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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια ερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση για την συµπερίληψη της 
δηµιουργικότητας στα αναλυτικά προγράµµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Μέσω της ανασκόπησης εντοπίζεται η σπουδαιότητα της δηµιουργικότητας 
στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού και συγκεκριµένα στη γνωστική περιοχή της 
γλώσσας. Η δηµιουργικότητα συναντάται όλο και πιο εντατικά σε προγράµµατα σπουδών είτε ως 
ξεχωριστό µάθηµα είτε ως µέρος των γνωστικών περιοχών. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
και συγκεκριµένα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση η δηµιουργικότητα εντοπίζεται κυρίως 
ενσωµατωµένη σε διαδικασίες µάθησης και δραστηριοτήτων.  
Σηµαντικό µέρος αποτελεί η σύγκριση της δηµιουργικότητας στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό και 
συγκεκριµένα η διαδικασία της γλωσσικής διδασκαλίας και οι διαφορές της µεταξύ των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων. Δηλαδή τονίζονται οι αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος 
της γλώσσας από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό και συµπεραίνεται η εναλλαγή από ένα δηµιουργικό 
σε έναν πιο τυποποιηµένο τρόπο µάθησης.  
Επιπλέον προτείνονται πρακτικές εφαρµογές που µπορούν να αξιοποιηθούν από νηπιαγωγούς και 
δασκάλους ως τρόποι διδασκαλίας µε επίκεντρο την δηµιουργικότητα.  

Λέξεις κλειδιά: Δηµιουργικότητα, Αναλυτικά Προγράµµατα, Γλωσσική Διδασκαλία, Νηπιαγωγείο, 
Δηµοτικό.  

ABSTRACT

The current study is about a researched bibliographic review about creativity inclusion in school 
curricula for preschool and primary school in the greek educational system.  In this review 
highlighted the importance of creativity in language teaching at kindergarten and at the first classes 
of primary school. Creativity is more and more encountered in education curricula as a separate 
subject or as a part of other subjects. In the greek educational system, specifically on the first grade 
education, creativity is integrated into learning activities. An important part of the research is the 
comparison of creativity in the kindergarten and in the primary school, specifically on the language 
teaching curriculum and the differences on these two grades of education. It gives emphasis on the 
changes of the way of teaching the language in kindergarten and in primary school and it concludes 
that there are differences from a creative way of teaching in kindergarten to a more standardised 
way in primary school. 
Also at the end of the study are some practical activities that can be used from teachers as a 
teaching way based on creativity. 

