 

δφςκολθ άςκθςθ ι να ανακαλφψει τα αδφνατα ςθμεία τθσ διδαςκαλίασ του από τισ 

απορίεσ τουσ, β) όταν μποφμε ςτθ κζςθ ενόσ ναυαγοφ και αναρωτθκοφμε: Ρϊσ κα 

αποφφγουμε τον πανικό; Ρϊσ κα χρθςιμοποιιςουμε το ςωςίβιο; Τι κα κάνουμε αν 

μαηί μασ ζχουμε και το γιο μασ;  

Συμβολικι αναλογία: Με τθ ςυμβολικι αναλογία επιδιϊκουμε να περιγράψουμε και 

να χρωματίςουμε ςυναιςκθματικά μια κατάςταςθ, κάνοντασ χριςθ ςυμβολικϊν 

εικόνων –  αλλθγοριϊν. Τθ ςυναντάμε ςυχνά ςτθ Λογοτεχνία, ςτισ Καλζσ Τζχνεσ και 

ςτθ διαφιμιςθ.  

Φανταςτικι αναλογία: Θ φανταςτικι αναλογία είναι μια διαδικαςία, ςτθν οποία 

χρθςιμοποιοφμε, χωρίσ κανζναν περιοριςμό, ιδανικζσ – φανταςτικζσ καταςτάςεισ, 

για να δϊςουμε πρακτικζσ λφςεισ ςε ζνα πρόβλθμα, ςτο οποίο οι άλλεσ τεχνικζσ 

ζχουν αποτφχει π.χ. ασ υποκζςουμε πωσ δεν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ 

ρυμοτομικόσ, οικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ και μασ καλοφςαν να ςχεδιάςουμε το 

«ιδανικό» ςπίτι. Θα ςχεδιάηαμε ζνα ςπίτι πολυεπίπεδο, με αςανςζρ, εςωτερικι 

κερμαινόμενθ πιςίνα, playroom, γυμναςτιριο κ.ά.  
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Στο τζλοσ, αξιολογϊντασ τισ κατατεκείςεσ ιδζεσ, κα προςπακιςουμε να εντοπίςουμε 

τα κοινά ςθμεία ανάμεςα ςτθν ιδανικι πρόταςθ και ςτθν υπαρκτι πραγματικότθτα, 

που κα μασ βγάλουν από το αδιζξοδο. 

 

Η μϋθοδοσ «ΕΥΡΗΚΑ»  

Θ τεχνικι «Εφρθκα» είναι μια από τισ νεότερεσ μεκόδουσ παραγωγισ πρωτότυπων 

ιδεϊν και δθμιουργόσ τθσ είναι ο Μαγνιςαλθσ (1990). Θ τεχνικι οφείλει το όνομά 

τθσ ςτθ γνωςτι ζκφραςθ του Αρχιμιδθ «Εφρθκα, Εφρθκα», που ςθμαίνει τθν 

ανακάλυψθ κάτι ςπουδαίου.  

Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου «Εφρθκα» περνάει μζςα από τρία ςτάδια:  

 το ςτάδιο προετοιμαςίασ: ςτο οποίο ο ενδιαφερόμενοσ κακορίηει το 

πρόβλθμα που τον απαςχολεί, ςυγκροτεί τθν ομάδα εργαςίασ και 

προςδιορίηει τθν αρχικι ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ,  

 το ςτάδιο εφαρμογισ: ςτο οποίο αναλφεται θ τεχνικι τθσ μεκόδου «Εφρθκα», 

παρουςιάηεται το προσ εξζταςθ πρόβλθμα, ενκαρρφνονται τα μζλθ τθσ 

ομάδασ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν όλθ διαδικαςία και δίνονται 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ αν ηθτθκοφν και 

 το ςτάδιο αξιολόγθςθσ: ςτο οποίο αξιολογοφνται τα αποτελζςματα τθσ 

μεκόδου και ςυντάςςεται γραπτι ζκκεςθ με τισ προτεινόμενεσ λφςεισ του 

προβλιματοσ.  

Θ αξία τθσ μεκόδου «Εφρθκα» βρίςκεται:  

 Στο μικρό βακμό πολυπλοκότθτάσ τθσ. 

 Στθν εφαρμογι τθσ από διαφορετικοφ κοινωνικοοικονομικοφ προφίλ άτομα. 

 Στθν εξοικονόμθςθ χρόνου. 

 Στο ότι επιτρζπει τθν παράλλθλθ εφαρμογι και άλλων τεχνικϊν παραγωγισ 

πρωτότυπων ιδεϊν. 

 Στθν εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. 

Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου «Εφρθκα» ςτθν πράξθ κα επιτρζψει ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ να αποκτιςουν ζνα νζο τρόπο ςκζψθσ, να ςυνεργαςτοφν 

αρμονικότερα με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και να λφςουν ευκολότερα τα προβλιματά 

τουσ. 
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2.1.3 Υύςη & Αξιολόγηςη τησ Δημιουργικότητασ 

Θ δθμιουργικότθτα αφορά τθν παρατιρθςθ γνωςτϊν πραγμάτων, ζχει ωσ αφετθρία 

προθγοφμενεσ ιδζεσ – εμπειρίεσ και θ αναηιτθςθ εκτείνεται ςε κάτι νζο ι ςε μια 

διαφορετικι αντιμετϊπιςθ.  

Ανάμεςα ςτουσ βαςικοφσ λόγουσ που ωκοφν ςτθ δθμιουργικότθτα, διακρίνουμε:  

 Τθν ανάγκθ μιασ ζμφυτθσ παρόρμθςθσ που ενυπάρχει ςτον ανκρϊπινο νου 

για κάτι νζο.  

 Τθν επικοινωνιακι ανάγκθ ανταλλαγισ ιδεϊν.  

 Τθν ανκρϊπινθ ανάγκθ επίλυςθσ προβλθμάτων και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν.  

Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ είναι αυτόσ που διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςε κάκε 

δθμιουργία, είτε αυτι ςυνδζεται με τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου και τθν καταςκευι 

των πρϊτων εργαλείων, με διανοθτικζσ λειτουργίεσ, με καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ 

είτε ακόμθ με τθν αντιμετϊπιςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων του ανκρϊπου.  

Θ δθμιουργικότθτα δεν ζχει ωσ αφετθρία μθδενικζσ καταςτάςεισ. Μπορεί να 

δομθκεί ςε προχπάρχουςεσ γνϊςεισ ι και εμπειρίεσ. Στθ φφςθ τθσ δθμιουργικότθτασ 

πρζπει να αναφζρουμε ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που διατρζχει τθν όλθ διαδικαςία. 

Είναι το ςτοιχείο τθσ φανταςίασ με το οποίο δίνεται θ δυνατότθτα ςτον άνκρωπο και 

πολφ περιςςότερο ςτα παιδιά να επεξεργάηονται με επιτυχία κακθμερινζσ 

καταςτάςεισ και να αναπτφςςουν τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ.  

Θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε ότι κινοφνται ςε 

παράλλθλθ πορεία και είναι αλλθλζνδετεσ. Βζβαια, κα πρζπει να τονίςουμε για 

πολλοςτι φορά ότι θ δθμιουργικότθτα δεν ξεκινά από μθδενικι βάςθ, όπωσ και θ 

φανταςία, με τθν ζννοια ότι τα προχπάρχοντα ςτοιχεία που είναι εγγεγραμμζνα ςτθ 

ςυνείδθςθ βοθκοφν ςτθ δθμιουργία νζων παραςτάςεων με τθ μορφι εικόνων ι και 

ιδεϊν. Εδϊ δθμιουργείται εφλογα το ερϊτθμα, είναι ίδιεσ οι παραςτάςεισ τθσ 

μνιμθσ με τισ παραςτάςεισ που υπάρχουν και που είναι καταχωρθμζνεσ ςτθ 

φανταςία; H διαφορά τουσ είναι περιςςότερο ςτθ μορφι και όχι ςτο περιεχόμενο. 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνοσ ςτθν παιδικι θλικία το 

φανταςτικό να γίνει προζκταςθ τθσ πραγματικότθτασ. Πμωσ και θ μυκολογικι 

διάςταςθ είναι τμιμα τθσ δθμιουργικότθτασ, ανικει ςτθ φφςθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Αν ανατρζξουμε ςτον πρωτόγονο άνκρωπο, κα αιςκανκοφμε το 

δζοσ που τον καταλάμβανε, κακϊσ δεν μποροφςε να εξθγιςει τα όςα ςυνζβαιναν 

δίπλα του. Ππωσ αναφζρει ο Τριλιανόσ, ςτο μφκο του Ρρομθκζα φαίνεται θ δφναμθ 

τθσ δθμιουργικότθτασ, ςυγκεκριμζνα τα δϊρα που ο Ρρομθκζασ χάριςε ςτουσ 

ανκρϊπουσ είναι δϊρα που μπορεί να πρόςκεςαν ςτουσ ανκρϊπουσ δφναμθ ιςάξια 

με τθ δφναμθ των κεϊν, όμωσ ςτθν άλλθ διάςταςι τουσ μζςα από το μφκο ο 

Ρρομθκζασ παρουςιάηεται ζνα άτομο δθμιουργικό. Συνεπϊσ μζςα από τθν ανάλυςθ 

του μφκου αναδεικνφεται το ςτοιχείο τθσ δθμιουργικότθτασ και μάλιςτα το ςτοιχείο 
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αυτό είναι προνόμιο των κεϊν. Γίνεται ςαφζσ ότι θ δθμιουργικότθτα και θ φανταςία 

είναι τόςο κοντά για τουσ αρχαίουσ. Αν κζςουμε το ερϊτθμα τι είναι αυτό που ωκεί 

τον άνκρωπο ςτθ δθμιουργικότθτα, κα μποροφςαμε να υιοκετιςουμε πολλζσ 

απαντιςεισ.  

Υπογραμμίηουμε ζνα βαςικό δομικό ςτοιχείο το οποίο ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ 

γενικότερθ φφςθ τθσ δθμιουργικότθτασ. Θ Λεωνίδου γράφει: «Θ δθμιουργικότθτα 

είναι θ φψιςτθ πνευματικι λειτουργία του ανκρϊπου. Είναι το φωσ εκείνο που 

πθγάηει από τθ φωτιά του αγϊνα του ανκρϊπινου πνεφματοσ να ξεδιπλωκεί με 

ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τθσ. 

 

Η αξιολόγηςη τησ δημιουργικότητασ 

Θ αξιολόγθςθ είναι το ςτάδιο κατά το οποίο γίνεται ζνασ απολογιςμόσ των όςων 

ζχουν παραχκεί. Είναι ζνα ςθμαντικό ςτάδιο τθσ όλθσ διαδικαςίασ μζςω του οποίου 

οι ιδζεσ που ζχουν παραχκεί αξιολογοφνται. Χωρίσ αυτι, όπωσ αναφζρει ο 

Μαγνιςαλθσ (2003), θ διαδικαςία κα ιταν «ατελισ».  

Ακόμθ, κάκε αξιολόγθςθ ιδεϊν αναφζρει ο Μαγνιςαλθσ ζχει βαςικζσ αρχζσ, όπωσ: 

«είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία, πρζπει να γίνεται για όλεσ τισ ιδζεσ, πρζπει να ζχει 

τθν ζννοια τθσ ςυλλογικότθτασ, να είναι αντικειμενικι και να είναι οδθγόσ για 

περαιτζρω πορείεσ». Σφμφωνα με τον Ραραςκευόπουλο προτείνεται να γίνεται 

ξεχωριςτά θ αξιολόγθςθ τθσ ςυγκλίνουςασ ςκζψθσ από τθν αποκλίνουςα 

προκειμζνου να γίνονται κατανοθτζσ οι διαφορζσ.  

Θ αξιολόγθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ είναι ςθμαντικι για τουσ εξισ λόγουσ: πρϊτα – 

πρϊτα ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ϊςτε οι νεότερεσ γενιζσ να αναδείξουν τισ 

ικανότθτζσ τουσ και να αξιοποιιςουν τισ κλίςεισ τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ. 

Πςον αφορά τουσ ενιλικεσ:  

 Θα αποτελζςει ζναν κακοριςτικό παράγοντα και ζνα ςτακερό βιμα προσ τθν 

αυτογνωςία τουσ.  

 Θα προετοιμάςει τισ επερχόμενεσ γενιζσ, ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτισ 

ταχφτατεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν.  

 Θ παράλλθλθ αξιοποίθςθ με τισ κατάλλθλεσ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ 

μεκόδουσ κα ςθματοδοτιςει μια πιο κετικι ςτάςθ και κα δϊςει μια νζα 

ϊκθςθ ςτθν παραγωγι ιδεϊν, αλλά και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που τουσ 

απαςχολοφν.  

Θ δθμιουργικότθτα δεν αποτελεί αντικειμενικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα, γιατί 

ζχουμε τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ δεικτϊν αξιολόγθςθσ των δθμιουργικϊν 

δυνατοτιτων μζςω των οποίων επιτυγχάνεται ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ. Θα 

πρζπει να αναφζρουμε ότι δεν υπάρχουν αλάνκαςτοι τρόποι, οι οποίοι κα 
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εγγυϊνται τθν αναπαραγωγι καινοτόμων και ρθξικζλευκων ιδεϊν. Θ πθγαία 

ζμπνευςθ δεν εμπίπτει ςε κλίμακεσ μζτρθςθσ. Βζβαια, ζχουν γίνει βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ για ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ενεργοποίθςθσ ιδεϊν, αλλά το κζμα 

παραμζνει ανοιχτό, αφοφ οι ςυηθτιςεισ εμμζνουν ςτθν ποιοτικι διάςταςθ, θ οποία 

δεν είναι μετριςιμθ.  

 

Μϋθοδοι αξιολόγηςησ 

Μζςα από τθν αναδίφθςθ τθσ ελλθνικισ αλλά και τθσ ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ 

όςον αφορά τισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ τθσ δθμιουργικισ κλίςθσ και ικανότθτασ, 

διακρίναμε πολυάρικμεσ και ευζλικτεσ μεκόδουσ που δίνουν τθ δυνατότθτα τθσ 

αξιολόγθςθσ. Βζβαια κα πρζπει να επιςθμάνουμε τθν ερευνθτικι διζνεξθ που 

πλανάται ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ.  

Ο Hocevar ςε μια εμπεριςτατωμζνθ του αναςκόπθςθ για τθ δθμιουργικότθτα 

παρουςίαςε κφρια ςθμεία - άξονεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςε μελζτεσ 

δθμιουργικότθτασ:  

 Αςκιςεισ ςυγκλίνουςασ ςκζψθσ.  

 Αςκιςεισ αποκλίνουςασ ςκζψθσ.  

 Καταγραφι ςυμπεριφοράσ και ενδιαφερόντων των ατόμων.  

 Καταγραφι ιδιαίτερων ςτοιχείων προςωπικότθτασ.  

 Βιογραφικζσ αναφορζσ.  

 Ακόμθ υπάρχουν και άλλοι τρόποι μζτρθςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ, όπωσ:  

 Τίτλοι πλοκισ: εδϊ δίνεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ πλοκι μιασ ιςτορίασ και 

τουσ ηθτείται θ επινόθςθ πρωτότυπων τίτλων.  

 Γριγορεσ αντιδράςεισ ςε ςυςχετιςμοφσ λζξεων: εδϊ βακμολογοφνται οι 

αςυνικιςτεσ απαντιςεισ.  

 Σφλλθψθ ςχθμάτων και μορφϊν: εδϊ παρουςιάηονται απλζσ ηωγραφιζσ 

ατόμων και αντικειμζνων και τουσ ηθτείται θ εφρεςθ κοινϊν ιδιοτιτων και 

χαρακτθριςτικϊν ανά δφο ι περιςςοτζρων ηωγραφιϊν. Θ βακμολόγθςθ 

γίνεται και πάλι με βάςθ τισ αςυνικιςτεσ απαντιςεισ.  

 Αςυνικιςτεσ χριςεισ: εδϊ δίνονται κακθμερινά ςυνθκιςμζνα αντικείμενα, 

π.χ. μια οδοντογλυφίδα και ηθτοφνται αςυνικιςτεσ εφαρμογζσ.  

 Μακρινζσ ςυςχετίςεισ: εδϊ ηθτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

δθμιουργιςουν μια νζα λζξθ από δφο άλλεσ απλζσ.  

 Μακρινζσ επιπτϊςεισ: εδϊ ηθτείται θ ενεργοποίθςθ μιασ λίςτασ ςυνεπειϊν 

μθ αναμενόμενων γεγονότων.  

Θ δθμιουργικότθτα μπορεί να υπολογιςκεί επίςθσ με βάςθ τθν αντίδραςθ – 

απάντθςθ (απόκριςθ) ςε μια ποικιλία δοκιμαςτικϊν ςεναρίων, όπωσ:  
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Τθν ζκφραςθ ιδεϊν: τθν ικανότθτα δθλαδι να αναπτφςςουμε με ευχζρεια μια 

ποικιλία ςυλλογιςμϊν και ςυςχετιςμϊν, όταν μασ παρουςιάηεται μια απλι λζξθ ι 

εικόνα. Το ςυνδυαςμό ιδεϊν με νζο τρόπο: τθν ανάπτυξθ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ 

καινοτόμων προςεγγίςεων και λφςεων, όταν μασ ηθτείται θ εξερεφνθςθ νζων 

δυνατοτιτων για ζνα ςυνθκιςμζνο απλό αντικείμενο τθσ κακθμερινότθτάσ μασ (π.χ. 

ζνα τοφβλο).  

Τθν ανάδειξθ νζασ χρθςιμότθτασ για ιδθ υπάρχουςεσ ιδζεσ: τθν ενεργοποίθςθ 

πρωτότυπων ιδεϊν ι λφςεων ςτθριγμζνων ςτθ βάςθ προχπαρχουςϊν ιδεϊν. 

Τθ διερεφνθςθ: τθν ικανότθτα επεξεργαςίασ μιασ ιδζασ, ϊςτε να καταςτεί πρακτικά 

λειτουργικι.  

Τθν εςτίαςθ και διάκριςθ: τον εντοπιςμό των πιο ςθμαντικϊν ςτοιχείων μιασ ιδζασ 

και κατόπιν τθν προςζγγιςι τουσ ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με 

ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ των δυςκολιϊν.  

Τθν ανταλλαγι προοπτικισ: τθν ικανότθτα να προτείνουν τρόπουσ κεϊρθςθσ και 

επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ υπό το πρίςμα διαφορετικϊν προοπτικϊν. 

 

2.1.4 Η δημιουργικότητα ςτην εκπαίδευςη 

Για να κατανοιςουμε τον τρόπο που θ δθμιουργικότθτα ςυνδζεται με τθν 

εκπαίδευςθ και τισ καινοτόμουσ δράςεισ κα πρζπει ο ςχεδιαςμόσ κάκε διδακτικισ 

μασ παρζμβαςθσ να ςτθρίηεται ςτθν αποκλίνουςα – δθμιουργικι ςκζψθ και κα 

αφορά τθν ικανότθτα επεξεργαςίασ ι τθν παραγωγι νζων πρωτότυπων και 

ενδιαφερουςϊν ιδεϊν. Συνεπϊσ οι μακθτζσ μζςα από τζτοιεσ διαδικαςίεσ κα ζχουν 

τθ δυνατότθτα:  

 Nα δθμιουργοφν 

 Να ςχεδιάηουν 

 Να φαντάηονται 

 Να υποκζτουν κ.ά.  

Ακόμθ είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι θ δθμιουργικότθτα δεν είναι ικανότθτα 

λίγων ατόμων, αλλά μπορεί να διδαχκεί και να ςυμβάλει ςτθν παραγωγι 

πρωτότυπων και καινοτόμων λφςεων ι ιδεϊν. (Ραμουκτςόγλου Ι., Ραμουκτςόγλου 

Τ., 2006)  

Ακόμθ κα πρζπει να διερευνιςουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηει τθ 

δθμιουργικι ςκζψθ το ςθμερινό ςχολείο, ιτοι.  

 Τισ καινοτομίεσ που ειςάγονται ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ.  
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 Τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται.  

 Τισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργικότθτασ.  

 Να προςδιορίςουμε τα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα δθμιουργικό 

εκπαιδευτικό κι ζνα δθμιουργικό μακθτι.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προςπάκειεσ για τθν εφαρμογι τθσ δθμιουργικότθτασ 

ςτθν εκπαίδευςθ με τθ κζςπιςθ νζων οργανωτικϊν ςχθμάτων, όπωσ θ 

διακεματικότθτα και το ςφγχρονο μεκοδολογικό πλαίςιο.  

Πμωσ το νζο διδακτικό υλικό αλλά και θ ςφγχρονθ μεκοδολογία δεν αρκοφν, 

χρειάηεται και οι εκπαιδευτικοί να τφχουν τθσ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ, να 

υιοκετιςουν τισ καινοτομίεσ και να ειςάγουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ ςτο ςχολείο. 

Ππωσ αναφζρει ο Ραραςκευόπουλοσ θ επιμόρφωςθ αυτι κα πρζπει να ςτοχεφει:  

 «ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων για τθ φφςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν καλλιζργεια και 

τθν αγωγι τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ.  

 Τθν πρακτικι άςκθςθ ςτισ ειδικζσ τεχνικζσ που κα κεντρίηουν τθ δθμιουργικι 

ςκζψθ και κα διευκολφνουν τθ δθμιουργικι παραγωγι ιδεϊν.  

 Τθν αυτογνωςία, τθν αλλαγι ςτάςθσ και τθν αποδζςμευςθ των δθμιουργικϊν 

ικανοτιτων των ίδιων των εκπαιδευτικϊν» (2004, ς.7).  

Βζβαια, είναι απαραίτθτο οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν ςτθν όλθ διαδικαςία 

μεκόδουσ και δραςτθριότθτεσ που κα ςυμβάλουν κακοριςτικά και κα επθρεάςουν 

κετικά τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν. Σαν τζτοιοι προτείνονται:  

 Θ δθμιουργία περιβάλλοντοσ ανακαλυπτικοφ το οποίο κα είναι ανεκτικό ςτισ 

νζεσ ιδζεσ.  

 Υπζρβαςθ του τρόπου δόμθςθσ ςκζψθσ των ενθλίκων και προςαρμογι ςτον 

τρόπο ςκζψθσ των παιδιϊν.  

 Λφςθ προβλθμάτων που εμφανίηονται ςτθν κακθμερινότθτα με βάςθ τθ 

δθμιουργικι ςκζψθ των παιδιϊν.  

 Ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία παρά ςτθ λφςθ.  

 Ο ςχολικόσ χωροχρόνοσ να δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να αναηθτιςουν 

όλεσ τισ πικανζσ και απίκανεσ λφςεισ.  

Ενδεικτικά αναφζρουμε μεκόδουσ διδαςκαλίασ οι οποίεσ προάγουν τθ 

δθμιουργικότθτα και οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν εκπαίδευςθ:  

 Τθ μζκοδο τθσ καταιγιςμοφ (brainstorming).  

Είναι μια τεχνικι που βοθκά ςτθν παραγωγι ιδεϊν, ενκαρρφνει τουσ 

διςτακτικοφσ μακθτζσ και προςφζρει λφςεισ.  

 Το διάλογο και τισ ςυηθτιςεισ.  
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Είναι ζνα δυναμικό μζςο που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να 

επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του και ςτουσ μακθτζσ να διατυπϊνουν τισ απόψεισ 

τουσ.  

 Τθ μικροδιδαςκαλία (προςομοιϊςεισ, παιχνίδια, ρόλοι).  

Ξεκινϊντασ από μια βαςικι αρχι, ότι μια ςχολικι τάξθ πρζπει να αποτελεί 

ζνα χϊρο χαράσ και διαςκζδαςθσ, υιοκετοφμε τθ χριςθ παιχνιδιϊν και 

ρόλων, προκειμζνου να δϊςουμε τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να 

αναπτφξουν τισ μακθςιακζσ τουσ δυνατότθτεσ αλλά και τισ κοινωνικζσ τουσ 

δεξιότθτεσ που κα βοθκιςουν ςτθν παραγωγι ιδεϊν αλλά και λφςεων.  

 Τθ μζκοδο τθσ πλάγιασ ςκζψθσ.  

 Τουσ προκροφςτειουσ ςυνδυαςμοφσ.  

 Τισ τεχνικζσ των ερωτιςεων που κεντρίηουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ.  

Αν τϊρα κα κζλαμε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα ποιον εκπαιδευτικό κα 

χαρακτθρίηαμε δθμιουργικό;  

Θεωροφμε δθμιουργικό εκπαιδευτικό αυτόν που:  

 Υιοκετεί μεκόδουσ που προάγουν τθ δθμιουργικότθτα και δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναπτφξουν τθ δθμιουργικι τουσ ςκζψθ.  

 Δεν προςφζρει ζτοιμεσ λφςεισ, αλλά δίνει χρθςτικζσ πλθροφορίεσ που κα 

λειτουργιςουν ςαν πθγζσ ι και ςαν εργαλεία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

ι τθν παραγωγι ιδεϊν.  

 Ιχνθλατεί τθ μεκοδολογικι του παρζμβαςθ ςτθριηόμενοσ ςε ευζλικτεσ 

διαδικαςίεσ που του επιτρζπουν να αναπροςαρμόηει το μεκοδολογικό του 

πλαίςιο.  

 Χρθςιμοποιεί ςφγχρονουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ.  

 Αξιοποιεί τθ ςυνεργαςία με το οικογενειακό περιβάλλον, ςτα πλαίςια 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και προςδιοριςμϊν αξόνων δράςθσ.  

 Τισ λάκοσ απαντιςεισ τισ εντάςςει ςτο πλαίςιο τθσ ανατροφοδοτικισ 

διαδικαςίασ και όχι ςτο πλαίςιο τθσ απόρριψθσ ι και τθσ βακμολόγθςθσ.  

 Είναι ο ίδιοσ δθμιουργικόσ, αντιλαμβανόμενοσ και υιοκετϊντασ 

ο ίδιοσ τθ δθμιουργικότθτα ωσ μια ικανότθτα δθμιουργίασ του 

νζου.  

Θεωροφμε δθμιουργικό μακθτι αυτόν που:  

 Αναηθτά νζεσ ιδζεσ και λφςεισ χωρίσ απαραίτθτα τθν φπαρξθ ερεκιςμάτων.  

 Υιοκετεί άμεςα τισ νζεσ ιδζεσ και κζτει υψθλοφσ ςτόχουσ.  

 Αμφιςβθτεί κάκε παλαιό και επινοεί, προςαρμόηει, πειραματίηεται, 

εφαρμόηει ό,τι κεωρεί καινοτόμο. 
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2.1.5 Διδακτικό μοντέλο δημιουργίασ ςεμιναρίου 

Σε πρόςφατθ ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι θ μακθςιακι προςζγγιςθ που εφαρμόηεται 

ςτθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν είναι ικανι να ενιςχφςει τουσ μακθτζσ 

δθμιουργϊντασ τουσ μια δθμιουργικι αντίλθψθ (Eow, Wan Zah, Rosnaini, & Roselan, 

2010). Θ μελζτθ υπογραμμίηει επίςθσ τθν ανθςυχία ότι οι διαφορετικζσ 

παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ δθμιουργοφν διαφορετικό επίπεδο δθμιουργικισ 

αντίλθψθσ. Θ δθμιουργικότθτα ςυμβατικά προςεγγίηεται από τισ τζςςερισ απόψεισ 

Ps οι οποίεσ είναι: 

 Θ δθμιουργικότθτα ωσ πρόςωπο (ταυτοποίθςθ από τα χαρακτθριςτικά του 

δθμιουργικοφ ατόμου) 

 Διαδικαςία (ςυςτατικά τθσ δθμιουργικότθτασ) 

 Ρροϊόν (αποτζλεςμα τθσ δθμιουργικότθτασ) 

 Τφπου (ιδιότθτεσ του περιβάλλοντοσ που καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτα) 

(Cropley, 2001; Rhodes,1961; Sternberg,1999; Torrance,1993). Θ μελζτθ αυτι είχε 

ςτόχο να γίνει μια πιο ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και να χρθςιμεφςει 

ωσ ςυμπλθρωματικό εφρθμα προθγοφμενων ερευνϊν. (Eow, Wan, Zah, Rosnaini, & 

Roselan, 2010). Σε αυτι τθ μελζτθ, θ δθμιουργικότθτα διερευνάται από τθν πλευρά 

τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ που βιϊνουν οι φοιτθτζσ. Θ δθμιουργικότθτα είναι μια 

επίκτθτθ δεξιότθτα (Carson & Becker, 2004; Tan & Law, 2004; Torrance, 1993; Wilson, 

2003). Ωςτόςο, θ δθμιουργικότθτα είναι ςίγουρα ζνασ ςφνκετοσ όροσ. Δεν υπάρχει 

ενιαίοσ ι κακολικά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ δθμιουργικότθτασ κακϊσ είναι 

ςυνάρτθςθ πολλϊν γενεςιουργϊν παραγόντων τθσ κοινωνίασ μζςα ςτο χρόνο (Tan & 

Law, 2004; Treffinger, Young, Selby, & Shepardson, 2002). Θ δθμιουργικότθτα ζχει 

οριςτεί με διάφορουσ τρόπουσ. Για παράδειγμα, θ δθμιουργικότθτα ορίηεται ωσ μια 

διαδικαςία (Brockman, 1993; Carson & Becker, 2003; Millar, 1997; Petty, 1997; 

Rhodes, 1961; Torrance, 1993; Treffinger et al., 2002, p. 9; Wheeler,Waite, & 

Bromfield, 2002), ωσ ζνα προϊόν (Carson & Becker, 2003; Johnson & Lamb, 2007; Ray, 

1969; Rhodes, 1961), ωσ τφποσ (Kota, 2003; Rhodes, 1961)και ωσ άτομο (Gardner, 

1993; Rhodes, 1961). Σφμφωνα με τον Torrance (1993), θ δθμιουργικι διαδικαςία 

ςχετίηεται με τισ ικανότθτεσ ανίχνευςθσ δυςκολιϊν, τα προβλιματα, τα κενά ςτθν 

πλθροφόρθςθ, τα ελλιπι ςτοιχεία, κάνοντασ εικαςίεσ και διατυπϊςεισ υποκζςεων, 

ενδεχομζνωσ για ανακεϊρθςθ και επανζλεγχο και τζλοσ, για επικοινωνία και για 

αποτελζςματα. Θ δθμιουργικι διαδικαςία όπωσ αυτι γίνεται αντιλθπτι από τον 

Torrance ςυμπεριλαμβάνει τθ νοθτικι διαδικαςία που οδθγείται ςτον τρόπο ςκζψθσ 

ενόσ προβλιματοσ ι μιασ δθμιουργικισ λφςθσ, εργαλείων και ςτρατθγικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Εν τω μεταξφ, ο Wheeler et al. (2002) περίγραψε τθ 

δθμιουργικότθτα ωσ μια διαδικαςία μζςω τθσ πορείασ δράςθσ για τθν ανακάλυψθ 

νζων ιδεϊν που είναι εκπλθκτικι και κατανοθτι. Θ δθμιουργικι διαδικαςία επίςθσ 
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κεωρείται ότι είναι τόςο θ ςκζψθ όςο και θ ςυμπεριφορά παραγωγισ νζων και 

κατάλλθλων εργαςιϊν (Brockman, 1993, p. 9). Ωςτόςο, θ δθμιουργικι διαδικαςία 

που γενικϊσ ερευνάται γίνεται με βάςθ το ςκεπτικό ότι θ δθμιουργικότθτα δεν 

απαιτεί μια τεράςτια νοθμοςφνθ, αλλά θ διαδικαςία εργαςιϊν από τισ ιδζεσ ςτθν 

ολοκλιρωςθ είναι το μεγαλφτερο κζμα (Petty, 1997).  

 

2.1.6 Δημιουργικό μοντέλο Wallas 

Θ πρϊτθ δθμιουργικι διαδικαςία διατυπϊκθκε από τον Wallas το 1926, όταν ο 

ερευνθτισ δθμιοφργθςε τζςςερα βιματα δθμιουργικισ διαδικαςίασ που ςυνίςταντο 

από τθν προετοιμαςία, τθν επϊαςθ, τον φωτιςμό και τθν επαλικευςθ (Vidal, 2004). 

Το μοντζλο δθμιουργικότθτασ του Wallas ζχει τελειοποιθκεί από τον Petty (1997) και 

από άλλουσ (Bandrowski, 1985; Fritz, 1994; Oech, 2000; Osborn, 1963; Parnes, 1992; 

Wertheimer, 1945).  

Κατά το παρελκόν, οι γενικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθ δθμιουργικότθτα υπιρξαν 

κυρίωσ περιγραφικζσ παρά επεξθγθματικζσ. Ο Wallas διαιρεί τθ δθμιουργικι 

διαδικαςία ςε τζςςερα επιμζρουσ ςτάδια. Θ κατθγοριοποίθςθ που προτείνει, 

αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα μίασ περιγραφικισ, φαινομενολογικισ 

προςζγγιςθσ. Ο Wallas διατφπωςε το μοντζλο του ςτθριηόμενοσ ςε μαρτυρίεσ 

επιφανϊν ατόμων, όπωσ ο Γάλλοσ μακθματικόσ Poincare, όταν τα τελευταία 

βρζκθκαν αντιμζτωπα με τθν επίλυςθ ενόσ δφςκολου προβλιματοσ. Σφμφωνα, 

λοιπόν, με τον Wallas, θ δθμιουργικι διαδικαςία περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 

 Ρροετοιμαςία (preparation) 

 Επϊαςθ (incubation) 

 Φωτιςμόσ (illumination) 

 Επαλικευςθ (verification) 

 

Προετοιμαςύα 

Είναι θ φάςθ τθσ λφςθσ προβλθμάτων, κατά τθν οποία το άτομο προςπακεί να 

διαμορφϊςει και να διατυπϊςει το πρόβλθμα. Κάποιεσ λφςεισ απορρίπτονται και 

άλλεσ γίνονται αποδεχτζσ ωσ ςχετικζσ. 

Θ προετοιμαςία περιλαμβάνει, ουςιαςτικά, όλθ τθν προθγοφμενθ παιδεία του 

ατόμου ςτον τομζα που το απαςχολεί (Κωςταρίδου-Ευκλείδθ, 1997). Το ςτάδιο τθσ 

προετοιμαςίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό αναφορικά με το ςτάδιο του φωτιςμοφ 

(=ανακάλυψθ τθσ λφςθσ). 
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Επώαςη 

Είναι θ φάςθ, κατά τθν οποία το άτομο εγκαταλείπει, για ζνα διάςτθμα, τθν 

προςπάκεια εξεφρεςθσ τθσ λφςθσ (αφοφ ζχει, προθγουμζνωσ, δοκιμάςει, 

ανεπιτυχϊσ, διάφορεσ πικανζσ λφςεισ) και αςχολείται με κάτι τελείωσ άςχετο. 

Θ επϊαςθ, λειτουργεί, ουςιαςτικά, ςαν ζνα διάλειμμα ςτισ προςπάκειεσ επίλυςθσ 

(Κωςταρίδου-Ευκλείδθ, 1997). Το διάλειμμα αυτό είναι απαραίτθτο για να 

απομακρυνκοφν οι άχρθςτεσ - ακατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από τθν εργαηόμενθ 

μνιμθ, διευκολφνει τθ χριςθ νζων πλθροφοριϊν, επιτρζποντασ, με άλλα λόγια, τθν 

ςυνειδθτι ι αςυνείδθτθ, αναδιοργάνωςθ του μνθμονικοφ υλικοφ, που αποκτικθκε 

ςε διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ. Το ςτάδιο τθσ επϊαςθσ δεν είναι απαραίτθτο. Το 

άτομο μπορεί να περάςει ςτο ςτάδιο του φωτιςμοφ, αμζςωσ μετά τθν προετοιμαςία.  

Γεγονόσ, πάντωσ, είναι ότι παρόλο που το άτομο φαίνεται να αςχολείται, προςωρινά, 

με κάτι τελείωσ άςχετο, εντοφτοισ δεν ζχει χάςει το ενδιαφζρον του για το 

πρόβλθμα. Ζτςι, το ςτάδιο τθσ επϊαςθσ μπορεί να ιδωκεί ωσ θ φάςθ, κατά τθν οποία 

το άτομο παφει, προςωρινά, να αςχολείται ςυνεχϊσ και ζντονα με τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ. 

Φωτιςμόσ 

Είναι θ φάςθ που ςχετίηεται με τθν ανεφρεςθ τθσ λφςθσ του προβλιματοσ. Θ λφςθ 

εμφανίηεται ξαφνικά, ενορατικά.  

Θ χριςθ τθσ αναλογίασ μπορεί να ςυμβάλλει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτθν ανεφρεςθ 

τθσ λφςθσ, κατά τθ φάςθ του φωτιςμοφ.  

 

Επαλόθευςη 

Ακολουκεί τθν ανεφρεςθ τθσ λφςθσ και αφορά  τθν τεκμθρίωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ. 

Το άτομο, δθλαδι, εξετάηει με ςυνειδθτό τρόπο τθν ενόραςι του και επαλθκεφει τθν 

αξία τθσ, ςε ςχζςθ με τον επιδιωκόμενο ςτόχο και τθν τρζχουςα πραγματικότθτα. 

Βαςιηόμενοι ςτθν παραπάνω κατθγοριοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, μποροφμε 

να υποςτθρίξουμε ότι τα τζςςερα ςτάδια, που προαναφζραμε, αντανακλοφν τθν 

πορεία του νου ςτθν αναςφνκεςθ των γνωςτικϊν του ςχθμάτων κακϊσ και θ 

δθμιουργία νζων δομϊν δθμιουργικότθτασ εκ του μθδενόσ, δεν υπάρχει 

(Κωςταρίδου-Ευκλείδθ, 1997). 

 

2.1.7 Διδακτικό μοντέλο Petty 

Πςον αφορά τισ ιδζεσ του Petty ςχετικά με τθ δθμιουργικι διαδικαςία 

τοποκετοφνται υψθλότερα των άλλων, διότι ςυμμορφϊκθκαν με τθ κεωρία τθσ 
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ζρευνασ, όπου το επίκεντρο τθσ πράξθσ δεν είναι να λυκοφν τα προβλιματα, αλλά 

είναι θ επικυμία και το κάρροσ ενόσ ατόμου να κάνει το καλφτερο που μπορεί. Ο 

Petty περιγράφει τθ κατάςταςθ όπου οι περιςςότεροι άνκρωποι ηουν ςε ζναν 

πολιτιςμό όπου θ δράςθ επιβραβεφεται αντί τθσ ςκζψθσ. Στθ ςυνζχεια αυτό, οδθγεί 

πολλοφσ ανκρϊπουσ να κάνουν λάκοσ πράγματα. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι οι 

δθμιουργικοί άνκρωποι δεν παίρνουν αναγκαςτικά καλφτερεσ ιδζεσ από τουσ άλλουσ 

(Petty, 1997). Ωςτόςο, το μόνο που ζχουν, είναι θ ικανότθτα να εντοπίηουν τισ 

καλφτερεσ ιδζεσ και επίςθσ, ζχουν το κάρροσ να εργάηονται πάνω ςε αυτζσ. Ζνα 

άτομο πρζπει να ζχει το κάρροσ να εμπιςτεφεται τθ δικι του κρίςθ και να φζρει τθν 

ικανότθτα να τθν εφαρμόςει. Θ δθμιουργικι διαδικαςία, όπωσ περιγράφεται από 

τον Petty (1997) αποτελείται από ζξι ςτάδια: 

 

Έμπνευςη (Inspiration) 

Θ ζμπνευςθ είναι θ φάςθ τθσ παραγωγισ ιδεϊν. Θ διαδικαςία είναι χωρίσ 

περιοριςμοφσ. Ρρόκειται για μια διαδικαςία που εμπερικλείει τον αυκορμθτιςμό, 

τον πειραματιςμό, τθ διαίςκθςθ και τθν ανάλθψθ κινδφνου. Οι καλζσ ιδζεσ 

αναμζνεται να προζλκουν από ζναν τεράςτιο ςωρό από κακζσ. Ωσ εκ τοφτου, τα 

κζματα κα παράγουν πολλαπλζσ ιδζεσ κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ ζμπνευςθσ. Ζχει 

αποδειχκεί ότι όςο περιςςότερεσ ιδζεσ παράγει ζνα άτομο, τόςο πιο πικανό είναι ότι 

κα βρει μια χριςιμθ ιδζα μζςα ςτο ςωρό των ιδεϊν που παράγονται (Vidal, 2004). Θ 

ποςότθτα είναι ςε κζςθ να παρζχει τθν ευκαιρία για ποιότθτα όπωσ και θ ποςότθτα 

τθσ παραγωγισ ιδεϊν διεγείρει τθν παραγωγι των ιδεϊν όπου τισ κάνει να είναι 

τόςο νζεσ και χριςιμεσ (Treffinger et al., 2002). 

 

Διευκρύνιςη (Clarification) 

Θ φάςθ τθσ διευκρίνιςθσ επικεντρϊνεται ςτουσ ςτόχουσ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ φάςθσ 

είναι να προςδιορίςει τον ςκοπό ι ςτόχο τθσ εργαςίασ. Εάν ζνα πρόςωπο ζχει 

κολλιςει ςτθ μζςθ ενόσ ζργου, αυτι θ φάςθ κα το βοθκιςει να διευκρινίςει ποφ 

ακριβϊσ κζλει να πάει. Σε μια ανοιχτι εργαςία, οι διευκρινίςεισ αναμζνεται να είναι 

μια ςυνεχισ διαδικαςία. Σφμφωνα με τον Petty (1997), θ αποςαφινιςθ μπορεί να 

λάβει μόνο περίπου πζντε τοισ εκατό του χρόνου που δαπανάται για τθν 

δθμιουργικι εργαςία, αλλά εξοικονομεί πολφ περιςςότερο χρόνο από ότι παίρνει. 

Εξαςφαλίηει ςτο ζργο τθν ςωςτι κατεφκυνςθ και ζτςι, βοθκά ςτθν αποςαφινιςθ και 

ςτθ γριγορθ απόφαςθ ςχετικά με εναλλακτικζσ ιδζεσ, όταν ζνα άτομο δυςκολεφεται 

να ςυνεχίςει. 
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Απόςταξη (Distillation) 

Θ απόςταξθ είναι θ φάςθ που αναηθτοφν μζςα από τισ ιδζεσ που ζχουν 

δθμιουργθκεί. Είναι μια προςπάκεια να ξεκακαρίςουν πάνω ςε ποιεσ ιδζεσ κα 

εργαςτοφν. Οι ιδζεσ από τθ φάςθ τθσ ζμπνευςθσ φιλτράρονται και οι ςτόχοι από τθ 

φάςθ τθσ διευκρίνιςθσ αναφζρονται. Σε αυτι τθ φάςθ, επιλζγονται οι καλφτερεσ 

ιδζεσ για περαιτζρω ανάπτυξθ ι ςυνδυαςμοί αυτϊν αποτελοφν ακόμα καλφτερεσ 

ιδζεσ. Θ απόςταξθ κεωρείται αυτό-κρίςιμθ φάςθ κακϊσ απαιτεί ανάλυςθ και κρίςθ. 

Ραρ 'όλα αυτά, ο Petty (1997) ςχολίαςε ότι ζνα άτομο δεν κα πρζπει να περιμζνει 

πάρα πολλά από τισ ιδζεσ που παράγονται μιασ και οι καλζσ ιδζεσ προζρχονται από 

ζναν τεράςτιο ςωρό από κακζσ. 