Keywords: Creativity, Curricula, Language Teaching, Kindergarten, Primary School



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη παρούσα εργασία θα µελετήσουµε το επιστηµονικό πεδίο της Δηµιουργικότητας στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και συγκεκριµένα στο µάθηµα και στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας 
στη βαθµίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης αλλά και στις τάξεις Α’ και Β΄του Δηµοτικού Σχολείου.  
Η δηµιουργικότητα αποτελεί µια σηµαντική ικανότητα του ανθρώπου να παράξει ένα έργο, µια 
ιδέα που να στηρίζεται στη φαντασία του. Οι παγκόσµιες εξελίξεις και αλλαγές επιζητούν πολίτες 
ικανούς για να ανταπεξέλθουν στα ζητήµατα της κοινωνίας και να προσφέρουν το µέγιστο για την 
εύρυθµη λειτουργία τους. Μέσω της δηµιουργικότητας οι πολίτες καλλιεργούν τη δηµιουργική και 
κριτική τους σκέψη οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση των χαρακτήρων τους και υιοθετούν 
στοιχεία όπως η κοινωνικοποίηση, η καινοτοµία και η πρωτοτυπία. Στοιχεία ικανά για να µπορούν 
να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις και κριτική σκέψη απέναντι σε συνθήκες και καταστάσεις που θα 
κλιθούν να αντιµετωπίσουν ως κοινωνικά όντα στην κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους φορείς ανάπτυξης της δηµιουργικότητας, καθώς µέσω της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές στην ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας και στη 
διαµόρφωση των προσωπικοτήτων τους, ώστε να γίνουν ικανοί πολίτες και να συµβάλλουν στην 
κοινωνία.  
Σκοπός της µελέτης είναι να προσεγγίσουµε σε πρώτη φάση το θέµα της δηµιουργικότητας και τον 
εντοπισµό της στα αναλυτικά προγράµµατα της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ σε 
δεύτερη φάση να προταθούν δραστηριότητες για τη προσχολική εκπαίδευση αλλά και την Α’ και 
Β΄τάξη του Δηµοτικού Σχολείου, µε επίκεντρο την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας.  
Η εργασία εκπονήθηκε µε τη µέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και είναι δοµηµένη σε τρία 
µέρη. Στο Α’ µέρος αναλύονται τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και του 
Δηµοτικού (Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, Πρόγραµµα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου, Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών) και δίνεται έµφαση στο µάθηµα και στη 
γνωστική περιοχή της Γλώσσας.  
Στο Β΄µέρος της εργασίας αναλύεται η έννοια της Δηµιουργικότητας, έρευνες που έχουν γίνει για 
τη δηµιουργικότητα, οι 4 περιοχές της δηµιουργικότητα ή αλλιώς «Τα 4p της δηµιουργικότητας» 
αλλά και το Θεωρητικό Πρότυπο του Guilford για τη Δηµιουργικότητα.  
Στο Γ΄ εντοπίζεται η δηµιουργικότητα στη γλωσσική διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο και στις Α’ και 
Β΄τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου και συγκρίνονται οι τρόποι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
µεταξύ των δύο βαθµίδων.  
Στο Δ΄ και τελευταίο µέρος παρουσιάζονται κάποιες προτεινόµενες δραστηριότητες 
Δηµιουργικότητας όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από Νηπιαγωγούς αλλά και Δασκάλους 
κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας είτε στο Νηπιαγωγείο είτε στις πρώτες τάξεις του Δηµοτικού 
Σχολείου.  



Α΄ΜΕΡΟΣ  
Α΄ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  

Α1. Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 

Τo Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο,  το 
οποίο σχεδιάστηκε το 2001 και εφαρµόζεται από το 2003, συνοδευόµενο µε τον Οδηγό 
Νηπιαγωγού, αλλά και το Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (Π.Σ.Ν.), το οποίο συντάχθηκε το 
2011, αποτελούν τα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα - εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας για 
την προσχολική εκπαίδευση. 

Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η προσχολική εκπαίδευση παρουσίασε νέες αλλαγές και 
επέφερε νέα δεδοµένα στην εκπαίδευση. Ο θεσµός του Νηπιαγωγείου αναγνωρίστηκε και η 
φοίτηση των παιδιών σε αυτό τέθηκε υποχρεωτική. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην διαµόρφωση 
των αναλυτικών προγραµµάτων για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έτσι δηµιουργείται για το 
Νηπιαγωγείο το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το 2001, και 
η εφαρµογή του ξεκινάει το 2003. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντοπίζεται η έννοια της διαθεµατικότητας, ένας 
τρόπος κατά τον οποίο οι µαθητές ενθαρρύνονται στο να ασχοληθούν και να διερευνήσουν µια 
θεµατική ενότητα µέσα σε όλες τις µαθησιακές περιοχές που προτείνονται από το Πρόγραµµα 
Σπουδών. Η ταξινόµηση και επεξήγηση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: 

i. Σκοπός: Σύµφωνα µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ., σκοπός του νηπιαγωγείου, µετά την οικογένεια, είναι να 
συµβάλλει στη σωµατική, συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας.  

ii. Προγράµµατα για την εκπαίδευση µικρών παιδιών: Υποστηρίζεται πως τα προγράµµατα 
που θα αναπτυχθούν στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να βασίζονται στη γνώση για τον τρόπο 
που µαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εµπειρικά 
δεδοµένα για το σχεδιασµό κατάλληλων προγραµµάτων. (ΔΕΕΠΣ, 2003: 586). 

iii. Βασικές Αρχές: Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικό για τα παιδιά το έργο που θα 
πραγµατοποιηθεί µέσα στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει το πλαίσιο που θα στηρίζεται η 
διδασκαλία να θέτει ρεαλιστικούς στόχους, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Να 
εξασφαλίζει την ενεργή συµµετοχή όλων των παιδιών και την συνεργασία και 
αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη µάθηση, προάγοντας τη 
διαθεµατικότητα. Να επιτρέπει την πρόσβαση σε πηγές της γνώσης µε πολλούς τρόπους, 
ενσωµατώνοντας όσο µπορεί την τεχνολογία. Να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη και 
να τα αξιοποιούν για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού έργου. Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά 
να αναπτύσσουν τις ιδέες και τα συναισθήµατά τους µε πολλούς τρόπους, αξιοποιώντας το 
παιχνίδι, τη µουσική, τη δραµατοποίηση κ.α (ΔΕΕΠΣ, 2003: 586). 

iv. Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων: Σύµφωνα µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι 
κατευθύνσεις και τα διδακτικά αντικείµενα που µπορούν να αναπτυχθούν στο νηπιαγωγείο 
και έχουν νόηµα και σκοπό για τα παιδιά είναι οι εξής: α) Παιδί και Γλώσσα, β) Παιδί και 



Μαθηµατικά, γ) Παιδί και Περιβάλλον (Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, 
Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση), δ) Παιδί και Δηµιουργία – Έκφραση (Εικαστικά, 
Το θέατρο – Δραµατική τέχνη, Φυσική Αγωγή, Μουσική), ε) Παιδί και Πληροφορική. 

v. Μεθοδολογία: Όσον αφορά τη Μεθοδολογία, το ΔΕΕΠΣ κάνει αναφορά α) στα 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία της Μεθοδολογίας, β) Στον Ρόλο του Εκπαιδευτικού, γ) στη 
Διαθεµατική Προσέγγιση, τις Θεµελιώδεις Έννοιες, τα Σχέδια Εργασίας και δ) στο 
Ελεύθερο Παιχνίδι. (ΔΕΕΠΣ, 2003: 590-592). 

vi. Αξιολόγηση: Στην Αξιολόγηση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται στη σηµαντικότητα και στους 
τρόπους µε τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο. Είναι σηµαντικό 
λοιπόν ο εκπαιδευτικός να αξιολογεί τους µαθητές και να µπορεί να παρακολουθεί την 
εξέλιξη τους στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Περιλαµβάνονται α) Τα χαρακτηριστικά 
της Αξιολόγησης, β) οι Μορφές Αξιολόγησης, γ) οι Τεχνικές Αξιολόγησης και δ) ο Φάκελος 
Αξιολόγησης. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 592). 

vii.Υποστηρικτικό υλικό για διδάσκοντα. 

Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (Π.Σ.Ν.) 

Με το πέρασµα των χρόνων, την εξέλιξη και τις κοινωνικές αλλά και πολιτικές αλλαγές και 
αναβαθµίσεις, το Υπουργείο Παιδείας, το 2011, προτείνει τη βελτίωση της εκπαίδευσης ποιοτικά, 
µε στόχο να διαµορφωθεί ένα καινοτόµο και σύγχρονο εκπαιδευτικό κλίµα. Έτσι συντάσσεται το 
Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (Π.Σ.Ν.), όπου στις αρχές εφαρµόζεται σε πιλοτικά 
προγράµµατα πειραµατικών σχολείων και έκτοτε συνοδευόµενο µε το ΔΕΕΠΣ, αποτελούν τα δύο 
επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα της χώρας. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελεί το ανανεωµένο και καινοτόµο 
αναλυτικό πρόγραµµα για την προσχολική εκπαίδευση διαφέρει σε σηµεία µε το ΔΕΕΠΣ. Οι 
αλλαγές που εντοπίζονται αφορούν κυρίως το περιεχόµενο, τον σκοπό, τις βασικές αρχές αλλά και 
τις νέες ορολογίες και νέες εκπαιδευτικές µεθόδους που συναντάµε.  
Όσον αφορά το περιεχόµενο του Π.Σ.Ν. είναι εµφανές πως τονίζεται η κοινωνικό-πολιτισµική 
διάσταση της γνώσης. Επιπλέον εντοπίζεται για πρώτη φορά ο όρος Διαφοροποιηµένη 
Παιδαγωγική και εντάσσεται στις µαθησιακές περιοχές η «Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη». 
Ακόµα γίνεται µια αναφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού για την οργάνωση της µάθησης και της 
διδασκαλίας, δίνοντας έµφαση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση του σχολείου µε την 
οικογένεια. (Π.Σ.Ν., 2011: 6).  
Σκοπός του ανανεωµένου Π.Σ.Ν. είναι η προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων. Εξαιτίας 
των εξελίξεων, των αλλαγών αλλά και των καταστάσεων που βιώνουν τα παιδιά στον 21ο αιώνα 
θεωρείται πως η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων είναι πολύ σηµαντικές καθ΄όλη τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης και η προώθηση τους πρέπει να ξεκινήσει από µικρή ηλικία, καθώς θα βοηθήσει 
τον µαθητή να ανταπεξέλθει σε µελλοντικές καταστάσεις στη ζωή του. Οι βασικές ικανότητες που 
προωθεί το νέο πρόγραµµα σπουδών είναι: α) η επικοινωνία, β) η δηµιουργική και κριτική σκέψη, 
γ) η προσωπική ταυτότητα και η αυτονοµία και δ) οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που 
σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη. (Π.Σ.Ν., 2011: 9).  
Στη συνέχεια του Π.Σ.Ν. συναντάµε τις βασικές αρχές για τη µάθηση και τη διδασκαλία στη 
προσχολική εκπαίδευση. Αυτές σύµφωνα µε το Π.Σ.Ν. κατατάσσονται και κατονοµάζονται ως 
εξής: α) Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις, 