 

Εφύδρωςη (Perspiration) 

Ο Cropley (2001) ανζφερε ότι ενϊ ςυμμετζχουμε ςε δθμιουργικι εργαςία, κρίνεται 

ςκόπιμο να υιοκετιςουμε τθν περίφθμθ "δθμιουργικότθτα του Edison όπου είναι: 

ζνα τοισ εκατό ζμπνευςθ και το 99 τοισ εκατό είναι εφίδρωςθ ". Αυτό δείχνει το 

βάροσ τθσ φάςθσ τθσ εφίδρωςθσ κατά τθ δθμιουργικι διαδικαςία. Κατά τθ διάρκεια 

τθσ φάςθσ τθσ εφίδρωςθσ, ζνα πρόςωπο κα ςυμμετάςχει ςε αποφαςιςτικι και 

επίμονθ προςπάκεια προσ το ςτόχο τθσ εργαςίασ. Θ διερεφνθςθ των πικανϊν ιδεϊν 

επίςθσ διεξάγεται ςε αυτό το ςτάδιο. Αυτό ςυνικωσ περιλαμβάνει περαιτζρω 

ζμπνευςθ, απόςταξθ, και φάςεισ διευκρίνιςθσ. Ο Petty (1997) τόνιςε ότι ςτθ φάςθ 

τθσ εφίδρωςθσ, είναι λάκοσ να μθν γίνουν λάκθ και τα αδιζξοδα δεν είναι λάκθ. Από 

τθν άλλθ πλευρά, τα λάκθ πρζπει να διαφυλάςςονται, δεδομζνου ότι κα βοθκιςουν 

για να ανακαλφψουμε το πλιρεσ δυναμικό των ιδεϊν.  Ζτςι, θ αυτοπεποίκθςθ 

βρίςκεται ςε πολφ ςθμαντικό ςθμείο ςε αυτό το ςτάδιο. 

 

Εκτύμηςη (Evaluation) 

Στθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ εξετάηονται τα δυνατά και τα αδφνατα ςθμεία του ζργου. 

Ρζρα από αυτό, τα κζματα που εξετάηεται πϊσ κα λειτουργιςουν μποροφν ςτθ 

ςυνζχεια να βελτιωκοφν περαιτζρω. Θ εφίδρωςθ και οι φάςεισ αξιολόγθςθσ, ςυχνά 

εναλλάςςονται για να ςχθματίςουν ζναν κφκλο (Petty, 1997). Ο Petty πρόςκεςε ότι θ 

κετικι επιβεβαίωςθ είναι το διεγερτικό τθσ δθμιουργικότθτασ μιασ και αυξάνεται το 

ταλζντο, θ ποιότθτα, τα κίνθτρα και θ χαρά. Δεν καλλιεργεί, επίςθσ, τθν 

αυτοπεποίκθςθ που κακιςτά εφικτι τθν πρόοδο. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μάκθςθσ, 

αδυναμίεσ ςυχνά εντοπίηονται, ωςτόςο, θ μακθςιακι προςζγγιςθ δεν λειτουργεί με 

τζτοιο τρόπο που να τονίηει τθν κετικι πλευρά και να επιβεβαιϊνει το 

ςυναιςκθματικό κλίμα των εκπαιδευομζνων. Ωσ εκ τοφτου, αν ζνα άτομο ζχει 

επαρκι αυτοεκτίμθςθ για τθν εργαςία του και λίγο ςεβαςμό από τουσ άλλουσ για ότι 

αυτόσ ζχει κάνει, θ ανεξάρτθτθ κρίςθ κα αρχίςει να αναπτφςςεται ςε αυτό το άτομο. 

Αυτι θ ανεξάρτθτθ κρίςθ κα βαςίηεται αποκλειςτικά ςτο δικό τθσ πρότυπο. 
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Επώαςη (Incubation) 

Θ φάςθ τθσ επϊαςθσ είναι ςχετικι με τθν παροχι του υποςυνείδθτου τθ ςτιγμι που 

το μυαλό εργάηεται πάνω ςε προβλιματα που το απαςχολοφν. Ωσ αποτζλεςμα, 

απομακρφνει ζνα άτομο από τισ αρχικζσ του ιδζεσ και το άτομο βρίςκεται ςε κζςθ να 

τισ αξιολογιςει με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Συνικωσ λαμβάνει χϊρα μετά από μια 

ζμπνευςθ ι μετά τθ φάςθ τθσ εφίδρωςθσ. Κατά τθ φάςθ τθσ επϊαςθσ, το 

αςυνείδθτο είναι ενεργό και ψάχνει για χριςιμο υλικό, ιδίωσ για αντιςτοιχίεσ του 

παρόντοσ προβλιματοσ ι δυςκολίασ. 

 

2.2 υνεργατική Μάθηςη με υποςτήριξη υπολογιςτή (Computer 

Supported Collaborative Learning - CSCL) 

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι είναι θ 

αποτελεςματικι υπολογιςτικι υποςτιριξθ μακθτϊν ςτο να μακαίνουν μαηί. Θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι μπορεί να αναλυκεί ςε τρεισ 

βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ: (α) μάκθςθ, (β) ςυνεργαςία και (γ) τεχνολογία. Αν και θ ζμφαςθ 

ςτθ μάκθςθ είναι προφανισ από εκπαιδευτικι ςκοπιά, ωσ ο απϊτεροσ ςκοπόσ κάκε 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τα βαςικά ερωτιματα είναι προσ τι ςυνεργατικι μάκθςθ 

µε υποςτιριξθ υπολογιςτι και προσ τθ ςυνεργατικι μάκθςθ γενικότερα; Στθν 

ενότθτα αυτι κα εςτιαςτοφμε ςτθ ςχζςθ μεταξφ ςυνεργαςίασ και τεχνολογίασ για 

τθν καλφτερθ υποςτιριξθ των μακθςιακϊν ςκοπϊν. Με βάςθ τισ διάφορεσ 

εννοιοποιιςεισ, μποροφμε να διακρίνουμε τζςςερισ γενικζσ κατθγορίεσ ςυνεργαςίασ 

και τεχνολογίασ.  

 Συνεργαςία µε άλλο μακθτι.  

Στθν κατθγορία αυτι ο ςυνεργαηόμενοσ μακθτισ μπορεί να υποβοθκιςει είτε 

γνωςτικά είτε ρυκμιςτικά το υπό εκτζλεςθ ζργο. Στθν κατθγορία αυτι 

εντάςςεται θ πλειοψθφία των ερευνϊν ςυνεργατικισ μάκθςθσ (π.χ. Webb, 

1989; Slavin, 1995; 1996).  

 Συνεργαςία µε τον υπολογιςτι.  

Στθν κατθγορία αυτι μποροφμε να διακρίνουμε τθ ςυνεργαςία µε τον 

υπολογιςτι ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ και τθσ εργαλειακισ 

διάςταςθσ. Αναφορικά µε το πρϊτο, ο υπολογιςτισ λειτουργεί ωσ ο 

περιςςότερο ζμπειροσ κοινωνικόσ άλλοσ ςτθ ηϊνθ τθσ εγγφτερθσ ανάπτυξθσ 

παρζχοντασ π.χ. μεταγνωςτικι βοικεια (Salomon, Globertson & Guterman, 

1989) και ρυκμίηοντασ το υπό εκτζλεςθ ζργο. Στθν κατθγορία αυτι επίςθσ 

μποροφν να ενταχτοφν όλα τα νοιμονα ςυςτιματα τα οποία κα μποροφςαν 

να παίξουν ζνα διδακτικό-κακοδθγθτικό ρόλο παρζχοντασ ζξυπνθ 

ανατροφοδότθςθ και βοικεια (π.χ. Sherlock, βλ. Katz & Lesgold, 1993). 

Αναφορικά µε το δεφτερο, ο υπολογιςτισ κεωρείται ωσ γνωςτικό εργαλείο 
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(Jonassen, 1996; Kommers, Jonassen & Mayes, 1992; Lajoie & Derry, 1993) και 

διαμορφϊνεται µε τον τρόπο αυτό μια ‘ςυνεργαςία’ (partnership) μεταξφ 

ατόμου και υπολογιςτι ο οποίοσ επιτελεί μζροσ του υπό εκτζλεςθ ζργου.  

 Συνεργαςία γφρω από τον υπολογιςτι.  

Στθν κατθγορία αυτι θ ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν είναι ςχεδιαςμζνθ και 

δομθμζνθ γφρω από τον υπολογιςτι (Crook, 1994; Kumpulainen, 1994; 

Wegerif, 1997; Littleton & Light, 1999).  

 Συνεργαςία διαμζςου του υπολογιςτι.  

Σε αυτι τθν κατθγορία μποροφμε να διακρίνουμε δφο υπό-κατθγορίεσ 

ςυνεργαςίασ: εντόσ του ίδιου χϊρου και από απόςταςθ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ ο υπολογιςτισ διαμεςολαβεί µόνο τθ ςυνεργαςία κακϊσ οι 

μακθτζσ είναι φυςικά παρόντεσ ςτον ίδιο χϊρο (π.χ. Scardamalia & et al, 

1989; 1992; Lipponen, 2000; Lipponen et al., 2003). Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, ο 

υπολογιςτισ διαμεςολαβεί τόςο τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν όςο και 

τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία κακότι θ ςυνεργαςία εμπλζκει άτομα που δεν 

ζχουν φυςικι παρουςία ςτον ίδιο χϊρο (π.χ. Brown et al, 1993; Campione, 

Brown & Jay, 1992).  

 

2.2.1 Οριςμόσ υνεργατικήσ Μάθηςησ 

Θ ςυνεργατικι μάκθςθ ζχει γνωρίςει ιδιαίτερθ διάδοςθ κατά τισ τελευταίεσ τρεισ 

δεκαετίεσ οι οποίεσ χαρακτθρίςτθκαν από πλθκϊρα ερευνϊν που αποςκοποφςαν 

ςτο να εξετάςουν τθν αποτελεςματικότθτα και γενικότερα τθ ςυνειςφορά τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ ζναντι τθσ ατομικισ μάκθςθσ. Το βαςικό ερϊτθμα ιταν το 

κατά πόςο και υπό ποιεσ ςυνκικεσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ υπερτερεί ζναντι τθσ 

ατομικισ μάκθςθσ (Dillenbourg et al., 1996).  

Ραρόλο που υπάρχει ολοζνα και μεγαλφτερθ ςυναίνεςθ μεταξφ των ερευνθτϊν ωσ 

προσ τθ κετικι επίδραςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτθ μάκθςθ, το ηιτθμα των λόγων και των 

μθχανιςμϊν για τουσ οποίουσ ςυμβαίνει αυτό αποτελεί ακόμα αντικείμενο 

ςυηιτθςθσ (Slavin, 1996).  

Βιβλιογραφικά μποροφμε να διακρίνουμε τισ διάφορεσ προςεγγίςεισ τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: (α) κίνθτρα-παρϊκθςθ και 

κοινωνικι ςυνοχι (Slavin, 1995; 1996) και (β) γνωςτικζσ προςεγγίςεισ: κοινωνικό-

εποικοδομιςτικι προςζγγιςθ (βαςιςμζνθ ςτθ κεωρία του Piaget και ςτο μθχανιςμό 

τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ) και κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ, επθρεαςμζνθ από 

τθ κεωρία του Vygotsky και τθν προςζγγιςθ τθσ κοινισ/διαμοιραςμζνθσ νόθςθσ 

(shared cognition) (Dillenbourg et al., 1996). Οι Dillenbourg et al. (1996), διακρίνουν 

τρεισ γενικζσ εννοιοποιιςεισ των μθχανιςμϊν διαμζςου των οποίων επιχειρείται θ 

ερμθνεία τθσ γνωςτικισ προόδου που επζρχεται από τθ ςυνεργατικι μάκθςθ: 

επίδραςθσ, ςυνκθκϊν και αλλθλεπιδράςεων. H πολυςθµία του χϊρου είναι 



34 
 

δεδομζνθ ςε επίπεδο κλίμακασ μζτρθςθσ, προςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ τθσ μάκθςθσ 

και ακόμθ και τθσ ίδιασ τθσ ζννοιασ τθσ ςυνεργαςίασ (Dillenbourg, 1999; Järvellä et 

al., 2004; Koschmann, 1996).  

 

2.2.2 υνεργατική Μάθηςη με την υποςτήριξη υπολογιςτών 

Οι εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ νόθςθσ και τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ που κα εξεταςτοφν 

παρακάτω οδιγθςαν ςε μια ςυνειδθτοποίθςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ 

μάκθςθσ και τθσ ςθμαςίασ του πλαιςίου για τθ νοθτικι δραςτθριότθτα. Κατ’ 

επζκταςθ, το ενδιαφζρον ςτράφθκε τόςο ςτθν οργάνωςθ ςυνεργατικϊν 

δραςτθριοτιτων γφρω από τον υπολογιςτι (Crook, 1994; Littleton & Light, 1999) όςο 

και από τθν ςυνεργατικι μάκθςθ διαμζςου του υπολογιςτι (Scardamalia & Bereiter, 

1994). Θ γνωςτικι κεωρία τόνιςε τθν ανάγκθ ςχεδιαςμοφ περιβαλλόντων μάκθςθσ, 

τεχνολογικϊν και µθ, τα οποία κα υποςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

μακθτϊν και κα διευκολφνουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (Brown & Campione, 1996; 

Vosniadou, 1996). Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο και δεδομζνων των τεχνολογικϊν εξελίξεων 

ςε επίπεδο δικτφων, θ ζμφαςθ ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι 

ιταν αναπόφευκτθ.  

Ιςτορικά, θ πρϊτθ εμφάνιςθ του όρου ςυνεργατικι μάκθςθ µε υποςτιριξθ 

υπολογιςτι πραγματοποιείται το 1989 ςε ζνα εργαςτιριο του NATO. Μζχρι ςιμερα 

ζχουν πραγματοποιθκεί διεκνι ςυνζδρια, ζχουν εκδοκεί βιβλία και ζχουν 

δθμοςιευτεί εκατοντάδεσ ςχετικζσ μελζτεσ. Σιμερα, αποτελεί ζναν από τουσ πιο 

δυναμικά αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ.  

O Koschmann (1996) προςδιόριςε εξελικτικά το παράδειγμα τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι ωσ το τζταρτο ςε μια ςειρά από προγενζςτερα 

παραδείγματα εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ: (α) διδαςκαλία µε τθ βοικεια υπολογιςτι 

(CAI-Computer Assisted Instruction), (β) νοιμονα διδακτικά ςυςτιματα (ITS- 

Intelligent Tutoring Systems) και (γ) LOGO ςαν Λατινικά (Logo-as-Latin). Ο Koschmann 

(1996) επιςθμαίνει ότι το παράδειγμα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ µε τθ βοικεια 

υπολογιςτι διαφζρει ωσ προσ τισ παραδοχζσ που αποδζχεται για τθ φφςθ τθσ 

μάκθςθσ και ωσ προσ το ότι προωκεί µια ςειρά από νζεσ ερευνθτικζσ πρακτικζσ. Ενϊ 

τα προθγοφμενα παραδείγματα είχαν ςαφείσ ςυμπεριφοριςτικζσ και γνωςτικζσ 

επιρροζσ, το παράδειγμα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι ζχει 

κατεξοχιν κοινωνικζσ επιρροζσ (π.χ. κοινωνιολογία, γλωςςολογία, επικοινωνία κ.α.). 

Κατ’ επζκταςθ, ςφμφωνα µε τον Koschmann (1996), το εν λόγω παράδειγμα 

εντάςςεται ςτθν οικογζνεια των κοινωνικϊν κεωριϊν: κοινωνικοφ 

εποικοδομθτιςμοφ και κοινωνικοπολιτιςµικϊν κεωριϊν. 
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2.2.3 Διδακτικά Μοντέλα υνεργατικήσ Μάθηςησ 

Στθ βιβλιογραφία μποροφμε να εντοπίςουμε τρία κφρια διδακτικά μοντζλα εκ των 

οποίων ζνα είναι το πρωτεφον και τα άλλα δφο βαςικζσ παραλλαγζσ του. Τα μοντζλα 

αυτά ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ ςτο παρελκόν και 

απαρτίηονται από ζνα πυρινα επιςτθμολογιϊν κυρίωσ αντιλιψεων για τθ μάκθςθ 

τον οποίο και υλοποιοφν ςε διδακτικό επίπεδο. Να ςθμειωκεί ότι για τουσ ςκοποφσ 

του παρόντοσ κεφαλαίου αναφερόμαςτε ςε αυτά ωσ διδακτικά μοντζλα επειδι 

ςυνιςτοφν προςεγγίςεισ που ςυνδυάηουν μακθςιακι κεωρία και διδακτικι πρακτικι. 

Ρζραν των τριϊν αυτϊν διδακτικϊν μοντζλων εντοπίηονται άλλα δφο τα οποία 

αποτελοφν πρόςφατεσ απόπειρεσ και βρίςκονται προσ το παρόν υπό διαμόρφωςθ. 

Τζλοσ, υπάρχει πλθκϊρα μελετϊν όπου είναι ιδιαίτερα ςυνθκιςμζνεσ οι 

προςεγγίςεισ που ενςωματϊνουν ζννοιεσ από διάφορεσ άλλεσ παραδόςεισ και 

πρακτικζσ όπωσ π.χ. το Design Studio (Shaffer, 2002) ι ζννοιεσ από τθ κεωρία του 

Dewey (π.χ. Colella, 2002).  

 

Ανϊπτυξη γνώςησ (Knowledge building)  

Κυριότεροι εκπρόςωποι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι οι Scardamalia & Bereiter και οι 

ςυνεργάτεσ τουσ ςτο πανεπιςτιμιο του Ontario. Ιςτορικά αποτελεί το πρϊτο 

διδακτικό μοντζλο ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ µε υποςτιριξθ 

υπολογιςτι ενϊ παράλλθλα το CSILE αποτζλεςε τθν πρϊτθ τεχνολογικι εφαρμογι θ 

οποία χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του παραδείγματοσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία που χρθςιμοποιικθκε αποτελοφνταν από μια κοινόχρθςτθ 

βάςθ δεδομζνων όπου οι μακθτζσ μποροφςαν να ςτείλουν τισ ςθμειϊςεισ τουσ. Οι 

υπόλοιποι μακθτζσ μποροφςαν να διαβάςουν τισ ςθμειϊςεισ αυτζσ και να τισ 

ςχολιάςουν. Θ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ προςφζρει μια ςειρά από 

πρακτικά πλεονεκτιματα (affordances): ο δάςκαλοσ δεν ςυντονίηει πλζον τθ 

ςυηιτθςθ οφτε και αποφαςίηει πόςο κα μιλιςει και ποιοσ μακθτισ, όλοι οι μακθτζσ 

μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο διάλογο µε όςθ ςυχνότθτα και διάρκεια επικυμοφν, ο 

μακθτισ ζχει όλο το χρόνο που χρειάηεται για να ςκεφτεί τθν απάντθςθ-τοποκζτθςθ 

του, ςε αντίκεςθ µε το διάλογο τθσ τάξθσ ο μακθτισ μπορεί να απαντάει ερωτιςεισ 

αλλά ταυτόχρονα και να κζτει ερωτιςεισ, ςε αντιδιαςτολι µε τον προφορικό λόγο 

που είναι εφιμεροσ ο γραπτόσ παραμζνει διακζςιμοσ για παραπζρα ςκζψθ και 

επανεξζταςθ κτλ. Ρζρα από τα αναμφιςβιτθτα αυτά πρακτικά πλεονεκτιματα, από 

γνωςτικι άποψθ θ ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ βαςίηεται ςε δφο κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία: 

(α) επαναδόμθςθ του διαλόγου ςτθν τάξθ και (β) επανανακάλυψθ μιασ 

επιςτθμονικισ κεωρίασ.  

Το πρϊτο ςυςτατικό ςτοιχείο αφορά τθν επαναδόµθςθ του διαλόγου ςτθν τάξθ και 

περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ των περιοριςτικϊν παραδοςιακϊν μοτίβων 

διαλόγου ςτθν τάξθ µε μοτίβα διαλόγου που ςχετίηονται άμεςα µε τισ πρακτικζσ που 
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ακολουκοφνται εκτόσ ςχολείου από επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ. Ππωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρουν οι Scardamalia & Bereiter (1996), δεν υπάρχει λόγοσ για τον οποίο τα 

ςχολεία να µθ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ κοινότθτεσ ανάπτυξθσ γνϊςθσ κατ’ 

αναλογία µε το πωσ λειτουργοφν οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ. Θ βαςικι ιδζα είναι 

ότι παρόλο που οι μακθτζσ δεν μποροφν να αναπτφξουν γνϊςθ που να μπορεί να 

ςυγκρικεί µε αυτι που παριγαγε ο Newton, μποροφν εντοφτοισ να αναπτφςςουν 

αντικείμενα γνϊςθσ τα οποία να κακίςτανται αντικείμενο ςυηιτθςθσ και 

διερεφνθςθσ. Υποςτθρίηουν ότι παρόλο που δεν μποροφν να υιοκετθκοφν µε 

αυςτθροφσ όρουσ τα κριτιρια δθμοςίευςθσ που ακολουκοφνται ςτθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα, αναλογικά μπορεί ζνασ μακθτισ να ςυνειςφζρει κάτι το οποίο δεν είναι 

γνωςτό ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν κοινότθτα. Θ όλθ προςζγγιςθ αλλάηει τθ δομι 

του διαλόγου ςτθν τάξθ μεταςχθματίηοντασ τθν ριηικά. Μια βαςικι διαφοροποίθςθ 

αφορά τθ μετατροπι των ερωτιςεων από εργαλείο για το δάςκαλο ςε εργαλείο 

διερεφνθςθσ και εμβάκυνςθσ τθσ γνϊςθσ για το μακθτι. Οι Scardamalia & Bereiter 

(1996) δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ ερωτιςεισ οι οποίεσ «…κα πρζπει ιδεατά να 

αποτελζςουν μζροσ ενόσ διαλόγου που κινείται προοδευτικά προσ βακφτερα 

επίπεδα εξιγθςθσ». Ππωσ παρατθροφν οι Scardamalia & et al (1991), ςτο 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον (CSILE) θ γνϊςθ αντικειµενικοποιείται, δθλαδι οι μακθτζσ 

τθ διαχειρίηονται ωσ αντικείμενο. Θ τεχνολογία που ανζπτυξαν, μια κοινόχρθςτθ 

βάςθ δεδομζνων, βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ αντικειµενικοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ. Οι 

ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν ότι «το CSILE κα πρζπει να βοθκά τουσ μακθτζσ να 

χειρίηονται τθ γνϊςθ ωσ ζνα αντικείμενο το οποίο μποροφν να κριτικάρουν, να 

τροποποιιςουν, να ςυγκρίνουν και να ςυςχετίςουν µε άλλα αντικείμενα γνϊςθσ και 

να εξετάςουν από πολλζσ διαφορετικζσ προοπτικζσ ςε διαφορετικά πλαίςια».  

Το δεφτερο βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο είναι θ επανανακάλυψθ μιασ επιςτθμονικισ 

ζννοιασ (ι κεωρίασ) ςε διδακτικά πλαίςια. Θ βαςικι ιδζα είναι ότι μια κοινότθτα 

μακθτϊν μπορεί κατ’ αναλογία να λειτουργιςει ωσ επιςτθμονικι κοινότθτα: όπωσ 

ςυνειςφζρουν οι επιςτιμονεσ µε τα ευριματα τουσ ςε ότι είναι ςυνολικά γνωςτό 

ςτθν όλθ κοινότθτα, µε τον ίδιο τρόπο μποροφν και οι μακθτζσ να ςυνειςφζρουν τισ 

ςθμειϊςεισ τουσ ςτθν κοινόχρθςτθ βάςθ δεδομζνων. Θ βαςικι ιδζα ςτθν περίπτωςθ 

αυτι βαςίηεται ςτθ κζςθ του Popper ότι εάν τελικϊσ κάποιοσ κζλει να κατανοιςει 

μια κεωρία κα πρζπει να τθν επινοιςει εκ νζου (Bereiter 2002; Scardamalia & 

Bereiter, 1994).  

 

Προοδευτικό διερεύνηςη (Progressive Inquiry)  

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο αποτελεί επζκταςθ τθσ προθγοφμενθσ προςζγγιςθσ. 

Βαςίηεται εν μζρει ςτο μοντζλο τθσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ το οποίο ζχουν προτείνει 

οι Scardamalia & Bereiter, αλλά είναι επιπλζον εμπλουτιςμζνο µε τισ δυναμικζσ και 

τισ πραγματιςτικζσ διαςτάςεισ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ, όπωσ αυτι 
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προςδιορίηεται ςτθ φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ. Ππωσ αναφζρουν οι Hakkarainen & 

Sintonen (2002), θ βαςικι ιδζα πίςω από τθ διερεφνθςθ είναι ότι θ μάκθςθ, κατ’ 

αναλογία µε τθν επιςτθμονικι ανακάλυψθ και τθ διατφπωςθ κεωριϊν, μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ μια διαδικαςία εργαςίασ προσ μια γενικι και πλιρθ κατανόθςθ ενόσ 

ηθτιματοσ (φαινομζνου, προβλιματοσ κτλ.).  

Θ προοδευτικι διερεφνθςθ απαρτίηεται από μια ςειρά από επί μζρουσ βιματα: (α) 

δθμιουργία πλαιςίου, (β) ςυμμετοχι ςε διερεφνθςθ ερωτθμάτων, (γ) δθμιουργία 

προςωρινϊν κεωριϊν, (δ) κριτικι αξιολόγθςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ γνϊςθσ, (ε) 

αναηιτθςθ νζων επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν, (ςτ) ςυμμετοχι ςε βακφτερθ 

διερευνθτικι διαδικαςία και (η) μοίραςμα εμπειρίασ και εξειδίκευςθσ (Muukkonen, 

Hakkarainen & Lakkala, 2004).  

Για τθν τεχνικι υλοποίθςθ του διδακτικοφ αυτοφ μοντζλου χρθςιμοποιικθκε αρχικά 

το CSILE και το Knowledge Forum (μετεξζλιξθ του CSILE), ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

αναπτφχκθκε επί τοφτου το Fle (Future Learning Environment) το οποίο 

περιλαμβάνει αυτόνομεσ λειτουργικζσ μονάδεσ (modules) οι οποίεσ υποςτθρίηουν τα 

βιματα τθσ προοδευτικισ διερεφνθςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω.  

 

ύνθεςη γνώςησ (Knowledge Integration)  

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ µε τα δφο προθγοφμενα: ο λόγοσ 

και ο διάλογοσ παίηουν κομβικό ρόλο για τθν διερεφνθςθ και τθν κατανόθςθ όπωσ 

επίςθσ και θ τεχνολογία (KIE, Knowledge Integration Environment) χρθςιμοποιείται 

για να διαμεςολαβιςει αλλά και να δομιςει το διάλογο αυτό. Θ βαςικι ιδζα πίςω 

από το μοντζλο αυτό αφορά τθ διαδικαςία µε τθν οποία ειςάγονται νζεσ ιδζεσ ςτισ 

ιδζεσ που υπάρχουν ιδθ για ζνα φυςικό φαινόμενο. Δια μζςου τθσ διαδικαςίασ 

αυτισ, εξετάηεται θ ςυςχζτιςθ των νζων ιδεϊν µε τισ υπάρχουςεσ για το φαινόμενο, 

γίνεται διαχείριςθ των ιδεϊν αυτϊν (εναλλακτικϊν και άλλων) και εν τζλει 

διαμορφϊνεται μια γενικι ςυνεκτικι άποψθ για το φυςικό φαινόμενο (Bell, Hoadley 

& Linn, 2004).  

Θ υπόκεςθ πίςω από τθ διδακτικι αυτι προςζγγιςθ αυτι είναι θ εξισ: όταν οι 

μακθτζσ ςχολιάηουν μια κζςθ που υπάρχει ςτθ ςυηιτθςθ ι απαντοφν ςε ζνα 

πρόβλθμα ι μια ερϊτθςθ που τίκεται, τότε πρζπει να εξθγιςουν τισ ιδζεσ τουσ. Εάν 

µε τθ ςειρά τουσ οι ςυμμακθτζσ τουσ ςχολιάςουν τισ ιδζεσ τουσ, τότε οι ίδιοι 

μποροφν να ςκεφτοφν τισ ιδζεσ τουσ περαιτζρω και να τισ ανακεωριςουν µε βάςθ τα 

ςχόλια των ςυμμακθτϊν τουσ. Αυτό που ςυμβαίνει είναι κφκλοι από απαντιςεισ-

ςχόλια, ςτοχαςμόσ πάνω ςε αυτά και ανακεϊρθςθ των αρχικϊν ιδεϊν. Οι ερευνθτζσ 

υποςτθρίηουν ότι αυτοί οι διαδοχικοί κφκλοι προωκοφν τθν ολοκλιρωςθ τθσ γνϊςθσ 

και μποροφν να οδθγιςουν ςε µια ποιοτικότερθ κατανόθςθ των επιςτθμονικϊν 

ιδεϊν.  
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Το Knowledge Integration Environment είναι θ τεχνολογία που χρθςιμοποιικθκε για 

τθν υλοποίθςθ του μοντζλου αυτοφ (Bell, Hoadley & Linn, 2004). Οι ερευνθτζσ 

υποςτθρίηουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία μπορεί να βοθκιςει ςτθ ςφνκεςθ τθσ 

γνϊςθσ µε δφο κφριουσ τρόπουσ: (α) θ ςυηιτθςθ επιφζρει τθν εξωτερίκευςθ-

εκμαίευςθ ιδεϊν και (β) θ ςυλλογιςτικι απάντθςθσ ι διατφπωςθσ κζςεων 

αποτυπϊνεται ςτθ ςυηιτθςθ και επομζνωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μοντζλο 

προσ μίμθςθ από τουσ άλλουσ μακθτζσ.  

 

Δημιουργύα γνώςησ (Knowledge creation)  

Το ςυγκεκριμζνο διδακτικό μοντζλο είναι πρόςφατο και αποτελεί μια προςπάκεια 

επαναςφνκεςθσ των δφο πρϊτων μοντζλων που παρουςιάςτθκαν παραπάνω τα 

οποία ζχουν επεκτακεί µε τθν προςκικθ τθσ κεωρίασ τθσ δραςτθριότθτασ (Activity 

Theory). Το μοντζλο που προτείνουν οι Lipponen, Hakkarainen & Paavola (2004) 

απαρτίηεται από δφο ςυςτατικά ςτοιχεία: (α) τθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ (knowledge 

building) και (β) τθ διευρυνόμενθ μάκθςθ (expansive learning). Το πρϊτο, 

περιεγράφθκε παραπάνω και περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ 

(knowledge building) - προοδευτικισ διερεφνθςθσ (progressive inquiry) και αφορά τθ 

ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ και επεξεργαςία εννοιολογικϊν καταςκευαςμάτων, 

δθλ. κεωριϊν, ιδεϊν και μοντζλων. Οι ερευνθτζσ αποδζχονται το επιχείρθμα του 

Bereiter (2002) ότι υπάρχει διαφορά μεταξφ ανάπτυξθσ γνϊςθσ (knowledge building) 

και μάκθςθσ (learning), κακϊσ ςτθ κεωρία του Popper θ μάκθςθ ςτον κόςμο 2 

(υποκειμενικόσ κόςμοσ) ενϊ θ ανάπτυξθ γνϊςθσ ανικει ςτον κόςμο 3 (κόςμοσ των 

ιδεϊν).  

Το δεφτερο ςτοιχείο του προτεινόμενου μοντζλου βαςίηεται ςτθ Θεωρία τθσ 

Δραςτθριότθτασ (Activity Theory) και ειδικότερα ςε μια επζκταςθ τθσ, τθ 

διευρυνόμενθ μάκθςθ (expansive learning) (Engeström, 1999; 2001). Ο πυρινασ τθσ 

διευρυνόμενθσ μάκθςθσ ζγκειται ςτισ καινοτομίεσ δια μζςου των οποίων οι 

άνκρωποι προςπακοφν να αναπτφξουν περαιτζρω από αυτό που τουσ δίνεται.  

 

Κοινωνικό θεωρύα ςυνεργατικόσ μϊθηςησ µε υποςτόριξη υπολογιςτό (social 

theory of CSCL)  

O Stahl (2002; 2004) πρόςφατα παρουςίαςε τθ δικι του εκδοχι ςτοιχείων μιασ 

κοινωνικισ κεωρίασ για τθ ςυνεργατικι μάκθςθ µε υποςτιριξθ υπολογιςτι. Ππωσ 

υποςτθρίηει, λειτοφργθςε εκλεκτικά ςε μια προςπάκεια να ςυνκζςει ιδζεσ από τον 

ςυνεχιηόμενο διάλογο πάνω ςε αυτά τα ηθτιματα. Θ κοινωνικι κεωρία που 

προτείνει βαςίηεται ςτθν εκτενι ανάλυςθ ενόσ διαλόγου μακθτϊν γυμναςίου ςε µια 

μακθςιακι δραςτθριότθτα µε λογιςμικό προςομοίωςθσ. Το μοντζλο που προτείνει 

παρζχει ζνα τρόπο εξζταςθσ των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων δια μζςου εννοιϊν 



39 
 

όπωσ: εργαλείο, κατάςταςθ, ερμθνεία, διαιςκθτικι γνϊςθ, προοπτικζσ, 

διαπραγμάτευςθ και εςωτερίκευςθ.  

Το μοντζλο του εξετάηει (α) τθν αλλθλουχία και αλλθλοςυςχζτιςθ μεταξφ ατομικϊν 

και κοινωνικϊν διαδικαςιϊν, (β) το λόγο δια μζςου του οποίου διαμοιράηεται θ 

γνϊςθ τθσ ομάδασ και που αναπτφςςεται αλλθλεπιδραςτικά θ γνϊςθ τθσ ίδιασ τθσ 

ομάδασ, (γ) τθ διαπραγμάτευςθ νοθμάτων των εργαλείων και (δ) το δίκτυο των 

νοθμάτων αυτϊν τα οποία απαρτίηουν τον κοινωνικό κόςμο ςτον οποίου 

λειτουργοφμε και τον οποίο μακαίνουμε να κατανοοφμε δια μζςου τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ. Το μοντζλο του περιλαμβάνει ηθτιματα επιςτθμολογίασ, ςθμειωτικισ, 

ερμθνευτικισ και οντολογίασ. 

 

2.2.4 υςτατικά τοιχεία τησ υνεργατικήσ Μάθηςησ 

Τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ, ςφμφωνα µε τουσ Johnson, 

Johnson and Holubec (1990), είναι:  

 Κοινόσ ςτόχοσ: Για να υπάρχει ςυνεργατικι προςπάκεια πρζπει να υπάρχει ο 

κοινόσ μακθςιακόσ ςτόχοσ, το ομαδικό αποτζλεςμα. Ο κοινόσ ςτόχοσ μπορεί 

να είναι θ λφςθ ενόσ προβλιματοσ ςτα Μακθματικά µε τθ χριςθ τθσ Logo, 

ζνα πείραμα ςτθ Φυςικι µε τθ χριςθ λογιςμικοφ προςομοίωςθσ (simulation), 

θ νοθματικι επεξεργαςία ενόσ κειμζνου ςτα Ελλθνικά µε ζνα επεξεργαςτι 

κειμζνου,  μια μελζτθ ςτθν Ιςτορία κ.ά.  

 Αλλθλεπίδραςθ πρόςωπο µε πρόςωπο/με το περιβάλλον/με τον εκπαιδευτι: 

∆εν μπορεί να νοθκεί ςυνεργαςία, αν δεν υπάρχει μια ςυνεχισ 

αλλθλεπίδραςθ των μελϊν των ομάδων, των εκπαιδευόμενων με τουσ 

εκπαιδευτζσ αλλά φυςικά και με το ίδιο το περιβάλλον. Θ αλλθλεπίδραςθ 

εκδθλϊνεται ωσ αμοιβαία βοικεια, αμοιβαίοσ επθρεαςμόσ, ενίςχυςθ και 

ενκάρρυνςθ, προςφορά γνϊςεων και πλθροφοριϊν,  ανταλλαγι υλικοφ, 

ανατροφοδότθςθ κ.ά.  

 Αλλθλεξάρτθςθ: Θ ζννοια τθσ αλλθλεξάρτθςθσ είναι το κλειδί τθσ επιτυχίασ 

τθσ Συνεργατικισ Μάκθςθσ. Αλλθλεξάρτθςθ υπάρχει όταν θ ομάδα για να 

επιτφχει το ζργο τθσ χρειάηεται και εξαςφαλίηει τθ ςυμβολι του κάκε µζλουσ 

τθσ. Αλλά και αντίςτροφα, κάκε µζλοσ τθσ ομάδασ επιτυγχάνει το ςτόχο του 

µόνο αν και τα υπόλοιπα µζλθ τθσ ομάδασ επιτφχουν τουσ δικοφσ τουσ 

ςτόχουσ.  

 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ: Μακθτζσ που δεν κατζχουν βαςικζσ κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ είναι δφςκολο να επιτφχουν ςυνεργαςία υψθλισ ποιότθτασ. Γι’ 

αυτό πρζπει τα παιδιά να διδάςκονται πρϊτα ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ και 

ςτθ ςυνζχεια να αςκοφνται μζςα ςτθν ομάδα για τθν εφαρμογι των. Ο 

χαμθλόσ τόνοσ φωνισ, θ άςκθςθ θγετικοφ ρόλου, θ αποδοχι τθσ 
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διαφορετικότθτασ θ ζκφραςθ διαφωνίασ είναι μερικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει 

να αποκτθκοφν για να γίνει θ ςυνεργατικι προςπάκεια πιο αποδοτικι.  

 Ρροςωπικι ευκφνθ. Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για να αποτφχει θ Συνεργατικι 

Μάκθςθ είναι όταν αφεκεί ζνα µζλοσ να κυριαρχιςει ςτθν ομάδα και να 

επιβάλλει τθν άποψι του ι να υποβάλλει τισ λφςεισ και τισ απαντιςεισ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι τα άλλα µζλθ όχι µόνο δεν ωφελοφνται αλλά ςυνικωσ 

αδρανοποιοφνται και οπιςκοδρομοφν. Ιδιαίτερθ μζριμνα χρειάηεται ϊςτε 

κάκε µζλοσ να κακίςταται προςωπικά υπεφκυνο για τθν επιτυχία τθσ ομάδασ. 

Αυτό επιτυγχάνεται αν εξαςφαλιςτεί θ κετικι αλλθλεξάρτθςθ που 

αναφζρκθκε πιο πάνω.  

2.2.5 Παράγοντεσ που επηρεάζουν τη ςυνεργατική μάθηςη 

Ρολλζσ μελζτεσ ζχουν γίνει προκειμζνου να απαντθκεί θ ερϊτθςθ «είναι θ 

ςυνεργατικι μάκθςθ πιο αποδοτικι από το να μακαίνει κανείσ µόνοσ του;». Τα 

αποτελζςματα είναι πολλζσ φορζσ αντιφατικά, γεγονόσ που οδιγθςε τουσ ερευνθτζσ 

να αναηθτιςουν τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ θ ςυνεργατικι μάκθςθ είναι πιο 

αποδοτικι. Θ ςυνεργαςία (collaboration) δθλαδι από μόνθ τθσ δεν είναι οφτε 

αποδοτικι οφτε µθ αποδοτικι. Θ απόδοςθ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ οι 

οποίοι κα πρζπει επίςθσ να λθφκοφν υπόψιν κατά το ςχεδιαςμό υπολογιςτικϊν 

περιβαλλόντων ςυνεργατικισ µμάκθςθσ (Kumar,1996).  

 

Χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

Μερικά ζργα είναι τόςο ςαφι που δεν αφινουν περικϊρια διαφωνίασ ι 

διαπραγματεφςεων, ενϊ άλλα οδθγοφν τα µζλθ τθσ ομάδασ να δουλεφουν μόνα 

τουσ, ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. Οι αλλθλεπιδράςεισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

ςυμβαίνουν µόνο όταν ςυναρμολογοφνται τα μερικά αποτελζςματα, και µμάλιςτα 

πρόκειται για αλλθλεπιδράςεισ που ζχουν ωσ ςτόχο απλά και µόνο το ςυντονιςμό 

των ενεργειϊν. Τα ζργα που προςφζρονται για ςυνεργατικι μάκθςθ είναι αυτά που 

ζχουν πολλαπλζσ αποδεκτζσ λφςεισ (Barrows & Kelson, 1995), που δθμιουργοφν 

καταςτάςεισ που ενκαρρφνουν τθν εξωτερίκευςθ γνϊςεων και απόψεων, τθν 

αναδόμθςθ γνϊςθσ δια μζςου κριτικισ ςυηιτθςθσ, που απαιτοφν ζνα κοινό προϊόν 

από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Καλό κα είναι οι εκπαιδευόμενοι να ζχουν κάποιο 

γνωςτικό υπόβακρο γφρω από το κζμα που κα ςυηθτθκεί, μιασ και ςτθν αντίκετθ 

περίπτωςθ ζχει παρατθρθκεί (Veerman, 2001) ότι θ επιχειρθματολογία και θ 

αλλθλεπίδραςθ (κακοριςτικόσ παράγοντασ ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ) είναι 

περιοριςμζνεσ. Επίςθσ, ο προςδιοριςμόσ των μακθςιακϊν ςτόχων και του 

αναμενόμενου τελικοφ προϊόντοσ μπορεί να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν 

ςε ςυηθτιςεισ, αλλά αυτό από µόνο του δεν μπορεί να υπερπθδιςει τισ δυςκολίεσ 

που ςυναντοφν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων. Γνωρίηοντασ όμωσ π.χ. 
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ότι το τελικό προϊόν κα τφχει εκτίμθςθσ, μπορεί να λειτουργιςει ςαν κίνθτρο, 

αυξάνοντασ τθν προςπάκεια.  

 

ύνθεςη τησ ομϊδασ 

Υπάρχουν διάφοροι τφποι ομάδων και διάφορεσ ταξινομιςεισ που περιγράφουν 

αυτοφσ τουσ τφπουσ. Γενικά, τα είδθ ομάδων διαφζρουν ανάλογα με τθ διάρκεια τθσ 

ομάδασ, τθ ςυνοχι τθσ, κακϊσ και το βακμό εςτίαςθσ ςτα κακικοντά που οφείλουν 

να φζρουν εισ πζρασ. Οι κφριοι τφποι ομάδων είναι: 

 Ομάδεσ: Το πλζον διαδεδομζνο είδοσ ομάδων ςτθ μάκθςθ είναι οι ομάδεσ, 

δθλαδι μια προγραμματιςμζνθ ομάδα ανκρϊπων που ςυνεργάηονται μαηί ςε 

μια καλά κακοριςμζνθ εργαςία ι ςειρά εργαςιϊν. Οι ομάδεσ μποροφν να 

είναι τόςο μικρζσ όςο ζνα ηεφγοσ μακθτϊν που ςυηθτοφν για τθ λφςθ μιασ 

εξίςωςθσ είτε τόςο μεγάλεσ όςο 15 ζωσ 20 μζλθ τα οποία είναι 

προςανατολιςμζνα να εργαςτοφν από κοινοφ για να λφςουν ζνα πολφπλοκο 

πρόβλθμα. Θ δομι των ομάδων εξαρτάται ςυνικωσ από τουσ ςτόχουσ που 

ζχουν τεκεί. 

 Κοινότθτεσ: Σφμφωνα με τον Wenger, οι κοινότθτεσ πρακτικισ (COP), είναι 

ομάδεσ ανκρϊπων οι οποίοι ζχουν ζνα κοινό ςυμφζρον ςε κάποιο κζμα και 

ςυνεργάηονται προκειμζνου να μοιραςτοφν ιδζεσ ι να βρουν λφςεισ. Στθ 

μάκθςθ, ο δάςκαλοσ κακοδθγεί ςυχνά τουσ μακθτζσ να ςχθματίηουν 

κοινότθτεσ με βάςθ τα ενδιαφζροντά τουσ ι τισ προτιμιςεισ τουσ και με αυτό 

τον τρόπο ενκαρρφνει τθ ςυηιτθςθ για διάφορα κζματα μζςα ςτθν 

κοινότθτα. 

 Δίκτυα: Υπάρχουν δφο κοινά είδθ δικτφων: 

 Ομογενι Δίκτυα (IN): Ρρόκειται για μια ανεπίςθμθ ςυγκζντρωςθ 

ςυνεργατϊν που ζχουν επιλεγεί για να εκτελζςουν μια ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία. Τα μζλθ αυτισ τθσ ομάδασ δεν χρειάηεται να είναι εξοικειωμζνα 

μεταξφ τουσ άλλα απλά μποροφν να ςυνεργάηονται με μοναδικό ςτόχο να 

παραδϊςουν το ζργο. 

 Κοινωνικά Δίκτυα (SN): Αυτι θ ομάδα ςυνικωσ περιγράφεται ωσ μια 

κοινωνικι δομι κόμβων ςτο οποίο αντικατοπτρίηονται τα άτομα και τισ 

ςχζςεισ μεταξφ τουσ μζςα ςε ζνα οριςμζνο τομζα. Τα κοινωνικά δίκτυα 

μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον μιασ και 

μποροφν να υποςτθρίξουν τθν κοινωνικι μάκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. (Ounnas et al., 2007). 
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Θ ομαδικι εργαςία, υπό κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, ενκαρρφνει τουσ ομότιμουσ 

κακϊσ τουσ παρζχει ςτιριξθ και ευκαιρίεσ να αποςαφθνίςουν και να βελτιϊςουν τθν 

κατανόθςθ εννοιϊν μζςω τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ ανταλλαγισ απόψεων με τουσ 

ςυνεκπαιδευμζνουσ τουσ. Ωςτόςο, αρκετοί δείκτεσ ζχουν ερευνθκεί ςχετικά με τθν 

επιρροι τθσ δυναμικισ και τθσ απόδοςθσ μιασ ομάδασ, όπωσ είναι θ ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ. Ρροτείνεται θ διαφοροποίθςθ των ειςροϊν ςε μια ομάδα όπωσ είναι οι 

ικανότθτεσ, οι δεξιότθτεσ, οι ςχζςεισ των μελϊν, μιασ και με αυτό τον τρόπο 

προωκοφνται διαφορετικοί τρόποι αλλθλεπίδραςθσ και ωσ ςυνζπεια ζχουμε 

διαφορετικά αποτελζςματα. Επιπλζον, ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ςχθματιςμοφ 

ομάδασ κεωροφμε τα ατομικά χαρακτθριςτικά / ιδιότθτεσ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με 

τθ μάκθςθ, όπωσ τθ προχπάρχουςα γνϊςθ και το ςτυλ μάκθςθσ. Μια ποικιλία από 

τεχνικζσ ςχθματιςμοφ ομάδασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθ διαμόρφωςθ ομάδων 

μάκθςθσ, όπωσ θ τυχαία ανάκεςθ, θ ομαδοποίθςθ ςφμφωνα με τα ακαδθμαϊκά (π.χ. 

γνϊςθ του κζματοσ), κοινωνικά (π.χ. φφλο), χαρακτθριςτικά (π.χ. ςτυλ μάκθςθσ) 

πλαίςια. Ωςτόςο, τα πλεονεκτιματα των ομοιογενϊν και ετερογενϊν ομάδων 

φαίνεται να εξαρτϊνται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ είναι οι ικανότθτεσ των 

μακθτϊν, τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, το πρόγραμμα ςπουδϊν και το μζχρι τϊρα 

ζργο (Christodoulopoulos & Papanikolaou, 2007). 

Ο παράγοντασ αυτόσ εξαρτάται από αρκετζσ μεταβλθτζσ: τθν θλικία και το επίπεδο 

των ςυμμετεχόντων, το μζγεκοσ τθσ ομάδασ, τθ διαφορά μεταξφ των µελϊν τθσ 

ομάδασ (ετερογζνεια) κ.λπ. Ζτςι, για παράδειγμα, οι μικρζσ ομάδεσ φαίνεται ότι 

λειτουργοφν καλφτερα από τισ μεγάλεσ μια και ςτισ τελευταίεσ πολλά µζλθ τείνουν 

να παραμζνουν ανενεργά (Dillenbourg & Schneider, 1995), αν θ διαφορά είναι πολφ 

μικρι δεν πυροδοτοφνται αλλθλεπιδράςεισ, ενϊ αν είναι πολφ μεγάλθ δεν υπάρχει 

κακόλου αλλθλεπίδραςθ (Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley, 1996). 

 

2.3 Web 2.0 Σεχνολογίεσ 

Ζνα από τα πλζον δθμοφιλι κζματα τον τελευταίο καιρό ςτο χϊρο του διαδικτφου 

και τθσ πλθροφορικισ είναι θ εξζλιξθ από το παραδοςιακό Web 1.0 ςε αυτό που ζχει 

επικρατιςει να ονομάηεται Web 2.0. Θ χριςθ του διαδικτφου ςε ολοζνα και 

περιςςότερεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ προςδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε αυτι τθν 

εξζλιξθ. Οι χριςτεσ, είτε πρόκειται για ιδιϊτεσ, είτε για επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ, 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, κλπ. ςταδιακά ενθμερϊνονται για τα ςτοιχεία και τισ 

τεχνολογίεσ που ςυνιςτοφν το Web 2.0 και επωφελοφνται από τα πλεονεκτιματά 

του. Ραρακάτω κα αναλφςουμε τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του Web 2.0 και τθν 

επίδραςθ τουσ. 
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2.3.1 Σι είναι οι Web 2.0 Σεχνολογίεσ 

Το ακριβζσ νόθμά του όρου παραμζνει ανοιχτό προσ αντιπαράκεςθ και μερικοί 

ειδικοί, ςυμπεριλαμβανομζνου του Tim Berners Lee, ζχουν αμφιςβθτιςει κατά 

καιροφσ εάν ο όροσ ζχει κάποιο πραγματικό νόθμα. Ανάμεςα ςε άλλα, το Web 2.0, 

ζχει κατθγορθκεί ότι αποτελεί εφεφρεςθ του μάρκετινγκ. Μάλιςτα επιχείρθμα 

αποτζλεςε το ότι οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο διαδίκτυο 

αναβακμίηονται ςυνεχϊσ και πωσ θ προθγοφμενθ μζρα πριν το Web 2.0 δεν απείχε 

πολφ. Επίςθσ κεωρικθκε πωσ με τθν ίδια λογικι, μερικοφσ μινεσ μετά τθν εφεφρεςθ 

του Web 2.0 κα ζπρεπε να εμφανιςτεί το Web 2.1. Είναι όμωσ αδφνατο να εκφραςτεί 

θ τεχνολογικι ιδιότθτα του Internet ακριβϊσ με ζναν αρικμό μιασ και το αμάλγαμα 

τεχνολογιϊν που είναι αυτι τθ ςτιγμι ςε χριςθ ςτο διαδίκτυο είναι αχανϊσ 

πολυςφνκετο. Επιπλζον, λειτουργίεσ επικοινωνίασ με τον χριςτθ υπιρχαν εδϊ και 

πολλά χρόνια, όπωσ για παράδειγμα θ χριςθ ςελίδων χριςτθ (home pages), τα 

φόρα, τα Chat (IRC) και άλλα. Αυτό που μπορεί πάντωσ να ειπωκεί με ςιγουριά είναι 

ότι άλλαξε θ ευκολία χριςθσ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Αν και ο όροσ Web 2.0 

δίνει τθν αίςκθςθ ότι αποτελεί μια καινοφργια ζκδοςθ Web, εν τζλει δεν πρόκειται 

για κάποιο καινοφργιο πρωτόκολλο αλλά αναφζρεται ςτισ αλλαγζσ του τρόπου που 

αξιοποιοφνται οι ιδθ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ και ςτον τρόπο που οι ςχεδιαςτζσ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. 

Για να διαμορφϊςουμε τα δικά μασ χριςιμα ςυμπεράςματα αρκεί να 

παρατθριςουμε τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε πριν λίγα χρόνια ςτο Διαδίκτυο. Ο 

χριςτθσ απλά επιςκεπτόταν ιςτοςελίδεσ χωρίσ να ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ 

δθμιουργίασ πλθροφοριϊν. Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα πωσ πριν μερικά 

χρόνια αποτελοφςε κατόρκωμα όταν κάποιοσ κατάφερνε να δθμοςιεφςει ζνα βίντεο 

ςτο Web ενϊ ςιμερα αρκοφν μόλισ μερικά δευτερόλεπτα για να ανεβάςει ζνασ 

αρχάριοσ χριςτθσ βίντεο ςτο Youtube. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιικθκαν τεράςτιεσ αλλαγζσ. Σταδιακά οι χριςτεσ άρχιςαν από μόνοι 

τουσ να αναδεικνφουν τισ ανάγκεσ τουσ για κοινωνικι δικτφωςθ, αυτό οδιγθςε ςτθν 

δθμιουργία πολλϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ ζχουν ωσ επίκεντρο τον ίδιο τον χριςτθ, 

δίνοντασ του τθν δυνατότθτα να ςυμμετζχει ο ίδιοσ ςτθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου 

και ςτθ ςχεδίαςθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. 

Ο όροσ Web 2.0 λοιπόν, χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν δεφτερθ γενιά 

υπθρεςιϊν διαδικτφου που εςτιάηει ςτθν δυνατότθτα των χρθςτϊν να 

διαμοιράηονται πλθροφορίεσ και να ςυνεργάηονται online. O χριςτθσ δεν κεωρείται 

απλά ωσ ζνασ κεατισ, ζνασ πελάτθσ, ζνασ καταναλωτισ αλλά ςυμμετζχει ενεργά, και 

ςυχνά αλτρουιςτικά ςτθν διαμόρφωςθ και διαχείριςθ των πλθροφοριϊν του 

παγκόςμιου ιςτοφ. Χριςτεσ από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ μποροφν πλζον να 

επικοινωνοφν δίχωσ να χρειάηονται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε κζματα υπολογιςτϊν 

και δικτφων. Ο αρχικόσ πακθτικόσ ρόλοσ παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν ςυνεχϊσ 

μεταλλάςςεται. Ζννοιεσ όπωσ διαδραςτικότθτα, δυναμικό περιεχόμενο, ςυνεργαςία, 
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ςυνειςφορά και social computing διαδραματίηουν πλζον πρωταγωνιςτικό ρόλο και 

πολλοί υποςτθρίηουν ότι μια τεχνολογικι και κοινωνικι επανάςταςθ είναι ςε 

εξζλιξθ. 

 

2.3.2 Φαρακτηριςτικά των Web 2.0 Σεχνολογιών 

 Ππωσ αναφζρκθκε, το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια τθσ περιοριςμζνθσ ςε ζναν 

υπολογιςτι πλατφόρμασ. Ο χριςτθσ κα μπορεί να δρα ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό 

όπωσ δροφςε μζχρι τϊρα ςτον υπολογιςτι του. Οι ειδικοί μιλοφν για ζναν νζο 

τρόπο ςχεδίαςθσ των ιςτοςελίδων ο οποίοσ κα βαςίηεται κυρίωσ ςτθν 

διάδραςθ του χριςτθ και κα επιτρζπει ςτον χριςτθ να αλλάξει τόςο το 

περιβάλλον τθσ ςελίδασ όςο και να παρζμβει ςτο περιεχόμενό τθσ. Ρολλζσ 

από τισ διαδράςεισ που χαρακτθρίηουν τθν λειτουργία του Web 2.0, μασ είναι 

ιδθ γνωςτζσ από διάφορεσ ιςτοςελίδεσ όπωσ το Facebook ι το Youtube για 

παράδειγμα. Οριςμζνεσ εκφράςεισ διάδραςθσ είναι θ αναηιτθςθ (search), θ 

προςκικθ ετικετϊν (tagging), θ παράκεςθ/επεξεργαςία ςυνδζςμων (linking) 

ι το authoring όπωσ λειτουργεί ςε πολλά wiki, όπου οι χριςτεσ μποροφν να 

δθμιουργοφν, να επεξεργάηονται ι να διαγράφουν πλθροφορίεσ. 

Στθν ςυνζχεια κα δοφμε ςε αφαιρετικό επίπεδο μερικά από τα 

χαρακτθριςτικά του Web 2.0 που κα μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε 

βακφτερα τθν ζννοια του όρου. 

 Το διαδίκτυο και όλεσ οι ςυςκευζσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε αυτό, 

αποτελοφν μια παγκόςμια πλατφόρμα επαναχρθςιμοποιοφμενων υπθρεςιϊν 

και δεδομζνων, τα οποία προζρχονται κυρίωσ από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ 

και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ διακινοφνται ελεφκερα. 

 Αρκεί ζνασ browser ϊςτε να "τρζξει" μια Web 2.0 εφαρμογι, θ οποία 

λειτουργεί ανεξαρτιτωσ ςυςκευισ πρόςβαςθσ (π.χ. Θ/Υ, PDA2, κινθτό 

τθλζφωνο) και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Μόνθ προχπόκεςθ αποτελεί θ 

φπαρξθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. 

 Λογιςμικό, περιεχόμενο και εφαρμογζσ ανοιχτοφ κϊδικα (open source). 

 Χριςθ κυρίωσ “ελαφριάσ” τεχνολογίασ ςε ότι αφορά τα πρωτόκολλα, τισ 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, τισ διεπαφζσ χριςτθ, ενϊ διαπιςτϊνεται και μια 

τάςθ για απλότθτα ςτον προγραμματιςτικό ςχεδιαςμό τουσ. 

 Ρολυμεςικζσ και διαδραςτικζσ διεπαφζσ χριςτθ (Rich Internet Applications-

RIA), δυναμικό περιεχόμενο, ιςτοςελίδεσ που ανανεϊνουν μόνο το 

περιεχόμενό που αλλάηει (τεχνολογία Ajax). 
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 Συνεχισ και άμεςθ ανανζωςθ των δεδομζνων και του λογιςμικοφ που πρζπει 

να προςαρμόηεται διαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 Ρροϊκθςθ του δθμοκρατικοφ χαρακτιρα του διαδικτφου, με τουσ χριςτεσ να 

ζχουν τον πρωταγωνιςτικό ρόλο. 

 Υιοκζτθςθ τθσ τάςθσ για αποκζντρωςθ των δεδομζνων, υπθρεςιϊν και 

προτφπων. 

 Δυνατότθτα κατθγοριοποίθςθσ του περιεχομζνου από το χριςτθ με 

ςθμαςιολογικζσ ζννοιεσ για ευκολότερθ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ. 

 Δυνατότθτα για ανοιχτι επικοινωνία, ανάδραςθ, διάχυςθ πλθροφοριϊν, 

άμεςθ ςυγκζντρωςθ και εκμετάλλευςθ τθσ γνϊςθσ των χρθςτϊν για διάφορα 

ηθτιματα. 

 Αμφίδρομθ επικοινωνία του χριςτθ με επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ που 

μπορεί να ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν υιοκζτθςθ κατευκφνςεων και τθ λιψθ 

αποφάςεων. 

 

2.3.3 Κατηγορίεσ & Παραδείγματα Web 2.0 Σεχνολογιών 

Ο όροσ Web 2.0 οφείλει τθν φπαρξι του ςε εφαρμογζσ, υπθρεςίεσ, εργαλεία και 

λειτουργίεσ που χαρακτθρίηονται από καινοτομίεσ και ευκολίεσ τισ οποίεσ 

αναηθτοφςαν οι χριςτεσ, για αυτό όταν αυτζσ υλοποιικθκαν ζτυχαν ευρείασ 

αποδοχισ και διάδοςθσ. Ραρακάτω, περιγράφονται μερικζσ από τισ κυριότερεσ 

κατθγορίεσ Web 2.0 εργαλείων. 

 

Blogs 

Τα ιςτολογία (blogs) πρακτικά είναι ιςτοςελίδεσ που περιζχουν απόψεισ, 

πλθροφορίεσ, προςωπικζσ καταχωριςεισ (posts), ςυνδζςεισ με άλλεσ διευκφνςεισ, 

φωτογραφίεσ, κλπ. Οι καταχωριςεισ είναι ταξινομθμζνεσ με χρονολογικι ςειρά και 

ξεκινοφν με τθν άποψθ ι το ςχόλιο του δθμιουργοφ τουσ για ζνα κζμα (π.χ. πολιτικι, 

επιςτιμθ, κοινωνικά, κακθμερινότθτα). Θ διάδοςι τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτο ότι 

προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςε όποιον αναγνϊςτθ επικυμεί να κατακζςει το ςχόλιό 

του, ανοίγοντασ ζτςι ζνα δθμόςιο διαδικτυακό διάλογο με πικανοφσ αποδζκτεσ 

όλουσ τουσ χριςτεσ. Στισ αρχζσ του 2008 μετρικθκαν πάνω 112.000.000 blogs 

παγκοςμίωσ ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Technorati. Λόγω 

αυτισ τθσ δθμοτικότθτασ, τθσ αίςκθςθσ κοινωνικοποίθςθσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων και τθσ επίδραςθσ που ζχουν ακόμθ και εκτόσ διαδικτφου, 

χαρακτθρίηονται από πολλοφσ ςαν ζνα νζο κοινωνικό φαινόμενο. Σφμφωνα με τον 
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Rodzvilla (2002), "τα blogs είναι πολυμεςικά και εφκολα ςτθ χριςθ websites που 

μζςα από τθ χρονολογικι τουσ δομι και τισ αρχειοκετικζσ τουσ δυνατότθτεσ 

λειτουργοφν ωσ εξατομικευμζνα και διαςυνδεδεμζνα φίλτρα του web 

δθμιουργϊντασ μια νζα online δθμόςια ςφαίρα που γφριςε το web πίςω ςτον 

κόςμο". Μερικά παραδείγματα Web 2.0 εργαλείων που επιτρζπουν τθν δθμιουργία 

και τθν φιλοξενία ιςτολογιϊν είναι τα: Blogger, Edublogs, LiveJournal, Tumblr και 

Posterous. 

 

Wikis 

Τα wikis είναι ιςτοςελίδεσ με περιεχόμενο το οποίο διαμορφϊνει ο χριςτθσ με απλό 

τρόπο, ςε αντίκεςθ με τισ κοινζσ ιςτοςελίδεσ τισ οποίεσ μπορεί να τροποποιιςει 

μόνο ο ιδιοκτιτθσ – διαχειριςτισ. Κάκε φορά που ο χριςτθσ τροποποιεί κάτι ςτθ 

ςελίδα, θ προθγοφμενθ ζκδοςι τθσ εξακολουκεί να είναι διακζςιμθ. Τα wikis είναι 

αρκετά διαδεδομζνα ςαν μζςο ςυλλογικισ εργαςίασ πάνω ςε κάποιο αντικείμενο. 

Ραρζχουν τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ μιασ ομάδασ χρθςτϊν, να κατακζτουν ιςότιμα τθ 

ςυμβολι τουσ για τθν παραγωγι ενόσ κοινοφ ζργου που αναρτάται ςε ζναν δικτυακό 

τόπο. Ο κάκε χριςτθσ που ςυμμετζχει ςτθ ςυγγραφι κάποιου ζργου προςκζτει τθν 

προςωπικι του γνϊςθ θ οποία είναι διακζςιμθ ςε όλουσ. Ακόμθ και μζςα ςε 

εταιρίεσ, οργανιςμοφσ, υπθρεςίεσ, κλπ., θ χριςθ των wikis ωσ ςελίδεσ αναφοράσ τθσ 

προόδου των εργαςιϊν, διευκολφνει τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για ό, τι 

ςυμβαίνει ςτθν επιχείρθςθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα wiki είναι θ Wikipedia, που 

αποτελεί μια διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια ςτθν οποία υπάρχουν πάνω από πζντε 

εκατομμφρια άρκρα με οριςμοφσ και πλθροφορίεσ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ. Θ ςφνταξι 

τθσ γίνεται από τουσ χριςτεσ, αφοφ οποιοςδιποτε μπορεί να γράψει ζνα καινοφργιο 

άρκρο ι να προςκζςει κάτι ςε αυτά που ιδθ υπάρχουν. Θ δθμοτικότθτά τθσ αυξάνει 

διαρκϊσ και βάςει του αρικμοφ επιςκζψεων βρίςκεται μζςα ςτα δζκα 

δθμοφιλζςτερα sites παγκοςμίωσ. Μερικά παραδείγματα Web 2.0 εργαλείων που 

προςφζρουν υπθρεςίεσ δθμιουργίασ και φιλοξενίασ wiki είναι το Wikispaces, το 

Wetpaint, το Foswiki και το Mediawiki. 

 

Mash-ups 

Ο όροσ προζρχεται από τθ μουςικι βιομθχανία και χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει τον ςυνδυαςμό των φωνθτικϊν ενόσ τραγουδιοφ με τθ μουςικι 

υπόκρουςθ ενόσ άλλου. Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και με το mash-up, που αναφζρεται 

ςτον ςυνδυαςμό και τθ χριςθ δεδομζνων και εφαρμογϊν από διαφορετικζσ 

ιςτοςελίδεσ ςε μία. Τα mash-ups υλοποιοφνται μζςω "ανοιχτϊν" διεπαφϊν 

προγραμματιςμοφ (open APIs’– Application Programming Interfaces) και ζχουν ωσ 

ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των ιςτοςελίδων. Για παράδειγμα, ςε 
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ιςτοςελίδεσ ενοικίαςθσ ςπιτιϊν, με τθν ενςωμάτωςθ χαρτϊν από μία υπθρεςία όπωσ 

θ GoogleΜaps, μπορεί να παρουςιάηεται ςτο χριςτθ θ ακριβισ τοποκεςία των 

ςπιτιϊν ϊςτε να παρζχεται πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ. Οριςμζνα Web 2.0 εργαλεία, 

που αναλαμβάνουν τθν δθμιουργία mash-ups και προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ του 

κάκε χριςτθ, είναι τα: iGoogle, Pageflakes και Netvibes. 

 

Micro-blogging 

Τα μικρο-ιςτολόγια είναι κοινωνικζσ πλατφόρμεσ blogging που ςου επιτρζπουν να 

ζρκεισ ςε επαφι και να αλλθλεπιδράςεισ με άλλα μζλθ. Ο όροσ μικρο-blogging 

εςτιάηει ςτο ότι ο χριςτθσ καλείται να δθμοςιοποιιςει τθν κατάςταςι του μζςα ςε 

140 χαρακτιρεσ κειμζνου, δίχωσ τθν χριςθ εικόνων ι άλλων πολυμζςων. Για τον 

micro-blogger είναι πολφ πιο εφκολο να γράψει κάτι, από το να προετοιμάςει ζνα 

blog post για το Wordpress ι το Blogger. Επίςθσ, μία άλλθ διαφορά του micro 

blogging, είναι ότι προςφζρει ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να κάνουν post 

χρθςιμοποιϊντασ διάφορα μζςα, όπωσ υπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα με 

υποςτιριξθ SMS ι Wi-fi, messengers και email. Αυτι θ πλθκϊρα επιλογϊν, ςε 

ςυνδυαςμό με το μικρό μζγεκοσ των μθνυμάτων, ζχει καταςτιςει τισ micro blogging 

πλατφόρμεσ πολφ δελεαςτικζσ, ιδιαίτερα ςε χριςτεσ που κζλουν να εκφραςτοφν ανά 

πάςα ςτιγμι για οτιδιποτε μπορεί να κεωροφν αξιόλογο προσ αναφορά. Μζςα από 

τα μικρο-ιςτολόγια μποροφμε λοιπόν να ςτζλνουμε ςφντομα μθνφματα με τισ 

ςκζψεισ, τισ δραςτθριότθτεσ, τισ ερωτιςεισ μασ ι οτιδιποτε άλλο κζλουμε, τα οποία 

κα λαμβάνουν όςοι ζχουν επιλζξει να μασ ακολουκοφν μζςω τθσ υπθρεςίασ. Κατά 

αντίςτοιχο τρόπο μποροφμε να βλζπουμε τα μθνφματα όςων ζχουμε επιλζξει να 

ακολουκοφμε. Ραραδείγματα web 2.0 εργαλείων που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο 

του micro blogging είναι το Twitter, το Gravity, το Cirip, το plinky, το Jaiku και το 

Pownce. 

 

RSS 

Ο όροσ RSS προζρχεται από το αγγλικό Really Simple Syndication το οποίο είναι ζνα 

format ανταλλαγισ περιεχομζνου που βαςίηεται ςτθν γλϊςςα XML. Τα RSS feeds, 

προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να λαμβάνουν νζεσ πλθροφορίεσ από 

διάφορεσ ιςτοςελίδεσ, τθ ςτιγμι που δθμοςιεφονται, χωρίσ να χρειάηεται να τισ 

επιςκεφκοφν. Το RSS είναι δθλαδι ζνασ νζοσ τρόποσ ενθμζρωςθσ για νζα, εξελίξεισ 

και γεγονότα. Είναι γεγονόσ πωσ το διαδίκτυο αποτελείται πλζον από 

διςεκατομμφρια ςελίδεσ οι οποίεσ περιζχουν τζτοιο πλοφτο πλθροφοριϊν που είναι 

ςχεδόν αδφνατο για τον οποιονδιποτε να μπορεί να παρακολουκεί διαρκϊσ ότι 

νεότερο ςυμβαίνει ςτον κόςμο ι ςτο αντικείμενο που τον ενδιαφζρει. Στο πρόβλθμα 

αυτό ιρκαν να δϊςουν τθ λφςθ τα RSS feeds. Με το RSS ο χριςτθσ μπορεί να βλζπει 
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πότε ανανεϊκθκε το περιεχόμενο των δικτυακϊν τόπων που τον ενδιαφζρουν, 

λαμβάνοντασ κατευκείαν ςτον υπολογιςτι του τουσ τίτλουσ των τελευταίων 

ειδιςεων και των άρκρων (ι ακόμα και εικόνων ι βίντεο) αμζςωσ μόλισ αυτά γίνουν 

διακζςιμα χωρίσ να είναι απαραίτθτο να επιςκζπτεται κακθμερινά τουσ αντίςτοιχουσ 

δικτυακοφσ τόπουσ. Μάλιςτα θ ενθμζρωςθ μπορεί να πραγματοποιείται και μζςω 

τθσ φορθτισ ςυςκευισ του χριςτθ (κινθτό τθλζφωνο, PDA, κλπ.). Με αυτό τον τρόπο 

θ ςχζςθ με το διαδίκτυο γίνεται αμεςότερθ. Οριςμζνα web 2.0 εργαλεία που 

ειδικεφονται ςτθν παροχι RSS feeds είναι το Feedburner, το RapidFeeds, το 

FeedJournal και το GoogleAlerts. 

 

Social Bookmarking 

Το social bookmarking (κοινωνικι επιςιμανςθ) εκφράηει τον τρόπο με τον οποίο οι 

χριςτεσ του διαδικτφου διαμοιράηονται, ςχολιάηουν, αναηθτοφν, διαχειρίηονται και 

οργανϊνουν επιςθμάνςεισ (αγαπθμζνα) για διάφορεσ ιςτοςελίδεσ. Οι χριςτεσ 

αποκθκεφουν τισ επιςθμάνςεισ-προτιμιςεισ τουσ ςε ςελίδεσ και τισ διαμοιράηονται 

με άλλουσ χριςτεσ. Οι επιςθμάνςεισ μποροφν να διαμοιραςτοφν δθμόςια ι ςε 

ςυγκεκριμζνα ιδιωτικά δίκτυα. Ο όροσ social bookmarking αναδφκθκε από το 

tagging, δθλαδι τθν δυνατότθτα χαρακτθριςμοφ με ςθμαςιολογικζσ λζξεισ (tags), 

ιςτοςελίδων, φωτογραφιϊν, κειμζνων και γενικά οποιουδιποτε διαδικτυακοφ 

υλικοφ. Κατά τθν διάρκεια του tagging, κάκε ιςτοςελίδα χαρακτθρίηεται με 

περιγραφικζσ ετικζτεσ από τουσ χριςτεσ χωρίσ να απαιτείται καμία μορφι 

ιεραρχικισ οργάνωςθσ. Το τελικό προϊόν αυτισ τθσ οργάνωςθσ ετικετϊν ονομάηεται 

“folksonomy.” Θ αξία αυτοφ του εξωτερικοφ ςυςτιματοσ οργάνωςθσ προζρχεται από 

το γεγονόσ ότι τα άτομα χρθςιμοποιοφν το δικό τουσ λεξικό για να αποδϊςουν 

νοιματα που ζχουν ανιχνεφςει ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα και τα οποία μπορεί να μθν 

περιγράφονται ρθτά μζςα ςε αυτιν. Τα άτομα δθλαδι δεν κατθγοριοποιοφν τισ 

ιςτοςελίδεσ άμεςα αλλά ζμμεςα αφοφ περιγράφουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

μπορεί να ςυνδεκοφν αργότερα τα διαφορετικά ςτοιχεία. Θ ςφνδεςθ των 

ιςτοςελίδων μεταξφ τουσ δε τουσ επιβαρφνει γνωςτικά κατά τθ δθμιουργία του 

ςυνδζςμου. Σιμερα, πολλά εκατομμφρια χριςτεσ ζχουν δθμιουργιςει επιςθμάνςεισ 

ςε εκατοντάδεσ εκατομμφρια ιςτοςελίδεσ. Αποτζλεςμα του social bookmarking είναι 

το ότι από τθ μία οι χριςτεσ οργανϊνουν τα δεδομζνα τουσ πολφ καλφτερα και από 

τθν άλλθ κοινωνικοποιοφνται, μακαίνοντασ τισ επιλογζσ των άλλων ατόμων που 

ζχουν κοινά ενδιαφζροντα με αυτοφσ. Μερικά παραδείγματα Web 2.0 εργαλείων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο του social bookmarking είναι το Diigo, το 

Delicious, το Stumbleupon, το CiteuLike και το Zibaba. 

 

Podcasting 
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H λζξθ 'Podcast' ανακθρφχκθκε «Λζξθ του Ζτουσ 2005» από τουσ εκδότεσ του New 

Oxford American Dictionary κακϊσ άρχιςε να χρθςιμοποιείται ευρφτατα, λόγω τθσ 

ευκολίασ εγγραφισ και αναπαραγωγισ των mp3 αρχείων που ζδινε ςε όλουσ τουσ 

χριςτεσ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και αναπαραγωγισ podcast με μια ςφνδεςθ ςτο 

διαδίκτυο. Το Podcasting λοιπόν είναι θ πρακτικι τθσ δθμιουργίασ αρχείων ιχου που 

διατίκενται online με τρόπο τζτοιο που το λογιςμικό αναγνωρίηει τα καινοφρια 

αρχεία και τα κατεβάηει αυτόματα. Για να "παίξουν" τα podcasts δεν απαιτείται iPod 

ι κάποια φορθτι ςυςκευι αναπαραγωγισ mp3. Κάκε νζο podcast αναφζρεται ωσ 

επειςόδιο (episode) και πολλά επειςόδια μαηί που ζχουν τθ μορφι μιασ ςειράσ 

αναφζρονται ωσ κανάλι (channel). Τα podcasts ςυνικωσ «κατεβαίνουν» αυτόματα 

ςτισ κινθτζσ ςυςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου ι τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ και 

παρζχουν ροζσ (feeds) με ενθμερϊςεισ για τισ νζεσ δθμοςιεφςεισ. Ραραδείγματα 

Web 2.0 εργαλείων που αςχολοφνται με το Podcasting είναι τα: voicethread, 

podhawk, podcast και audacity. 

 

Social Network 

Ωσ Social Network μπορεί να κεωρθκεί οποιοδιποτε site το οποίο προςφζρει ςτουσ 

επιςκζπτεσ, μζςω μιασ πλατφόρμασ, τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ προφίλ και 

αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ χριςτεσ μζςω «κοινωνικϊν ςυνδζςεων» εντόσ ενόσ 

χϊρου θλεκτρονικισ κοινότθτασ. Με το όρο φιλία εννοοφμε τθν ςφνδεςθ των προφίλ 

των χρθςτϊν, με τθν οποία «ξεκλειδϊνονται» κάποια χαρακτθριςτικά τθσ 

πλατφόρμασ όπωσ θ ενθμζρωςθ του ενόσ για τισ ανανεϊςεισ προφίλ του άλλου ι θ 

εμφάνιςθ προςωπικϊν φωτογραφιϊν. Εκτόσ από φίλουσ ςτα social networking sites 

μπορεί κανείσ να ςυναντιςει και τον όρο καυμαςτζσ (fans-followers). Ο όροσ αυτόσ 

εκφράηει τθν μονόδρομθ ςχζςθ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν του δικτφου. 

Θεωρθτικά, οι δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ είναι άπειρεσ και ςυνικωσ 

περιορίηονται από τον χαρακτιρα που κζλει να εκφράςει το κάκε social networking 

sites. Γενικά, τα social networks μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο βαςικζσ 

ομάδεσ, τα κάκετα social networks που περιλαμβάνουν χριςτεσ-μζλθ με κοινά 

ενδιαφζροντα και κοινοφσ ςτόχουσ και τα οριηόντια social networks, που 

αποτελοφνται από μζλθ με διαφορετικά ενδιαφζροντα που ςυνικωσ ζχουν ωσ 

ςκοπό απλά να ζρκουν ςε επικοινωνία μεταξφ τουσ, να γνωριςτοφν και να 

αλλθλεπιδράςουν. Οριςμζνα παραδείγματα social networks sites αποτελοφν τα 

facebook, myspace, hi, LinkedIn και το zokem. Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ 

ζχουν επίςθσ δθμιουργθκεί εργαλεία, όπωσ το Ning και το Elgg, που δίνουν τθν 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αναπτφξει ο ίδιοσ εφκολα και γριγορα το δικό του social 

network site. 

 



50 
 

2.3.4 Wiki & Εκπαίδευςη 

Ζνα wiki είναι "ζνα ςυνεργατικό εργαλείο, το οποίο επιτρζπει ςτουσ φοιτθτζσ να 

ςυμβάλλουν και να τροποποιιςουν μία ι περιςςότερεσ ςελίδεσ που ςχετίηονται με 

φυςικά υλικά." Τα wikis είναι ςυνεργατικισ φφςεωσ και διευκολφνουν τουσ 

κοινοτικοφσ κεςμοφσ μζςα ςε μια πορεία. Στθν ουςία, το wiki είναι μια ιςτοςελίδα με 

ζνα ςφςτθμα επεξεργαςίασ. Σφμφωνα με το πρόςφατο άρκρο “Essay on Teaching 

Excellence”(2013) τθσ Elizabeth O’Connor Chandler, τα wikis παρζχουν ζνα κίνθτρο 

για άςκθςθ, ανκίηοντασ τθν "ανϊτερθ τάξθ ςκζψθσ" δραςτθριοτιτων κατά ταξινομία 

Bloom. Σε πολλζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ο ειςθγθτισ παρζχει το μεγαλφτερο μζροσ 

του περιεχομζνου του ςεμιναρίου. Με τθ βοικεια των wikis, οι ςπουδαςτζσ κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να δθμιουργιςουν - μαηί - το περιεχόμενο των μακθμάτων. Τα 

wikis βοθκοφν ςτθν αλλαγι των ςπουδαςτϊν από "καταναλωτζσ τθσ γνϊςθσ" ςε 

"δθμιουργοφσ τθσ γνϊςθσ," που είναι ζνασ εξαιρετικόσ τρόποσ να ενκαρρυνκοφν οι 

μακθτζσ και να αναπτφξουν ικανότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ, ϊςτε να μακαίνουν ο ζνασ 

από τον άλλο, και να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ να εργάηονται ςε ομάδεσ. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτιματα από τθ χριςθ των wikis και ίςωσ μποροφμε να 

ςκεφτοφμε και άλλουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι ςπουδαςτζσ κα επωφελθκοφν 

από τθ χριςθ αυτι του ςυνεργατικοφ εργαλείου. 

Τα wikis είναι ιδανικά για τισ ομάδεσ ζργων που τονίηουν τθ ςυνεργαςία και τθν 

επεξεργαςία. Μερικζσ χριςεισ των Wikis, περιλαμβάνουν:  

 μίνι ερευνθτικά ζργα ςτα οποία το wiki λειτουργεί ωσ τεκμθρίωςθ των 

φοιτθτικϊν εργαςιϊν  

 Συνεργατικζσ ςχολιαςμζνεσ βιβλιογραφίεσ όπου οι ςπουδαςτζσ προςκζτουν 

περιλιψεισ και επικρίςεισ  

 Κατάρτιςθ ενόσ εγχειριδίου ι γλωςςάριου χριςιμων όρων ι εννοιϊν 

 Θ διατιρθςθ μια ςυλλογισ από ςυνδζςμουσ όπου ο ειςθγθτισ και οι 

φοιτθτζσ μποροφν να δθμοςιεφςουν, να ςχολιάςουν, να ομαδοποιιςουν ι να 

ταξινομιςουν ςυνδζςμουσ ςχετικοφσ με το μάκθμα 

 Οικοδόμθςθ ενόσ online repository μακθςιακϊν εγγράφων όπου 

εκπαιδευτικοί και μακθτζσ μποροφν να δθμοςιεφουν ςχετικά ζγγραφα 

 Δθμιουργία e-portfolios των φοιτθτικϊν εργαςιϊν. 

 

2.3.5 Wikis & Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη  

Ασ κοιτάξουμε μερικά παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι, τα οποία 

φανερϊνουν τθν ενεργι ζνταξθ των Wikis ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ:  

 Ο κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Delaware, Lou Rossi, χρθςιμοποιεί το wiki 

για τθ ςυναίνεςθ των προπτυχιακϊν μακθμάτων του Διαφορικοφ λογιςμοφ 
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και των μεταπτυχιακϊν μακθμάτων των Εφαρμοςμζνων μακθματικϊν. 

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα wiki βοθκά τουσ ςπουδαςτζσ να αφιερϊνουν χρόνο για 

τθν επίλυςθ προβλθμάτων ζξω από τθν τάξθ, παρακινϊντασ τουσ να 

εργαςτοφν ςε ζνα περιβάλλον ςυνεργαςίασ. 

 Θ λζκτορασ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Columbia, Jutta Schmiers-Heller, 

δθμιοφργθςε δφο ξεχωριςτά wikis (ζνα για το χειμερινό εξάμθνο και ζνα για 

το εαρινό) για να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ τθσ ίδιασ ομάδασ του Intermediate I 

τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ, να κάνουν πρακτικι και να ανακυκλϊνουν λεξιλόγιο 

και γραμματικι, κακϊσ και για να μάκουν για τον πολιτιςμό με ζναν 

διαςκεδαςτικό και διαδραςτικό τρόπο. Και τα δφο wikis ενςωματϊκθκαν ςτθ 

διδακτζα φλθ και χρθςιμοποιοφνται για ςυγκεκριμζνα ςχζδια μακιματοσ. 

 Ο ςυνεργάτθσ κακθγθτισ τθσ Αγγλικισ ςτο Barnard, Derrick Higginbotham, 

χρθςιμοποίθςε το Wiki ωσ παρουςίαςθ του χϊρου και ωσ εργαλείο για τθν 

ανάλυςθ των κειμζνων για τουσ φοιτθτζσ. Οι ανακζςεισ εργαςιϊν των 

μακθμάτων περιλαμβάνονταν εντόσ των κειμζνων του Wiki ακολουκοφμενθ 

από ςυηιτθςθ των φοιτθτϊν ςτο ςυηθτοφν τμιμα τθσ Wiki ςελίδασ. Στθν 

ενότθτα ςυηιτθςθ τθσ κάκε ςελίδασ, οι μακθτζσ ζγραφαν οποιαδιποτε 

ςκζψθ κακϊσ και ζκαναν αναλφςεισ των κειμζνων, δθμιουργϊντασ ζτςι 

διάλογο και τροφοδοτϊντασ τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. 

 Θ κακθγιτρια Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου του Illinois, Patricia Shapley, 

δθμιοφργθςε ζνα wiki με περιεχόμενο το οποίο αναπτφχκθκε από 

προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ χθμείασ. Το site- Middle School Chemistry –

περιλαμβάνει ενδιαφζροντα μακιματα χθμείασ. Το Middle School Chemistry, 

περιλαμβάνει ζνα ευρφ κοινό, και πρόκειται για ζνα εξωςτρεφζσ website, το 

οποίο χρθςιμοποιεί ζνα ςφςτθμα Wiki.  

 Ο Μπεν Μίλερ, του Ρανεπιςτθμίου τθσ New South Wales, ιταν επιλαχϊν ςτα 

Edublog Awards 2009 για το καλφτερο εκπαιδευτικό Wiki.  Το Wiki 

αναφζρεται ςτθ λογοκριςία και ςτθν ευκφνθ. 

 Ο Ruth Page, του Ρανεπιςτθμίου του Birmingham City, ζχει γράψει μια 

μελζτθ περίπτωςθσ για τθν χριςθ των Wikis για τθν υποςτιριξθ μιασ μικρισ 

ομάδασ εργαςίασ. Μζςα από αυτό, παρζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο ηιτθςε από τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν Wiki για 

να ςυνοψίηουν τισ ςυηθτιςεισ, δίνοντασ μεγαλφτερθ αξία ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ και ςτθν οικοδόμθςθ μιασ θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ των 

δραςτθριοτιτων μιασ τάξθσ.  

 

Γιατύ να χρηςιμοποιόςουμε τα Wikis;  

Ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ που μασ ωκοφν ςτθ χριςθ των Wikis, είναι ο λόγοσ ότι 

αυτά βοθκοφν τουσ φοιτθτζσ να φτάςουν τθσ υψθλότερθσ τάξθσ δεξιότθτεσ κατά τθν 

ταξινομία του Bloom, οι οποίεσ είναι θ δθμιουργία και θ αξιολόγθςθ.  
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Επιπλζον, με τα Wikis πετυχαίνουμε πολλζσ καλζσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ των 

Chickering και Ehrmann, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

φοιτθτϊν, τθν ενεργι μάκθςθ, τθν άμεςθ ανάδραςθ από ομότιμουσ, το χρόνο για 

εργαςία, τθν άρκρωςθ των υψθλϊν προςδοκιϊν και τθν υποςτιριξθ για ποικίλα 

ταλζντα.  

Ρρακτικά, πιςτεφετε, επίςθσ, ότι τα Wikis είναι καλά εργαλεία λόγω του ότι θ 

πρόςβαςθ και θ επεξεργαςία μπορεί να ελζγχεται από τον εκπαιδευτι είτε το Wiki 

είναι δθμόςιο είτε είναι ιδιωτικό. Επιπλζον, τα Wikis είναι προςπελάςιμα και 

περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά, φιλικά για το χριςτθ, τα οποία απαιτοφν ελάχιςτθ 

εκπαίδευςθ. Είναι πικανό οι φοιτθτζσ να ξζρουν ακριβϊσ τι πρζπει να κάνουν! 

 

2.3.6 Έρευνεσ ςχετικά με τα Wikis 

Ραρακάτω κα δοφμε ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί και αυτζσ ςτάκθκαν θ αφορμι για 

να ενταχκεί το εργαςτιριο ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ ςε περιβάλλον Wiki. 

Ραρακάτω αναδεικνφονται οι ςτόχοι των ερευνϊν και θ μζτρθςθ διάφορων δεικτϊν 

με τθ βοικεια του Wiki. 

 Συνεργαςία & βελτίωςθ ικανότθτασ επικοινωνίασ 

Στθν ζρευνα "Use of wikis in graduate course work ", διλωςε ο εκπαιδευτισ 

ότι αξιολογεί ζνα Wiki ωσ ζνα βιϊςιμο εργαλείο για μια ςυνεργατικι εργαςία. 