β) Οργανώνοντας τη µάθηση και τη διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο, γ) Σχεδιάζοντας και 
Αξιολογώντας το πρόγραµµα στο Νηπιαγωγείο, δ) Η Ένταξη στο Νηπιαγωγείο, ε) Η Σηµασία 
συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και στ) Διευκολύνοντας τις µεταβάσεις παιδιών και 
οικογενειών. 
Μία από τις βασικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι η αναγνώριση της διαφορετικότητας 
και η ανάπτυξη διαφοροποιηµένων προσεγγίσεων. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας ορισµένων 
καταστάσεων, όπως η µετανάστευση, παρατηρείται πως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες αλλά 
και στο νηπιαγωγείο εµφανίζεται η πολυπολιτισµικότητα. Δηλαδή η συνύπαρξη µαθητών από 
διαφορετικές χώρες, διαφορετικές φυλές, ακόµα και γλώσσες. Έτσι για πρώτη φορά συναντάµε στα 
αναλυτικά προγράµµατα τον όρο Διαφοροποιηµένη Διδασκαλία, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα 
για το Πρόγραµµα Σπουδών.  
Η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί µια νέα πρόκληση για την εκπαίδευση στις σύγχρονες 
κοινωνίες όπου εντοπίζεται όλο και παραπάνω η πολυπολιτισµικότητα. Η πρόκληση αυτή µπορεί 
να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών δοµών, ωστόσο για να επιτευχθεί µε επιτυχία ο σκοπός της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης χρειάζεται µια άριστη συνεργασία φορές της πολιτικής, της εκπαίδευσης, των 
επιστηµόνων ακόµα και των επιστηµόνων και των γονέων. Μπαλτατζής, Δ., Νταβέλος, Π. (2009).  
Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται: Ως διαφοροποιηµένη διδασκαλία ορίζεται η διδακτική προσέγγιση 
σύµφωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ετοιµότητα, τα 
ενδιαφέροντας και το µαθησιακό προφίλ κάθε µαθητή ή µικρών οµάδων µαθητών: σχεδιάζουν 
προγράµµατα, επιλέγουν διδακτικές µεθοδολογίες, στρατηγικές και διδακτικά µέσα, και οργανώνουν 
µαθησιακές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες. (Π.Σ.Ν., 2011: 22) 

Στη συνέχεια του Π.Σ.Ν. συναντάµε στις βασικές αρχές την Οργάνωση της µάθησης και της 
διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών, η εκπαιδευτική διαδικασία 
στο Νηπιαγωγείο πρέπει να αξιοποιείται στα παρακάτω πέντε πλαίσια: Το παιχνίδι, οι Ρουτίνες, σε 
Καταστάσεις από την καθηµερινότητα ή σε επίκαιρα περιστατικά, στις Διερευνήσεις, όπως σχέδια 
εργασίας, µικρές έρευνες και προβλήµατα προς επίλυση, αλλά και σε Οργανωµένες 
δραστηριότητες ή οργανωµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων. (Π.Σ.Ν., 2011: 26). 