Στα πλεονεκτιματα του Wiki ςυμπεριλαμβάνεται και θ ευκολία τθσ 

ςυνεργαςίασ ("ζνασ ςυνεργατικόσ χϊροσ εργαςίασ που μπορεί να εμφανίςει 

τα ζγγραφα αμζςωσ, με μια ελάχιςτθ γνϊςθ επεξεργαςίασ των HTML tag") 

και θ ευκολία χριςθσ ("τα Wikis απαιτοφν ελάχιςτθ ι καμία κεςμικι, 

χρθματοδοτικι ι τεχνικι υποςτιριξθ"). Ρεραιτζρω, ο Bold πιςτεφει ότι ζνα 

Wiki δεν βοθκάει απλά τον εκπαιδευόμενο να μάκει το πρόγραμμα ςπουδϊν 

του καλφτερα, αλλά βοθκάει τον εκπαιδευόμενο να μάκει πϊσ μπορεί να 

βελτιϊςει τισ ικανότθτζσ του ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία. 

 

 Διερεφνθςθ αντιλιψεων των εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθ χριςθ των Wikis 

Κακθγθτζσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ ςε ζνα μεγάλο νοτιοανατολικό Κολζγιο 

πραγματοποίθςαν μια μελζτθ με ςκοπό τθν διερεφνθςθ των αντιλιψεων των 

εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθ χριςθ των wikis ςτθν απευκείασ διδαςκαλία 

και τισ πικανζσ χριςεισ των wikis ςτθν Κ-12 τάξθ όπωσ αυτι γίνεται αντιλθπτι 

από τουσ ερωτθκζντεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ μελζτθ ιταν 40 εκπαιδευόμενοι 

που είναι εγγεγραμμζνοι ςε 1 από τα 3 μεταπτυχιακά μακιματα του 

επιπζδου των κοινωνικϊν ςπουδϊν. Τα ςτοιχεία ςυλλζχκθκαν με ζρευνεσ και 

με γραπτοφσ προβλθματιςμοφσ. Αν και οι εκπαιδευόμενοι είχαν ζναν αρχικό 

διςταγμό ςτθν εκμάκθςθ μιασ νζασ τεχνολογίασ, θ ςυνολικι εμπειρία τουσ, 
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χρθςιμοποιϊντασ τα wikis ιταν κετικι. Οι μακθτζσ κεϊρθςαν ότι τα wikis 

ιταν ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςυνεργαςίασ. Τα κζματα που προζκυψαν από 

τα δεδομζνα ιταν οι πικανζσ χριςεισ των wikis ωσ εκπαιδευτικά εργαλεία, οι 

πικανζσ χριςεισ για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν, τα οφζλθ και τα 

πλεονεκτιματα από τθ χριςθ των wikis αλλά και οι περιοριςμοί ςχετικά με τθ 

χριςθ των wikis. Οι ςυντάκτεσ παρείχαν μια λίςτα με ερωτιςεισ που 

αναπτφχκθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ αυτισ, ζτςι ϊςτε να 

χρθςιμοποιείται πριν από τθν εφαρμογι των wikis ωσ εργαλείο μάκθςθσ και 

με αυτόν τον τρόπο να ελαχιςτοποιοφνται οι περιοριςμοί που ςυνδζονται με 

τθ χριςθ τουσ. 

 

 Wiki ωσ πλατφόρμα αξιολόγθςθσ 

Αυτι θ μελζτθ αναφζρει τισ αντιλιψεισ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν 

ςχετικά με τθ χρθςιμοποίθςθ των wikis ωσ πλατφόρμα για τθ διεξαγωγι 

αξιολόγθςθσ ςχεδίων ομάδων ςε δφο μακιματα πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου. 

Τα αποτελζςματα υπογραμμίηουν το γεγονόσ ότι θ ςτάςθ των 

εκπαιδευομζνων των ομάδων εργαςίασ, ςε γενικζσ γραμμζσ, είναι ανάμεικτθ, 

και ότι θ χριςθ των wikis κακαυτι δεν είναι αρκετι για να βελτιϊςει τισ 

ςυμπεριφορζσ αυτζσ. Κοιτάηοντασ τθ κετικι πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι 

βρικαν τα wikis χριςιμα για τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν και τθν 

ανταλλαγι γνϊςεων, ενϊ οι εκπαιδευτζσ κεωροφν ότι τα wikis ζκαναν τθ 

διαχείριςθ και τθ ςιμανςθ των ομάδων εργαςίασ πιο εφκολθ και πιο 

αποτελεςματικι. 

 

 Ανάδειξθ ςυηιτθςθσ μζςω Wiki 

Ερευνθτζσ χρθςιμοποίθςαν ζνα Wiki ςε 15 εκπαιδευόμενουσ ςε ζνα 

διαδικτυακό μάκθμα. Οι εκπαιδευόμενοι εργάςτθκαν ςε δφο διαφορετικζσ 

ομάδεσ δραςτθριότθτασ, αρχικά χρθςιμοποιϊντασ ζνα  threaded εργαλείο 

ςυηιτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ το Wiki. Οι εκπαιδευτζσ, ςτθ 

ςυνζχεια, ερεφνθςαν τισ ςυμπεριφορζσ των εκπαιδευομζνων ςχετικά με αυτι 

τουσ τθν εμπειρία, κακϊσ και τισ διαφορζσ ςτισ διαδικαςίεσ τουσ, αφοφ 

χρθςιμοποίθςαν κάκε τεχνολογία. Τα ευριματα υποδεικνφουν ότι υπάρχουν 

ςαφι πλεονεκτιματα αλλά και περιοριςμοί που ενυπάρχουν ςτισ δφο 

τεχνολογίεσ. Το threaded εργαλείο ςυηιτθςθσ προτιμικθκε, αλλά οι μακθτζσ 

αναγνϊριςαν τθ δυναμικι του wiki για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Οι 

πρακτικζσ ςυνζπειεσ και οι μελλοντικζσ κατευκφνςεισ που ςυηθτικθκαν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάγκθσ των εκπαιδευτϊν να υποςτθρίξουν και να 

ενκαρρφνουν τθ ςυηιτθςθ ωσ ςυμπλιρωμα ςτο γράψιμο ενόσ wiki, 

διαμόρφωςαν και μοντελοποίθςαν τθ χριςθ του Wiki και δθμιοφργθςαν 

αρκετά κακικοντα ςτισ ομάδεσ για να βοθκιςουν να γίνει θ χριςθ του wiki 

πολφ πιο ελκυςτικι και κατάλλθλθ. 
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2.4 Επίλυςη Προβλήματοσ (Problem Solving) 

 

2.4.1 Οριςμόσ 

Με τον όρο «πρόβλθμα» χαρακτθρίηουμε καταςτάςεισ κακθμερινισ ηωισ και 

οριςμζνεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό που εδϊ μασ ενδιαφζρει είναι θ απάντθςθ 

ςτα ερωτιματα: Τι είναι πρόβλθμα; Ρϊσ οι άνκρωποι λφνουν προβλιματα; 

Απαντιςεισ ςτα ερωτιματα ζχει ο κακζνασ που εμπλζκεται ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Το πρόβλθμα βρίςκεται όχι μόνο ςτθν απουςία ςυμφωνίασ των 

εκπαιδευτικϊν αλλά και ςτο ότι δεν ζχει καν τεκεί το ηιτθμα για ςυηιτθςθ. Θ 

απουςία ςυμφωνίασ ενόσ οριςμοφ του όρου «πρόβλθμα» είναι πθγι ποικίλων 

ςυγχφςεων. 

Πρϊτοσ οριςμόσ : Κάποιοσ αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα όταν ζχει ζνα ςτόχο τον 

οποίο δεν μπορεί  να προςεγγίςει απευκείασ (Kaney, 1986). O Jackson (1987) 

ςυνοψίηει τον παραπάνω οριςμό με το διάγραμμα: 

 

                   Εικόνα 1: Διάγραμμα Jackson για τον οριςμό του προβλήματοσ 

Δεφτεροσ οριςμόσ: Κάποιοσ αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα όταν κζλει «κάτι» αλλά δεν 

γνωρίηει ποιεσ ενζργειεσ πρζπει να κάνει για να το πετφχει (Newell and Simon, 1972). 

Σρίτοσ οριςμόσ: Οποτεδιποτε υπάρχει χάςμα ανάμεςα ς’ αυτό που είςαι τϊρα και 

ς’ αυτό που κα ικελεσ να είςαι και δεν γνωρίηεισ τον τρόπο για να καλφψεισ αυτό το 

χάςμα, τότε αντιμετωπίηεισ ζνα πρόβλθμα  (Hayes, 1980). 

Και οι τρεισ οριςμοί μοιάηουν ςτο ότι δεν εςτιάηουν κακόλου ςτθ φφςθ αυτοφ του 

κακαυτοφ προβλιματοσ αλλά εντοπίηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθν απόςταςθ 

ανάμεςα ςτο πρόβλθμα και ςτθν ζλλειψθ μιασ κατάλλθλθσ μεκόδου επίλυςισ του. 

 

2.4.2 Επίλυςη προβλήματοσ 

Η Ζμμεςη διδαςκαλία (Indirect Instruction) είναι μια μακθτοκεντρικι διδαςκαλία 

που επιδιϊκει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ 

παρατιρθςθσ, ζρευνασ, διατφπωςθσ υποκζςεων και ςυμπεραςμάτων. Ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ εςτιάηεται ςτθν διευκόλυνςθ, υποςτιριξθ και παροχι μακθςιακϊν 

πόρων, φροντίηοντασ τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν του ςε μακθςιακζσ 

ευκαιρίεσ και προςφζροντασ κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ. 

http://3.bp.blogspot.com/-7VZi5YaXPPw/UmbXLcB0qvI/AAAAAAAACUA/7lh-dnX9nRc/s1600/costume.g
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Μια μζκοδοσ ζμμεςθσ διδαςκαλίασ είναι θ Επίλυςη Προβλήματοσ (Problem 

Solving). Οι μακθτζσ, αφοφ γνωρίςουν όλεσ τισ βαςικζσ πτυχζσ ενόσ προβλιματοσ, 

αναηθτοφν μζςα από πολλζσ και ποικίλεσ προτεινόμενεσ λφςεισ εκείνθ που 

τεκμθριωμζνα είναι θ προςφορότερθ. 

Με τθ μζκοδο αυτι επιχειρείται αρχικά καλόσ οριςμόσ ενόσ προβλιματοσ που δεν 

ζχει προκακοριςμζνο τρόπο επίλυςθσ και ςτθ ςυνζχεια διευκρινίηονται οι 

προδιαγραφζσ που κα πρζπει να πλθροφν οι προτεινόμενεσ από τουσ μακθτζσ 

λφςεισ. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ, διατυπϊνουν και αναλφουν το πρόβλθμα, 

ορίηουν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των προτεινόμενων λφςεων, προτείνουν λφςεισ και 

προχωροφν ςτθν επίλυςι του. 

Αρχικά καταγράφουν τα γνωρίςματα του προβλιματοσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ 

μορφζσ εμφάνιςθσ και τισ ςυνζπειζσ του για τουσ ανκρϊπουσ και προςπακοφν να 

εξθγιςουν γιατί υφίςταται το πρόβλθμα. Στθ ςυνζχεια ορίηουν τα κριτιρια για τθν 

επίλυςι του και ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ του μποροφν να τα εντάξουν ςε 

κατθγορίεσ όπωσ α) τι πρζπει και β) τι κζλω. Ακολουκεί καταιγιςμόσ ιδεϊν με 

προτεινόμενεσ λφςεισ που κα πρζπει να πλθροφν τα ςυμφωνθκζντα κριτιρια. Από 

αυτά οι μακθτζσ καταγράφουν τελικά ζνα ςχζδιο δράςθσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και 

τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

 

2.4.3 Κατηγορίεσ προβλημάτων 

Τα προβλιματα που απαντϊνται τόςο ςτουσ διάφορουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ, όςο 

και ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, ποικίλουν ωσ προσ τθ φφςθ τουσ. Ζχει γίνει αντιλθπτό 

πωσ τα προβλιματα δεν ςχετίηονται υποχρεωτικά και αποκλειςτικά με τα 

μακθματικά ι γενικότερα με μακθματικζσ και υπολογιςτικζσ διαδικαςίεσ με ςκοπό 

τθν επίτευξθ λφςθσ τουσ. Θ διαφορετικι φφςθ των προβλθμάτων επιτρζπει τθν 

κατθγοριοποίθςι τουσ ςφμφωνα με ποικίλα κριτιρια. 

Με κριτιριο τθ δυνατότθτα επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ, διακρίνουμε τρεισ 

κατθγορίεσ προβλθμάτων : 

 Επιλφςιμα (solvable), είναι εκείνα τα προβλιματα για τα οποία θ λφςθ τουσ 

είναι ιδθ γνωςτι και ζχει διατυπωκεί. Επιλφςιμα μπορεί επίςθσ να 

χαρακτθριςτοφν και προβλιματα, των οποίων θ λφςθ δεν ζχει ακόμα 

διατυπωκεί, αλλά θ ςυνάφειά τουσ με άλλα ιδθ επιλυμζνα μασ επιτρζπει να 

κεωροφμε ςαν βζβαιθ τθ δυνατότθτα επίλυςθσ τουσ. 

 Ανοικτά (outstanding), ονομάηονται εκείνα τα προβλιματα για τα οποία θ 

λφςθ τουσ δεν ζχει μεν ακόμα βρεκεί, αλλά παράλλθλα δεν ζχει αποδειχκεί, 

ότι δεν επιδζχονται λφςθ. 
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 Άλυτα (unsolved), χαρακτθρίηονται εκείνα τα προβλιματα για τα οποία 

ζχουμε φτάςει ςτθν παραδοχι, ότι δεν επιδζχονται λφςθ. Τζτοιου είδουσ 

πρόβλθμα είναι το γνωςτό από τουσ αρχαίουσ ελλθνικοφσ χρόνουσ πρόβλθμα 

του τετραγωνιςμοφ του κφκλου. Το πρόβλθμα αυτό κεωρείται άλυτο, ςτθν 

πραγματικότθτα θ λφςθ που επιδζχεται είναι προςεγγιςτικι. 

Με κριτιριο τθ δυνατότθτα επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ, διακρίνουμε τρεισ 

κατθγορίεσ προβλθμάτων : 

 Δομημζνα (structured), χαρακτθρίηονται εκείνα τα προβλιματα των οποίων θ 

επίλυςθ προζρχεται από μια αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία. 

 Ημιδομημζνα (semi-structured), ονομάηονται τα προβλιματα εκείνα των 

οποίων θ λφςθ επιδιϊκεται ςτα πλαίςια ενόσ εφρουσ πικανϊν λφςεων, 

αφινοντασ ςτον ανκρϊπινο παράγοντα περικϊρια επιλογισ τθσ. Σαν 

παράδειγμα θμιδομθμζνου προβλιματοσ μποροφμε να αναφζρουμε ζνα 

πρόβλθμα όπου ζνασ ταξιδιϊτθσ αναηθτά να επιλζξει το μεταφορικό μζςο 

μετακίνθςισ του από ζνα μζροσ ςε κάποιο άλλο. Το πρόβλθμα είναι 

θμιδομθμζνο, δεδομζνου ότι θ λφςθ που κα επιλεγεί, πρζπει να αναηθτθκεί 

ςε ζνα ςφνολο ςαφϊσ προκακοριςμζνο που ςυμπεριλαμβάνει όλα τα 

διακζςιμα μεταφορικά μζςα. 

 Αδόμητα (unstructured), χαρακτθρίηονται τα προβλιματα εκείνα των οποίων 

οι λφςεισ δεν μποροφν να δομθκοφν ι δεν ζχει διερευνθκεί ςε βάκοσ θ 

δυνατότθτα δόμθςισ τουσ. Ρρωτεφοντα ρόλο ςτθν επίλυςθ αυτοφ του τφπου 

προβλθμάτων κατζχει θ ανκρϊπινθ διαίςκθςθ. Ραράδειγμα αδόμθτου 

προβλιματοσ είναι θ επιλογι του τρόπου, του τόπου και του χρόνου μιασ 

εφθβικισ γιορτισ. Είναι ςαφζσ ότι δεν υπάρχει κανζνασ προδιατυπωμζνοσ 

τρόποσ οργάνωςθσ μιασ εφθβικισ γιορτισ και όλοι οι παράγοντεσ που κα το 

διαμορφϊςουν επαφίενται ςτθν ανκρϊπινθ αίςκθςθ και προτίμθςθ των 

διοργανωτϊν του. 

Το κάκε πρόβλθμα ςε ότι αφορά ςτθν επίλυςι του, είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν 

ζννοια του αλγόρικμου. Με κριτιριο το είδοσ τθσ επίλυςθσ που επιηθτοφν, τα 

προβλιματα διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ : 

 Απόφαςησ, όπου θ απόφαςθ που πρόκειται να λθφκεί ςαν λφςθ του 

προβλιματοσ που τίκεται, απαντά ςε ζνα ερϊτθμα και πικανόν αυτι θ 

απάντθςθ να είναι ζνα "Ναι" ι ζνα "Πχι". Αυτό που κζλουμε να 

διαπιςτϊςουμε ςε ζνα πρόβλθμα απόφαςθσ είναι αν υπάρχει απάντθςθ που 

ικανοποιεί τα δεδομζνα που κζτονται από το πρόβλθμα. 

 Τπολογιςτικά, όπου το πρόβλθμα που τίκεται απαιτεί τθ διενζργεια 

υπολογιςμϊν, για να μπορεί να δοκεί μία απάντθςθ ςτο πρόβλθμα. Σε ζνα 



57 
 

υπολογιςτικό πρόβλθμα ηθτάμε να βροφμε τθ τιμι τθσ απάντθςθσ που 

ικανοποιεί τα δεδομζνα που παρζχει το πρόβλθμα. 

 Βελτιςτοποίηςησ, όπου το πρόβλθμα που τίκεται επιηθτά το βζλτιςτο 

αποτζλεςμα για τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα που διακζτει. Σε ζνα πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ αναηθτοφμε τθν απάντθςθ που ικανοποιεί κατά τον 

καλφτερο τρόπο τα δεδομζνα που παρζχει το πρόβλθμα. 

 

2.4.4 τρατηγικέσ επίλυςησ προβλημάτων 

Είναι γνωςτό ότι ο Polya παρακζτει ζνα ςφαιρικό ςχζδιο τεςςάρων βθμάτων για τθν 

επίλυςθ προβλιματοσ (Polya, 1973, ς. 33):  

 Ρρϊτο βιμα: Κατανόθςθ του προβλιματοσ  

 Δεφτερο βιμα: Εφρεςθ ενόσ ςχεδίου για τθν επίλυςθ  

 Τρίτο βιμα: Εκτζλεςθ του ςχεδίου  

 Τζταρτο βιμα: Εξζταςθ τθσ λφςθσ που βρζκθκε  

Το ςχζδιο αυτό βαςιηόταν ςτθν πεποίκθςι του ότι υπάρχει μια τζχνθ τθσ 

ανακάλυψθσ και ότι θ ικανότθτα να ανακαλφπτεισ και να επινοείσ μπορεί να 

ενιςχυκεί με τθν κατάλλθλθ διδαςκαλία που κινθτοποιεί το μακθτι και τον ωκεί 

προσ τισ αρχζσ τθσ ανακάλυψθσ, δίνοντάσ του τθν ευκαιρία να τισ αςκιςει 

(Ραπαδόπουλοσ, 2008). Θ ανάλυςθ των παραπάνω βθμάτων οδθγεί ςε ατομικζσ 

ςτρατθγικζσ (ευρετικζσ αρχζσ) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τθν κατάλλθλθ 

ςτιγμι. Ο Schoenfeld (1985), μεταξφ άλλων αργότερα, προϊκθςε τισ ιδζεσ του Polya 

πάνω ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ, κάνοντασ μάλιςτα μια ενδιαφζρουςα ταξινόμθςθ 

των ευρετικϊν αρχϊν που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (και που όμωσ αφοροφςε 

μακιματα κολεγιακοφ επιπζδου, χωρίσ από τθν άλλθ να περιορίηει τθν 

επεκταςιμότθτά τουσ). Οι ευρετικζσ ςτρατθγικζσ (ι απλά ευρετικζσ) είναι κανόνεσ 

για τθν επιτυχι επίλυςθ προβλιματοσ, γενικζσ υποδείξεισ που βοθκοφν το μακθτι 

να κατανοιςει καλφτερα ζνα πρόβλθμα ι να ςθμειϊςει πρόοδο προσ τθν επίλυςθ 

και πρζπει να τονιςτεί ότι όταν κάποιοσ εςτιάηει ςτθ μακθματικι ςκζψθ πρζπει να 

δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα μεταξφ άλλων ςτισ ςτρατθγικζσ (Schoenfeld, 1994). 

Υπάρχει όμωσ το ενδεχόμενο να ζχουμε μεκοδολογικζσ τακτικζσ πιο ειδικζσ από τισ 

ευρετικζσ. Οι Mamona-Downs and Downs (2004; 2005), τισ αποκαλοφν «τεχνικζσ 

επίλυςθσ προβλιματοσ». Οι τεχνικζσ αυτζσ «ςυλλζγονται» κακϊσ οι μακθτζσ τισ 

ςυναντοφν ςε ποικίλα πλαίςια. 

Θ επιςταμζνθ ερευνθτικι δουλειά ςτο χϊρο τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ, οδιγθςε 

ςε δυο πολφ βαςικζσ προςεγγίςεισ ςτθν περιοχι αυτι: Θ μια κεωρεί τθν επίλυςθ 

προβλιματοσ προςανατολιςμζνθ προσ το αποτζλεςμα, όπου το ενδιαφζρον 

επικεντρϊνεται ςτο πωσ θ λφςθ ενιςχφει τθν κατανόθςθ κάποιων εννοιϊν, 
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γεγονότων ι αρχϊν. Θ άλλθ κεωρεί τθν επίλυςθ προβλιματοσ ωσ βαςιηόμενθ ςτθν 

ζννοια τθσ ςτρατθγικισ, όπου το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτο πωσ επιτυγχάνεται 

αυτι κακεαυτι θ λφςθ (Ραπαδόπουλοσ, 2008). Οι δυο αυτζσ προςεγγίςεισ είναι 

γνωςτζσ ωσ διδαςκαλία μζςω τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ (teaching via problem 

solving), και διδαςκαλία ςχετικά με τθν επίλυςθ προβλιματοσ (teaching about 

problem solving) (Schroeder & Lester, 1989). Στθν πρϊτθ τα προβλιματα 

αξιολογοφνται όχι μόνο ωσ ςκοπόσ για τθ μάκθςθ των μακθματικϊν αλλά και ωσ 

πρωταρχικό μζςο για να γίνει αυτό. Θ διδαςκαλία ξεκινά ςυνικωσ με μια 

προβλθματικι κατάςταςθ που ενςωματϊνει όψεισ κλειδιά τθσ ενότθτασ που κα 

διδαχκεί και αναπτφςςονται μακθματικζσ τεχνικζσ ωσ λογικζσ αποκρίςεισ ςε λογικά 

προβλιματα. Θ δεφτερθ, απθχεί πιςτά το μοντζλο του Polya με τισ τζςςερισ φάςεισ 

του. Επιπλζον διδάςκονται μια ςειρά από «ευρετικζσ», από τισ οποίεσ μποροφν οι 

μακθτζσ να επιλζγουν προκειμζνου να διεκπεραιϊςουν το ςχζδιο επίλυςθσ 

προβλιματοσ που ζχουν καταςτρϊςει (Ραπαδόπουλοσ, 2008). Για τθ διδαςκαλία 

ςχετικά με τθν επίλυςθ προβλιματοσ ζχει υπάρξει μια μακρά παράδοςθ 

εδραιωμζνθ από ςυγγραφείσ όπωσ ο Polya (1973) και ο Schoenfeld (1985), όπου 

ζννοιεσ όπωσ οι ευρετικζσ (heuristics) ι ο εκτελεςτικόσ ζλεγχοσ (executive control) 

κατζχουν κεντρικι κζςθ. Πμωσ θ παράδοςθ αυτι ςυνικωσ δε δίνει ζμφαςθ ςε ζνα 

ςτακερό κζμα. Θ διδαςκαλία μζςω τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ αντίκετα ζχει μια 

τάςθ να διατθρεί μια ςειρά διαδοχικϊν προβλθμάτων ςχετικϊν με μια 

ςυγκεκριμζνθ ζννοια. Τα προβλιματα αυτά ςυνικωσ είναι μθ-τετριμμζνα, ϊςτε να 

είναι εφλογθ θ προςδοκία ςυμβολισ ςτο γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν ςε ςχζςθ 

με τθν αντίςτοιχθ ζννοια, μζςα από τθν ωριμότθτα που απαιτοφν τζτοια 

προβλιματα για τθν επίλυςι τουσ. Πμωσ, κάποιεσ φορζσ αυτό δε ςυμβαίνει. Εάν ο 

λφτθσ ιδθ κατζχει τθν απαιτοφμενθ εννοιακι υποδομι, αυτό (το πρόβλθμα) 

περιορίηεται ςτο πωσ κα γίνει θ διαχείριςθ τθσ ιδθ γνωςτισ και αφομοιωμζνθσ 

μεκοδολογίασ που ςχετίηεται με τθν ζννοια. Αυτι ι όψθ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ 

όμωσ, ζχει ζνα πλαίςιο το οποίο ζχει επιβλθκεί από τθν ζννοια, οπότε αναγκάηει το 

μακθτι να ενεργεί μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο δράςθσ. Ράντα κα υπάρχει μια 

ςφνδεςθ με τθν ζννοια, όμωσ όχι απαραίτθτα μια άμεςθ εξάρτθςθ από αυτιν 

(Ραπαδόπουλοσ, 2008). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 τόχοσ τησ ερευνητικήσ προςέγγιςησ 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, μζςα 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ, προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι 

να δϊςουν ιδζεσ και να βρουν λφςεισ ςε αυκεντικά προβλιματα. Για να επιτευχκεί 

αυτόσ ο ςτόχοσ, ςχεδιάςτθκε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο, κατάλλθλο για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και με τθ βοικεια του ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ που 

προςφζρει ζνα wiki με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

 Στθρίηεται ςε ανάμειξθ δφο κεωριϊν μάκθςθσ: “The Wallas Stage Model of 

Creativity” & “Creative Problem Solving Process”. 

 Στισ φάςεισ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ενςωματϊνεται θ ςτρατθγικι των 

“Six Thinking Hats”. 

 

3.2 Οριςμοί 

 

3.2.1 Εννοιολογικοί οριςμοί των ερευνητικών μεταβλητών 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα καταγραφοφν οι εννοιολογικοί οριςμοί των ερευνθτικϊν 

μεταβλθτϊν, δθλαδι το ςθμαςιολογικό περιεχόμενο των όρων, όπωσ ακριβϊσ 

αποδίδονται ςτθν ζρευνα. Οι μεταβλθτζσ που εξετάηονται είναι οι δεξιότθτεσ 

ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ (creative skills), οι ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ 

(collaborative skills) και οι δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ (problem solving skills). 

 

Δημιουργικότητα 

Είναι δφςκολο να ορίςουμε τθ δθμιουργικότθτα, γενικά, όμωσ, μιλϊντασ κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι αφορά τθν παραγωγι νζων και πρωτότυπων ιδεϊν.   

Θ δθμιουργικότθτα είναι το κλειδί του ανκρϊπου προσ το άγνωςτο. Είναι θ 

ανακάλυψθ, αλλά και θ εφεφρεςθ, θ γζνεςθ μιασ ιδζασ, θ οποία δθμιουργεί μία νζα 

πραγματικότθτα και ανοίγει νζουσ δρόμουσ ςτο ανκρϊπινο πνεφμα (Κωςταρίδου - 

Ευκλείδθ, 1997). 

Θ δθμιουργικότθτα αντιτάςςεται ςτθν ζννοια τθσ ομοιομορφίασ και του 

κοµφορµιςµοφ και ορίηεται ωσ θ παραγωγι πρωτότυπων ιδεϊν, θ διαφορετικι 
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οπτικι γωνία µε τθν οποία βλζπει κάποιοσ τα πράγματα. Οι οριςμοί που ζχουν δοκεί 

για τθ δθμιουργικότθτα μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ 

αναφζρει ότι θ δθμιουργικότθτα είναι θ παραγωγι νζων ιδεϊν, που οδθγοφν ςε ζνα 

καινοτόμο αποτζλεςμα. Θ δεφτερθ αναφζρει ότι θ δθμιουργικότθτα μπορεί να είναι 

απλά, ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ και ςυνδυαςμοφ τθσ ιδθ υπάρχουςασ 

γνϊςθσ. Τζλοσ, θ τρίτθ κατθγορία αναφζρει ότι μία διαδικαςία για να είναι 

δθμιουργικι, δεν αρκεί να είναι καινοτόμοσ ι να ςυνδυάηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ 

αλλά πρζπει να ζχει και προςτικζμενθ αξία (Κωςταρίδου - Ευκλείδθ, 1997). 

Ανεξάρτθτα όμωσ από τουσ οριςμοφσ που υπάρχουν γφρω από τθ δθμιουργικότθτα, 

γεγονόσ είναι, ότι ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, είναι να οδθγιςει το 

άτομο μακριά από τισ ςυμβατικζσ ιδζεσ και διαδικαςίεσ, να αφυπνίςει τθν 

περιζργεια του, τθν φανταςία του και να υποβοθκιςει τθν παραγωγι πολλαπλϊν 

διαφορετικϊν εναλλακτικϊν λφςεων και ιδεϊν. Σίγουρα ελάχιςτοι είναι αυτοί που 

κα αμφιςβθτιςουν το γεγονόσ ότι όςεσ περιςςότερεσ ιδζεσ ζχει κάποιοσ, τόςο πιο 

ικανοποιθτικι είναι και θ ηωι του, δίνοντασ του περιςςότερεσ δυνατότθτεσ δράςθσ. 

Λζγοντασ «Ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ», εννοοφμε τθ δυνατότθτα που ζχει 

κάποιοσ άνκρωποσ ςυνειδθτά να βελτιϊςει τισ ικανότθτεσ του για παραγωγι 

καινοτόμων και χριςιμων ιδεϊν (Ραραςκευόπουλοσ 2004, ς.5). 

 

υνεργατικότητα – υνεργατικό Μϊθηςη 

Ωσ ςυνεργατικι μάκθςθ (collaborative learning) ορίηεται οποιαδιποτε διαδικαςία 

ομαδικισ μάκθςθσ ςτθν οποία λαμβάνουν χϊρα τουλάχιςτον κάποιεσ από τισ 

ςθμαντικζσ μακθςιακζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν ("οριηόντιεσ 

αλλθλεπιδράςεισ"). 

Συνεργάηομαι, ςθμαίνει εργάηομαι μαηί με κάποιον άλλο. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ 

ςθμαίνει ότι τόςο οι κακθγθτζσ όςο και οι μακθτζσ είναι ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία - θ γνϊςθ δεν είναι κάτι που παραδίδεται ςτουσ μακθτζσ, 

παρά κάτι που προκφπτει από τον ενεργό διάλογο μεταξφ αυτϊν που προςπακοφν 

να κατανοιςουν και να χρθςιμοποιιςουν ζννοιεσ και τεχνικζσ. Ζτςι ακριβϊσ, ςτισ 

κοινότθτεσ μάκθςθσ «θ εκπαίδευςθ δεν περιλαμβάνει απλά το ξεχείλιςμα του 

μακθτι με γνϊςεισ από τον κακθγθτι. Θ απόκτθςθ γνϊςθσ είναι μια διαδραςτικι 

διαδικαςία, όχι μια ςυςςϊρευςθ απαντιςεων για το Trivial Pursuit.» (Whipple, 1987) 

Θ ςυμμετοχι ςτισ κοινότθτεσ μάκθςθσ, ςτθν καλφτερθ μορφι τθσ, διαμορφϊνει τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν να μακαίνουν από μόνοι τουσ, ζξω από το ‘προςτατευόμενο’ 

περιβάλλον του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ (Johnson and Johnson, 1990). Επιπλζον, 

θ ςυνεργαςία ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα επίπεδο γνϊςθσ τθσ κοινότθτασ που είναι 

μεγαλφτερθ από το άκροιςμα των γνϊςεων του κάκε μζλουσ ξεχωριςτά: «οι 

ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ οδθγοφν ςτθν ανερχόμενθ γνϊςθ, που είναι το 
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αποτζλεςμα τθσ διάδραςθσ μεταξφ (όχι τθσ ςυνάκροιςθσ) των γνϊςεων και 

απόψεων όλων όςων ςυμμετζχουν ςτο ςχθματιςμό τθσ» (Whipple, 1987).  

 

Με τθν ευρφτερθ τθσ ζννοια, θ ςυνεργατικι μάκθςθ μπορεί να οριςτεί ωσ θ από 

κοινοφ εργαςία πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα με τρόπο τζτοιο ϊςτε να 

προωκείται θ ατομικι μάκθςθ μζςω των ςυνεργατικϊν διεργαςιϊν. Ο McConnell 

(1994) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θ ςυνεργατικι μάκθςθ αποφζρει κζρδοσ 

ςε κάκε άτομο με χριςθ των πόρων τθσ ομάδασ. Ιςχυρίηεται ότι θ ςυνεργατικι 

μάκθςθ αποτελεί πθγι πολφτιμων αποτελεςμάτων που δεν ζχουν ακόμα 

διαπιςτωκεί ςτθν ακαδθμαϊκι και ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ: αυξθμζνθ 

ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία, αυτοπεποίκθςθ, κ.λπ. Ο McConnell εκτιμά επίςθσ 

τον τρόπο με τον οποίο δθμοςιοποιϊντασ κάποιοσ τθ γνϊςθ του αποκτά καλφτερθ 

αντίλθψθ ςχετικά με ζνα αντικείμενο. Θ ςυνεργατικι μάκθςθ μπορεί να προςφζρει 

καλφτερθ κατανόθςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Sharan, 1992). 

 

Επύλυςη προβλόματοσ 

Λζγοντασ επίλυςθ προβλιματοσ εννοοφμε μια ςφνκετθ γνωςτικι διαδικαςία ςτθν 

οποία το άτομο προςπακεί να αναγνωρίςει και να προςδιορίςει το πλαίςιο ενόσ 

προβλιματοσ, να αναηθτιςει και να εξετάςει τισ πικανζσ του λφςεισ και τζλοσ να το 

επιλφςει.  

Θ επίλυςθ προβλιματοσ είναι μια γνωςτικι διαδικαςία θ οποία προςπακεί να 

εξετάςει και να επιλφςει αβζβαιεσ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ καμία λφςθ δεν είναι 

γνωςτι (Jonassen, 2011). Θ επίλυςθ προβλιματοσ κεωρείται μια εργαςία που 

προςδίδει νόθμα και ουςία ςτθ μάκθςθ, κακϊσ απαιτεί τθν αναγκαία βοφλθςθ, 

κατανόθςθ και κεϊρθςθ εναλλακτικϊν οδϊν (Jonassen et al., 2003). Ωσ δεξιότθτα, θ 

επίλυςθ προβλιματοσ, είναι ςφνκετθ, αφοφ προχποκζτει τθν εξοικείωςθ με τθν 

προβλθματικι κατάςταςθ και τθν καταβολι προςπάκειασ για τθν κατανόθςθ του 

πλαιςίου ςτο οποίο εντάςςεται το πρόβλθμα (Dole & Sinatra, 1998). 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ςε ζνα αυκεντικό περιβάλλον, 

αναπτφςςει τθν κριτικι ςκζψθ και θ γνϊςθ που αποκτάει ο εκπαιδευόμενοσ είναι 

περιςςότερο κατανοθτι (Jonassen, 2010). Πμωσ, θ επίλυςθ προβλθμάτων απαιτεί 

τθν εκ προκζςεωσ μάκθςθσ. Δθλαδι, οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ζχουν δθλϊςει 

τθν πρόκεςι τουσ να κατανοιςουν το πλαίςιο ςτο οποίο εμφανίηονται τα 

προβλιματα προκειμζνου να επιλυκοφν αποτελεςματικά και να υπάρξει 

εποικοδομθτικι μάκθςθ (Jonassen, 2010). 
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3.2.2 Λειτουργικοί οριςμοί των ερευνητικών μεταβλητών 

Ο λειτουργικόσ οριςμόσ αποςκοπεί ςτθν απόδοςθ νοιματοσ που προςδίδουμε ςε 

μια ζννοια μια χρονικι ςτιγμι. Θ κατανόθςθ μιασ ζννοιασ εξαςφαλίηεται μόνο όταν ο 

λειτουργικόσ οριςμόσ διαμορφϊνεται βιωματικά. Ο οριςμόσ αυτόσ ςτθρίηεται ςτα 

χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν τθν ζννοια και τθ διαφοροποιοφν από άλλεσ. Οι 

μεταβλθτζσ που εξετάηονται είναι οι δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ 

(creative skills), οι ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ (collaborative skills) και οι δεξιότθτεσ 

επίλυςθσ προβλιματοσ (problem solving skills). 

 

Δημιουργικότητα 

Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ τεχνολογικά υποςτθριηόμενων περιβαλλόντων 

μάκθςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ. Ρραγματοποιικθκαν 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, επικεντρωμζνεσ ςτο κζμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι των ζξι ςκεπτόμενων καπζλων, 

δθμιουργικϊν μοντζλων μάκθςθσ, ςτρατθγικϊν κακϊσ και εργαλείων, οι 

εκπαιδευόμενοι ωκικθκαν ςτο να αναπτφξουν και να ξεδιπλϊςουν τθ 

δθμιουργικότθτά τουσ. Μζςα από τα παραδοτζα κακϊσ και μζςα από τα 

ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν, μπορζςαμε να διαπιςτϊςουμε αν και κατά 

πόςο αυξικθκε θ δθμιουργικότθτά τουσ. 

 

υνεργατικότητα – υνεργατικό Μϊθηςη 

Σθμαντικό για εμάσ ιταν οι φοιτθτζσ να μάκουν να ςυνεργάηονται, να ςζβονται και 

να ακοφν τισ απόψεισ των ςυναδζλφων τουσ. Δθμιουργικθκαν ομάδεσ των τριϊν και 

των τεςςάρων ατόμων, επιλζγοντασ οι ίδιοι τα άτομα που κα ςυμμετζχουν ςτθν ίδια 

ομάδα. Αυτό τουσ βοικθςε ακόμα περιςςότερο λόγω του ότι υπιρχε κάποια 

οικειότθτα και ζνοιωκαν τθν άνεςθ να εκφράηονται ελεφκερα. Το περιβάλλον, το 

οποίο επιλζχκθκε για να υποςτθρίξει το εργαςτθριακό μάκθμα, δεν είναι άλλο από 

το Wikispaces, το οποίο ανικει ςτθν κατθγορία των Wikis, κατ’ εξοχιν εργαλεία για 

ςυνεργατικι μάκθςθ. Πλα τα παραδοτζα ιταν ομαδικά, κάτι το οποίο τουσ ϊκθςε 

ςτο να ςυνεργαςτοφν για να αντιμετωπίςουν ομαδικά τισ εργαςίεσ που τουσ 

ανακζτονταν.  

 

Επύλυςη προβλόματοσ 

Αν και επρόκειτο για ζνα ςεμινάριο που εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, επικυμοφςαμε πζρα από το διδακτικό κομμάτι να υπάρχει και ζνα 

τμιμα μζςα ςτο οποίο οι φοιτθτζσ να μποροφν να αναλογιςτοφν και να επιλφςουν 
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αυκεντικά/πραγματικά προβλιματα. Ζτςι, ζνα case study που μελζτθςαν οι 

εκπαιδευόμενοι, ιταν αυτό τθσ Αςφάλειασ ςτο διαδίκτυο. Ράνω ςε αυτό το κζμα 

τουσ ηθτικθκε να ςκεφτοφν και να εκφράςουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

κακόβουλθσ χριςθσ του διαδικτφου κακϊσ και να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα «Γιατί 

είναι ςθμαντικό να κεςμοκετθκοφν κανόνεσ ϊςτε να υπεραςπίηονται τθν αςφάλεια 

ςτο διαδίκτυο;». Μζςα από αυτό το αυκεντικό πρόβλθμα, βρικαν τρόπουσ επίλυςθσ 

εργαηόμενοι πάντα ομαδικά και ενεργϊντασ δθμιουργικά και καινοτόμα. 

 

3.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Θ Διπλωματικι Εργαςία κα εξετάςει τισ μεταβλθτζσ δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ (creative skills), δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ (collaborative skills) και 

δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ (problem solving skills) ϊςτε να απαντθκοφν τα 

εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: 

RQ1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ1.1: Πταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν ψθφιακό ςυνεργατικό 

περιβάλλον μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αναπτφςςεται θ 

ευχζρεια (fluency), θ ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) και θ 

επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 

RQ2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν προβλημάτων των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

 

3.4 χεδιαςμόσ Έρευνασ 

Το ςενάριο αυτό εφαρμόςκθκε ςε προπτυχιακοφσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα ςε ζνα πανεπιςτθμιακό μάκθμα ςτο μζςο 

των ςπουδϊν τουσ, το οποίο ανικει ςτα μακιματα επιλογισ ενόσ πανεπιςτθμιακοφ 

τμιματοσ με τεχνογνωςία ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα. Οι προπτυχιακοί 

εκπαιδευόμενοι καλοφνται να αντιμετωπίςουν ζνα αυκεντικό πρόβλθμα (case 

study), προτείνοντασ μία ψθφιακι λφςθ για το μάκθμα ΤΡΕ για τθν Ε' Δθμοτικοφ. Το 
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εργαλείο που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ του ςεναρίου δθμιουργικότθτασ 

είναι το Wiki και πιο ςυγκεκριμζνα το Wikispaces. 

Αυτι θ ζρευνα ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ, ζτςι διατυπϊνονται 

ερευνθτικά ερωτιματα, δθλαδι προβλζψεισ για τισ ςχζςεισ τισ οποίεσ ελζγχει μζςα 

από ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ, προκειμζνου να εξάγει ςυμπεράςματα για γενικό 

πλθκυςμό από το δείγμα τθσ ζρευνάσ του (Fraenkel & Wallen, 2006). 

Θ παροφςα ζρευνα κακοδθγείται από το ερευνθτικό ερϊτθμα: «Ρϊσ μποροφν οι 

εκπαιδευόμενοι να αναπτφξουν τθν δθμιουργικότθτά τουσ, μζςα ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ, με τθ βοικεια τθσ κεωρίασ των ζξι 

ςκεπτόμενων καπζλων, προκειμζνου να δϊςουν ιδζεσ και να βρουν λφςεισ ςε 

αυκεντικά προβλιματα;». Για να πραγματοποιθκεί θ παροφςα μελζτθ 

ακολουκιςαμε ζναν πειραματικό ςχεδιαςμό, ζτςι ϊςτε μζςα από το πείραμα να 

μπορζςουμε να δοφμε κατά πόςο είναι εφικτό να φτάςουμε ςτα επικυμθτά 

αποτελζςματα και αν αυτι θ διαδικαςία όντωσ κα διευρφνει τθν δθμιουργικότθτα 

των εκπαιδευομζνων. Στθ ςυνζχεια, αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία τθσ 

πειραματικισ ζρευνασ ζγινε και θ ανάλυςθ των δεδομζνων βάςει τθσ ποιοτικισ 

μεκόδου. Σθμαίνοντα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τισ ποιοτικζσ μεκόδουσ είναι ότι 

ζχουν μια φυςιολογικι ροι και κατά ζνα μεγάλο βακμό δεν είναι κατευκυνόμενεσ 

από τον ερευνθτι. Οι Lincoln και Guba, εξάλλου, ζγραφαν το 1985 ότι οι ποιοτικζσ 

μζκοδοι είναι φυςικζσ (Lincoln και Guba, 1985). Ο ερευνθτισ ζτςι μπορεί να 

διειςδφςει ςτθν προςωπικότθτα των υποκειμζνων και να κατανοιςει τισ κοινωνικζσ 

επιρροζσ που τα υποκείμενα ζχουν δεχτεί (Ραπαγεωργίου, 1998: 9-10). Θ 

πειραματικι διαδικαςία διεξιχκθ ςε ακαδθμαϊκό περιβάλλον, ςτο πλαίςιο του 

εργαςτθριακοφ μακιματοσ, το οποίο αποςκοπεί να ενιςχφςει τθν δθμιουργικότθτα 

των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο ενόσ ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ δίνοντασ ζμφαςθ 

ςε εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ. Οι μακθτζσ 

γράφτθκαν οικειοκελϊσ, αποτελϊντασ με αυτό τον τρόπο τθν πειραματικι ομάδα 

(experimental group). 