Στην Αξιολόγηση για τη Μάθηση, επεξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση στο 
νηπιαγωγείο από την µεριά του εκπαιδευτικού, του µαθητή αλλά και της οικογένειας.  

Η Ένταξη στο Νηπιαγωγείο αφορά στη συνύπαρξη «διαφορετικών» παιδιών µέσα στον χώρο του 
Νηπιαγωγείου και το ρόλο του εκπαιδευτικού για την ένταξη. Στην καθηµερινή πρακτική, η ένταξη 
αφορά στη δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο θα παρέχει σε όλα τα 
παιδιά και στις οικογένειες τους ίσες ευκαιρίες συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη 
σχολική ζωή. Κάτω από αυτή την οπτική οι διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις αποτελούν 
σηµαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. (Π.Σ.Ν., 2011: 47).  

Έπειτα συναντάµε τη Συνεργασία σχολείου – οικογένειας, όπου δίνει ιδιαίτερη έµφαση το 
Πρόγραµµα Σπουδών. Το χτίσιµο αυτής της συνεργασίας είναι πολύτιµο για την προσχολική 
ηλικία, καθώς η συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων συµβάλλει στην κοινή ανάπτυξη και εξέλιξη 
των παιδιών. Οι κοινοί στόχοι αλλά και οι κοινές πρακτικές που µπορεί να ακολουθήσει το 
νηπιαγωγείο και η οικογένεια  εµπλουτίζουν την ανάπτυξη των παιδιών.  



Τέλος στο πρώτο µέρος του Προγράµµατος Σπουδών αποτελεί βασική αρχή η διευκόλυνση 
µετάβασης παιδιών και οικογενειών στο Νηπιαγωγείο. Το πρόγραµµα σπουδών προτείνοντας τις 
κατάλληλες πρακτικές για την οµαλή µετάβαση των παιδιών, δεν εστιάζει µόνο στο νηπιαγωγείο 
αλλά και στην οµαλή µετάβαση των παιδιών στο Δηµοτικό σχολείο, η οποία αποτελεί µια αγχωτική 
διαδικασία για πολλούς µαθητές καθώς είναι µια σηµαντική αλλαγή που γίνεται στα πλαίσια της 
ανάπτυξης των παιδιών.  

Το δεύτερο µέρος του Π.Σ.Ν. εστιάζει στις µαθησιακές περιοχές. Εδώ σε αντίθεση µε το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. βλέπουµε σηµαντικές αλλαγές και στους τίτλους των µαθησιακών περιοχών αλλά και 
στο περιεχόµενό τους, που αφορά τον τρόπο οργάνωσης και διδασκαλίας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επιπλέον προστίθεται µια νέα µαθησιακή περιοχή µε τίτλο Προσωπική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη, η οποία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία όπως αντιλαµβανόµαστε και στο πρώτο 
µέρος του Π.Σ.Ν., το οποίο ασχολείται αρκετά µε την κοινωνικοποίηση και γενικότερα µε την 
Κοινωνική Ανάπτυξη του παιδιού. Πρόσθετα παρατηρείται ακόµα µια σηµαντική αλλαγή, αυτή της 
λέξης Παιδί. Όπως παρατηρείται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., η λέξη παιδί αναφέρεται στα διδακτικά 
αντικείµενα που προτείνονται. (Π.χ Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηµατικά). Στο νέο 
Πρόγραµµα Σπουδών  οι µαθησιακές περιοχές αναγράφονται ως εξής: Γλώσσα, Μαθηµατικά κ.α. 
Μια ακόµη σηµαντική αλλαγή είναι η διαφοροποίηση της Φυσικής Αγωγής και η 
ανεξαρτητοποίησή της. Ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. η Φυσική Αγωγή περιλαµβάνεται στο διδακτικό 
αντικείµενο: Παιδί και Έκφραση – Δηµιουργία, στο νέο πρόγραµµα σπουδών αποτελεί ανεξάρτητη 
µαθησιακή περιοχή. Αλλά και το διδακτικό αντικείµενο Παιδί και Περιβάλλον που περιελάµβανε 
το Ανθρωπογενές/Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τώρα µετονοµάζεται σε 
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Πιο συγκεκριµένα το νέο και ανανεωµένο Π.Σ.Ν. περιλαµβάνει τις εξής µαθησιακές περιοχές.  

Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήµες, Τεχνολογίες Πληροφοριών & 
Επικοινωνιών(ΤΠΕ), Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Γλώσσα, Φυσική 
Αγωγή, Τέχνες, Μαθηµατικά. 

Α2. Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο. 
Η γλώσσα είναι το βασικό στοιχείο της επικοινωνίας. Η γλώσσα εκφράζει συναισθήµατα και είναι 
σηµαντικός παράγοντας στην δηµιουργία σχέσεων. Κάθε κοινωνία εξαιτίας της γλώσσας, 
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και ενισχύονται οι άνθρωποι της µέσα από τη γνώση. Για τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας, η γλωσσική αγωγή αποτελεί σηµαντικό µέρος στην ανάπτυξη τους, καθώς 
συνοµιλούν µε τους συµµαθητές τους, κοινωνικοποιούνται και εξασκούν τις γνώσεις τους. 
Σύµφωνα µε τον Piaget τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας χρησιµοποιούν τον λόγο εντελώς 
τυπικά, µια µορφή εγωκεντρικού λόγου, που κυρίως µέσα από αυτόν εκφράζουν επιθυµίες, ανάγκες 
και εµπειρίες χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στους 
ακροατές. Επιπλέον, ο Piaget αναφέρει πως µε την ανάπτυξη των παιδιών ο λόγος τους εξελίσσεται 
και από εγωκεντρικός γίνεται κοινωνικοποιηµένος. Ο κοινωνικοποιηµένος λόγος εντοπίζεται στην 
ηλικία που εντοπίζεται και η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά 
αναπτύσσουν τις συνοµιλίες τους, εκφράζουν ερωτήσεις και σχολιάζουν. Έτσι σύµφωνα µε τον 
Piaget η γλώσσα συνεπάγεται από την ανάπτυξη και κυρίως την νοητική ανάπτυξη των παιδιών, 



κατά την οποία η ωρίµανση έχει σηµαντική εξέλιξη και εντοπίζεται στο φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον.  

Όσον αφορά το µάθηµα για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ισχύουν οι οδηγίες από 
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και το Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Σύµφωνα µε το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) η διδασκαλία της γλώσσας εντοπίζεται στο διδακτικό αντικείµενο «Παιδί και 
Γλώσσα». Το πρόγραµµα υποστηρίζει πως η γλώσσα, οικοδοµείται εξελικτικά µέσα από την 
επικοινωνία. «Τα λάθη των παιδιών που συνδέονται µε την εξελικτική τους πορεία γίνονται σ΄ ένα 
βαθµό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σηµείο εκκίνησης του σχεδιασµού της µαθησιακής 
διαδικασίας που, σε µια προοπτική και όχι άµεσα, θα στοχεύει στο ξεπέρασµα τους». (Δ.Ε.Π.Π.Σ., : 
2003). 

Σύµφωνα  µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το διδακτικό αντικείµενο της γλώσσας στηρίζεται στη σταδιακή 
οικοδόµηση γλώσσας και γνώσης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η διαθεµατικότητα που 
διατρέχει σε όλο το Πρόγραµµα Σπουδών εντοπίζεται και στη γλώσσα µε την Επικοινωνία να 
συνδέει όλες τις γνωστικές περιοχές του προγράµµατος. Σύµφωνα µε τη δοµή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. το 
κάθε διδακτικό αντικείµενο εκτός από τις θεµατικές περιλαµβάνει και τους στόχους, κάποιες 
ενδεικτικές δραστηριότητες και τις θεµελιώδεις έννοιες της διαθεµατικής προσέγγισης που 
καλύπτουν οι δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τους στόχους. Το διδακτικό αντικείµενο Παιδί και 
Γλώσσα χωρίζεται σε τρεις θεµατικές: Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση), Ανάγνωση, 
Γραφή και Γραπτή Έκφραση. 

Στην πρώτη θεµατική, Προφορική Επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση) µεταξύ άλλων γίνεται λόγος 
για στόχους όπου τα παιδιά θα µάθουν να διηγούνται/αφηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν, να 
συµµετέχουν σε συζητήσεις αναπτύσσοντας την επιχειρηµατολογία τους, να βελτιώσουν και να 
εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. Όσον αφορά τις δραστηριότητες σε αυτήν την θεµατική 
µεταξύ άλλων προτείνονται η σύνθεση ιστοριών, η περιγραφή γεγονότων, αντικειµένων και 
προσωπικών εµπειριών, η απαγγελία ποιηµάτων, η εκµάθηση αινιγµάτων και γλωσσοδετών, η 
αποµνηµόνευση µικρών ρόλων, η γνώση της µεταφορικής χρήσης των λέξεων, η αναδιατύπωση 
φράσεων χρησιµοποιώντας παρεµφερές λέξεις ή και µε αντίθετο νόηµα κ.α.  

Η δεύτερη θεµατική του αντικειµένου είναι η Ανάγνωση, µε κύριο στόχο να αναγνωρίζουν τα 
παιδιά τις εκδοχές του γραπτού λόγου και τους διάφορους τρόπους που χρησιµοποιείται. Μετέπειτα 
υπάρχουν οι στόχοι της κατανόησης µια διήγησης, της αναγνώρισης οικείων λέξεων µέσα σε ένα 
κείµενο, της σωστής συλλογής πληροφοριών από κειµενικά είδη όπως εικόνες, αφίσες και ταινίες, 
της συνειδητοποίησης ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση της γλώσσας και της κατανόησης 
γενικών στοιχειών από τη σχέση προφορικού – γραπτού λόγου. Στη θεµατική αυτή προτείνονται 
δραστηριότητες, όπως η επαφή των παιδιών µε εικονογραφηµένα βιβλία, η ενθάρρυνση των 
παιδιών να κάνουν υποθέσεις για τα βιβλία(τι έγινε µετά, ποιοι άλλοι ήρωες υπάρχουν κλπ.) . 
Επιπλέον, να αποµνηµονεύουν τα παιδιά µέσω της δραµατοποίησης µικρούς ρόλους, να 
αντιστοιχούν εικόνες µε λέξεις, να εντοπίζουν τα στοιχεία ενός βιβλίου (συγγραφέας, εικονογράφος 
κ.α.). 

Η τρίτη θεµατική, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι η Γραφή και η Γραπτή Έκφραση. Στη 
θεµατική αυτή τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού 



λόγου, και να αποκτήσουν ικανότητες όπως η κατανόηση της σηµασίας της γραφής ως µέσο 
επικοινωνίας, η επιλογή σωστού λεξιλογίου και διατύπωσης, η αντιγραφή λέξεων που εξυπηρετούν 
πιο λειτουργικές ανάγκες, η σωστή χρήση του µολυβιού και η σωστή στάση του σώµατος κατά τη 
διάρκεια της γραφής. Ενδεικτικές δραστηριότητες στη θεµατική αυτή είναι η υπαγόρευση κειµένων 
στον εκπαιδευτικό για προσκλήσεις, αφίσες κλπ., η διόρθωση κειµένων, η έκφραση και δηµιουργία 
καρτών, προσκλήσεων και καταλόγων.  

Σύµφωνα µε το Π.Σ.Ν. (2011), η διδασκαλία της γλώσσας εντοπίζεται στη µαθησιακή περιοχή 
«Γλώσσα». Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ανανεωµένο Π.Σ.Ν. δίνει έµφαση στο κοινωνικό 
µέρος της ανάπτυξης των παιδιών. Έτσι και στη Μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας εκτός από την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση της γλώσσας, γίνεται αναφορά και στην 
κοινωνική ζωή των παιδιών. Συναντάµε τον όρο κριτικός γραµµατισµός, καθώς εντοπίζεται πως η 
γλώσσα αποτελεί ένα πρόγραµµα κριτικού γραµµατισµού, το οποίο περιλαµβάνει δραστηριότητες 
για την καλλιέργεια του γλωσσικού γραµµατισµού.  

Ο γραµµατισµός είναι ένας νέος όρος, που δηµιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί 
ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορά τα προφορικά και γραπτά κείµενα και µια πιο κριτική όψη 
αυτών. Σήµερα ο όρος γραµµατισµός αποσκοπεί στην ικανότητα κάποιου να µπορεί να 
αντιµετωπίζει ένα λόγο, οποιουδήποτε τύπου λόγο, µε µια διαφορετική µατιά όπως, να έχει 
ικανότητα της κατανόησης του λόγου, να µπορεί να ερµηνεύσει και να παράγει διαφορετικούς 
τύπους λόγου µέσα από το γραπτό λόγο. «Με την ευρύτερη έννοια ο γραµµατισµός αποτελεί έναν 
κοινωνικό θεσµό, ένα περίπλοκο φαινόµενο που συνδυάζει πολλαπλές πολιτισµικές, κοινωνικές, 
ιστορικές και γνωστικές πλευρές». (Χατζησαββίδης, Σ. ,  χ.χ.)  