 

3.4.1 Case Study 

Ρροκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να ενιςχφςουν τθ δθμιουργικότθτα τουσ, 

εργάςτθκαν ομαδικά ςε ζνα διαδικτυακό ςυνεργατικό περιβάλλον με ςκοπό να 

δϊςουν ιδζεσ και λφςεισ για τθν επίλυςθ ενόσ αυκεντικοφ προβλιματοσ. Οι 

εκπαιδευόμενοι ειςιλκαν ςε μια Wiki κοινότθτα, χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο 

Wikispaces, το οποίο αποτζλεςε και το περιβάλλον ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ του 

ςεναρίου. Ο αρχικόσ ςτόχοσ των εκπαιδευτϊν ιταν να κεντρίςουν το ενδιαφζρον των 

εκπαιδευομζνων, να τουσ ειςάγουν ςτο ςυνεργατικό περιβάλλον, να τουσ δϊςουν τισ 

βαςικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςτθ ςυνζχεια να τουσ αφιςουν να 
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δθμιουργιςουν τα δικά τουσ εκπαιδευτικά ςενάρια. Εκπαιδευτικά ςενάρια, τα οποία 

εκμεταλλεφονται και υιοκετοφν δθμιουργικζσ μεκόδουσ και ςτρατθγικζσ, προωκοφν 

τθν ςυνεργαςία και τθν ομαδικότθτα αλλά και δίνουν απαντιςεισ και λφςεισ ςε 

κακθμερινά αυκεντικά προβλιματα. Το πρόβλθμα που επιλζχκθκε να αναλφςουν οι 

εκπαιδευόμενοι ιταν αυτό τθσ «Αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο». Μιασ και επρόκειτο για 

προπτυχιακοφσ εκπαιδευόμενουσ ςε τμιμα πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 

κεωρικθκε ότι κα αποτελζςει ζνα φλζγον κζμα γι’ αυτοφσ μιασ και τουσ αφορά 

άμεςα. Μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

εργαςτθρίου, οι εκπαιδευόμενοι μοιράηονταν ιδζεσ και λφςεισ μεταξφ τουσ αλλά και 

με τουσ εκπαιδευτζσ, οι οποίοι παρζχουν ανατροφοδότθςθ όπου αυτό κακίςτανται 

απαραίτθτο. Τελικόσ ςτόχοσ, ςφμφωνα με τθ πορεία του εργαςτθρίου είναι, οι 

εκπαιδευόμενοι να δθμιουργιςουν ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο το οποίο κα 

μποροφςε να ενςωματωκεί ςτθν τάξθ τθσ Ε Δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα ςτο μάκθμα 

ΤΡΕ. Στθν ευχζρεια των ομάδων αφζκθκε θ επιλογι του τρόπου παρουςίαςθσ του 

διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ τουσ ςεναρίου μιασ και είναι ελεφκεροι να 

εκμεταλλευτοφν όποιο εργαλείο Web 2.0 Τεχνολογίασ επικυμοφν προκειμζνου να 

υλοποιιςουν τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχεδιάςει αλλά και να μεταδϊςουν τισ 

ιδζεσ τουσ ςχετικά με τισ αποτελεςματικότερεσ μεκόδουσ που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιιςουν για να επικρατιςει θ αςφάλεια ςτο διαδίκτυο. Σε επόμενο 

κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά θ μεκοδολογία και τα ςτάδια υλοποίθςθσ του 

ςυγκεκριμζνου εργαςτθριακοφ μακιματοσ. 

 

3.5 Επιλογή ςτατιςτικών κριτηρίων 
 

3.5.1 Δείκτησ Cronbach Alpha 

Για τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ςφγκριςθσ των αποτελεςμάτων μεταξφ των 

ερωτθμάτων μίασ κλίμακασ, υπολογίςτθκε ο δείκτθσ Cronbach Alpha, τιμζσ του 

οποίου μεγαλφτερεσ του 0,7 κεωροφνται ικανοποιθτικζσ (Spector, 1992; Nunnally, 

1978). Θ ζννοια τθσ αξιοπιςτίασ αναφζρεται ςτθν ζκταςθ, κατά τθν οποία ζνα ςφνολο 

μεταβλθτϊν είναι ςυνεπζσ, ςε αυτό που ςκοπεφει να μετριςει (Hair et al., 1995). 

Χρθςιμοποιείται για να μετριςει τθν αξιοπιςτία ςε εργαλεία μζτρθςθσ. Μπορεί να 

εφαρμοςτεί όχι μόνο ςε μία πρόταςθ (item) ι ςε μία υποκλίμακα, αλλά και ςτο 

ςφνολο του εργαλείου που μετράει τθν ίδια ζννοια (μεταβλθτι) (Litwin MS., 1995; 

Houser J. Precision, 2008). Θ αξιοπιςτία εςωτερικισ ςυνοχισ (internal consistency) 

είναι ζνασ δείκτθσ που φανερϊνει κατά πόςο διαφορετικζσ προτάςεισ (items) 

μετροφν τθν ίδια ζννοια (μεταβλθτι). Θ αξιοπιςτία εςωτερικισ ςυνοχισ τόςο ςε μια 

υπό-κλίμακα, όςο και ςε ολόκλθρθ κλίμακα εκτιμάται με το ςυντελεςτι Cronbach 

Alpha που δείχνει τθν ομοιογζνεια μιασ κλίμακασ (Litwin MS., 1995). Για να 

κεωρείται αποδεκτι θ τιμι του Cronbach Alpha κα πρζπει να είναι >0.7 (Houser J. 
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Precision, 2008). Πςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του ςυντελεςτι Cronbach Alpha τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ αξιοπιςτία εςωτερικισ ςυνοχισ (Litwin MS., 1995). Εάν μια 

κλίμακα εμφανίηει μικροφ βακμοφ εςωτερικι ςυνοχι, ενδεχομζνωσ μπορεί να 

βελτιωκεί με τθν προςκικθ προτάςεων (items) ι με τθν επανεξζταςθ τθσ ςαφινειασ 

των προτάςεϊν τθσ. Πταν ζνα εργαλείο μζτρθςθσ εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά ςε 

ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό, με διαφορετικά πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και γλϊςςα, 

τότε επιβάλλεται ο ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ εςωτερικισ ςυνοχισ (Litwin MS., 1995). 

Οι George και Mallery (2003) υποςτθρίηουν για τον ςυντελεςτι Cronbach Alpha τα 

εξισ: 

 a>.9 εξαιρετικόσ, 

 a>.8 καλόσ, 

 a>.7 αποδεκτόσ, 

 a>.6 αμφιςβθτιςιμοσ, 

 a>.5 ανεπαρκισ, 

 a<.5 μθ αποδεκτόσ. 

 

3.5.2 t-test εξαρτημένων δειγμάτων (Paired Samples t-Test) 

To t-test εξαρτθμζνων δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε για να ελζγξουμε αν υπάρχει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των μζςων όρων των μεταβλθτϊν δφο 

εξαρτθμζνων δειγμάτων (Κολυβά-Μαχαίρα & Μπόρα-Σζντα, 1998; Marques de Sa, 

2012). Επομζνωσ ελζγξαμε ςτθν ερευνθτικι ομάδα, αν μία μεταβλθτι αυξικθκε ι 

μειϊκθκε ανάμεςα ςτισ δφο μετριςεισ. 

Για όλουσ τουσ ελζγχουσ που εφαρμόςαμε κεωριςαμε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ α=5% και βαςιςτικαμε ςτο παρατθροφμενο επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ (p-τιμι, ςτο SPSS αναφζρεται ωσ Sig.) για να απορρίψουμε ι να 

αποδεχτοφμε τθν υπόκεςθ τθσ ιςότθτασ των μζςων όρων (p<0.05 ςθμαίνει 

απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ τθσ ιςότθτασ των μζςων όρων ςε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ α=5%). 

 

3.6 Δημιουργία διδακτικού μοντέλου ανάπτυξησ τησ 

δημιουργικότητασ 
 

Ραρόλο που θ κεωρία φαίνεται να μασ παρζχει ζνα γενικό πλαίςιο ςχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίασ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, θ προςζγγιςθ του Wallas παραμζνει 

περιγραφικι και πολφ γενικι. Δεν μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι θ πορεία τθσ 

ςκζψθσ είναι πάντοτε θ ίδια. Επίςθσ, δεν μποροφμε με βεβαιότθτα να ποφμε πόςο 



67 
 

διαρκεί κάκε ςτάδιο και πολφ περιςςότερο, να εξθγιςουμε τι πραγματικά, ςυμβαίνει 

ςε αυτό.  Ζτςι λοιπόν, πραγματοποιικθκε θ απόπειρα να δθμιουργιςουμε και να 

δοκιμάςουμε ζνα νζο διδακτικό μοντζλο, το οποίο ευελπιςτοφμε να μασ βοθκιςει 

να αναδείξουμε, να ξεδιπλϊςουμε αλλά και να αναπτφξουμε τθ δθμιουργικότθτα 

των εκπαιδευομζνων. Χρθςιμοποιϊντασ το διδακτικό μοντζλο δθμιουργικότθτασ του 

Wallas και του Petty και προςκζτοντασ και κάποια ςτοιχεία τα οποία ευελπιςτοφμε 

ότι κα το κάνουν ακόμα πιο αποτελεςματικό, δθμιουργιςαμε ζνα νζο μοντζλο με τισ 

ακόλουκεσ φάςεισ. Στισ ακόλουκεσ φάςεισ κα αναφζρουμε ςε γενικζσ γραμμζσ τι 

εξυπθρζτθςε θ κάκε φάςθ ςχετικά με τθ διεξαγωγι του εργαςτθρίου. 

 

Phase Achievement Deliverables 

Inspiration 
Awakening of spontaneity 
and experimentation 

Collaborative Concept 
Map 

Explanation 
Understanding of the process 
of thought, discussion and 
representation of ideas 

Design a poster or comic 

Incubation 
Thinking of something else 
than solving the core problem 

Design an educational 
scenario 

Illumination 
Providing feedback and 
review 

Presentation learning 
scenarios through a Web 

2.0 environment 

Verification 

Consideration of the 
achievement of collaborative 
framework and of 
development of creativity 

Final Evaluation 

Πίνακασ 2: Διδακτικό Μοντζλο Ανάπτυξησ Δημιουργικότητασ 

 

Inspiration (Έμπνευςη)  

Θ πρϊτθ φάςθ είναι θ φάςθ τθσ ζμπνευςθσ. Θ φάςθ με τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι 

ειςάγονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στόχοσ είναι να αφυπνίςουν τον 

αυκορμθτιςμό τουσ και τον πειραματιςμό τουσ. Να αναλάβουν τθν ευκφνθ και να 

διακρίνουν από το πλικοσ των ιδεϊν, τισ χριςιμεσ ιδζεσ, τισ δθμιουργικζσ και τισ 

καινοτόμεσ. 

Στθ φάςθ αυτι, βαςικόσ ςτόχοσ μασ είναι οι εκπαιδευόμενοι να ειςαχκοφν ομαλά 

ςτο εργαςτιριο και να ακοφςουν, να ςυλλογιςτοφν και να κατανοιςουν όρουσ και 

ζννοιεσ μζςω των οποίων κα εμπνευςτοφν διάφορεσ ιδζεσ από τισ οποίεσ ςτθ πορεία 

κα επιλζξουν ποιεσ μπορεί να τουσ βοθκιςουν και ποιεσ όχι. Αυτό κα τουσ βοθκιςει 
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να καταλάβουν το τι διαπραγματεφεται αυτό το εργαςτιριο, ποφ ςτθρίηεται αλλά και 

πϊσ κα τουσ βοθκιςει να εξελίξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ. Σε αυτι τθ φάςθ, τουσ 

γνωςτοποιοφνται οι ςτόχοι κακϊσ επίςθσ τα παραδοτζα και ο χρόνοσ διεξαγωγισ 

αυτϊν, που κα ζχουν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου. Ο εκπαιδευόμενοσ 

ειςάγεται ςτθ ςυνεργατικι διαδικαςία και ξεκινάει να εργάηεται ςυνεργατικά πάνω 

ςε νζα εργαλεία, ςτα οποία πρϊτα γίνεται επίδειξθ. 

 

Explanation (Επεξόγηςη) 

Στθν δεφτερθ φάςθ οι εκπαιδευόμενοι ειςάγονται ςτθν φάςθ τθσ εμπζδωςθσ και τθσ 

κατανόθςθσ. Στόχοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ μεκόδου ςκζψθσ που κα 

χρθςιμοποιιςουν και ςτθ ςυνζχεια οι ςυμμετζχοντεσ κα ανταλλάξουν απόψεισ και 

κα αναπαραςτιςουν κατάλλθλα τισ ιδζεσ τουσ. 

Σε αυτι τθ φάςθ, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ μεκόδου ςκζψθσ και τεχνικισ «6 

Thinking Hats», τθν οποία και κα χρθςιμοποιοφν από εδϊ και ςτο εξισ και ςτα 

επόμενα παραδοτζα που κα ακολουκιςουν. Τουσ δίνεται θ δυνατότθτα, μζςα από 

μια παρουςίαςθ να μάκουν ςχετικά με αυτι τθν τεχνικι. Για να γίνει πιο κατανοθτι 

αυτι θ τεχνικι, καλοφνται οι εκπαιδευόμενοι να φζρουν εισ πζρασ ζνα project κατά 

το οποίο κα δθμιουργιςουν μία αφίςα ι ζνα comic χρθςιμοποιϊντασ το ςκεπτικό 

των ζξι ςκεπτόμενων καπζλων. Και ςε αυτι τθ φάςθ δρουν ομαδικά και ςυνεργατικά 

και ςτοχεφουν ςτο να δθμιουργιςουν κάτι καινοτόμο και ευφάνταςτο. 

 

Incubation (Επώαςη)  

Ρρόκειται για τθ φάςθ κατά τθν οποία ο εκπαιδευόμενοσ αρχίηει να ςκζφτεται κάτι 

άλλο πζρα από τθν επίλυςθ του κεντρικοφ προβλιματοσ. Το ότι δεν προβλθματίηεται 

ςχετικά με αυτό δεν ςθμαίνει ότι παφει να το ςκζφτεται απλά κάνει ζνα διάλλειμα 

από τισ προςπάκειεσ επίλυςθσ, κάτι που υποςυνείδθτα βοθκάει προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ. 

Στθ φάςθ αυτι, οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα εκπαιδευτικό 

ςενάριο, εμπερικλείοντασ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ επιλζγουν και διαμορφϊνουν 

ςφμφωνα με τθν κατάλλθλθ ροι των ζξι ςκεπτόμενων καπζλων. Οι ςυμμετζχοντεσ 

ανικουν ςτο δυναμικό μίασ εταιρείασ παροχισ e-learning υπθρεςιϊν και καλοφνται 

να προτείνουν μία ψθφιακι λφςθ ϊςτε οι μακθτζσ να ενιςχφςουν τθ 

δθμιουργικότθτα, θ οποία αποτελεί μία ςθμαντικι δεξιότθτα ςτθ κοινωνία τθσ 

γνϊςθσ. Ρροσ αυτι τθ κατεφκυνςθ, πρζπει να ςχεδιάςουν ζνα εκπαιδευτικό 

ςενάριο το οποίο κα απαντάει ςτθν κατάςταςθ-πρόβλθμα που τουσ προβλθμάτιηε 

και ςτα προθγοφμενα παραδοτζα και κα υλοποιείται μζςω ενόσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενου περιβάλλοντοσ. Θ ςυγγραφι του ςεναρίου γίνεται ομαδικά και όλα 
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τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεργάηονται προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςενάριο. 

 

Illumination (Φωτιςμόσ) 

Ρρόκειται για τθ τζταρτθ φάςθ του μοντζλου δθμιουργικότθτασ που ζχουμε 

δθμιουργιςει για τισ ανάγκεσ του εργαςτθρίου. Στθ φάςθ αυτι, παρζχεται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ ανατροφοδότθςθ και ζτςι επανεξετάηουν το εκπαιδευτικό τουσ 

ςενάριο, διατθρϊντασ και αλλάηοντασ τα δεδομζνα που χρειάηεται. Ζτςι επζρχεται ο 

φωτιςμόσ και καταφζρνουν να ξεχωρίςουν τισ πιο δθμιουργικζσ και καινοτόμεσ 

ιδζεσ. 

Σε αυτι τθ φάςθ και αφοφ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν δθμιουργιςει το εκπαιδευτικό 

τουσ ςενάριο, ζρχεται θ ςτιγμι ο εκπαιδευτισ να τουσ βοθκιςει μζςω τθσ 

ανατροφοδότθςθσ. Στθ ςυνζχεια, οι εκπαιδευόμενοι βελτιϊνουν το τελικό τουσ 

ςενάριο και είναι ζτοιμοι πλζον να το δθμιουργιςουν μζςω ενόσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενου περιβάλλοντοσ. Και ςε αυτι τθ φάςθ, όπωσ και ςτισ 

προθγοφμενεσ, πρωταγωνιςτικό ρόλο παίηει θ ςυνεργαςία μιασ και οι 

εκπαιδευόμενοι καλοφνται να εργαςτοφν ομαδικά. 

 

Verification (Επαλόθευςη) 

Θ τελευταία φάςθ του ςεναρίου είναι θ φάςθ τθσ επαλικευςθσ ι αλλιϊσ κα 

μποροφςαμε να ποφμε θ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Το άτομο, δθλαδι, εξετάηει με 

ςυνειδθτό τρόπο τθν πορεία του, τθν επίτευξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ και επαλθκεφει 

τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, ςε ςχζςθ με τον επιδιωκόμενο ςτόχο και τθν 

τρζχουςα πραγματικότθτα. 

Με αντικειμενικότθτα και ακρίβεια, καλείται ο κάκε ςυμμετζχων να απαντιςει ςτα 

ερωτθματολόγια που του δίνονται. Καλοφνται να αξιολογιςουν τον εαυτό τουσ 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ, τθ δθμιουργικότθτα και τθ ςυνεργαςία. Αξιολογοφν 

πόςο δθμιουργικό κεϊρθςαν ότι είναι το 3ο και 4ο παραδοτζο τουσ, αποτιμοφν τθν 

ατομικι τουσ ςυμπεριφορά και τουσ ομότιμουσ ςυνεργάτεσ των ομάδων τουσ και 

ςκζφτονται εάν ζχουν μεταβλθκεί οι απόψεισ τουσ ςχετικά με τον εαυτό τουσ, όταν 

αςχολοφνται με μία εργαςία, όταν ςυνεργάηονται, όταν επιλφουν ζνα πρόβλθμα ι 

όταν μελετοφν για μία εξζταςθ. 
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3.7 Δείγμα μελέτησ 

 

3.7.1 υμμετέχοντεσ 

Θ δειγματολθψία είναι θ διαδικαςία  µε τθν οποία επιλζγουμε ζνα δείγμα από τον 

πλθκυςμό επιδιϊκοντασ αυτό να είναι κατά το δυνατόν αντιπροςωπευτικότερο 

(δθλαδι, να διακζτει κατά προςζγγιςθ τα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ ςτον 

οποίο ανικει). Είναι ευνόθτο ότι, εφόςον χρθςιμοποιείται µόνο ζνα τμιμα του 

πλθκυςμοφ, θ γενίκευςθ που κα κάνουμε για το ςυνολικό πλθκυςμό κα γίνει κατά 

προςζγγιςθ. Δθλαδι, ςίγουρα κα υπάρχει κάποια απόκλιςθ μεταξφ των τιμϊν του 

δείγματοσ που ζχει μελετθκεί και των αλθκϊν τιμϊν του πλθκυςμοφ. Επομζνωσ, για 

να είναι ζγκυρεσ και αςφαλείσ οι γενικεφςεισ µασ, θ απόκλιςθ αυτι πρζπει να είναι 

μικρι. Στθν παροφςα ζρευνα κα ακολουκιςουμε τυχαία δειγματολθψία (random 

sampling). Επιλζγουμε αυτι τθ μζκοδο λόγω του ότι ζνα τυχαίο δείγμα ζχει τθν 

ιδιότθτα ότι το κάκε ςτοιχείο του πλθκυςμοφ ζχει τθν ίδια πικανότθτα να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο δείγμα µε οποιοδιποτε άλλο. Ζτςι, ζνα δείγμα που λαμβάνεται 

τυχαία είναι αμερόλθπτο µε τθν ζννοια ότι κανζνα ςτοιχείο του πλθκυςμοφ δεν ζχει 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιλεχκεί από οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα ερευνθτικι διαδικαςία, ιταν 44 άτομα, 15 γυναίκεσ 

και 29 άντρεσ, τα οποία ιταν προπτυχιακοί εκπαιδευόμενοι, ακαδθμαϊκοφ τμιματοσ 

με εξειδίκευςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα. Στο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ 

επιλογισ, οι εκπαιδευόμενοι παρακολοφκθςαν ζνα εργαςτιριο που ονομάςτθκε 

EpLab for Creativity. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ αποτζλεςαν τθν πειραματικι ομάδα και 

χωρίςτθκαν ςε 13 ομάδεσ των τριϊν ι τεςςάρων ατόμων. 

Θ θλικία των ςυμμετεχόντων  κυμαίνεται από 19-21 ετϊν, μιασ και αναφερόμαςτε ςε 

ακαδθμαϊκό τμιμα και όπωσ προαναφζραμε κα είναι δικι τουσ θ απόφαςθ ςχετικά 

με το αν κζλουν ι όχι να παρακολουκιςουν το εργαςτιριο και κατά ςυνζπεια και το 

ςενάριο αυτό.  

 

3.7.2 Περιοριςμοί 

Θ ζρευνα υπόκειται ςτουσ μεκοδολογικοφσ περιοριςμοφσ οι οποίοι ζχουν 

επιςθμανκεί για τισ ζρευνεσ που βαςίηονται ςτθν ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων. Οι 

περιοριςμοί αυτοί ςχετίηονται µε ηθτιματα όπωσ (Bowling, 1995):  

(α) Θ πλιρθσ κατανόθςθ από τουσ παραλιπτεσ των ερωτιςεων του 

ερωτθματολογίου.  

Θ απουςία ςυνεντευκτι αποτελεί μειονζκτθμα ςτθν περίπτωςθ όπου τα υπό εξζταςθ 

κζματα του ερωτθματολογίου απαιτοφν διευκρινιςτικζσ επιςθμάνςεισ. Στθν 
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παροφςα ζρευνα ζγινε προςπάκεια να περιοριςτοφν τα προβλιματα αυτά κακϊσ 

είχαμε διευκρινίςει ότι ιταν δυνατι θ επικοινωνία των παραλθπτϊν µε τθν 

ερευνθτικι ομάδα για τθν παροχι επεξθγιςεων. Ωςτόςο από τθν επεξεργαςία των 

απαντιςεων φάνθκε ότι κάποιεσ ερωτιςεισ, δεν ζγιναν εντελϊσ κατανοθτζσ από 

οριςμζνα άτομα του δείγματοσ. 

(β) Ο χρόνοσ εφαρμογισ τθσ ζρευνασ. 

Οι δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν με ςκοπό να υλοποιθκοφν ςτο διάςτθμα του ενόσ 

εξαμινου, μιασ και επρόκειτο για προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, οι οποίοι ςυμμετείχαν 

ςτθν ζρευνα λόγω ενόσ υποχρεωτικοφ μακιματοσ που παρακολουκοφςαν ςτο 5ο 

εξάμθνο ςπουδϊν τουσ. Εάν είχαμε περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι μασ και είχαμε 

δθμιουργιςει ακόμα περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ, ενδεχομζνωσ τα ςυμπεράςματά 

μασ να χαρακτθρίηονταν με μεγαλφτερθ ακρίβεια και αξιοπιςτία. 

 

3.8 Ροή Εργαςτηρίου EPLab for Creativity 

Το εργαςτιριο αυτό, πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Εκπαιδευτικι 

Ψυχολογία, το οποίο εντάςςεται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ Ψθφιακϊν 

Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και για τθν ακρίβεια επρόκειτο για ζνα 

μάκθμα του 5ου εξαμινου και ζνα μάκθμα επιλογισ τθσ κατεφκυνςθσ θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν. Το εργαςτιριο ονομάςτθκε EPLab for Creativity, μιασ και ο πρωταρχικόσ 

ςτόχοσ του ιταν να αναπτυχκεί θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευομζνων.  

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ, Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, είναι θ ανάπτυξθ κεωρθτικϊν 

και εφαρμοςμζνων γνϊςεων, που αφοροφν ςτισ ςφγχρονεσ Θεωρίεσ Μάκθςθσ και οι 

εφαρμογζσ τουσ ςε ςυνκικεσ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ ηωισ του ατόμου 

με τθν υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, κεωρικθκε 

απαραίτθτο, ςε ςυνδυαςμό με τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ γφρω από αυτό το κζμα, να 

υπάρξει και πρακτικό μζροσ, το οποίο και πραγματοποιικθκε μζςα από το 

εργαςτιριο που δθμιουργικθκε. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του εργαςτθρίου είναι θ 

αξιοποίθςθ τθσ τεχνικισ των 6 Thinking Hats ςτο πλαίςιο ενόσ ψθφιακοφ 

περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςε εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και 

αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ δθμιουργικότθτα. 

Κινοφμενοι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και μζςα από δίμθνθ προετοιμαςία των 

εκπαιδευόμενων, ο ςτόχοσ του εργαςτθρίου κα πραγματοποιοφνταν με τον 

ςχεδιαςμό αλλά και τθν υλοποίθςθ ενόσ δθμιουργικοφ και καινοτόμου 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Το ςενάριο αυτό ιταν ίδιο για όλεσ τισ ομάδεσ των 

εκπαιδευομζνων και αναφερόταν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και για τθν 

ακρίβεια ςτθν τάξθ τθσ Ε δθμοτικοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα ιταν οι 
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Τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θ κατάςταςθ-

πρόβλθμα που καλοφνταν να απαντιςουν ιταν «Θ αςφάλεια ςτο διαδίκτυο». 

Στουσ εκπαιδευόμενουσ δόκθκε εξ’ αρχισ το χρονοδιάγραμμα που κα ακολουκθκεί 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, ζτςι ϊςτε να είναι ενθμερωμζνοι και 

προετοιμαςμζνοι τόςο για τα μακιματα όςο και για τα παραδοτζα που είχαν να 

παραδϊςουν. Το εργαςτιριο ξεκίνθςε, εξθγϊντασ τουσ ότι αυτό το εργαςτιριο 

ςτοχεφει ςτθν δθμιουργικότθτα και ότι μζςα από τθ ςτρατθγικι των ζξι ςκεπτόμενων 

καπζλων, κα δθμιουργθκεί ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο. Το βαςικό ερϊτθμα που 

τζκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και κα μποροφςαν να απαντιςουν, τελικά, μετά το 

πζρασ του εργαςτθρίου ιταν εάν είναι εφικτό να ενιςχυκεί αλλά και πωσ κα 

μποροφςε να εφαρμοςτεί θ δθμιουργικότθτα. 

 

Εικόνα 2:Διάγραμμα ροήσ εργαςτηρίου 

Ζχοντασ κζςει αυτά τα ερευνθτικά ερωτιματα και ζχοντασ ςχθματίςει, ςτο μυαλό 

των εκπαιδευόμενων, τον κεντρικό άξονα που κα κινθκεί αυτό το εργαςτθριακό 

μάκθμα, μποροφμε πλζον να μποφμε ςτο κεντρικό κομμάτι του εργαςτθρίου και να 

εξθγιςουμε βιμα-βιμα πωσ και γιατί δθμιουργικθκε κατ’ αυτόν τον τρόπο θ ροι 

του εργαςτθρίου μασ. 

Ξεκινϊντασ το εργαςτιριο, θ ομάδα των εκπαιδευτϊν χϊριςε τουσ φοιτθτζσ ςε 

ομάδεσ. Οι ομάδεσ δθμιουργικθκαν κατόπιν τυχαίασ δειγματολθψίασ. Γενικά, θ 

δειγματολθψία κεωρείται επιτυχισ όταν θ επιλογι του δείγματοσ παράγει 

αποτελζςματα, δείκτεσ και μετριςεισ που είναι γενικεφςιμα και όςο τα δυνατόν 

ακριβζςτερα, δθλαδι βρίςκονται πιο κοντά ςτισ αντίςτοιχεσ παραμζτρουσ του 

ευρφτερου ςυνόλου, δθλαδι του πλθκυςμοφ. Γι’ αυτό το λόγο, δεν αντιμετωπίςτθκε 

πρόβλθμα ςτο να επιλζξουμε τυχαία τα άτομα τθσ κάκε ομάδασ. Οι φοιτθτζσ 

ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ ομαδοποίθςθσ μιασ και τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να 
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δθλϊςουν τα άτομα που επικυμοφςαν να εργαςτοφν μαηί. Αυτό πιςτεφουμε ότι 

βοικθςε ςτθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και ςτθν καλφτερθ επικοινωνία τθσ ομάδασ. 

Φυςικά, υπιρξαν και ομάδεσ, οι οποίεσ δθμιουργικθκαν εξ’ ολοκλιρου από τουσ 

εκπαιδευτζσ μιασ και δεν είχαν προτείνει κάποια άτομα για να εργαςτοφν μαηί ι 

ιταν ελάχιςτοσ ο αρικμόσ των ατόμων οφτωσ ϊςτε να δθμιουργιςουν ομάδα. 

Δθμιουργικθκαν 13 ομάδεσ των τριϊν ι των τεςςάρων μελϊν και όλεσ οι ομάδεσ 

ακολουκοφςαν το ίδιο ςενάριο και ζπρεπε να παραδίδουν τα ίδια παραδοτζα. Ο 

κάκε εκπαιδευόμενοσ προκειμζνου να ξεκινιςει το εργαςτιριο ζπρεπε να εγγραφεί 

ςτο ειδικά διαμορφωμζνο για το εργαςτιριο δθμιουργικότθτασ, Wikispaces, ςτθ 

διεφκυνςθ http://epcreativitylab.wikispaces.com/. Θ ομάδα των εκπαιδευτϊν 

αποδζχονταν τουσ φοιτθτζσ και ζτςι τουσ ζδινε το δικαίωμα να ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

αρχεία του κακϊσ και όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, το δικαίωμα ςε κάκε ομάδα 

να δθμιουργιςει τθ δικι τθσ ομαδικι ςελίδα μζςα ςε αυτό το ςυνεργατικό 

περιβάλλον. 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο κεφάλαιο περί διδακτικϊν μοντζλων, δθμιουργικθκε και 

δοκιμάςτθκε ζνα νζο μοντζλο δθμιουργικότθτασ, το οποίο ςτθριηόμενο ςε ιδθ 

υπάρχοντα μοντζλα, διαμορφϊκθκε ζτςι ϊςτε να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του 

εργαςτθριακοφ μακιματοσ και να ετοιμάςει τα ςκαλοπάτια που κα πατιςουμε για 

να φτάςουμε ςτο κεντρικό ςτόχο του εργαςτθρίου, που δεν είναι άλλοσ από τθν 

ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ. Στο εργαςτθριακό μάκθμα, κελιςαμε οι φάςεισ να 

είναι ευδιάκριτεσ και να μποροφν και οι εκπαιδευόμενοι να κατανοιςουν ςε πιο 

βιμα βρίςκονται κάκε φορά κακϊσ και τι πρζπει να προςμζνουν από τθ κάκε φάςθ. 

Γι’ αυτό το λόγο, ςτο Wikispaces, οι φάςεισ, που επί τθσ ουςίασ αντιςτοιχοφςαν και 

ςε κάκε εργαςτθριακό μάκθμα αλλά και ςε κάκε παραδοτζο, πιραν τισ ονομαςίεσ 

από τισ φάςεισ που ακολουκεί το διδακτικό μοντζλο. Οι φάςεισ του μοντζλου και 

κατ’ επζκταςθ και του εργαςτθρίου είναι οι εξισ: 

 Phase 1 - Inspiration 

 Phase 2 - Explanation 

 Phase 3 - Incubation 

 Phase 4 - Illumination 

 Phase 5 - Verification 

http://epcreativitylab.wikispaces.com/
http://epcreativitylab.wikispaces.com/Phase+1+-+Inspiration
http://epcreativitylab.wikispaces.com/Phase+2+-+Explanation
http://epcreativitylab.wikispaces.com/Phase+3+-+Incubation
http://epcreativitylab.wikispaces.com/Phase+4+-+Illumination
http://epcreativitylab.wikispaces.com/Phase+5+-+Verification
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Εικόνα 3: Πϊσ οι φάςεισ ενόσ δημιουργικοφ μοντζλου μετατρζπεται ςε δραςτηριότητεσ 

Υάςη 1 – Inspiration (Έμπνευςη) 

Αυτι είναι θ φάςθ τθσ γζννθςθσ ιδεϊν. Θ διαδικαςία είναι ανεμπόδιςτθ και 

χαρακτθρίηεται από αυκορμθτιςμό, πειραματιςμό, διαίςκθςθ και ανάλθψθ 

κινδφνου. Ρολλοί άνκρωποι αναρωτιοφνται από ποφ οι δθμιουργικοί άνκρωποι 

βρίςκουν καλζσ ιδζεσ. Θ απάντθςθ είναι: μζςα ς’ ζνα τεράςτιο ςωρό με κακζσ ιδζεσ. 

Θ δθμιουργικότθτα είναι όπωσ θ εξόρυξθ διαμαντιϊν, τα περιςςότερα από ό,τι 

ςκάψεισ πετιζται, αλλά αυτό δεν κάνει το ςκάψιμο χάςιμο χρόνου. Αν δεν μπορεί 

κάποιοσ να ςκεφτεί τίποτα, τότε ζχει δυςκολία με τθ φάςθ τθσ ζμπνευςθσ, ίςωσ 

επειδι είναι πολφ αυτοκριτικι ι ίςωσ και γιατί περιμζνει ότι οι καλζσ ιδζεσ κα 

ζρκουν πάρα πολφ γριγορα. Αυτι δεν είναι μια φάςθ κατά τθν οποία κάποιοσ 

πρζπει να είναι αρνθτικόσ ι να ανθςυχεί για τθ μορφι, τθ πρακτικότθτα, τθν 

ομοιοκαταλθξία ι τθν ποιότθτα των ιδεϊν. Θα πρζπει να απορρίψει τουλάχιςτον το 

90% των αρχικϊν ιδεϊν του. Αν οι περιςςότερεσ από τισ ιδζεσ που δθμιουργεί είναι 

εφαρμόςιμεσ, τότε δεν παίρνει αρκετοφσ κινδφνουσ. Αυτι θ φάςθ είναι ςαν τον 

καταιγιςμό ιδεϊν (brainstorming). Μία από τισ βαςικζσ δυςκολίεσ για τουσ 

δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ είναι ότι οι διάφορεσ φάςεισ απαιτοφν ριηικά αλλαγζσ, 

ακόμθ και απζναντι ςτθ «νοοτροπία» του κακενόσ, κάτι το οποίο είναι δφςκολο να 

επιτευχκεί χωρίσ εςκεμμζνθ προςπάκεια. Ρροκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνασ 

μεγάλοσ αρικμόσ από διαφορετικζσ ιδζεσ κα πρζπει το άτομο να είναι : 

 Βακειά απορροφθμζνο 
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 Χωρίσ φόβουσ 

 Ελεφκερο 

Αυτόσ είναι ο αυκόρμθτοσ,  χαροφμενοσ, διαιςκθτικόσ και αυτοςχεδιαςτικόσ 

καταιγιςμόσ ιδεϊν. Είναι πολφ κοινι θ τάςθ να δζχονται τισ πρϊτεσ αξιοπρεπισ 

ιδζεσ, αντί να εξερευνοφν πλθρζςτερα (Geoffrey Petty, 1997). 

 

Εικόνα 3: Φάςη 1- Inspiration - Τποςτηρικτικό Τλικό 

 

Ξεκινϊντασ τθ φάςθ Inspiration, δίνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ο βαςικόσ ςτόχοσ 

τθσ πρϊτθσ φάςθσ με ςκοπό να τουσ εντάξουμε ομαλά ςτθν εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα. Το 1ο βιμα ξεκινάει ςτθν αίκουςα του εργαςτθρίου και ςυνεχίηεται 

με προςωπικι μελζτθ του κάκε φοιτθτι. Ραρουςιάηεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ θ 

ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ και θ ζννοια και θ καταςκευι ενόσ εννοιολογικοφ 

χάρτθ. Για να ενταχκοφν ςτο κλίμα αλλά και για να είναι ςε κζςθ να φζρουν εισ 

πζρασ τισ δραςτθριότθτεσ που τουσ ηθτοφνται, τουσ δϊκθκαν οδθγίεσ ςχετικά με τισ 

λειτουργίεσ του Wikispaces, το οποίο είναι και το Web 2.0 περιβάλλον ςτο οποίο 

«τρζχει» το εργαςτιριο, κακϊσ και τουσ παρουςιάςτθκε το εργαλείο Bubbl.us, με το 

οποίο δθμιουργοφν τον εννοιολογικό χάρτθ που τουσ ηθτείτε ςτθ ςυνζχεια. Οι 

εκπαιδευόμενοι μετά το πζρασ του μακιματοσ ςτθν αίκουςα του εργαςτθρίου, το 

οποίο διιρκειςαι 3 ϊρεσ, ςυνεχίηουν τθ μελζτθ των διαφανειϊν που είναι 

αναρτθμζνεσ ςτο EpLab for Creativity προκειμζνου να μπορζςουν να προχωριςουν 

ςτθ δόμθςθ και παράδοςθ του παραδοτζου που κα τουσ ηθτθκεί. 
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Εικόνα 4: Φάςη 1- Inspiration- Οδηγίεσ 1ου Παραδοτζου 

 

Στο 2ο βιμα τθσ πρϊτθσ φάςθσ, δίνονταν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ αναλυτικζσ 

οδθγίεσ για το 1ο παραδοτζο. Το 1ο παραδοτζο περιλάμβανε τθ δθμιουργία ενόσ 

εννοιολογικοφ χάρτθ. Εφόςον μελζτθςαν το υποςτθρικτικό υλικό ςχετικά με τθν 

ζννοια των εννοιολογικϊν χαρτϊν αλλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 

ςυνεργατικό εργαλείο Bubbl.us, είναι πλζον ςε κζςθ να φζρουν εισ πζρασ το 

παραδοτζο. Το αυκεντικό πρόβλθμα το οποίο κα τουσ δϊκθκε από τουσ εκπαιδευτζσ 

και το οποίο κα πρζπει να μελετιςουν και να ερευνιςουν είναι «Τα μζτρα που 

πιςτεφετε ότι κα βοθκιςουν για τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο». Ρρόκειται 

για ζνα πραγματικό πρόβλθμα ςτο οποίο οι ιδζεσ και οι λφςεισ που μποροφν να 

δωκοφν είναι πολλζσ και πολλζσ από αυτζσ μπορεί να είναι και πολφ ευφάνταςτεσ 

και δθμιουργικζσ. Για να τουσ βοθκιςουμε να ςκεφτοφν όςο πιο πολλζσ ιδζεσ 

μποροφν αλλά και για να κινθκοφν όλοι οι εκπαιδευόμενοι εντόσ του κζματοσ τουσ 

δϊκθκαν και επιπλζον πιο διερευνθτικά ερωτιματα όπωσ: «Γιατί είναι ςθμαντικό να 

διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο;, θ αςφαλισ πλοιγθςθ μπορεί να 

ςθμαίνει περιοριςμό τθσ δθμοκρατίασ;, οι κίνδυνοι ςτο διαδίκτυο ποιεσ θλικίεσ 

αφοροφν;». Οι εκπαιδευόμενοι, δουλεφοντασ ςε ομάδεσ των τριϊν ι τεςςάρων 

ατόμων, όπωσ αναφζραμε, καλοφνται αρχικά να προςκζςουν ςτισ επαφζσ τουσ ςτο 

Bubbl.us τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ και φυςικά να προςκζςουν και εμάσ, ςαν 

εκπαιδευτζσ, ζτςι ϊςτε να ζχουμε μια ςφαιρικι άποψθ για τθ ςυνεργαςία τουσ αλλά 

για τθν ομαλι και εφρρυκμθ διεξαγωγι του παραδοτζου. Εργαηόμενοι ςτο 

διαδικτυακό ςυνεργατικό εργαλείο Bubbl.us, οι ομάδεσ των εκπαιδευόμενων, εξ 

αποςτάςεωσ, ςυνεργάηονταν και καταςκεφαηαν το ςυνεργατικό εννοιολογικό χάρτθ, 

ο οποίοσ απαντοφςε ςτο ερϊτθμα-πρόβλθμα. 
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Εικόνα 5: Φάςη 1- Inspiration- Οδηγίεσ ςυνεργαςίασ των μελϊν ςτο ςυνεργατικό περιβάλλον 

 

Το 3ο βιμα ιταν και το τελικό βιμα τθσ 1θσ φάςθσ. Εφόςον είχαν δθμιουργιςει τον 

εννοιολογικό χάρτθ που τουσ είχε ηθτθκεί, θ κάκε ομάδα, ςε αυτι τθ φάςθ, ζπρεπε 

να διαμορφϊςει και τθ ςελίδα του 1ου παραδοτζου ςτο Wikispaces, ςτον δικό τθσ 

χϊρο/ςελίδα που τθσ είχε διατεκεί. Ηθτικθκε να περιγραφεί περιλθπτικά το 

ςκεπτικό δόμθςθσ του εννοιολογικοφ χάρτθ και ςτθ ςυνζχεια να ανεβάςει τον 

εννοιολογικό χάρτθ υπό μορφι εικόνασ. Το εργαλείο Bubbl.us επιτρζπει τθν εξαγωγι 

των δεδομζνων υπό μορφι εικόνασ. Θ διαδικαςία κα ζπρεπε να είχε ολοκλθρωκεί 

μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, μιασ και τουσ δίνετε θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου. Το κάκε παραδοτζο υπολογίηεται να χρειάηεται το περιςςότερο μία 

εβδομάδα για να παραδωκεί.  

 

Υάςη 2 – Explanation (Επεξήγηςη) 

Στθν δεφτερθ φάςθ οι εκπαιδευόμενοι ειςάγονται ςτθν φάςθ τθσ εμπζδωςθσ και τθσ 

κατανόθςθσ. Στόχοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ μεκόδου ςκζψθσ που κα 

χρθςιμοποιιςουν και ςτθ ςυνζχεια οι ςυμμετζχοντεσ κα ανταλλάξουν απόψεισ και 

κα αναπαραςτιςουν κατάλλθλα τισ ιδζεσ τουσ. 
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Εικόνα 6: Φάςη 2- Explanation- Τποςτηρικτικό Τλικό 

 

Οι εκπαιδευόμενοι ξεκινοφν τθ δεφτερθ φάςθ μελετϊντασ το αρχείο που τουσ δίνετε. 

Μζςω αυτοφ κα μπορζςουν να γνωρίςουν τθ τεχνικι των 6 ςκεπτόμενων καπζλων. 

Θα καταλάβουν πωσ ερμθνεφεται το κάκε καπζλο και τι ςυναιςκιματα προκαλεί 

κακζνα από αυτά. Κατανοϊντασ τον δθμιουργικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί θ 

τεχνικι των 6 ςκεπτόμενων καπζλων, οι εκπαιδευόμενοι είναι ςε κζςθ να 

μελετιςουν τισ οδθγίεσ για τθν παράδοςθ του 2ου παραδοτζου. 

 

 

Εικόνα 7: Φάςη 2- Explanation- Οδηγίεσ 2ου Παραδοτζου 
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Εικόνα 8: Φάςη 2- Explanation- Βοηθητικζσ Ερωτήςεισ για την κατανόηςη τησ ςημαςίασ και τησ λειτουργίασ 
των 6 ςκεπτόμενων καπζλων 

 

Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να καταςκευάςουν μία αφίςα ι ζνα κόμικ με κζμα τθν 

«Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» αξιοποιϊντασ τθ τεχνικι των 6 ςκεπτόμενων καπζλων. 

Θα προςπακιςουν να δϊςουν λφςθ ςτο πρόβλθμα «Γιατί είναι ςθμαντικό να 

κεςμοκετθκοφν κανόνεσ ϊςτε να υπεραςπίηονται τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο;» 

φορϊντασ κάκε φορά διαφορετικό καπζλο δθλαδι ακολουκϊντασ διαφορετικό 

τρόπο ςκζψθσ. Οι εκπαιδευόμενοι φορϊντασ το άςπρο, πράςινο, κόκκινο, μαφρο, 

κίτρινο και μπλε καπζλο κα δϊςουν απαντιςεισ ςτο πρόβλθμα ςκεφτόμενοι λογικά, 

δθμιουργικά, ςυναιςκθματικά, απαιςιόδοξα, αιςιόδοξα και ςτο τζλοσ κα κάνουν τθν 

ανακεφαλαίωςι τουσ επικεντρωμζνοι ςτθ καλφτερθ ιδζα τουσ. 
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Εικόνα 9: Φάςη 2- Explanation- Επιλογή χρήςησ κατάλληλου εργαλείου και οδηγίεσ ςυνεργαςίασ και υποβολήσ 
του 2ου Παραδοτζου 

Για τθν υλοποίθςθ του 2ου παραδοτζου και ειδικά για τθ δθμιουργία τθσ αφίςασ 

προτείνουμε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να χρθςιμοποιιςουν το διαδικτυακό εργαλείο 

Glogster και για τθ καταςκευι του κόμικ προτείνονται τα εργαλεία Makebeliefscomix 

και Comicstripcreator. Οι εκπαιδευόμενοι κα εργαςτοφν ομαδικά για τθ παράδοςθ 

αυτοφ του παραδοτζου, το οποίο πρζπει να ανζβει ςτθν ςελίδα τθσ κάκε ομάδασ ςτο 

EpLab for Creativity. Ρζρα από τθν αφίςα ι το κόμικ που κα ενςωματϊςει θ κάκε 

ομάδα ςτθ ςελίδα τθσ, κα πρζπει να καταγράψει περιλθπτικά και το ςκεπτικό για το 

ςχεδιαςμό τθσ αφίςασ ι του κόμικ.  

 

Υάςη 3 – Incubation (Επώαςη) 

Θ φάςθ αυτι αποβλζπει ςτθ μεταφορά του προβλιματοσ από το ςυνειδθτό ςτο 

υποςυνείδθτο και τθν αναηιτθςθ λφςεων ς’ αυτό. Κατά τθ φάςθ αυτι το άτομο δε 

ςκζφτεται ςυνειδθτά το πρόβλθμα αλλά αφινει το υλικό που ςυνζλεξε να κινείται 

ελεφκερα ςτο επίπεδο του προςυνείδθτου ακόμα και του υποςυνείδθτου. Το υλικό 

που ςυγκεντρϊκθκε υφίςταται μια εςωτερικι επεξεργαςία και επίςθσ, ςυςχετίηονται 

τα ςτοιχεία του προβλιματοσ. Θ παραπάνω αςφνειδθ δραςτθριότθτα μπορεί να 

ςυμβαίνει για μικρό ι μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε ςτιγμζσ χαλάρωςθσ ι όταν 

αςχολείται με μια ρουτινιάρικθ ι επουςιϊδθ δραςτθριότθτα που δεν απαιτεί τθν 

προςοχι του και μπορεί να αφιςει το μυαλό του να περιπλανθκεί ςε ζνα κζμα που 

φζρνει από το πίςω μζροσ του μυαλοφ του ςτο μπροςτινό (π.χ. όταν το άτομο βλζπει 

τθλεόραςθ, ταξιδεφει με το τρζνο, κάνει περίπατο ςτον κιπο κ.λπ.).  
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Εικόνα 10: Φάςη 3- Incubation- Τποςτηρικτικό Τλικό 

Θ φάςθ τθσ επϊαςθσ ξεκινάει και πάλι δθλϊνοντασ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τον 

βαςικό ςτόχο του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου. Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι να 

επικεντρωκοφν ςτα καπζλα και ιδιαίτερα ςτθ ροι των καπζλων που κα 

χρθςιμοποιιςουν ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ-πρόβλθμα που κζλουν να επιλφςουν. 

Ζτςι λοιπόν, τουσ δίνετε το υποςτθρικτικό υλικό, το οποίο καλοφνται να μελετιςουν 

ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να ςυνεχίςουν ςτα παραδοτζα. Στο αρχείο C3.2 

περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορεσ ςτρατθγικζσ τθσ μεκόδου «Six Thinking Hats», 

μιασ και ςτθ πορεία θ κάκε ομάδα κα πρζπει να επιλζξει τθν κατάλλθλθ ροι 

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο κζλει να απαντιςει ςτθ κατάςταςθ-πρόβλθμα. 

Στο αρχείο C3.1 Template, τουσ δίνετε το υπόδειγμα τθσ ενδεικτικισ δομισ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, το οποίο προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν για να 

δθμιουργιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςενάριο. Στο εκπαιδευτικό ςενάριο δίνονται 

κάποια ςτοιχεία, τα οποία είναι όμοια ςε όλεσ τισ ομάδεσ των εκπαιδευομζνων όπωσ 

είναι το μάκθμα, το εκπαιδευτικό πρόβλθμα και θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Το μάκθμα ςτο οποίο απευκυνόμαςτε είναι το ΤΡΕ ςτθν Ε 

τάξθ δθμοτικοφ, το εκπαιδευτικό πρόβλθμα ςυνεχίηει να είναι θ «Αςφάλεια ςτο 

Διαδίκτυο» και θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ ηθτείται να γίνει με τθν αξιοποίθςθ των 

«Six Thinking Hats». Θ κάκε ομάδα πρζπει να δϊςει ζνα τίτλο ςτο ςενάριο τθσ, να 

αναφζρει τισ διδακτικζσ ϊρεσ που κα χρειαςτεί θ υλοποίθςι του και να γράψει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, για τουσ οποίουσ μποροφν να αναηθτιςουν βοικεια και 

μζςα από το υποςτθρικτικό υλικό C3.3 που δίνετε και είναι ςχετικό με το πρόγραμμα 

ςπουδϊν για τισ ΤΡΕ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Μζςα από αυτό το υλικό, κα 

μπορζςουν να κατανοιςουν και να καταγράψουν και τθν προχπάρχουςα γνϊςθ που 
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απαιτείται να ζχουν οι εκπαιδευόμενοι κακϊσ και να αναφζρουν τα χαρακτθριςτικά 

και τισ ανάγκεσ που κα ζχουν οι μακθτζσ. Στθ ςυνζχεια, κα καταγράψουν τισ 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κζλουμε να είναι όςο πιο δθμιουργικζσ και 

πρωτότυπεσ γίνεται, τουσ ρόλουσ, τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα ςτθν οποία κα 

υλοποιιςουν το ςενάριό τουσ (Wordpress, Wiki, Google Site) κακϊσ και τθν 

υλικοτεχνικι υποδομι που κα χρειαςτοφν για να το φζρουν εισ πζρασ. Αφοφ θ κάκε 

ομάδα ολοκλθρϊςει το εκπαιδευτικό ςενάριο, καλοφνται να ςχεδιάςουν τθ δομι του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου τουσ, με τθ μορφι που φαίνεται και ςτθν ακόλουκθ εικόνα.  

 

Εικόνα 11: Δομή εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (Σελικοφ Παραδοτζου) 

 

Στο αρχείο C3.4 παρουςιάηεται αναλυτικά θ ροι τθσ 3θσ φάςθσ, θ οποία χωρίηεται ςε 

δφο εργαςτθριακά μακιματα. Στο 1ο εργαςτθριακό μάκθμα, παρουςιάηεται θ 

διαδικαςία δόμθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και δίνονται οι κατάλλθλεσ 

κακοδθγιςεισ για να φζρει εισ πζρασ, θ κάκε ομάδα, το 3ο παραδοτζο. Σκοπόσ των 

ομάδων είναι να δομθκεί ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο που κα αποτελεί μια ψθφιακι 

λφςθ, θ οποία κα ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ τθσ Ε Δθμοτικοφ ςχετικά με τθν 

«Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» με πρωτότυπο και δθμιουργικό τρόπο, αξιοποιϊντασ 

κατάλλθλα τθν μζκοδο «Six Thinking Hats». Θ κάκε ομάδα είχε 2 βδομάδεσ ςτθ 

διάκεςι τθσ για να ανεβάςει ςτθ ςελίδα τθσ το αρχείο Word με το εκπαιδευτικό τθσ 

ςενάριο. Ζπειτα, πραγματοποιικθκε το 2ο εργαςτθριακό μάκθμα τθσ 3θσ φάςθσ, κατά 

το οποίο δόκθκε από τουσ εκπαιδευτζσ θ ανατροφοδότθςθ του 3ου παραδοτζου τθσ 

κάκε ομάδασ και ηθτικθκε με βάςθ τθν ανατροφοδότθςθ που πιραν, να βελτιϊςουν 

το ςενάριο τουσ και να ανεβάςουν ςτο EpLab for Creativity το ανακεωρθμζνο 

εκπαιδευτικό ςενάριο. 
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Εικόνα 12: Φάςη 3- Incubation- Οδηγίεσ 3ου Παραδοτζου 

 

Εικόνα 13: Φάςη 3- Incubation- Οδηγίεσ ςυνεργαςίασ και υποβολήσ του 3ου Παραδοτζου 

 

Υάςη 4 – Illumination (Έμπνευςη) 

Το ςτάδιο τθσ ζμπνευςθσ ι ζλλαμψθσ είναι θ φάςθ του «εφρθκα», όπου 

ςυλλαμβάνεται θ λφςθ του προβλιματοσ ι αλλιϊσ θ ξαφνικι ζμπνευςθ. Ρρόκειται 

για το ςτάδιο, όπου οι ιδζεσ αναδφονται ξαφνικά, το πρόβλθμα φωτίηεται και ακόμα 

και το άτομο εκπλιςςεται από τθν εφρεςθ τθσ λφςθσ. Θ δθμιουργικότθτα 

προχποκζτει τθ φανταςία των εκπαιδευόμενων και φυςικά θ ανάπτυξθ τθσ 

φανταςίασ προτρζπει τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ. Θ φανταςία υποςτθρίηει 

κυρίωσ τθ φάςθ τθσ επϊαςθσ αλλά το ηθτοφμενο ςε μια δθμιουργικι διαδικαςία δεν 

είναι μόνο θ φανταςία αλλά και θ ικανότθτα του ατόμου αφοφ περιθγθκεί ςτθ 

φανταςία του, να επιλζξει τθν καλφτερθ πικανι λφςθ ςτο πρόβλθμα που ζρχεται 

μζςα από τθ φάςθ τθσ ζμπνευςθσ.  
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Εικόνα 14: Φάςη 4- Illumination- Τποςτηρικτικό Τλικό 

 

Θ τζταρτθ φάςθ πραγματοποιείται μζςω του 4ου εργαςτθριακοφ μακιματοσ, το 

οποίο πραγματοποιείται online μζςω του EpLab for Creativity. Στο αρχείο C4, οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να βρουν αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν πραγματοποίθςθ του 

επόμενου παραδοτζου. 

 

Εικόνα 15: Οδηγίεσ για το 3
ο
 Παραδοτζο, την ανατροφοδότηςη που θα λάβουν και για το 4

ο
 (τελικό) 

Παραδοτζο 

 

Αφοφ ζχει δοκεί ανατροφοδότθςθ ςε όλεσ τισ ομάδεσ, ςχετικά με το 3ο παραδοτζο, 

ηθτείται από αυτζσ να υιοκετιςουν τα ςχόλια τθσ ανατροφοδότθςθσ, να 

αναπροςαρμόςουν το εκπαιδευτικό τουσ ςενάριο και να ανεβάςουν ςτο ομαδικό 

Wiki, το ανακεωρθμζνο 3ο παραδοτζο. Το παραδοτζο αποτελεί ομαδικι εργαςία και 
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ζνασ από τθν ομάδα καλείται να ανεβάςει το αρχείο Word ςτθ ςελίδα τθσ ομάδασ 

ςτο EpLab for Creativity. Αφοφ ολοκλθρωκεί ο ςχεδιαςμόσ του ςεναρίου, θ κάκε 

ομάδα καλείται να παρουςιάςει/υλοποιιςει το εκπαιδευτικό τθσ ςενάριο μζςω ενόσ 

τεχνολογικά υποςτθριηόμενου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ (Wordpress, Google Site, 

Wiki), ςτο οποίο κα απεικονίηονται τα βιματα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, οι 

προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ακολουκϊντασ τθ μζκοδο «Six Thinking Hats», κακϊσ 

και οι πόροι. Το 4ο παραδοτεό είναι και αυτό ομαδικι εργαςία και ςτο τζλοσ 

υποβάλλεται ςτο EpLab for Creativity, είτε ανεβάηοντασ το πακζτο με όλα τα αρχεία, 

εάν είναι υλοποιιςιμο αρχείο, είτε προςκζτοντασ το link ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα ςτο 

Wikispaces, εάν ζχει υλοποιθκεί ςε διαδικτυακό εργαλείο. 

 

Εικόνα 16: Φάςη 4- Illumination- Επιςημάνςεισ για το τελικό Παραδοτζο 

 

Υάςη 5 – Verification (Επαλήθευςη) 

Στθ φάςθ τθσ επαλικευςθσ, θ λφςθ ελζγχεται, αξιολογείται και εξετάηεται θ 

εγκυρότθτά τθσ, ενϊ τζλοσ γίνεται περαιτζρω επεξεργαςία κι αναπροςαρμογι τθσ, 

εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο.  

Το τελικό βιμα για τθν ολοκλιρωςθ του EPLab for Creativity είναι θ «Phase 5 – 

Verification», όπου οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να αξιολογιςουν τον εαυτό τουσ 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ, τθ δθμιουργικότθτα και τθ ςυνεργαςία με τουσ 

ομοτίμουσ τουσ. 
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Εικόνα 17: Φάςη 5- Verification- τόχοσ του εργαςτηρίου και οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ των ερωτηματολογίων 

 

Εικόνα 18: Φάςη 5- Verification- Ερωτηματολόγια 

Στθ τελικι φάςθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ, αναφζρεται ο βαςικόσ ςτόχοσ του 

εργαςτθρίου, ο οποίοσ είναι θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνικισ των «Six Thinking Hats» ςτο 

πλαίςιο ενόσ ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςε εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ 

δθμιουργικότθτα. Στθ 5θ φάςθ, οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν 

ερωτθματολόγια από τα οποία κα αποτιμθκεί θ δθμιουργικότθτα, θ 

ςυνεργατικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα του EpLab for Creativity. Για τθ 

ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολόγιων, ηθτείται από τουσ εκπαιδευόμενουσ να τα 

ςυμπλθρϊςουν με αντικειμενικότθτα και ακρίβεια για να μπορζςουμε να ζχουμε 

όςο το δυνατόν πιο ςωςτά και ακριβι αποτελζςματα. Ο κάκε εκπαιδευόμενοσ 

ςυμπλθρϊνει ατομικά το κάκε ερωτθματολόγιο, μόνο μία φορά το κάκε ζνα. 
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3.9 Μέςα ςυλλογήσ δεδομένων 

Θ ρουμπρίκα ανικει ςτθ κατθγορία των ποιοτικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ και 

αποτελεί ζνα από τα πιο δυναμικά και αποτελεςματικά εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ 

επίδοςθσ των εκπαιδευόμενων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ρρόκειται για 

ζνα είδοσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ, που βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια και 

διαβακμίςεισ ποιότθτασ. Σφμφωνα με τον οριςμό του Ματςαγγοφρα (2004), θ 

ρουμπρίκα ορίηεται ωσ μια «κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων». 

Μια ρουμπρίκα αποτελείται από τα εξισ δομικά ςτοιχεία : τα κριτιρια (criteria), τα 

επίπεδα επίδοςθσ (standards), όπωσ για παράδειγμα εξαιρετικι επίδοςθ, μζτρια 

επίδοςθ, χαμθλι επίδοςθ, τθν κλίμακα βακμολογίασ και τισ περιγραφζσ των 

επιπζδων επίδοςθσ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. Κάκε 

ρουμπρίκα ζχει το ελάχιςτο δφο κριτιρια και δφο επίπεδα απόδοςθσ. 

Θ τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ ςυνεργατικι μάκθςθ χαρακτθρίηεται τόςο από το 

πλζγμα των αλλθλεπιδράςεων που αναπτφςςονται (μεταξφ μακθτι-μακθτι, μακθτι-

εκπαιδευτικοφ, μακθτι-υλικοφ) όςο και από το πλικοσ των δυναμικϊν παραγόντων, 

που επθρεάηουν καταλυτικά τθν πορεία και το αποτζλεςμα ςυν-οικοδόμθςθσ τθσ 

γνϊςθσ (πχ. Γνωςτικό υπόβακρο, ςτυλ μάκθςθσ, διαφορετικζσ ανάγκεσ και 

ενδιαφζροντα των μακθτϊν κλπ.) (Moore, 1989; Goodyear et al., 2004). 

Επομζνωσ, για τουσ εκπαιδευτικοφσ θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν που 

ςυμμετζχουν ςε ζνα ςφνκετο διαδικτυακό ςυνεργατικό ςενάριο μάκθςθσ αποτελεί 

μια πολφπλοκθ και χρονοβόρα διαδικαςία, αφοφ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ, 

να μετριςουν και να αποτιμιςουν πλειάδα παραμζτρων. (Martinez et al., 2003; 

Bates & Hardy, 2004; Mazza & Dimitrova, 2005; Villasclaras-Fernandez et al., 2009). 

Ρρόςφατεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ςτο χϊρο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των 

μακθτϊν ζχουν επικεντρϊςει το ενδιαφζρον τουσ ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ: 

 Στισ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ (assessments rubrics) που αποτιμοφν τα 

προϊόντα τθσ μάκθςθσ προςδίδοντασ τουσ ποιοτικά χαρακτθριςτικά και 

 Στουσ δείκτεσ ανάλυςθσ αλλθλεπίδραςθσ (interaction analysis indicators) που 

αποτυπϊνουν τον τρόπο ςυνεργατικότθτασ των μακθτϊν και το φάςμα των 

αλλθλεπιδράςεων που αναπτφςςεται. 

Αν και θ ζρευνα ςτουσ δφο αυτοφσ διακριτοφσ άξονεσ ζχει ςυνοδευτεί από ιδιαίτερα 

αξιόλογα ερευνθτικά πορίςματα, εντοφτοισ αποτελεί ςθμαντικι ερευνθτικι 

πρόκλθςθ θ ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, 

ικανϊν να υποςτθρίξουν ουςιαςτικά τον εκπαιδευτικό να αποτιμιςει 

(βακμολογιςει) όςο το δυνατόν πιο ζγκυρα και αντικειμενικά τόςο το τελικό προϊόν 

τθσ ατομικισ και ομαδικισ δράςθσ (ατομικά και ομαδικά παραδοτζα) όςο και τθν 

ίδια τθ ςυνεργατικι διαδικαςία μάκθςθσ (collaborative process) (Macdonald, 2003; 
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Spada et al., 2005; Chan & van Aalst, 2006; Daradoumis et al., 2006; Bravo et al., 

2008). 

Στθν παροφςα ζρευνα, για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, χρθςιμοποιικθκαν τα 

αποτελζςματα τεςςάρων παραδοτζων και τρία ρουμπρικϊν αξιολόγθςθσ. 

Ειδικότερα, χρθςιμοποιικθκε το εργαλείο CREAX (Creativity Self-Assessment Page), 

το οποίο αφορά γνωςτικζσ διαδικαςίεσ που ςυνδζονται με τθν δθμιουργικότθτα, το 

εργαλείο Self-Assessment, το οποίο είναι ζνα ερωτθματολόγιο αυτό-αξιολόγθςθσ και 

το εργαλείο Peer-Assessment, το οποίο αφορά ςτο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ 

ομότιμων. Θ επιλογι των δεικτϊν και θ ταξινόμθςθ τουσ υπό το πρίςμα ενόσ κοινοφ 

πλαιςίου, υπιρξε απόρροια ενδελεχοφσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ και ζγινε με 

βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι δείκτεσ που ζχουν δοκιμαςτεί ςε μεγάλθσ 

κλίμακασ εμπειρικζσ μελζτεσ (Veldius-Diermanse, 2002; Martinez et al., 2003; 

Pena-Shaff & Nicholls, 2004; Spada et al., 2005; Meier et al., 2007), 

 Δείκτεσ που ζχουν επιλεγεί και προτακεί από τουσ ίδιουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ωσ αναγκαίοι και απαραίτθτοι (Mazza, 2004; Zinn & Scheuer, 

2006), 

 Δείκτεσ που υποςτθρίηονται από εργαλεία και μποροφν να μετρθκοφν και να 

απεικονιςτοφν με οπτικοποιθμζνθ μορφι και 

 Δείκτεσ που αναλφουν και αποτιμοφν τόςο τα προϊόντα όςο και τθ διαδικαςία 

μάκθςθσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

4.1 Ειςαγωγή 

Στο κεφάλαιο 4, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ 

που διεξιχκθ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο.  

Χρθςιμοποιικθκε θ επαγωγικι ςτατιςτικι για να διερευνιςουμε αν υπάρχουν 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ διαφορζσ, ωσ προσ τισ ερευνθτικζσ μασ μεταβλθτζσ. Στο 

πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιικθκαν τα ςτατιςτικά κριτιρια t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων (Paired Sample t-test). 

Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό 

πακζτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) και ςυγκεκριμζνα θ ζκδοςθ 

20.0. 

 

4.2 Περιγραφική ανάλυςη αποτελεςμάτων 

RQ1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ1.1: Πταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν ψθφιακό ςυνεργατικό 

περιβάλλον μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αναπτφςςεται θ 

ευχζρεια (fluency), θ ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) και θ 

επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 

RQ2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

RQ3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν προβλημάτων των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

 

4.2.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

RQ1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 
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Με βάςθ τα εμπειρικά δεδομζνα από πολυάρικμεσ μελζτεσ που αφοροφν τισ 

γνωςτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ, θ κλίμακα των γνωςτικϊν διεργαςιϊν 

που ςχετίηονται με τθ δθμιουργικότθτα (Cognitive Processes Associated with 

Creativity-CPAC) αναπτφχκθκε για να κατευκφνει άμεςα και αποτελεςματικά τισ 

διαδικαςίεσ επϊαςθσ, προοπτικισ-ανάλθψθσ, μεταφορικισ/αναλογικισ ςκζψθσ, 

καταιγιςμοφ ιδεϊν, απεικονίςεων και ροισ.  

Ρροοπτικι-ανάλθψθ (Perspective-Taking): Θ προοπτικι-ανάλθψθ μπορεί να 

παρομοιαςτεί με τθ δθμοφιλι φράςθ «ςκζψθσ ζξω από το κουτί» (thinking outside 

the box), αφοφ κατευκφνει ουςιαςτικά το άτομο να αλλάξει τθν τρζχουςα προοπτικι 

ι το πλαίςιο ςκζψθσ του προκειμζνου να αποκτιςει μια μοναδικι και κατάλλθλθ 

λφςθ ι απάντθςθ ςε μια προβλθματικι κατάςταςθ. Αυτι θ διαδικαςία κα μποροφςε 

να περιγραφεί ωσ μια εςκεμμζνθ προςπάκεια αντιλθπτικοφ μεταςχθματιςμοφ 

(Davis, 2004), με τθ μετατόπιςθ τθσ προοπτικισ να επιτρζπει ςτο άτομο να 

αντιλθφκεί ι να κατανοιςει τθν κατάςταςθ κατά διαφορετικό τρόπο. Θ τεχνικι τθσ 

προοπτικισ ανάλθψθσ είναι κάπωσ δφςκολο να διαχωριςτεί από μεταφορικι και 

αναλογικι ςκζψθ, κακϊσ και οι δφο μποροφν να περιλαμβάνουν τον ανά-ςυνδυαςμό 

γνωςτϊν εννοιϊν με νζουσ τρόπουσ.  

Μεταφορικι & Αναλογικι Σκζψθ (Metaphorical/Analogical Thinking): Αν και οι 

τεχνικζσ καταιγιςμοφ ιδεϊν γενικά επικεντρϊνονται ςτθν ποςότθτα των ιδεϊν που 

δθμιουργοφνται, άλλεσ ςτρατθγικζσ δίνουν περιςςότερο ζμφαςθ ςτισ ποιοτικζσ ιδζεσ 

που δθμιουργοφνται. Θ χριςθ τθσ μεταφορικισ και αναλογικισ ςκζψθσ είναι ζνα 

παράδειγμα αυτισ τθσ διάκριςθσ, κακϊσ περιλαμβάνει τθ λιψθ «ιδζασ (ι λζξθσ) από 

ζνα πλαίςιο και τθν εφαρμογι τθσ ςε ζνα νζο πλαίςιο, που παράγει το νζο 

ςυνδυαςμό ιδζασ, νζο μεταςχθματιςμό, *ι+ νζα κεωρθτικι ςκοπιά ... για να «κάνει 

μια ςφνδεςθ» μεταξφ του τρζχοντοσ προβλιματοσ και ενόσ παρόμοιου ι ςχετικοφ με 

τθν κατάςταςθ» (Davis, 2004, ςελ. 146). Θ μεταφορικι και αναλογικι ςκζψθ 

χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε ςυνδυαςμό με ςτρατθγικζσ καταιγιςμοφ ιδεϊν 

ανακζτοντασ ςτο άτομο να δθμιουργιςει πολλζσ πικανζσ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ 

που ζχουν ςχεδιαςτεί για να προκαλζςουν τθν μεταφορικι ι αναλογικι ςκζψθ, 

όπωσ: «Γιατί ζνα θμερολόγιο είναι ςαν κακρζφτθσ;" (Davis, ς. 164). Αυτό το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτρατθγικισ ενςωματϊνεται ςυχνά ςτθν εκπαίδευςθ και μασ 

δίνει τθ δυνατότθτα να ςκεφτοφμε πικανζσ ςυνδζςεισ μεταξφ ιδεϊν ι αντικειμζνων 

που κα μποροφςαν αρχικά να φαίνονται άςχετα μεταξφ τουσ. Θ ουςία τθσ 

μεταφορικισ και αναλογικισ ςκζψθσ περιζχεται όπωσ είναι γνωςτι ςτον όρο 

«Synectics» το οποίο είναι ζνα πρόγραμμα ειδικά ςχεδιαςμζνο για να προωκιςει τθ 

χριςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων κάνοντασ πράξθ τα: 

«Κάνοντασ το άγνωςτο, οικείο» και «Κάνοντασ το γνωςτό, παράξενο» (Meador et al., 

1995). Θ ίδια θ λζξθ Synectics προζρχεται από τθν ελλθνικι ρίηα ςυν, που ςθμαίνει 

«να φζρει ςε επαφι» (Weaver & Prince, 1990). Θ διδαςκαλία που βαςίηεται ςτθ 

μζκοδο Synectics επιτρζπει ςτα άτομα όχι μόνο να αυξθκεί θ δθμιουργικι παραγωγι 
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τουσ, αλλά ρίχνει φωσ ςτθν ίδια τθ φφςθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ. Θ 

ςυνειδθτοποίθςθ αυτισ τθσ τεχνικισ είναι ζνα ςθμαντικό βιμα ςτο ςτόχο τθσ 

αφξθςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ. Τόςο ποςοτικά πειράματα όςο και ποιοτικζσ ζρευνεσ 

δράςθσ δείχνουν τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ Synectics, τόςο ςτα 

παιδιά του νθπιαγωγείου όςο και ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (Meador, 1994; 

Stark, 1987). 

Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Brainstorming): Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν είναι ζνασ δθμοφιλισ όροσ, 

ακόμα και ζξω από τθ βιβλιογραφία τθσ δθμιουργικότθτασ, και αναφζρεται ςτθν 

προςπάκεια δθμιουργίασ όςων περιςςότερων πικανϊν λφςεων γίνεται, ανεξάρτθτα 

από τθν αλθκοφάνεια. Θ διαδικαςία αυτι ζχει επίςθσ ονομαςτεί «ιδεατι ευχζρεια» 

(“ideational fluency”) (Clapham, 1997), και δίνεται ζμφαςθ ςτο τεράςτιο όγκο των 

ιδεϊν με τθν κριτικι ι τθν αξιολόγθςθ να αναβάλλονται ζωσ ότου να δθμιουργθκοφν 

όλεσ οι ιδζεσ (Davis, 2004). Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςτθ βαςικι μορφι του, είναι ςυχνά 

αποτελεςματικόσ για τθν αφξθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ. Οι εκπαιδευόμενοι που 

εκπαιδεφονται ςε τεχνικζσ brainstorming μζςω λογιςμικοφ ςε υπολογιςτι ξεπερνοφν 

μια ομάδα ελζγχου ςτθ πλθκϊρα νζων κ δθμιουργικϊν ιδεϊν (Bonk, 1988). Ωσ 

βαςικό ςυςτατικό οριςμζνων προ-ςυςκευαςμζνων μοντζλων εκπαίδευςθσ 

δθμιουργικότθτασ, τα αποτελζςματα τθσ αποτελεςματικότθτασ του καταιγιςμοφ 

ιδεϊν δεν είναι πάντα ςαφισ. Ενϊ ο Bonk (1988) βρζκθκε να υποςτθρίηει ότι μζςω 

του λογιςμικοφ οι φοιτθτζσ ανζπτυξαν δεξιότθτεσ καταιγιςμοφ ιδεϊν, τα 

αποτελζςματα του δεν δείχνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ 

πειραματικισ ομάδασ και τθσ ομάδασ ελζγχου. Ωςτόςο, περιςςότερα κετικά 

αποτελζςματα ζχουν βρεκεί μζςα από ζρευνεσ του προγράμματοσ Δθμιουργικισ 

Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων (Creative Problem Solving-CPS). Αρχικά αναπτφχκθκε από 

τον Osborn (1963) και το CPS περιλαμβάνει τα ςυςτατικά τθσ κατανόθςθσ του 

προβλιματοσ, δθμιουργϊντασ ιδζεσ και ςχεδιάηοντασ τθν ανάλθψθ δράςθσ, με 

τεχνικζσ καταιγιςμοφ ιδεϊν που ςυνδζονται ςτενά με τθ φάςθ τθσ παραγωγισ ιδεϊν. 

Το πρόγραμμα αυτό, χρθςιμοποιείται ευρζωσ τόςο ςτα επιχειρθςιακά όςο και ςτα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ζχει αποδειχκεί ότι είναι αποτελεςματικό ςτθν 

αφξθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ (Fontenot, 1993), ειδικά όταν χρθςιμοποιείται ςτο 

πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ για τθ μεταφορά τθσ τεχνικισ αυτισ ςε προβλιματα τθσ 

πραγματικισ ηωισ (Cramond, Martin, & Shaw, 1990; Glover, 1980). 

Απεικονίςεισ (Imagery): Ραρά το γεγονόσ ότι εξακολουκοφν να υπάρχουν διαφωνίεσ 

μεταξφ των ψυχολόγων για τισ ακριβείσ λειτουργικζσ πτυχζσ των απεικονίςεων, θ 

εςωτερικι απεικόνιςθ αναφζρεται ςυχνά ωσ ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 

δθμιουργικισ διαδικαςίασ (Daniels-McGhee & Davis, 1994). Ο εκελοντικόσ ζλεγχοσ 

αυτισ τθσ εςωτερικισ οπτικοποίθςθσ είναι το πιο ςχετικό ςτοιχείο ςτο επιχείρθμα 

για τθ χριςθ των εικόνων ςτθν εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Ωςτόςο, για να ςυνδεκοφν πλθρζςτερα οι εικόνεσ με τθ 

δθμιουργικότθτα χρειάηεται μια ευρφτερθ ςφλλθψθ των εικόνων όχι μόνο ωσ 
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εςωτερικζσ ψυχικζσ αιςκιςεισ τθσ οπτικισ φφςθσ, αλλά με κάκε είδουσ 

αιςκθτθριακό τρόπο, προκειμζνου να δοφμε τισ ευεργετικζσ τθσ ικανότθτεσ (Morris & 

Hampson, 1983). Δεδομζνου ότι θ δθμιουργικότθτα δεν εκφράηεται μόνο ςε οπτικι 

μορφι, που ςυνδζει εικόνεσ με τθ δθμιουργικι διαδικαςία, κα πρζπει να επεκτακεί 

και ςε ακουςτικζσ, απτικζσ, κιναιςκθτικζσ και άλλεσ αιςκθτιριεσ εξόδουσ. Κακϊσ θ 

ζρευνα δείχνει ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά 

εικόνεσ ςτθν κακθμερινι ηωι, θ ρθτι εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ εικόνων είναι 

δικαιολογθμζνθ (Kosslyn, Seger, Pani & Hillger, 1990). Θ αποτελεςματικότθτα των 

εικόνων ωσ γνωςτικι ςτρατθγικι για τθν αφξθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ μπορεί ςυχνά 

να διερευνθκεί μζςω τθσ δθμιουργικισ γραφισ. Τα άτομα ςυνικωσ εκτίκενται ςε 

πολλζσ κακοδθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ απεικονίςεων, ςτισ οποίεσ ο δάςκαλοσ ι ο 

πειραματιςτισ κακοδθγεί τθν ομάδα μζςα από μια νοθτικι απεικόνιςθ μιασ 

αφιγθςθσ και οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν τθν εντολι να επικεντρωκοφν ςτισ 

περιγραφζσ τθσ αφιγθςθσ προςπακϊντασ να αναδθμιουργιςουν τισ αιςκιςεισ 

εςωτερικά (Hershey & Kearns, 1979; Jampole, Konopak, Readence, & Moser, 1991; 

Jampole, Matthews, & Konopak, 1994). 

Επϊαςθ (Incubation): Θ επϊαςθ είναι μια γνωςτικι διαδικαςία που ςχετίηεται με τθ 

δθμιουργικότθτα, αλλά ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ που ςυηθτικθκαν μζχρι τϊρα, είναι 

λιγότερο ςχετικι με τθν άμεςθ διδαςκαλία και περιςςότερο ςχετικι με μια  πακθτικι 

πρόταςθ του χριςθ. Μπορεί να γίνει αντιλθπτι ωσ μια «περίοδο προ-ςυνειδθτι, 

περικωριακι-ςυνειδθτι ι ίςωσ ακόμθ και αςυνείδθτθ πνευματικι δραςτθριότθτα» 

που λαμβάνει χϊρα ενϊ ο ςτοχαςτισ αςχολείται με άλλεσ δραςτθριότθτεσ (Davis, 

2004, p. 122). Ο Wallas (1926) πρότεινε πρϊτθ φορά τον όρο επϊαςθ ωσ μία από τισ 

φάςεισ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ. Θ πρϊτθ φάςθ ςυνίςταται ςτθν παραςκευι 

του, ι τθν αρχικι επαφι με το πρόβλθμα. Στθ ςυνζχεια, ςε δεφτερθ φάςθ, ο 

ςτοχαςτισ κινείται ςτο ςτάδιο επϊαςθσ. Σε αυτι τθ φάςθ, το άτομο βάηει ςτθν άκρθ 

το πρόβλθμα και επιτρζπει τθν «αςυνείδθτθ δοκιμι ι τθν πρόβα των ςυνειρμϊν που 

μπορεί να ςχετίηονται με το πρόβλθμα» (Houtz & Frankel, 1992, p. 183). Ο φωτιςμόσ 

είναι το τρίτο ςτάδιο τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ και είναι αυτι θ φάςθ που το 

άτομο ζχει μια ξαφνικι διορατικότθτα για τθ λφςθ του προβλιματοσ. Τζλοσ, ο 

ςτοχαςτισ ειςζρχεται ςτο ςτάδιο επαλικευςθσ, με τθν οποία εφαρμόηει τθ νζα ιδζα 

για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

οι (Flow): Θ ιδζα τθσ ροισ ωσ γνωςτικι διαδικαςία, όπωσ και θ επϊαςθ, ςχετίηονται 

περιςςότερο με τισ προτάςεισ και τα χαρακτθριςτικά τθσ χριςθσ παρά με τισ ρθτζσ 

αςκιςεισ και οδθγίεσ κατάρτιςθσ. Θ ροι ορίηεται γενικά ωσ μια "ςχεδόν αυτόματθ, 

αβίαςτθ, όμωσ ιδιαίτερα εςτιαςμζνθ κατάςταςθ τθσ ςυνείδθςθσ" (Csikszentmihalyi, 

1996, p. 110) που ςυμβαίνει όταν ζνα άτομο αςχολείται με τθν εντατικι εργαςία που 

ςυνικωσ ζχει κάποια δθμιουργικι φφςθ. Ζνα οριςμζνο ποςό τθσ τεχνογνωςίασ και 

τθσ πρακτικισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι απαραίτθτό πριν τθν εκτζλεςθ τθσ ροισ 

(Csikszentmihalyi, 1991). Με βάςθ αυτι τθν άποψθ τθσ δομισ, δεν είναι πολφ λογικό 
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να δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ με άμεςεσ οδθγίεσ για τθν ροι. Ραρά 

το πρόβλθμα αυτό, θ ιδζα τθσ ροισ εξακολουκεί να είναι ςθμαντικό να εξεταςτεί 

μζςω τθσ κριτικισ των νοθτικϊν διεργαςιϊν που ςχετίηονται με τθ δθμιουργικότθτα. 

Ενϊ δεν κα μποροφςε να είναι μια ςτρατθγικι που μπορεί να διδαχκεί απευκείασ, 

είναι μια αποτελεςματικι πτυχι τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ (Csikszentmihalyi, 

1991). Επίςθσ, παρόμοια με τθν επϊαςθ, θ ροι κεωρείται πολφ πιο αςαφζσ και 

δφςκολο να αποδειχκεί εμπειρικά. Θ εμπειρία είναι πιο εφκολο να τεκμθριωκεί ςε 

ποιοτικζσ μελζτεσ και ςυνεντεφξεισ με εξαιρετικά δθμιουργικά άτομα από διάφορεσ 

περιοχζσ και από εκεί αποδεικνφεται ότι θ ροι αποτελεί ςτοιχείο τθσ δθμιουργικισ 

επεξεργαςίασ (Csikszentmihalyi, 1996; Nelson & Ralwings, 2007; Nesbit, 2006; 

Reynolds, 2004). 

Ζγινε ποςοτικι ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ διαφορά, ανάμεςα ςτα ζξι κριτιρια για τα 

δφο παραδοτζα (ζνα ςτθν αρχι του εργαςτθρίου και ζνα ςτο τζλοσ – Pre & Post 

Test). Επομζνωσ διαμορφϊςαμε τισ ακόλουκεσ ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μηδενική Τπόθεςη Η0-1: Θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-τελικζσ 

μετριςεισ) αξιολογϊντασ τθν με βάςθ τα ζξι κριτιρια, δεν παρουςιάηει ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά. 

Εναλλακτική Τπόθεςη Η1-1: Θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-

τελικζσ μετριςεισ) αξιοποιϊντασ τθν με βάςθ τα ζξι κριτιρια, παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων πραγματοποιικθκε t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων μεταξφ του αρχικοφ και τελικοφ παραδοτζου. 

 Θ ςυνιςτϊςα τθσ επϊαςθσ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=1,416, p<0,05, 

M1=3,3081, M2=3,3813]. Αυτό ςημαίνει ότι η επϊαςη αυξήθηκε μετά από 

την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική 

υπόθεςη Η1-1. 

 Θ ςυνιςτϊςα τθσ προοπτικισ-ανάλθψθσ μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,383, 

p>0,05, M1=3,4481, M2=3,5195]. Αυτό ςημαίνει ότι η προοπτική-ανάληψη 

παρζμεινε ίδια μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που 

επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη Η0-1. 

 Θ ςυνιςτϊςα τθσ μεταφορικισ & αναλογικισ ςκζψθσ μετά τον ζλεγχο δεν είχε 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία 

[t(44)=1,032, p>0,05, M1=3,0227, M2=3,1981]. Αυτό ςημαίνει ότι η 

μεταφορική & αναλογική ςκζψη παρζμεινε ίδια μετά από την πειραματική 

διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη Η0-1. 
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 Θ ςυνιςτϊςα του καταιγιςμοφ ιδεϊν μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=2,351, 

p<0,05, M1=2,9801, M2=3,0398]. Αυτό ςημαίνει ότι ο καταιγιςμόσ ιδεϊν 

αυξήθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τη ςτατιςτική υπόθεςη Η1-1. 

 Θ ςυνιςτϊςα τθσ απεικόνιςθσ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=2,102, p<0,05, 

M1=3,3182, M2=3,3381]. Αυτό ςημαίνει ότι η απεικόνιςη αυξήθηκε μετά 

από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική 

υπόθεςη Η1-1. 

 Θ ςυνιςτϊςα τθσ ροισ μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,354, p>0,05, 

M1=3,2216, M2=3,2841]. Αυτό ςημαίνει ότι η ροή παρζμεινε ίδια μετά από 

την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική 

υπόθεςη Η0-1. 

 

Factors of creativity Ν Post 
Mean 

Pre Mean SD T Sig. 

Incubation 44 3,3813 3,3081 1,16730 -1,416 ,001 
Perspective-Taking 44 3,5195 3,4481 1,23833 -0,383 ,204 

Metaphorical/Analogical 
Thinking 

44 3,1981 3,0227 1,12649 -1,032 ,308 

Brainstorming 44 3,0398 2,9801 1,12596 -2,351 ,002 
Imagery 44 3,3381 3,3182 1,29566 -2,102 ,003 

Flow 44 3,2841 3,2216 1,17214 -0,354 ,225 
Πίνακασ 3: Ζλεγχοσ t-test για τον παράγοντα δημιουργικότητα 

RQ1.1: Όταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αναπτφςςεται θ ευχζρεια (fluency), θ 

ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) και θ επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 

Διαςτάςεισ τησ δημιουργικότητασ: Ζνα μοντζλο για να αναλφςει τα ζργα των 

εκπαιδευομζνων 

Για να απαντθκεί αυτό το ερευνθτικό υπο-ερϊτθμα βαςιςτικαμε ςτθ κεωρία του E. 

Paul Torrance, ο οποίοσ προςδιόριςε τζςςερισ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ. 

Κακιζρωςε κριτιρια που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ 

δθμιουργικισ ςκζψθσ κακϊσ και για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμιουργικισ 

απόδοςθσ. Ο Torrance προτείνει να χρθςιμοποιοφνται αυτά τα κριτιρια ωσ οδθγόσ 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτισ εργαςίεσ των εκπαιδευομζνων. 

Με αυτά τα τζςςερα κριτιρια αξιολογιςαμε και ζπειτα ςυγκρίναμε το 2ο Ραραδοτζο 

με το Τελικό Ραραδοτζο των εκπαιδευομζνων. 

 Ευχζρεια: ικανότθτα να παράγουν ποςότθτεσ ιδεϊν. 
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 Ευελιξία: ικανότθτα να δθμιουργοφν κατθγορίεσ των ιδεϊν και να 

αντιλαμβάνονται τισ ιδζεσ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

 Ρρωτοτυπία: ικανότθτα να παράγουν νζεσ, διαφορετικζσ και μοναδικζσ ιδζεσ. 

 Επεξεργαςία: δυνατότθτα να επεκτακεί μια ιδζα με λεπτομζρειεσ ι 

δθμιουργϊντασ ζνα περίπλοκο ςχζδιο. 

Το μοντζλο τθσ αποκλίνουςασ ςκζψθσ του Guilford από το 1950 παρζχει μια 

ανάλυςθ των τεςςάρων ςυςτατικϊν-δεξιοτιτων που αλλθλεπιδροφν για να γίνει ό, τι 

οι άνκρωποι γενικά αποκαλοφν «δθμιουργικότθτα». Ραρά το γεγονόσ ότι θ ανάλυςθ 

αυτι ιταν πολφ πριν από τα ςθμερινά εργαλεία Web 2.0, παρζχει ζνα διορατικό 

λεξιλόγιο και μια οπτικι που οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιιςουν για να 

βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να ςκζφτονται και να εργάηονται δθμιουργικά. Οι τζςςερισ 

δεξιότθτεσ του Guilford είναι ευχζρεια (fluency), ευελιξία (flexibility), πρωτοτυπία 

(originality) και επεξεργαςία (elaboration), FFOE για ςυντομία. Στθ ςυνζχεια 

παρζχονται εξθγιςεισ κακϊσ και πρακτικοί τρόποι που χρθςιμοποιιςαμε για να 

αξιολογιςουμε τα ζργα που παριχκθςαν από τουσ μακθτζσ ϊςτε να μποροφν να 

ςυνεχίςουν να οικοδομοφν FFOE δεξιότθτεσ. 

 

Ευχϋρεια (Fluency) 

Θ ευχζρεια είναι θ ικανότθτα να παράγονται τα μζρθ των ιδεϊν, όχι κατ’ ανάγκθ 

διαφορετικά. Οι ςτοχαςτζσ αυτοί μποροφν επίςθσ να κάνουν «ωτοςτόπ» ςτθ μία 

ιδζα και ςτθ ςυνζχεια να καταλιξουν με πολλζσ περιςςότερεσ ιδζεσ. Το πρϊτο βιμα 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ι τθν παραγωγι οτιδιποτε δθμιουργικοφ είναι να 

ζχουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ιδζεσ για να επιλζξουν από αυτζσ. Θ ευχζρεια 

χαλαρϊνει τουσ δθμιουργικοφσ τροχοφσ. Το ςχολείο τείνει να κάνει τουσ μακθτζσ να 

αναηθτιςουν μία ςωςτι απάντθςθ αντί να εξετάςουν τισ πολλαπλζσ δυνατότθτεσ 

που ζχουν. Οι μακθτζσ μακαίνουν να μθν επεκτείνονται πζρα από τθ μία απάντθςθ. 

Μζςω τθσ ευχζρειασ προωκείται θ ανταλλαγι ιδεϊν.  

 

Ευελιξύα (Flexibility) 

Θ ευελιξία είναι θ ικανότθτα να δοφμε κάτι από μια διαφορετικι οπτικι γωνία ι 

άποψθ, θ ςτροφι προσ μια αντίκετθ άποψθ, γωνία, διεφκυνςθ, χρονολογία, 

τροπικότθτα, βάηοντασ τον εαυτό μασ ςτθ κζςθ κάποιου άλλου. Θ ευελιξία μπορεί να 

οδθγιςει ςε πρωτοτυπία. Οι ευζλικτοι ςτοχαςτζσ είναι ςε κζςθ να ‘παίξουν το 

δικθγόρο του διαβόλου’, να ςτραφοφν ςε εναλλαςςόμενεσ πλευρζσ ενόσ 

επιχειριματοσ και τελικά να δθμιουργιςουν καλφτερθ ςυλλογιςτικι επειδι μποροφν 

να αντιλθφκοφν που βρίςκεται ο αντίπαλοσ. Οι ςτοχαςτζσ που κατζχουν τθν 

ικανότθτα τθσ ευελιξίασ είναι πρόκυμοι να προςκζςουν μία ‘περίεργθ’ γωνία ςτθ 
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γνϊςθ. Συχνά, αυτζσ οι ποικίλεσ προοπτικζσ μπορεί να οδθγιςουν ςε χιοφμορ ι / και 

πρωτότυπεσ ιδζεσ. 

Πρωτοτυπύα (Originality) 

Θ πρωτοτυπία είναι θ ικανότθτα να παράγουμε ζνα προϊόν ι μια ιδζα που είναι 

μοναδικι ι πολφ αςυνικιςτθ, απροςδόκθτθ. Θ πρωτοτυπία είναι το αποκορφφωμα 

τθσ δθμιουργικότθτασ. Συχνά είναι θ αυκόρμθτθ πρωτοτυπία κάποιου που μασ κάνει 

να τον αποκαλοφμε "δθμιουργικό". Από τισ τζςςερισ δεξιότθτεσ FFOE, θ πρωτοτυπία 

είναι δφςκολο να αναγκαςτεί να εξωτερικευτεί, αλλά μπορεί όμωσ να ενιςχυκεί. 

Ρρωτοτυπία ςθμαίνει εξ οριςμοφ θ παραγωγι ιδεϊν και προϊόντων που δεν 

υπιρχαν πριν. Αναπτφςςεται ςυχνά ζξω από τθν ευχζρεια και τθν ευελιξία (ιδιαίτερα 

περίεργεσ αντικζςεισ και ςυνδυαςμοί) και καταλαμβάνει το μεγαλφτερο ποςοςτό 

όλων των δεξιοτιτων δθμιουργικότθτασ. Θ ανάπτυξθ τθσ αποδοχισ και ο ςεβαςμόσ 

των πρωτότυπων ιδεϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ 

τθσ ικανότθτασ τθσ πρωτοτυπίασ των εκπαιδευομζνων. Ο τρόποσ με τον οποίο ςυν-

εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτζσ αντιδροφν ςτισ ιδζεσ, μπορεί να προωκιςει ι να 

διαλφςει τθν πρωτοτυπία. 

 

Επεξεργαςύα (Elaboration) 

Θ επεξεργαςία είναι θ ικανότθτα να προςκζςουμε ςτοιχεία, να ςυμπλθρϊςουμε 

κενά, να προςκζςουμε πινελιζσ, να ςτολίςουμε τθν απάντθςι μασ. Θ επεξεργαςία 

είναι ςυχνά θ ευκολότερθ δεξιότθτα τθσ δθμιουργικότθτασ τόςο για τουσ 

εκπαιδευτζσ όςο και για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Είναι αςφαλζςτερο να 

προςκζςουμε λεπτομζρειεσ για να εξωραΐςουμε μια ιδζα που ζχει ιδθ γίνει 

αποδεκτι από τουσ υπόλοιπουσ ςυν-εκπαιδευόμενουσ. Οι τελειομανείσ αγαποφν τθν 

επεξεργαςία. Συχνά οι αςφαλζςτερεσ ιδζεσ επεξεργάηονται από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ για να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αναγνϊριςθ και αποφεφγουν να 

επεξεργαςτοφν τισ πρωτότυπεσ ιδζεσ με το κίνδυνο μθν τισ καταςτρζψου. Θ 

επεξεργαςία μπορεί εφκολα να μετατραπεί ςε ‘λάμψθ’ και να αποτιμθκεί καλφτερα 

από όςο κα ζπρεπε, οπότε πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί πϊσ κα αναγνωρίςουμε 

τθν ποςότθτα πάνω ςτθν ποιότθτα των λεπτομερειϊν. Θ επεξεργαςία αναπτφςςεται 

μαηί με τισ άλλεσ δεξιότθτεσ FFOE. Κακϊσ οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο αποδοτικοί 

ςτθ παραγωγι ιδεϊν, για παράδειγμα, κζλουν να τισ εξθγοφν και να τισ ‘ςτολίηουν’ 

παραπάνω. 

 

Components of 

Creativity 

Description Number

# 

Group 

1 Fluency The number of different ideas 

that can be generated. Focus on 

[1 point for each idea] Υ 
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quantity. 

2 Elaboration Production of ‘rich’ ideas that 

include detailed descriptions. 

Focus on detail. 

[1 point for every creative edit] Υ 

3 Flexibility The number of categories of 

ideas that can be generated. 

Focus on variety. 

[1 point for each category] Υ 

4 Originality The uniqueness of ideas that can 

be obtained in conjunction with 

other ideas. Emphasis on 

unusual-original ideas. 

[Between 1% and 5% = 1 point if 

1% = 2 pts] 

Number of people who had the 

same idea / total number of ideas 

* 100 (and then put them degree 

less than 1% = 2, between 1% -

5% = 1, more 5% = 0) 

Υ 

 TOTAL  

Πίνακασ 4: Ανάλυςη παραγόντων δημιουργικότητασ 

Ζγινε ποςοτικι ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ διαφορά, ανάμεςα ςτα τζςςερα κριτιρια 

για τα δφο παραδοτζα (ζνα ςτθν αρχι του εργαςτθρίου και ζνα ςτο τζλοσ – 

Ραραδοτζο 2 & Τελικό εκπαιδευτικό ςενάριο (Ραραδοτζο 4) ). Επομζνωσ 

διαμορφϊςαμε τισ ακόλουκεσ ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μηδενική Τπόθεςη Η0-1: Θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-τελικζσ 

μετριςεισ) αξιολογϊντασ τθν με βάςθ τα τζςςερα κριτιρια, δεν παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Εναλλακτική Τπόθεςη Η1-1: Θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-

τελικζσ μετριςεισ) αξιοποιϊντασ τθν με βάςθ τα τζςςερα κριτιρια, παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων πραγματοποιικθκε t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων μεταξφ του αρχικοφ και τελικοφ παραδοτζου. 

 Θ ευχζρεια μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=3,470, p<0,05, M1=8,7727, 

M2=9,6364]. Αυτό ςημαίνει ότι η ευχζρεια αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ ευελιξία μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=4,730, p<0,05, M1=4,0909, 

M2=4,8182]. Αυτό ςημαίνει ότι η ευελιξία αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ πρωτοτυπία μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=7,183, p<0,05, M1=2,8182, 

M2=3,3636]. Αυτό ςημαίνει ότι η πρωτοτυπία αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 
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 Θ επεξεργαςία μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=6,326, p<0,05, M1=3,9773, 

M2=5,5227]. Αυτό ςημαίνει ότι η επεξεργαςία αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

Factors of 
creative thinking 

Ν Post Mean Pre Mean SD T Sig. 

Fluency 44 9,6364 8,7727 1,65081 -3,470 ,001 
Flexibility 44 4,8182 4,0909 1,01989 -4,730 ,000 
Originality 44 3,3636 2,8182 ,50369 -7,183 ,000 

Elaboration 44 5,5227 3,9773 1,62043 -6,326 ,000 
Πίνακασ 5: Ζλεγχοσ t-test για τον παράγοντα δημιουργικότητα υπό το πρίςμα των δεξιοτήτων FF0E 

RQ2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία 

δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Οι ςυνεργαςίεσ είναι πολφτιμεσ, επειδι θ ςυνεργατικι διαδικαςία φζρνει ςε επαφι 

διαφορετικά είδθ ανκρϊπων. Θ λειτουργία μιασ επιτυχθμζνθσ ςυνεργαςίασ είναι πιο 

εφκολθ ςτα λόγια παρά ςτθν πράξθ, ιδιαίτερα όταν μια ςυνεργαςία περιλαμβάνει 

ςυμμετζχοντεσ από πολφ διαφορετικά υπόβακρα. Επιπλζον, εκτόσ από τθν 

αξιολόγθςθ αν ζχει ι όχι επιτευχκεί ο τελικόσ ςτόχοσ, οι περιςςότερεσ ςυνεργαςίεσ 

δεν ζχουν ζνα αξιόπιςτο τρόπο για να κακορίςουν πόςο καλά διεξάγεται θ 

ςυνεργατικι διαδικαςία ι τι μποροφν να κάνουν για να τθν κάνουν να λειτουργεί 

καλφτερα. Το εργαλείο αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ ςχεδιάςτθκε για να 

καλφψει αυτζσ τισ ανάγκεσ. Αυτό βοθκάει τισ 

ςυνεργαςίεσ να: 

 Κατανοιςουν πϊσ λειτουργεί θ ςυνεργαςία και τι ςθμαίνει να 

δθμιουργοφν μια επιτυχθμζνθ ςυνεργατικι διαδικαςία 

 Εκτιμιςουν πόςο καλά λειτουργεί θ ςυνεργατικι διαδικαςία 

 Ρροςδιορίςουν τουσ ειδικοφσ τομείσ που μποροφν να επικεντρωκοφν για 

να κάνουν τθ ςυνεργατικι διαδικαςία να δουλζψει καλφτερα. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, επικεντρωκικαμε ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ςυνεργατικότθτασ, όπωσ 

φαίνεται και ςτον πίνακα ςτο Ραράρτθμα και ενκαρρφναμε τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να βακμολογιςουν τον εαυτό τουσ ςε κακζναν από αυτοφσ. Οι κατθγορίεσ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ είναι:  

 Συνειςφορά (Contribution): Διαμοιραςμόσ ιδεϊν, πλθροφοριϊν και πόρων. 

 Κίνθτρα/ςυμμετοχι (Participation): Συμμετοχι και ςυνζχεια ζργου που κινείται 

μακριά από τα ςυμφζροντά μου. 
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 Ροιότθτα τθσ εργαςίασ (Quality of work): Αντικατοπτριςμόσ των προςπακειϊν μου 

και αλλαγζσ για βελτίωςθ τθσ εργαςίασ μου. 

 Διαχείριςθ χρόνου (Time management): Σωςτι εκμετάλλευςθ του χρόνου και 

ζγκαιρθ παράδοςθ των εργαςιϊν. 

 Ομάδα υποςτιριξθσ (Support group): Εκπροςϊπθςθ τθσ ομάδασ και του ζργου των 

υπολοίπων μελϊν τθσ ομάδασ με κετικό τρόπο. 

 Ετοιμότθτα (Preparedness): Ρροςφορά  των απαραίτθτων υλικϊν για να ζρκει εισ 

πζρασ θ εργαςία. 

 Επίλυςθ προβλθμάτων (Problem solving): Συμμετοχι με ςυνζπεια ςε ομάδα για 

επίλυςθ προβλθμάτων, διαμοιραςμόσ ςκζψεων και ιδεϊν. 

 Δυναμικι τθσ ομάδασ (Group dynamics): Συνζπεια ςτθν μζτρθςθ του αντίκτυπου του 

κάκε εκπαιδευόμενου ςτθν ομάδα, ζχοντασ επίγνωςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ. 

 Αλλθλεπιδράςεισ με άλλουσ (Interaction with others): Σεβαςμόσ, αναγνϊριςθ και 

υποςτιριξθ των προςπακειϊν των άλλων. 

 Ευελιξία (Role flexibility): Εφκολθ μετακίνθςθ μεταξφ τθσ κζςθσ του θγζτθ και του 

οπαδοφ και υιοκζτθςθ του ρόλου που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 Αντανάκλαςθ (Reflection): Συνεπισ χρθςιμοποίθςθ τθσ αυτό-αντανάκλαςθσ μετά 

από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ζγινε ποςοτικι ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ διαφορά, ανάμεςα ςτα ζντεκα κριτιρια 

για τα δφο εργαλεία (εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ & εργαλείο αξιολόγθςθσ ομότιμων - 

R2 Εργαλείο & R3 Εργαλείο). Επομζνωσ διαμορφϊςαμε τισ ακόλουκεσ ςτατιςτικζσ 

υποκζςεισ: 

Μηδενική Τπόθεςη Η0-1: Θ ςυνεργατικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-τελικζσ 

μετριςεισ) αξιολογϊντασ τθν με βάςθ τα ζντεκα κριτιρια, δεν παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Εναλλακτική Τπόθεςη Η1-1: Θ ςυνεργατικότθτα των εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-

τελικζσ μετριςεισ) αξιοποιϊντασ τθν με βάςθ τα ζντεκα κριτιρια, παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων πραγματοποιικθκε t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων μεταξφ των δφο παραδοτζων-εργαλείων αξιολόγθςθσ. 

 Θ ςυνειςφορά μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,401, p<0,05, M1=3,7727, 

M2=3,8364]. Αυτό ςημαίνει ότι η ςυνειςφορά αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 
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 Τα κίνθτρα/ςυμμετοχι μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά 

πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 4,730, p<0,05, M1=3,0909, 

M2=3,8182]. Αυτό ςημαίνει ότι η ςυμμετοχή αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ ποιότθτα τθσ εργαςίασ μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 0,583, p>0,05, 

M1=2,9356, M2=2,7873]. Αυτό ςημαίνει ότι η ποιότητα τησ εργαςίασ 

μειϊθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τη ςτατιςτική υπόθεςη Η0-1. 

 Θ διαχείριςθ του χρόνου μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 0,875, p>0,05, 

M1=3,5656, M2=3,0091]. Αυτό ςημαίνει ότι η ικανότητα τησ διαχείριςησ του 

χρόνου μειϊθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που 

επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη Η0-1. 

 Θ ομάδα υποςτιριξθσ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά 

πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 3,809, p<0,05, M1=2,6348, 

M2=2,8743]. Αυτό ςημαίνει ότι η ικανότητα τησ ομαδικήσ υποςτήριξησ 

αυξήθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τη ςτατιςτική υπόθεςη Η1-1. 

 Θ ετοιμότθτα μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν 

και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,515, p>0,05, M1=3,0675, 

M2=3,0412]. Αυτό ςημαίνει ότι η ικανότητα τησ ετοιμότητασ μειϊθηκε μετά 

από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική 

υπόθεςη Η0-1. 

 Θ επίλυςθ προβλθμάτων μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 4,650, p<0,05, 

M1=3,4989, M2=3,9545]. Αυτό ςημαίνει ότι η ικανότητα επίλυςησ 

προβλημάτων αυξήθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ 

που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη Η1-1. 

 Θ δυναμικι τθσ ομάδασ μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)= 0,320, p>0,05, 

M1=2,5349, M2=2,4689]. Αυτό ςημαίνει ότι η δυναμική τησ ομάδασ 

μειϊθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τη ςτατιςτική υπόθεςη Η0-1. 

 Θ αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,176, p<0,05, 

M1=3,9168, M2=4,0951]. Αυτό ςημαίνει ότι η αλληλεπίδραςη με άλλουσ 

αυξήθηκε μετά από την πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τη ςτατιςτική υπόθεςη Η1-1. 
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 Θ ευελιξία μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,476, p<0,05, M1=3,5237, 

M2=3,8976]. Αυτό ςημαίνει ότι η ευελιξία αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ αντανάκλαςθ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν 

και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,128, p<0,05, M1=3,0372, 

M2=3,1368]. Αυτό ςημαίνει ότι η αντανάκλαςη αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

Factors of 
collaboration 

Ν Post Mean Pre Mean SD T Sig. 

Contribution 44 3,8364 3,7727 1,16058 -0,401 ,002 
Participation 44 3,8182 3,0909 1,15919 -4,730 ,001 

Quality of work 44 2,7873 2,9356 1,11423 -0,583 ,230 
Time 

management 
44 3,0091 3,5656 1,17312 -0,875 ,115 

Support group 44 2,8743 2,6348 1,01653 -3,809 ,001 
Preparedness 44 3,0412 3,0675 1,23567 -0,515 ,221 

Problem Solving 44 3,9545 3,4989 1,15815 -4,650 ,003 
Group dynamics 44 2,4689 2,5349 1,24458 -0,320 ,245 
Interaction with 

others 
44 4,0951 3,9168 1,27985 -0,176 ,002 

Role flexibility 44 3,8976 3,5237 1,16934 -0,476 ,000 
Reflection 44 3,1368 3,0372 1,13745 -0,128 ,000 

Πίνακασ 6: Ζλεγχοσ t-test για τον παράγοντα ςυνεργατικότητα 

 

RQ3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν προβλημάτων των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Μια ςθμαντικι δεξιότθτα είναι θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων 

αποτελεςματικά. Είναι επίςθσ μια ςθμαντικι δεξιότθτα που κα πρζπει να διδαχκοφν 

οι μακθτζσ. Υπάρχουν μερικζσ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων. Μζςα και ζξω από τθν τάξθ, είμαςτε ςυχνά αντιμζτωποι με 

προβλιματα και οι αποτελεςματικοί λφτεσ προβλθμάτων εφαρμόηουν ςυχνά 

πρακτικζσ χρθςιμοποιϊντασ κάποια ‘κλειδιά’. Ραρακάτω βλζπουμε τα βιματα που 

οδθγοφν ςτο για να γίνουμε πιο αποτελεςματικοί λφτεσ προβλθμάτων. 

1. Κατανοοφμε «γιατί» υπάρχει το πρόβλθμα. Ροια είναι θ πραγματικι αιτία για το 

πρόβλθμα; Αν γνωρίηουμε κάτι ςχετικά με το γιατί υπάρχει το πρόβλθμα, κα ζχουμε 

μεγαλφτερθ πικανότθτα για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Ασ πάρουμε το 

παράδειγμα ενόσ παιδιοφ που δεν κζλει να πάει ςτο ςχολείο. Για να μπορζςουμε να 

βοθκιςουμε να βρεκεί μια λφςθ, είναι ςθμαντικό να μάκουμε γιατί το παιδί δεν 
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κζλει να πάει ςτο ςχολείο. Κςωσ υπάρχει ζνασ δφςκολοσ ςυμμακθτισ που 

εμπλζκεται. Ζτςι ζνα από τα πρϊτα βιματα για να γίνουμε ζνασ αποτελεςματικόσ 

λφτθσ προβλθμάτων είναι να ψάξουμε τθ πρωταρχικι αιτία του προβλιματοσ. 

2. Να είμαςτε ςε κζςθ να προςδιορίςουμε με ςαφινεια το πρόβλθμα και τα εμπόδια 

που παρουςιάηει το πρόβλθμα. Ρολφ ςυχνά, τα άτομα αναφζρονται ςε μια ςειρά 

από προβλιματα, αντί να προςπακιςουμε να αντιμετωπίςουν το πραγματικό 

πρόβλθμα. Οφείλουμε να αναφζρουμε το πρόβλθμα και τα εμπόδια που 

παρουςιάηει το πρόβλθμα ςε εμάσ. Και πάλι, ςτο παράδειγμα του παιδιοφ που δεν 

κζλει να πάει ςτο ςχολείο, αναλογιηόμαςτε ότι αυτό μπορεί να ζχει αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτθν ακαδθμαϊκι επιτυχία του. 

3. Αφοφ ζχουμε δθλϊςει με ςαφινεια το πρόβλθμα, πρζπει να καταλάβουμε ςε τι 

ζχουμε τον ζλεγχο εμείσ και ςε τι όχι. Οι προςπάκειζσ μασ για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ κα πρζπει να είναι εντόσ των περιοχϊν όπου ζχουμε τον ζλεγχο. 

Μπορεί να μθν ζχουμε τον ζλεγχο ςτο να πάει το παιδί ςτο ςχολείο, αλλά μποροφμε 

να ζχουμε τον ζλεγχο αντιμετωπίηοντασ τον δφςκολο ςυμμακθτι του, ο οποίοσ 

προκαλεί το πρόβλθμα και λόγω αυτοφ το παιδί δεν κζλει να πάει ςτο ςχολείο. Οι 

προςπάκειζσ μασ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ πρζπει να επικεντρϊνονται ςτισ 

περιοχζσ για τισ οποίεσ μποροφμε να ζχουμε τον ζλεγχο. 

4. Ζχουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε; Θ επίλυςθ των προβλθμάτων 

ςυχνά εμπλζκεται ςτισ ζρευνεσ. Ζχουμε ερευνιςει λεπτομερϊσ γιατί υπάρχει το 

πρόβλθμα; Ζχουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε; Αν όχι, οφείλουμε να 

αναηθτιςουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ πριν από τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

5. Δεν πρζπει να βγάηουμε ςυμπεράςματα. Μόλισ ζχουμε όλα τα ςτοιχεία μασ, 

οφείλουμε να τα αναλφςουμε προςεκτικά και να το δοφμε από διάφορεσ οπτικζσ 

γωνίεσ. Να είμαςτε όςο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί γίνεται και να μθν βιαςτοφμε 

να κρίνουμε. Είναι καλά να παραμζνουμε ουδζτεροι όςο το δυνατόν περιςςότερο. 

Αυτι είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε δεξιότθτεσ 

κριτικισ ςκζψθσ. 

6. Στθ φάςθ αυτι κακορίηουμε τισ επιλογζσ που ζχουμε για λφςθ του προβλιματοσ. 

Ρόςεσ επιλογζσ ζχουμε; Είμαςτε ςίγουροι; Ροιεσ επιλογζσ φαίνονται λογικζσ; Ζχουμε 

ςτακμίςει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των επιλογϊν μασ; Υπάρχουν 

περιοριςμοί για τισ επιλογζσ μασ; Υπάρχουν μερικζσ επιλογζσ καλφτερεσ από άλλεσ 

και γιατί; Τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα εκεί κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ; 

7. Τϊρα είμαςτε ζτοιμοι να δράςουμε. Μια καλά μελετθμζνθ ςτρατθγικι / λφςθ 

είναι τϊρα ζτοιμθ. Ωςτόςο, πιο είναι το ςχζδιό μασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ζκβαςθσ; Ρϊσ κα ξζρουμε ότι θ λφςθ μασ λειτουργεί; Μόλισ θ λφςθ μασ είναι ζτοιμθ, 

είναι ςθμαντικό να παρακολουκείται και να αξιολογείται το αποτζλεςμα τακτικά. 
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Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αυτιν τθν προςζγγιςθ ςε πολλά προβλιματα ςτθν 

τάξθ αλλά και ςτα κακθμερινά μασ ηθτιματα. Οι ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςε αυτό το ςχζδιο επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ είναι ςθμαντικζσ δια βίου δεξιότθτεσ 

που καλό είναι να κατζχει ο κακζνασ μασ. 

Οι άνωκεν ςυμβουλζσ, εν ςυντομία: 

 Να αναφζρουμε ςαφϊσ το πρόβλθμα. 

 Να γνωρίηουμε ποια είναι τα εμπόδια που ςχετίηονται με το πρόβλθμα. 

 Να κακορίηουμε ςε ποια ςθμεία ζχουμε τον ζλεγχο και ςε ποια όχι. 

 Να βεβαιωκοφμε ότι ζχουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε. 

 Να προςδιορίςουμε όλεσ τισ επιλογζσ μασ και να εφαρμόςουμε τθν καλφτερθ 

επιλογι για μια λφςθ. 

Ζγινε ποςοτικι ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ διαφορά, ανάμεςα ςτα πζντε κριτιρια 

για τα δφο παραδοτζα (ζνα ςτθν αρχι του εργαςτθρίου και ζνα ςτο τζλοσ – 

Ραραδοτζο 1 & Τελικό εκπαιδευτικό ςενάριο (Ραραδοτζο 4) ). Επομζνωσ 

διαμορφϊςαμε τισ ακόλουκεσ ςτατιςτικζσ υποκζςεισ: 

Μηδενική Τπόθεςη Η0-1: Θ δεξιότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων των 

εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-τελικζσ μετριςεισ) αξιολογϊντασ τθν με βάςθ τα πζντε 

κριτιρια, δεν παρουςιάηει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Εναλλακτική Τπόθεςη Η1-1: Θ δεξιότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων των 

εκπαιδευόμενων (αρχικζσ-τελικζσ μετριςεισ) αξιολογϊντασ τθν με βάςθ τα πζντε 

κριτιρια,, παρουςιάηει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά. 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων πραγματοποιικθκε t-test εξαρτθμζνων 

δειγμάτων μεταξφ του αρχικοφ και τελικοφ παραδοτζου. 

 Θ επάρκεια μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,378, p<0,05, M1=3,3789, 

M2=3,4678]. Αυτό ςημαίνει ότι η επάρκεια αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ καταλλθλότθτα μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά 

πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,459, p>0,05, M1=4,0976, 

M2=3,9387]. Αυτό ςημαίνει ότι η καταλληλότητα μειϊθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η0-1. 

 Θ αίςκθςθ μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και 

μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=2,267, p<0,05, M1=4,1679, 

M2=4,4897]. Αυτό ςημαίνει ότι η αίςθηςη αυξήθηκε μετά από την 
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πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 Θ χρθςιμότθτα μετά τον ζλεγχο δεν είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν 

και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,356, p>0,05, M1=4,0562, 

M2=3,9568]. Αυτό ςημαίνει ότι η χρηςιμότητα μειϊθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η0-1. 

 Θ πολυτιμότθτα μετά τον ζλεγχο είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν 

και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,178, p<0,05, M1=3,5682, 

M2=3,9629]. Αυτό ςημαίνει ότι η πολυτιμότητα αυξήθηκε μετά από την 

πειραματική διαδικαςία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τη ςτατιςτική υπόθεςη 

Η1-1. 

 

Factors of 
Resolution 

Ν Post Mean Pre Mean SD T Sig. 

Sufficient 44 3,4678 3,3789 1,15378 -0,378 ,001 
Appropriateness 44 3,9387 4,0976 1,16725 -0,459 ,282 

Sense 44 4,4897 4,1679 1,23787 -2,267 ,000 
Useful 44 3,9568 4,0562 1,12371 -0,356 ,014 

Valuable 44 3,9629 3,5682 1,21897 -0,178 ,002 
Πίνακασ 7: Ζλεγχοσ t-test για τον παράγοντα επίλυςησ προβλημάτων 

Σφμφωνα με το t-test ανεξάρτθτων δειγμάτων, τα ςυνολικά αποτελζςματα για τουσ 

τρεισ παράγοντεσ που μελετάμε, δθμιουργικότθτα, ςυνεργατικότθτα και δεξιότθτα 

επίλυςθσ προβλθμάτων, αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Pre-/post- test 
εκπαιδευόμενων  

Ν Post Mean Pre Mean SD T Sig. 

Problem Solving 44 3,4407 3,4205 1,17192 -,114 ,001 
Creativity 44 3,3433 3,1104 1,09855 ,405 ,000 

Collaboration 44 3,5182 3,3381 1,29566 ,102 ,003 
Πίνακασ 8: Ζλεγχοσ t-test για τουσ παράγοντεσ δημιουργικότητα, επίλυςη προβλήματοσ και ςυνεργατικότητα-

ςυμπλοκή 

Θ δθμιουργικότθτα (creativity) μετρικθκε πριν το εργαςτθριακό μάκθμα, κατά τθ 

διάρκεια αλλά και μετά το πζρασ του εργαςτθρίου. Ππωσ παρατθρικθκε με βάςθ τα 

αποτελζςματα που αποτυπϊνονται ςτον παραπάνω πίνακα είχε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,405, p<0,05, 

M1=3,1104, M2=3,3433+. Με βάςθ τα αποτελζςματα διαπιςτϊνουμε ότι θ 

δθμιουργικότθτα αυξικθκε, γεγονόσ που ενκαρρφνει τα αποτελζςματά μασ και 

επιβραβεφει τθν επιλογι να δθμιουργθκεί ζνα νζο δθμιουργικό μοντζλο μάκθςθσ 

ανταποκρινόμενο ςτισ απαιτιςεισ μασ. 

Θ ςυνεργατικότθτα (collaboration) μετριόταν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου ζτςι 

ϊςτε να διαπιςτωκεί κατά πόςο θ Web 2.0 Τεχνολογία (Wiki) επιτρζπει ςτουσ 
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εκπαιδευόμενουσ να ςυνεργάηονται αλλά και κατά πόςο θ δθμιουργικότθτα μπορεί 

να αποτελζςει κίνθτρο για τθ ςυνεργαςία. Ππωσ παρατθρικθκε με βάςθ τα 

αποτελζςματα που αποτυπϊνονται ςτον παραπάνω πίνακα είχε ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι διαδικαςία *t(44)=0,102, p<0,05, 

M1=3,3381, M2=3,5182+. Με βάςθ τα αποτελζςματα διαπιςτϊνουμε ότι θ 

ςυνεργατικότθτα αυξικθκε, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθ ςυνεργατικι φφςθ των 

Wikis αλλά παράλλθλα ενκαρρφνει τισ προςπάκειεσ τόςο εκπαιδευτικϊν όςο και 

επαγγελματικϊν κοινοτιτων να ενςωματϊςουν  δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 

κακθμερινότθτά τουσ και μζςω αυτϊν να προωκθκεί και θ ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ 

και τθσ ομαδικότθτασ.  

Θ δεξιότθτα επίλυςθσ προβλιματοσ (problem solving) αποτελεί ζναν ακόμα πυλϊνα 

διερεφνθςθσ και ζναν ακόμα μετριςιμο δείκτθ ςτθ παροφςα εργαςία. Ππωσ 

παρατθρικθκε με βάςθ τα αποτελζςματα που αποτυπϊνονται ςτον παραπάνω 

πίνακα είχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά πριν και μετά τθν πειραματικι 

διαδικαςία *t(44)=0,114, p<0,05, M1=3,4205, M2=3,4407+. Με βάςθ τα 

αποτελζςματα διαπιςτϊνουμε ότι θ δεξιότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων αυξικθκε και 

ςε αυτό ωφζλθςε τόςο το ςυνεργατικό περιβάλλον ςτο οποίο αναπτφχκθκε το 

εργαςτθριακό μάκθμα, όςο και οι μζκοδοι και οι ςτρατθγικζσ δθμιουργικότθτασ που 

χρθςιμοποιικθκαν και απζδειξαν ότι μποροφν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να αναπτφξουν καινοτόμεσ ιδζεσ και να δϊςουν λφςεισ ςε αυκεντικά προβλιματα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1 Επιςκόπηςη Αποτελεςμάτων 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία προτείνουμε τθ χριςθ των εργαλείων Web 2.0, 

όπωσ είναι το wiki, ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κατάλλθλα ενορχθςτρωμζνα με 

παιδαγωγικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ, όπωσ είναι οι κεωρίεσ “The Wallas Stage Model of 

Creativity” και “The Creative Process - Geoff Petty”, κακϊσ και με ςτρατθγικζσ όπωσ 

τα “Six Thinking Hats”. Βαςικόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, μζςα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ενόσ CSCL περιβάλλοντοσ, 

προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να δϊςουν ιδζεσ και να βρουν λφςεισ ςε αυκεντικά 

προβλιματα. Για τθν ικανοποίθςθ του ςτόχου κεμελιϊςαμε τα ακόλουκα 

ερωτιματα: 

Ερευνητικό Ερϊτημα 1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν 

εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν 

εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Ερευνητικό Τπό-ερϊτημα 1.1: Πταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν ψθφιακό 

ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, αναπτφςςεται θ 

ευχζρεια (fluency), θ ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) και θ 

επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 

Ερευνητικό Ερϊτημα 2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των εκπαιδευομζνων, όταν 

εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν 

εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Ερευνητικό Ερϊτημα 3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν προβλημάτων 

των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αναπτφξαμε 

ποιοτικοφσ δείκτεσ οι οποίοι αντιςτοιχίηονται με τα ερευνθτικά ερωτιματα και 

απαντϊνται μζςω των ερευνθτικϊν εργαλείων. Οι ποιοτικοί δείκτεσ αποτελοφν τισ 

παραμζτρουσ μζςω των οποίων αναηθτοφμε τισ ςχζςεισ για τθν ανάδειξθ των 

ερωτθμάτων. Οι δείκτεσ αφοροφν: 

 Γνωςτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ, 

 Κριτιρια-οδθγό για τθν αξιολόγθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, 

 Συνιςτϊςεσ τθσ ςυνεργατικότθτασ, 

 Συνιςτϊςεσ τθσ δεξιότθτασ επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων. 
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5.2 υμπεράςματα - υζήτηςη 

Ρριν αναλφςουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αξίηει να υπενκυμίςουμε ότι για 

όλουσ τουσ ελζγχουσ που εφαρμόςαμε κεωριςαμε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ α=5% και βαςιςτικαμε ςτο παρατθροφμενο επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ (p-τιμι, ςτο SPSS αναφζρεται ωσ Sig.) για να απορρίψουμε ι να 

αποδεχτοφμε τθν υπόκεςθ τθσ ιςότθτασ των μζςων όρων (p<0.05 ςθμαίνει 

απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ τθσ ιςότθτασ των μζςων όρων ςε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ α=5%). 

Αναλφοντασ τα ευριματα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με τα ερευνθτικά 

ερωτιματα που τζκθκαν προκφπτουν τα ακόλουκα ηθτιματα: 

Ωσ προσ το Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1: Ενιςχφεται θ δημιουργικότητα των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 

Με βάςθ τα δεδομζνα που αφοροφν τισ γνωςτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, θ κλίμακα των γνωςτικϊν διεργαςιϊν που ςχετίηονται με τθ 

δθμιουργικότθτα (Cognitive Processes Associated with Creativity - CPAC) 

αναπτφχκθκε για να κατευκφνει άμεςα και αποτελεςματικά τισ διαδικαςίεσ 

επϊαςθσ, προοπτικισ-ανάλθψθσ, μεταφορικισ/αναλογικισ ςκζψθσ, καταιγιςμοφ 

ιδεϊν, απεικονίςεων και ροισ. Οι μετριςεισ των γνωςτικϊν ςυνιςτωςϊν ζγιναν δφο 

φόρεσ κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, θ πρϊτθ κατά τθν ζναρξθ και θ επόμενθ 

ςτθ τελευταία ςυνάντθςθ που ςθματοδοτοφςε και το πζρασ των εργαςτθριακϊν 

μακθμάτων. Οι ςυμμετζχοντεσ καλζςτθκαν να απαντιςουν ςτθν ίδια ακριβϊσ 

ρουμπρίκα ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκεί κατά πόςο επθρεάςτθκαν οι παράγοντεσ που 

επικυμοφμε να μετριςουμε. Στθ ρουμπρίκα υπιρχαν 47 ςτοιχεία γνωςτικϊν 

διαδικαςιϊν που ςυνδζονται με τθν δθμιουργικότθτα κακϊσ επρόκειτο για μια ςειρά 

δθλϊςεων που αφοροφςαν τισ προςωπικζσ προτιμιςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ των 

ςυμμετεχόντων. 

Οι παράγοντεσ που φάνθκε ότι αυξικθκαν μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ επϊαςθ, 

2. ο καταιγιςμόσ ιδεϊν και 

3. θ απεικόνιςθ. 

Ενϊ οι παράγοντεσ που φαίνεται να μθν επθρεάςτθκαν ζωσ και να οδθγικθκαν ςε 

πτϊςθ μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ προοπτικι-ανάλθψθ, 

2. θ μεταφορικι και αναλογικι ςκζψθ και 

3. θ ροι. 
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Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι θ τεχνικι τθσ προοπτικισ-ανάλθψθσ είναι κάπωσ 

δφςκολο να διαχωριςτεί από τθ μεταφορικι και αναλογικι ςκζψθ, κακϊσ και οι δφο 

μποροφν να περιλαμβάνουν τον ανά-ςυνδυαςμό γνωςτϊν εννοιϊν με νζουσ 

τρόπουσ. Αν και οι τεχνικζσ καταιγιςμοφ ιδεϊν γενικά επικεντρϊνονται ςτθν 

ποςότθτα των ιδεϊν που δθμιουργοφνται, άλλεσ ςτρατθγικζσ δίνουν περιςςότερο 

ζμφαςθ ςτισ ποιοτικζσ ιδζεσ που δθμιουργοφνται. Τισ ποιοτικζσ ιδζεσ πρεςβεφουν οι 

παράγοντεσ προοπτικι-ανάλθψθ αλλά και θ μεταφορικι και αναλογικι ςκζψθ. Από 

τα αποτελζςματά μασ διακρίνουμε ότι αν και υπιρχε θ κζλθςθ και θ προςπάκεια, 

υπιρχαν ιδζεσ οι οποίεσ δεν μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ποιοτικζσ και 

δθμιουργικζσ. Σχετικά με τον παράγοντα ροι, ζνα οριςμζνο ποςό τθσ τεχνογνωςίασ 

και τθσ πρακτικισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι απαραίτθτό πριν τθν εκτζλεςθ τθσ ροισ 

(Csikszentmihalyi, 1991). Με βάςθ αυτι τθν άποψθ τθσ δομισ, δεν είναι πολφ εφκολο 

να δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ με άμεςεσ οδθγίεσ για τθν ροι κακϊσ 

επίςθσ είναι και αρκετά δφςκολο να πάρουμε ακριβείσ μετριςεισ για τον παράγοντα 

αυτόν.  

Ωσ προσ το Ερευνθτικό Ερϊτθμα 1.1: Πταν οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν 

ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, 

αναπτφςςεται θ ευχζρεια (fluency), θ ευελιξία (flexibility), θ πρωτοτυπία (originality) 

και θ επεξεργαςία (elaboration) τουσ; 

Για να απαντθκεί αυτό το ερευνθτικό υπό-ερϊτθμα βαςιςτικαμε ςτθ κεωρία του 

Torrance, ο οποίοσ προςδιόριςε τζςςερισ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθν 

ευχζρεια, τθν ευελιξία, τθν πρωτοτυπία και τθν επεξεργαςία. Ρρόκειται για κριτιρια 

που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ κακϊσ 

και για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμιουργικισ απόδοςθσ. Αυτά τα κριτιρια 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ οδθγόσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτισ 

εργαςίεσ των εκπαιδευομζνων. Με αυτά τα τζςςερα κριτιρια αξιολογιςαμε και 

ζπειτα ςυγκρίναμε το 2ο Ραραδοτζο με το Τελικό Ραραδοτζο των εκπαιδευομζνων. 

Εντυπωςιακό ιταν το γεγονόσ ότι παρατθρικθκε αφξθςθ και των τεςςάρων 

κριτθρίων. Στο 2ο παραδοτζο, οι εκπαιδευόμενοι ανζπτυξαν τισ ιδζεσ τουσ και 

προςπάκθςαν να δϊςουν λφςεισ ςτο πρόβλθμα που τουσ είχε δοκεί, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτρατθγικι των ζξι ςκεπτόμενων καπζλων. Στθ ςυνζχεια, και 

πριν προθγθκεί θ παράδοςθ του τελικοφ παραδοτζου, οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

παραδϊςει ζνα ‘προςχζδιο’ του τελικοφ παραδοτζου τουσ και βάςθ αυτοφ δζχτθκαν 

ανατροφοδότθςθ από τουσ εκπαιδευτζσ. Αυτό ιταν ίςωσ και το πιο ςθμαντικό 

ςτοιχείο, το οποίο βοικθςε, ενζπνευςε και ζδωςε κίνθτρο ςτουσ εκπαιδευόμενουσ 

για να αναπτφξουν ακόμα περιςςότερο τισ ιδζεσ τουσ. 

Ωσ προσ το Ερευνθτικό Ερϊτθμα 2: Ενιςχφεται θ ςυνεργατικότητα των 

εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό περιβάλλον 

μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ; 
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Για τθ μζτρθςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ ζγινε ποςοτικι ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ 

διαφορά, ανάμεςα ςτα ζντεκα κριτιρια για τα δφο εργαλεία (εργαλείο 

αυτοαξιολόγθςθσ & εργαλείο αξιολόγθςθσ ομότιμων - R2 Εργαλείο & R3 Εργαλείο). 

Επικεντρωκικαμε ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ςυνεργατικότθτασ και ενκαρρφναμε τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να βακμολογιςουν τόςο τον εαυτό τουσ όςο και τουσ ομότιμοφσ 

τουσ ςε κακζναν από αυτοφσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι οι ομάδεσ ςχεδιάςτθκαν από 

τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ και υπιρξαν μόνο 2 ομάδεσ τισ οποίεσ ςχεδίαςαν 

οι εκπαιδευτζσ και αυτό ςυνζβθ γιατί κάποιοι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν καταφζρει 

να ςυμπλθρϊςουν τον κατάλλθλο αρικμό ατόμων ζτςι ϊςτε να ςχθματίςουν ομάδα. 

Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, υπιρξαν διαφωνίεσ και εντάςεισ μεταξφ των 

μελϊν κάποιων ομάδων και μία ομάδα αν και ξεκίνθςε με 4 άτομα ςτο δυναμικό τθσ, 

τερμάτιςε με 2 λόγω ςυγκροφςεων αλλά και μθ ςωςτισ κατανομισ των ρόλων και 

των εργαςιϊν που είχε το κάκε άτομο.  

Οι παράγοντεσ που φάνθκε ότι αυξικθκαν μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ ςυνειςφορά, 

2. τα κίνθτρα/ θ ςυμμετοχι, 

3. θ ομάδα υποςτιριξθσ, 

4. θ επίλυςθ προβλθμάτων, 

5. θ αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ, 

6. θ ευελιξία και 

7. θ αντανάκλαςθ. 

Ενϊ οι παράγοντεσ που φαίνεται να μθν επθρεάςτθκαν ζωσ και να οδθγικθκαν ςε 

πτϊςθ μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ ποιότθτα τθσ εργαςίασ, 

2. θ διαχείριςθ του χρόνου, 

3. θ ετοιμότθτα και 

4. θ δυναμικι τθσ ομάδασ. 

Τα τελικά αποτελζςματα μπορεί να ζδειξαν ότι θ ςυνεργαςία βελτιϊκθκε κατά τθ 

διάρκεια του εργαςτθριακοφ μακιματοσ αλλά ςίγουρα πρζπει να παρατθριςουμε 

ότι τζςςερισ ςθμαντικοί παράγοντεσ οδθγικθκαν ςε πτϊςθ μεταξφ των οποίων θ 

ποιότθτα τθσ εργαςίασ και θ διαχείριςθ του χρόνου.  

Ωσ προσ το Ερευνθτικό Ερϊτθμα 3: Ενιςχφεται θ δεξιότητα επίλυςησ αυθεντικϊν 

προβλημάτων των εκπαιδευομζνων, όταν εργάηονται ςε ζνα ψθφιακό ςυνεργατικό 

περιβάλλον μάκθςθσ και χρθςιμοποιοφν εργαλεία δθμιουργικισ ςκζψθσ και 

ζκφραςθσ; 

Για τθ μζτρθςθ τθσ δεξιότθτασ επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων ζγινε ποςοτικι 

ανάλυςθ όπου ελζγξαμε τθ διαφορά, ανάμεςα ςε πζντε κριτιρια, ςυγκρίνοντασ δφο 
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παραδοτζα, ζνα ςτθν αρχι του εργαςτθρίου και ζνα ςτο τζλοσ – Ραραδοτζο 1 & 

Τελικό εκπαιδευτικό ςενάριο - Ραραδοτζο 4. Θ αξιολόγθςθ ζγινε μζςω μίασ κλίμακασ 

θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ. Τα τελικά 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ δεξιότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων 

αυξικθκε αλλά αξίηει να παρατθριςουμε ότι οι παράγοντεσ καταλλθλότθτα και 

χρθςιμότθτα παρουςίαςαν μείωςθ. 

Οι παράγοντεσ που φάνθκε ότι αυξικθκαν μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ επάρκεια, 

2. θ αίςκθςθ και 

3. θ πολυτιμότθτα. 

Ενϊ οι παράγοντεσ που φαίνεται να μθν επθρεάςτθκαν ζωσ και να οδθγικθκαν ςε 

πτϊςθ μετά το πζρασ του εργαςτθρίου είναι: 

1. Θ καταλλθλότθτα και 

2. θ χρθςιμότθτα. 

Αν και τα αποτελζςματα είναι ελπιδοφόρα για μελλοντικι χριςθ, υπάρχουν κάποιοι 

περιοριςμοί τουσ οποίουσ αξίηει να ζχουμε ςτο μυαλό μασ. Τα ςτοιχεία των 

μετριςεων ςυλλζχκθκαν από δείγμα προπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Δυςτυχϊσ, το δείγμα 

περιζχει δυςανάλογο αρικμϊν αντρϊν ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ κάτι ςτο οποίο 

πρζπει να δίνεται προςοχι κατά τθν γενίκευςθ των αποτελεςμάτων ςε ζνα 

μεγαλφτερο πλθκυςμό και των δφο φφλων. Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα 

αποτελζςματα, είναι κατάλλθλα μόνο για ζναν αντρικό πλθκυςμό. Επόμενθ ζρευνα 

κα πρζπει να περιλαμβάνει ίςο αρικμό ανδρϊν και γυναικϊν για να διερευνθκοφν 

πικανζσ διαφορζσ ςτα αποτελζςματα. Επιπρόςκετα, κα ιταν ιδανικό να 

επαναλθφκεί όλθ θ διαδικαςία του εργαςτθριακοφ μακιματοσ ςε μεγαλφτερο 

δείγμα ςυμμετεχόντων. Φυςικά, κα ιταν εξίςου ςθμαντικό το δείγμα μασ να μθν 

ιταν απαραίτθτα προπτυχιακοί φοιτθτζσ αλλά κάποια άλλθ πλθκυςμιακι ομάδα. 

Απαιτείται περιςςότερθ ζρευνα, όμωσ, για να διαπιςτωκεί αν θ κλίμακα είναι 

κατάλλθλθ για χριςθ ςε άλλεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

 

5.4 Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα και μελέτη 

Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, κα ιταν καλό θ ζρευνα να διεξαχκεί ςε 

μεγαλφτερο δείγμα ατόμων και αν ιταν δυνατόν και ςε άτομα άλλθσ πλθκυςμιακισ 

ομάδασ. Φυςικά για να γίνει αυτό, κα πρζπει να μελετθκεί και να αξιολογθκεί ξανά 

όλθ θ ροι του εργαςτθρίου για να διαπιςτωκεί αν κα μποροφςε να υποςτθρίξει μια 

άλλθ ομάδα πζρα του εφρουσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Το ιδανικό κα ιταν να 

διατεκεί ζνα τζτοιο εργαςτθριακό μάκθμα ςε ‘προικιςμζνουσ’ πλθκυςμοφσ ι 
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πλθκυςμοφσ γνωςτοφσ για τθ δθμιουργικι παραγωγι τουσ, όπωσ επαγγελματίεσ 

καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ, οι οποίοι κα μποροφςαν να παράςχουν αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθν εγκυρότθτα των ομάδων των κλιμάκων που χρθςιμοποιιςαμε για τισ 

μετριςεισ μασ. Κςωσ να βοθκοφςε να μθν υπάρχει θ ζννοια τθσ βακμολόγθςθσ διότι 

ίςωσ αυτό πρόςκετε και ζνα επιπρόςκετο βάροσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Φυςικά, 

μθν παραλείψουμε το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι ςτο εργαςτθριακό μάκθμα ιταν 

οικειοκελισ μιασ και το μάκθμα είναι προαιρετικό και οι ςυμμετζχοντεσ το επζλεξαν 

επειδι ενδιαφζρονταν για αυτό το αντικείμενο. 

Μία επόμενθ πρόταςθ κα ιταν να διεξαχκεί ζνα παρόμοιο εργαςτιριο το οποίο κα 

αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ και ςτρατθγικζσ. Θα μποροφςε να τθρθκεί το ςυνεργατικό περιβάλλον που 

ακολουκιςαμε (Wiki) αλλά να οργανωκοφν οι δραςτθριότθτεσ ζτςι ϊςτε να 

υπόκεινται ςε ζνα άλλο υπάρχον μοντζλο μάκθςθσ ι ακόμα καλφτερα να δοκιμαςτεί 

και ζνα νζο μοντζλο προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ μασ και ςτα δεδομζνα μασ. 

Επίςθσ, κα ιταν ενδιαφζρον αν το αυκεντικό πρόβλθμα ιταν ζνα πρόβλθμα το οποίο 

κα επζλεγαν μόνοι τουσ οι εκπαιδευόμενοι. Με αυτό τον τρόπο κα διειςδφςουν 

καλφτερα και ευκολότερα ςτο νόθμα του προβλιματοσ και κα δϊςουν περιςςότερεσ 

και καλφτερεσ ιδζεσ-λφςεισ.  

Τζλοσ, κα ιταν ενδιαφζρον να μελετθκοφν καλφτερα οι δείκτεσ ςτουσ οποίουσ 

παρατθριςαμε μείωςθ κατά τθν μζτρθςθ των αποτελεςμάτων. Θα αποτελοφςε 

κίνθτρο να προςπακιςουμε να μελετιςουμε με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςαν να 

βελτιωκοφν αυτοί οι δείκτεσ. Θα μποροφςε να οργανωκεί ζνα νζο εργαςτιριο, με 

μία νζα ροι δραςτθριοτιτων και να εφαρμοςτεί –ιδανικά- ςτο ίδιο δείγμα φοιτθτϊν 

αλλά κα ιταν εξίςου ενδιαφζρον να μελετθκεί και ςε νζο δείγμα προπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Επγαλείο pre –post test (επγαλείο R1) 
 

Το παρακάηω εργαλείο αθορά γνωζηικές διαδικαζίες ποσ ζσνδέονηαι με ηην 

δημιοσργικόηηηα. Σσγκεκριμένα, παραηίθενηαι 47 ζηοιτεία γνωζηικών διαδικαζιών 

ποσ ζσνδέονηαι με ηην δημιοσργικόηηηα. 

Παρακάηω είναι μια ζειρά δηλώζεων ποσ αθορούν ηις προζωπικές προηιμήζεις και ηις 

ζσμπεριθορές. Παρακαλώ ζημειώζηε ζε ποια κλίμακα ανήκει η ζσμπεριθορά ζας.   

 

Κλίμακα:  

1= Καθόλοσ 

2= Σπάνια 

3 = Μερικές θορές 

4 = Πολλές θορές 

5 = Πάνηα 

  

Α ΕΠΩΑΗ (INCUBATION) 

1.  Πταν δυςκολεφομαι ςε ζνα πρόβλθμα φτάνω ςτθν λφςθ όταν ‘αφιςω’ τθ 
διαδικαςία επίλυςθσ. 

1 2 3 4 5 

2.  Ζχω καλζσ ιδζεσ κατά τθ διάρκεια μιασ εργαςίασ 1 2 3 4 5 

3.  φτάνω ςτισ λφςεισ προβλθμάτων με τθν βοικεια των ονείρων μου 1 2 3 4 5 

4.  Φτάνω ςτισ λφςεισ προβλθμάτων όταν το μυαλό μου είναι ξεκοφραςτο 1 2 3 4 5 

5.  *R- το μυαλό μου πρζπει να είναι απολφτωσ ενεργό και ςυγκεντρωμζνο 
ϊςτε να βρει λφςεισ  

1 2 3 4 5 

6.  Σε περίπτωςθ που κολλιςω ςε ζνα πρόβλθμα, ψάχνω για λφςεισ ςτο 
περιβάλλον μου 

1 2 3 4 5 

7.  *R- Σε περίπτωςθ που δεν μπορϊ να βρω αμζςωσ μια λφςθ, γριγορα βρίςκω 
μία λιγότερο αποτελεςματικι λφςθ 

1 2 3 4 5 

8.  *R- Εάν κολλιςω ςε ζνα πρόβλθμα, ςυνεχίηω να προςπακϊ να βρω λφςθ 
ακόμα και αν δεν βρίςκω καμία  

1 2 3 4 5 

9.  Ζνασ καλόσ τρόποσ για τθν επίλυςθ ενόσ δφςκολου προβλιματοσ είναι να 
ςταματιςω τθ διαδικαςία και αναςτοχαςτϊ ωσ προσ το πρόβλθμα. 

1 2 3 4 5 

Β ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ (PERSPECTIVE- TAKING) 

10.  Εάν κολλιςω ςε ζνα πρόβλθμα, προςπακϊ να πάρω μια  διαφορετικι 
προοπτικι τθσ κατάςταςθσ 

1 2 3 4 5 

11.  Εξετάηοντασ το πρόβλθμα από διαφορετικι οπτικι γωνία μπορεί να 
οδθγθκϊ ςτθν λφςθ  

1 2 3 4 5 

12.  *R- Δυςκολεφομαι να νιϊςω οικεία ςε ζναν νζο τρόπο 1 2 3 4 5 

13.  Αλλάηοντασ προοπτικζσ είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να “ςκεφτϊ ζξω από το 
κουτί” (“think outside the box”) 

1 2 3 4 5 

14.  Εάν ςκζπτομαι παραπάνω από μια ιδζα μπορεί να οδθγθκϊ ςτθν κατανόθςθ 
του προβλιματοσ 

1 2 3 4 5 

15.  *R- Δυςκολεφομαι να αδιαφοριςω για τθν δικι μου υποκειμενικότθτα 1 2 3 4 5 

16.  Εάν κολλιςω ςε κάποιο πρόβλθμα, ψάχνω για λεπτομζρειεσ που δεν τισ είχα 
προςζξει 

1 2 3 4 5 

Γ METAPHORICAL/ ANALOGICAL THINKING 
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17.  *R- Θεωρϊ χάςιμο χρόνου να ψάχνω να βρίςκω αςυνικιςτεσ χριςεισ 
κακθμερινϊν αντικειμζνων 

1 2 3 4 5 

18.  Εάν κολλιςω ςε ζνα πρόβλθμα, προςπακϊ να εφαρμόςω προθγοφμενεσ 
λφςεισ προβλθμάτων ςτο νζο 

1 2 3 4 5 

19.  *R- όταν κάνω μία εργαςία μπορεί να κολλιςω ςε άςχετεσ λεπτομζρειεσ  1 2 3 4 5 

20.  Ενςωμάτωςθ προθγοφμενων λφςεων ςε νζεσ καταςτάςεισ οδθγεί ςε καλζσ 
ιδζεσ 

1 2 3 4 5 

21.  *R- Δυςκολεφομαι να μεταφζρω ιδζεσ από μια κατάςταςθ ςε ζνα νζο 
πρόβλθμα 

1 2 3 4 5 

22.  Εάν κολλιςω ςε ζνα πρόβλθμα, πραγματοποιϊ ςφνδεςθ μεταξφ του 
ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ και ενόσ παρόμοιου προβλιματοσ 

1 2 3 4 5 

23.  Θ ζνωςθ διαφορετικϊν ςτοιχείων μποροφν αν οδθγιςουν ςε καλζσ ιδζεσ 1 2 3 4 5 

Δ ΚΑΣΑΙΓΙΜΟ ΙΔΕΩΝ (BRAINSTORMING) 

24.  *R- Βρίςκω λίγεσ καλζσ ιδζεσ και όχι πολλζσ 1 2 3 4 5 

25.  Πταν εργάηομαι προςπακϊ να βρίςκω όςο πιο πολλζσ ιδζεσ μπορϊ 1 2 3 4 5 

26.  Στα αρχικά ςτάδια τθσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ προςπακϊ  να μθν 
αξιολογϊ τισ ιδζεσ μου 

1 2 3 4 5 

27.  *R- Αποκλείω αναποτελεςματικζσ ιδζεσ από τθν αρχι 1 2 3 4 5 

28.  *R- Θ εφρεςθ παραπάνω λφςεων από ό, τι χρειάηονται είναι χάςιμο χρόνου 1 2 3 4 5 

29.  *R- ακραίεσ και τρελζσ ιδζεσ είναι χάςιμο χρόνου 1 2 3 4 5 

30.  Ο ςυνδυαςμόσ πολλϊν ιδεϊν μπορεί να οδθγιςει ςε αποτελεςματικζσ 
λφςεισ 

1 2 3 4 5 

31.  Εάν κολλιςω ςε κάποιο πρόβλθμα, ηθτάω από τουσ άλλουσ να ςυμβάλλουν 
ςτθν εφρεςθ πικανόν λφςεων 

1 2 3 4 5 

Ε IMAGERY 

32.  Πταν εργάηομαι ςε ζνα πρόβλθμα προςπακϊ να φανταςτϊ όλεσ τισ πτυχζσ 
μια λφςθσ 

1 2 3 4 5 

33.  Πταν κολλάω ςε ζνα πρόβλθμα, προςπακϊ να οπτικοποιιςω το πϊσ κα 
ζμοιαηε θ λφςθ του. 

1 2 3 4 5 

34.  Πταν κάνω μια εργαςία ςυχνά δίνω ςθμαςία ςτισ αιςκιςεισ μου 1 2 3 4 5 

35.  *R- Δυςκολεφομαι να φανταςτϊ πράγματα που δεν ζχουν ςυμβεί ακόμα 1 2 3 4 5 

36.  Θ εφρεςθ πικανόν λφςεων ςε ζνα πρόβλθμα μπορεί να οδθγιςει ςε νζεσ 
ιδζεσ 

1 2 3 4 5 

37.  *R- μοναδικζσ αντιλιψεισ εμπνζουν ςπάνια καλζσ ιδζεσ 1 2 3 4 5 

38.  Ρροςπακϊ να εφαρμόςω πικανζσ λφςεισ για να εξερευνιςω τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ 

1 2 3 4 5 

39.  Θ φυςικι ανάμειξθ ςτθν εργαςία μου με οδθγεί ςε καλζσ λφςεισ 1 2 3 4 5 

Σ ΡΟΗ (FLOW) 

40.  Πταν κάνω εργαςία, προςπακϊ να εμβυκίηομαι ςτθν εμπειρία 1 2 3 4 5 

41.  Μπορϊ να χάςω τθν αίςκθςθ του χρόνου όταν εργάηομαι ζντονα 1 2 3 4 5 

42.  Πταν εργάηομαι ζντονα δεν μου αρζςει να ςταματάω 1 2 3 4 5 

43.  *R- Μου είναι δφςκολο να αφοςιωκϊ εξολοκλιρου ςτθν εργαςία μου    1 2 3 4 5 

44.  *R- εφκολα αποςπάται θ προςοχι, ακόμα και αν κάνω μία εργαςία που μου 
αρζςει 

1 2 3 4 5 

45.  Πταν εργάηομαι πάνω ςε κάτι που το απολαμβάνω, αιςκάνομαι πωσ θ 
εργαςία βγαίνει εφκολα και χωρίσ προςπάκεια 

1 2 3 4 5 

46.  Αν εργάηομαι ζντονα,  ζχω πλιρθ επίγνωςθ “τθσ τελικισ εικόνασ του 
παραδοτζου/εργαςίασ” 

1 2 3 4 5 

47.  *R- Ακόμα και όταν κάνω μια εργαςία που μου αρζςει, ανθςυχϊ για τθν 
αποτυχία 

1 2 3 4 5 

*R = αντίςτροφα κωδικοποιθμζνα ςτοιχεία 
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Αυτο-αξιολόγηση για τη συνεπγασία (Επγαλείο R2) 

 
 1 2 3 4 

υνειςφορά 

 

Ζχω τθν τάςθ να μθ  

διαμοιράηομαι τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ ι 

τουσ πόρουσ. 

 

Διαμοιράηομαι τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ  ι 

τουσ πόρουσ, μόνο 

όταν μου ηθτθκεί 

Συνικωσ 

διαμοιράηομαι τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ ι 

τουσ πόρουσ 

Διαμοιράηομαι 

ελεφκερα τισ ιδζεσ, 

τισ πλθροφορίεσ και 

τουσ πόρουσ 

Κίνητρα / 

ςυμμετοχή 

 

 Ζχω τθν τάςθ να 

μθ ςυμμετζχω ι να 

μθν αςχολοφμαι με 

ζνα κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά 

από τα 

ενδιαφζροντά μου.  

 Μερικζσ φορζσ 

κάνω προςπάκεια 

να ςυμμετζχω ι να 

αςχολοφμαι με ζνα 

κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά 

από τα 

ενδιαφζροντά μου. 

Συνικωσ κάνω 

προςπάκεια να 

ςυμμετζχω ι να 

αςχολοφμαι με ζνα 

κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά 

από τα 

ενδιαφζροντά μου.  

Συμμετζχω ι 

αςχολοφμαι με ζνα 

κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά από 

τα ενδιαφζροντά 

μου. 

Ποιότητα 

εργαςίασ 

Ζκανα πολφ μικρι 

προςπάκεια και 

ςυχνά θ εργαςία 

μου πρζπει να 

ελεγχκεί και/ι να 

επαναλθφκεί από 

άλλουσ 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ 

Ζκανα κάποια 

προςπάκεια, 

ωςτόςο μερικζσ 

φορζσ θ εργαςία 

μου πρζπει να 

ελεγχκεί και/ι να 

επαναλθφκεί από 

άλλουσ 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ. 

 Ζκανα μεγάλθ 

προςπάκεια. 

Ελζγχω τθν 

εργαςία μου 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ.  

 Ζκανα τθν καλφτερθ 

δυνατι προςπάκεια. 

Κάνω ςυνεχϊσ μικρζσ 

αλλαγζσ προκειμζνου 

να εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ. 

Διαχείριςη χρόνου 

 Σπάνια παραδίδω 

τισ εργαςίεσ μου 

μζςα ςτο πλαίςιο 

του χρόνου και τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου πρζπει 

να προςαρμόςουν 

τθ χρονικι 

προκεςμία ι τον 

καταμεριςμό 

εργαςιϊν.  

Ζχω τθν τάςθ να 

χρονοτριβϊ οπότε 

τα υπόλοιπα μζλθ 

τθσ ομάδασ μου 

πρζπει να 

προςαρμόςουν τθ 

χρονικι προκεςμία 

ι τον καταμεριςμό 

εργαςιϊν.  

 Συνικωσ 

διαχειρίηομαι το 

χρόνο ςωςτά για 

να εξαςφαλίςω ότι 

όλα κυλάνε 

κανονικά ζτςι ϊςτε 

να μθ χρειαςτεί τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου να 

προςαρμόςουν τθ 

χρονικι προκεςμία 

ι τον καταμεριςμό 

εργαςιϊν. 

 Διαχειρίηομαι ςωςτά 

το χρόνο για να 

εξαςφαλίςω ότι όλα 

γίνονται ςτθν ϊρα 

τουσ. 

Τποςτήριξη 

ομάδασ 

 Συχνά επικρίνω 

τθν ομάδα μου ι 

τθν εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχω 

αναλάβει άλλθ 

εργαςία.  

 Μερικζσ φορζσ 

επικρίνω τθν 

ομάδα μου ι τθν 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχω 

αναλάβει άλλθ 

Συνικωσ 

αντιπροςωπεφω με 

κετικό τρόπο τθν 

ομάδα μου ι τθν 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχω 

Αντιπροςωπεφω με 

κετικό τρόπο τθν 

ομάδα μου ι τθν 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχω 

αναλάβει άλλθ 
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εργαςία. αναλάβει άλλθ 

εργαςία. 

εργαςία. 

Ετοιμότητα 

 Ξεχνάω ι χάνω το 

υλικό που 

χρειάηεται για τθν 

εργαςία. 

 Κάνω προςπάκεια 

να φζρω ι να βρω 

το απαραίτθτο 

υλικό για τθν 

εργαςία, ωςτόςο 

ςυχνά δε ξζρω ςε 

ποιο μζροσ το 

τοποκζτθςα. 

 Ζχω ςυνικωσ μαηί 

μου το υλικό που 

απαιτείται και 

ζρχομαι ζτοιμθ/οσ 

για να εργαςτϊ. 

Φζρνω με ςυνζπεια 

το υλικό που 

απαιτείται και 

ζρχομαι ζτοιμθ/οσ 

για να εργαςτϊ. 

Επίλυςη 

προβλήματοσ 

 Συνικωσ δε 

ςυμμετζχω κατά τθ 

διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό. 

Ζχω μία τάςθ, είτε 

να μθ 

διαμοιράηομαι τισ 

ιδζεσ μου, είτε να 

εμποδίηω τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν. 

Κάνω προςπάκεια 

να ςυμμετζχω κατά 

τθ διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό. 

Γενικά 

διαμοιράηομαι τισ 

ςκζψεισ και τισ 

ιδζεσ μου, αλλά 

μερικζσ φορζσ 

εμποδίηω τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν.  

Συνικωσ 

ςυμμετζχω κατά τθ 

διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό, 

διαμοιράηομαι τισ 

ςκζψεισ και τισ 

ιδζεσ μου χωρίσ να 

εμποδίηω τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν. 

Συμμετζχω ςτακερά 

κατά τθ διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό, 

διαμοιράηομαι τισ 

ςκζψεισ και τισ ιδζεσ 

μου, χωρίσ να 

εμποδίηω τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν. 

Δυναμική τησ 

ομάδασ 

Δε ξζρω με ποιο 

τρόπο να εκτιμιςω 

τθ ςυνειςφορά μου 

ςτθν ομάδα και 

γενικά δεν ζχω 

επίγνωςθ για τθ 

δυναμικι όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ. 

Ρεριςταςιακά ξζρω 

πϊσ να εκτιμιςω 

τθ ςυνειςφορά μου 

ςτθν ομάδα και 

ζχω μικρι 

επίγνωςθ για τθ 

δυναμικι όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ. 

Συχνά ξζρω πϊσ να 

εκτιμιςω τθ 

ςυνειςφορά μου 

ςτθν ομάδα και 

ζχω επίγνωςθ για 

τθ δυναμικι όλων 

των μελϊν τθσ 

ομάδασ. 

Ξζρω με ςυνζπεια 

πϊσ να εκτιμιςω τθ 

ςυνειςφορά μου ςτθν 

ομάδα και ζχω πλιρθ 

επίγνωςθ για τθ 

δυναμικι όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ. 

Αλληλεπίδραςη με 

τουσ άλλουσ 

Σπάνια ακοφω, 

ςζβομαι, 

αναγνωρίηω και 

υποςτθρίηω τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ. Επιτρζπω 

τισ ςυγκροφςεισ ι 

τισ προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηω τθν 

επικοινωνία. 

 Μερικζσ φορζσ 

ακοφω, ςζβομαι, 

αναγνωρίηω και 

υποςτθρίηω τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ, ωςτόςο 

μερικζσ φορζσ 

επιτρζπω τισ 

ςυγκροφςεισ ι τισ 

προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηω τθν 

επικοινωνία. 

Συνικωσ ακοφω, 

ςζβομαι, 

αναγνωρίηω και 

υποςτθρίηω τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ. 

Ρεριςταςιακά, 

επιτρζπω τισ 

ςυγκροφςεισ ι τισ 

προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηω τθν 

επικοινωνία. 

 Ακοφω, ςζβομαι, 

αναγνωρίηω και 

υποςτθρίηω τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ.  

Ευελιξία ρόλου 

 Μου αρζςει να 

αναλαμβάνω 

υπευκυνότθτεσ 

μζςα ςτθν ομάδα 

μου, ωςτόςο 

 Νιϊκω άβολα να 

αναλαμβάνω 

υπευκυνότθτεσ 

άλλων, ωςτόςο 

μπορϊ να 

 Μπορϊ να 

αναλάβω όλεσ τισ 

υπευκυνότθτεσ 

μζςα ςτθν ομάδα, 

ωςτόςο νιϊκω πιο 

Μπορϊ εφκολα να 

αναλάβω και 

ανταπεξζρχομαι ςε 

όλεσ τισ 

υπευκυνότθτεσ μζςα 
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νιϊκω άβολα όταν 

αναλαμβάνω 

περιςςότερεσ από 

μία . 

επιχειριςω να τισ 

αναλάβω. 

άνετα όταν 

αναλαμβάνω μόνο 

μία. 

ςτθν ομάδα. 

Αναςτοχαςμόσ 

Σπάνια 

αναςτοχάηομαι 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ωςτόςο ζχω μία 

τάςθ να εςτιάηω 

ςτθ ςυμπεριφορά 

των άλλων μελϊν. 

Αναςτοχάηομαι 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

όταν μου ηθτθκεί 

από τα άλλα μζλθ 

τθσ ομάδασ. 

 Αναςτοχάηομαι 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ςχεδόν μόνο όταν 

τα πράγματα δε 

λειτουργοφν καλά. 

 Αναςτοχάηομαι 

πάντα μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 
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Αξιολόγηση ομότιμων για τη συνεπγασία (Επγαλείο R3) 
 

 1 2 3 4 

υνειςφορά 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ζχουν 

τθν τάςθ να μθ 

διαμοιράηονται τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ ι 

τουσ πόρουσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

διαμοιράηονται τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ  ι 

τουσ πόρουσ, μόνο 

όταν τουσ ηθτθκεί 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ 

διαμοιράηονται τισ 

ιδζεσ, τισ 

πλθροφορίεσ ι 

τουσ πόρουσ 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου διαμοιράηονται 

ελεφκερα τισ ιδζεσ, 

τισ πλθροφορίεσ και 

τουσ πόρουσ 

Κίνητρα / 

ςυμμετοχή 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ζχουν 

τθν τάςθ να μθ 

ςυμμετζχουν ι να 

μθν αςχολοφνται 

με ζνα κζμα το 

οποίο βρίςκεται 

μακριά από τα 

ενδιαφζροντά τουσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

μερικζσ φορζσ 

κάνουν 

προςπάκεια να 

ςυμμετζχουν ι να 

αςχολοφνται με 

ζνα κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά 

από τα 

ενδιαφζροντά τουσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ κάνουν 

προςπάκεια να 

ςυμμετζχουν ι να 

αςχολοφνται με 

ζνα κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά 

από τα 

ενδιαφζροντά τουσ 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου ςυμμετζχουν ι 

αςχολοφνται με ζνα 

κζμα το οποίο 

βρίςκεται μακριά από 

τα ενδιαφζροντά 

τουσ 

Ποιότητα 

εργαςίασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ζκαναν πολφ μικρι 

προςπάκεια και 

ςυχνά θ εργαςία 

τουσ πρζπει να 

ελεγχκεί και/ι να 

επαναλθφκεί από 

άλλουσ 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ζκαναν κάποια 

προςπάκεια, 

ωςτόςο μερικζσ 

φορζσ θ εργαςία 

τουσ πρζπει να 

ελεγχκεί και/ι να 

επαναλθφκεί από 

άλλουσ 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ζκαναν μεγάλθ 

προςπάκεια. 

Ελζγχουν τθν 

εργαςία τουσ 

προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου ζκαναν τθν 

καλφτερθ δυνατι 

προςπάκεια. Ζκαναν 

ςυνεχϊσ μικρζσ 

αλλαγζσ προκειμζνου 

να εξαςφαλιςτεί θ 

ποιότθτά τθσ 

Διαχείριςη χρόνου 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςπάνια 

παραδίδουν τισ 

εργαςίεσ μζςα ςτο 

πλαίςιο του χρόνου 

με αποτζλεςμα να 

πρζπει να 

προςαρμόςουμε τθ 

χρονικι προκεςμία 

ι τον καταμεριςμό 

εργαςιϊν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ζχουν 

τθν τάςθ να 

χρονοτριβοφν με 

αποτζλεςμα να 

πρζπει να 

προςαρμόςουμε τθ 

χρονικι προκεςμία 

ι τον καταμεριςμό 

εργαςιϊν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ 

διαχειρίηονται το 

χρόνο ςωςτά για 

να εξαςφαλίςουν 

ότι όλα κυλάνε 

κανονικά ζτςι ϊςτε 

να μθ χρειαςτεί να 

προςαρμόςουμε τθ 

χρονικι προκεςμία 

ι τον καταμεριςμό 

εργαςιϊν 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου διαχειρίηονται 

ςωςτά το χρόνο για 

να εξαςφαλίςουν ότι 

όλα γίνονται ςτθν 

ϊρα τουσ 

Τποςτήριξη 

ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ςυχνά 

επικρίνουν τθν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

μερικζσ φορζσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου 

αντιπροςωπεφουν με 



131 
 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχουν 

αναλάβει άλλθ 

εργαςία 

επικρίνουν τθν 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχουν 

αναλάβει άλλθ 

εργαςία 

αντιπροςωπεφουν 

με κετικό τρόπο 

τθν εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχουν 

αναλάβει άλλθ 

εργαςία 

κετικό τρόπο τθν 

εργαςία των 

υπόλοιπων μελϊν, 

παρόλο που ζχουν 

αναλάβει άλλθ 

εργαςία 

Ετοιμότητα 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ξεχνοφν ι χάνουν 

το υλικό που 

χρειάηεται για τθν 

εργαςία 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

κάνουν 

προςπάκεια να 

φζρουν ι να βρουν 

το απαραίτθτο 

υλικό για τθν 

εργαςία, ωςτόςο 

ςυχνά δε ξζρουν ςε 

ποιο μζροσ το 

τοποκζτθςαν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ζχουν 

ςυνικωσ μαηί τουσ 

το υλικό που 

απαιτείται και 

ζρχονται ζτοιμοι 

για να εργαςτοφν 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου φζρνουν με 

ςυνζπεια το υλικό 

που απαιτείται και 

ζρχονται ζτοιμοι για 

να εργαςτοφν 

Επίλυςη 

προβλήματοσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ δε 

ςυμμετζχουν κατά 

τθ διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό. 

Ζχουν μία τάςθ, 

είτε να μθ 

διαμοιράηονται τισ 

ιδζεσ τουσ, είτε να 

εμποδίηουν τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

κάνουν 

προςπάκεια να 

ςυμμετζχουν κατά 

τθ διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό. 

Γενικά 

διαμοιράηονται τισ 

ςκζψεισ και τισ 

ιδζεσ τουσ, αλλά 

μερικζσ φορζσ 

εμποδίηουν τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ 

ςυμμετζχουν κατά 

τθ διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό, 

διαμοιράηονται τισ 

ςκζψεισ και τισ 

ιδζεσ τουσ χωρίσ να 

εμποδίηουν τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου ςυμμετζχουν 

ςτακερά κατά τθ 

διάρκεια τθσ 

ομαδικισ επίλυςθσ 

προβλιματοσ, με 

ανοιχτό μυαλό, 

διαμοιράηονται τισ 

ςκζψεισ και τισ ιδζεσ 

τουσ, χωρίσ να 

εμποδίηουν τθ 

ςυνειςφορά των 

άλλων μελϊν 

Δυναμική τησ 

ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου δε 

ξζρουν με ποιο 

τρόπο να 

εκτιμιςουν τθ 

ςυνειςφορά τουσ 

ςτθν ομάδα και 

γενικά δεν ζχουν 

επίγνωςθ για τθ 

δυναμικι όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

περιςταςιακά 

ξζρουν πϊσ να 

εκτιμιςουν τθ 

ςυνειςφορά τουσ 

ςτθν ομάδα και 

ζχουν μικρι 

επίγνωςθ για τθ 

δυναμικι όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου ςυχνά 

ξζρουν πϊσ να 

εκτιμιςουν τθ 

ςυνειςφορά τουσ 

ςτθν ομάδα και 

ζχουν επίγνωςθ για 

τθ δυναμικι όλων 

των μελϊν τθσ 

ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου ξζρουν με 

ςυνζπεια πϊσ να 

εκτιμιςουν τθ 

ςυνειςφορά τουσ 

ςτθν ομάδα και ζχουν 

πλιρθ επίγνωςθ για 

τθ δυναμικι όλων 

των μελϊν τθσ 

ομάδασ 

Αλληλεπίδραςη με 

τουσ άλλουσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςπάνια ακοφν, 

ςζβονται, 

αναγνωρίηουν και 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

μερικζσ φορζσ 

ακοφν, ςζβονται, 

αναγνωρίηουν και 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςυνικωσ ακοφν, 

ςζβονται, 

αναγνωρίηουν και 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου ακοφν, ςζβονται, 

αναγνωρίηουν και 

υποςτθρίηουν τισ 

προςπάκειεσ των 
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υποςτθρίηουν τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ. 

Επιτρζπουν τισ 

ςυγκροφςεισ ι τισ 

προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηουν τθν 

επικοινωνία 

υποςτθρίηουν τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ, ωςτόςο 

μερικζσ φορζσ 

επιτρζπουν τισ 

ςυγκροφςεισ ι τισ 

προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηουν τθν 

επικοινωνία 

υποςτθρίηουν τισ 

προςπάκειεσ των 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ. 

Ρεριςταςιακά, 

επιτρζπουν τισ 

ςυγκροφςεισ ι τισ 

προςωπικζσ 

διαμάχεσ για να 

παρεμποδίηουν τθν 

επικοινωνία 

άλλων μελϊν τθσ 

ομάδασ 

Ευελιξία ρόλου 

 

Στα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου αρζςει 

να αναλαμβάνουν 

υπευκυνότθτεσ 

μζςα ςτθν ομάδα, 

ωςτόςο νιϊκουν 

άβολα όταν 

αναλαμβάνουν 

περιςςότερεσ από 

μία 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

νιϊκουν άβολα να 

αναλαμβάνουν 

υπευκυνότθτεσ 

άλλων, ωςτόςο 

μπορεί να 

επιχειριςουν να τισ 

αναλάβουν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

μποροφν να 

αναλάβουν όλεσ τισ 

υπευκυνότθτεσ 

μζςα ςτθν ομάδα, 

ωςτόςο νιϊκουν 

πιο άνετα όταν 

αναλαμβάνουν 

μόνο μία 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου μποροφν εφκολα 

να αναλάβουν και 

ανταπεξζρχονται ςε 

όλεσ τισ 

υπευκυνότθτεσ μζςα 

ςτθν ομάδα 

Αναςτοχαςμόσ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

ςπάνια 

αναςτοχάηονται 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ωςτόςο ζχουν μία 

τάςθ να εςτιάηουν 

ςτθ ςυμπεριφορά 

των άλλων μελϊν 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

αναςτοχάηονται 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

όταν τουσ ηθτθκεί 

από τα άλλα μζλθ 

τθσ ομάδασ 

Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ μου 

αναςτοχάηονται 

μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ςχεδόν μόνο όταν 

τα πράγματα δε 

λειτουργοφν καλά 

Τα μζλθ τθσ ομάδασ 

μου αναςτοχάηονται 

πάντα μετά από τισ 

ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ 
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ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1ΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 
 

Δομικι Μζκοδοσ Μζτρθςθσ - structural scoring method 

Θ τεχνικι αναπτφχκθκε από τουσ  Novak and Gowin (1984). Σε αυτι τθ μζκοδο αποδίδονται πόντοι για 

τθν αναγνϊριςθ των ςωςτϊν προτάςεων αλλά και ςτθν φπαρξθ τθσ παρουςίασ υψθλοφ επιπζδου 

δομϊν μζςα ςτα CM. Οι πόντοι δίνονται βαςιηόμενοι ςτον αρικμό των ιεραρχικϊν επιπζδων και των 

τεμνόμενων ςυνδζςμων που αναγνωρίηονται από τουσ χάρτεσ. Οι ιεραρχίεσ αναγνωρίηονται ςαν 

δομζσ με διακλαδϊςεισ που δείχνουν υπό- και υπζρ- κατθγορίεσ ςχζςεων. Οι τεμνόμενοι ςφνδεςμοι 

και οι ςχζςεισ αναγνωρίηονται μεταξφ των εννοιϊν που τοποκετοφνται ςε διαφορετικζσ ιεραρχίεσ.   

 

 

CONCEPT MAP Αποτίμηςη CM_ 

ΟΜΑΔΑ#NU

MBER 

Έννοια

κλειδί

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Έννοια
Έννοια Έννοια

Παράδειγμα Παράδειγμα

Εηικέηηα Εηικέηηα
Εηικέηηα

Εηικέηηα Εηικέηηα Εηικέηηα

Εηικέηηα Εηικέηηα

Τεμνόμενος

Σύνδεζμος
2ο Επίπεδο

Ιεραρχίας

1ο Επίπεδο

Ιεραρχίας

Έννοια

κλειδί

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Έννοια
Έννοια Έννοια

Παράδειγμα Παράδειγμα

Εηικέηηα Εηικέηηα
Εηικέηηα

Εηικέηηα Εηικέηηα Εηικέηηα

Εηικέηηα Εηικέηηα

Τεμνόμενος

Σύνδεζμος

Έννοια

κλειδί

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Γενική

Έννοια

Έννοια
Έννοια Έννοια

Παράδειγμα Παράδειγμα

Εηικέηηα Εηικέηηα
Εηικέηηα

ΕηικέηηαΕηικέηηα ΕηικέηηαΕηικέηηα ΕηικέηηαΕηικέηηα

ΕηικέηηαΕηικέηηα ΕηικέηηαΕηικέηηα

Τεμνόμενος

Σύνδεζμος
2ο Επίπεδο

Ιεραρχίας

1ο Επίπεδο

Ιεραρχίας

 

Προτάςεισ (εάν είναι ζγκυρεσ) 

Σκορ = 1*8=8 

 

Ιεραρχίεσ (εάν είναι ζγκυρεσ)  

Σκορ=5*2=10 

 

Σεμνόμενοι φνδεςμοι (εάν 

είναι ζγκυροι) Σκορ=10*1=10 

 

Παραδείγματα (εάν είναι 

ζγκυρα) Σκορ=1*2=2 

 

υνολικό άθροιςμα Σκορ=30  
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ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 2ΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ 
 

 

 

Για να αξιολογιςουμε τθ πρωτοτυπία κάνουμε τθν εξισ πράξθ:  

 Αρικμόσ ατόμων που είχαν τθν ίδια ιδζα/αρικμόσ των ςυνολικϊν ιδεϊν*100 (και 
μετά βάηουμε βακμό less than 1%=2, between 1%-5%=1, more 5%=0) 

Για να βρoφμε τισ 3 ομάδεσ δθμιουργικότθτασ κάνουμε: 

 Μεγαλφτεροσ δείκτθσ δθμιουργικότθτασ/3 και με το αποτζλεςμα χωρίηω τισ 3 
ομάδεσ δθμιουργικότθτασ από το 0 ζωσ το μεγαλφτερο δείκτθ δθμιουργικότθτασ. 

 Για τθν αναλυτικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ: 

Για τα πινακάκια αυτά βρίςκουμε τα χαρακτθριςτικά που ζχει το κάκε παραδοτζο και μετά 

κάνουμε τθν αξιολόγθςθ ωσ προσ τουσ δείκτεσ. 

 

υςτατικά Δημιουργικότητασ Περιγραφή 
ΟΜΑΔ Α#
Nu mber  

1.  Fluency [F] 
 Ευφράδεια 

Ο αρικμόσ  τ ων  διαφορε τικ ϊν  ιδ εϊν  που  
μπο ροφν  να  παραχ κοφν.  Ζ μφαςθ  ςτ θν  
ποςότ θτα.  
 

*1  πόντοσ  γ ια  κάκε  ιδ ζα+  

Χ  

2.  Elaboration [E] 
Επεξεργαςία 

Ραραγω γι πλοφςι ων  ι δε ϊ ν που 
πε ριλαμβάνουν  λ ε πτο με ρε ίσ  περι γραφ ζσ .  
Ζμφαςθ  ςτ θν  λ ε πτομ ζρ εια .   

*1  πόντοσ  γ ια  κάκε  
δθ μιουρ γικ ι επεξ ερ γαςία+  Χ  

3.  Flexibility (FX) 
Ευελιξία   

Ο αρικμόσ  τ ων  κα τθ γ ορι ϊ ν  των  ιδ εϊν που 
μπο ροφν  να  παραχ κοφν.  Ζ μφαςθ  ςτ θν  
ποικ ιλ ία .  
 

*1  πόντοσ  γ ια  κάκε  κατ θ γο ρία+  

Χ  

4.  Originality (O) 
Πρωτοτυπία 

Θ μοναδι κότ θτα  τ ων  ι δε ϊ ν που μ ποροφν  
να  παρα χκοφν  ς ε  ςυν δυας μό μ ε τ ι σ  
υπόλοιπεσ  ι δζ εσ .  Ζ μφας θ ςτ ισ  
αςυνικιςτ εσ - πρω τότυ πεσ   ιδζ εσ .  

*Με ταξφ  1% και  5%=  1  Ρόν τοσ   
εάν  ε ίναι  1%= 2 Ρόντοσ+  

Χ  

 Τ ΝΟΛΟ   