Η δοµή του νέου Π.Σ.Ν. περιλαµβάνει µαζί µε τις µαθησιακές περιοχές  και τους στόχους, κάποιες 
ιδέες για δραστηριότητες και µερικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η µαθησιακή περιοχή Γλώσσα 
αποτελείται από τέσσερις δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός στη τάξη: 
Κατανόηση Προφορικών Κειµένων, Παραγωγή Προφορικών Κειµένων, Κατανόηση Γραπτού 
Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου.  

Η πρώτη δεξιότητα που αφορά την Κατανόηση του Προφορικού λόγου έχει ως στόχους τα παιδιά 
µεταξύ άλλων, να εντοπίζουν τα διαφορετικά είδη προφορικού λόγου, να αντιλαµβάνονται ότι ο 
προφορικός λόγος αποτελεί κείµενο, να αντιλαµβάνονται τις διάφορες περιστάσεις στις οποίες 
χρησιµοποιούνται διαφορετικά είδη κειµένων, να εντοπίζουν τις γραµµατικές και λεξιλογικές 
επιλογές του οµιλητή, να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας, να 
αντιληφθούν τις έννοιες συλλαβή και φωνήµατα, να διακρίνουν τον κυριολεκτικό από το 
µεταφορικό λόγο, να σέβονται τους κανόνες επικοινωνίας. Επιπλέον από τους στόχους 
αναφέρονται και κάποιες ενδεικτικές ιδέες για δραστηριότητες. Κάποιες από αυτές είναι, να 
εκτίθενται τα παιδιά σε διάφορα µοντέλα προφορικού λόγου όπως ποιήµατα, αφήγηση γεγονότων. 
Να εµπλέκονται σε απλούς διαλόγους για καθηµερινή χρήση όπως το να δίνουν οδηγίες, να 
διατυπώνουν υποθέσεις σε σχέση µε τους λόγους για τους οποίους πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 
Επιπλέον να συµµετέχουν σε παιχνίδια ρόλων και σε λεκτικά παιχνίδια αντικαθιστώντας 
οµοιοκατάληκτες λέξεις σε ποιήµατα, να κατασκευάζουν δικά τους ποιήµατα µε ρίµα και να 
παίζουν µε γλωσσοδέτες κ.α. (Π.Σ.Ν., 2011: 208-216).  



Στην δεξιότητα Παραγωγής Προφορικών Κειµένων, το πρόγραµµα σπουδών στοχεύει στη 
κατάκτηση λεξιλογίου, µε στόχους όπως: να κατακτήσουν το βασικό λεξιλόγιο, φθόγγους και 
φωνήµατα. Να µπορούν να χρησιµοποιούν ένα ευρύ και πλούσιο λεξιλόγιο. Να συµµετέχουν σε 
συζητήσεις στο νηπιαγωγείο, σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν και να παράγουν προφορικά κείµενα 
– λόγο. Κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες που αναφέρονται είναι τα παιχνίδια ρόλων 
καθηµερινών ρουτινών, εξασκώντας τη παραγωγή προφορικού κειµένου. Τα παιχνίδια µε λέξεις 
όπου επισηµαίνουν το αρχικό και τελικό φώνηµα της λέξης, παιχνίδια δηµιουργικής γραφής µε 
ιστορίες αλλάζοντας το περιεχόµενο τους µε συνώνυµες ή αντίθετες λέξεις και φράσεις. (Π.Σ.Ν., 
2011: 217-221).  

Οι δύο επόµενες δεξιότητες που αναφέρει το πρόγραµµα σπουδών αφορούν το γραπτό λόγο και 
διαχωρίζονται στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου και στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Η 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση από τα παιδιά ότι ο γραπτός 
λόγος είναι φορέας µηνυµάτων µε τη µορφή κειµένου και πως είναι αναπαράσταση του 
προφορικού λόγου. Επιπλέον έχει ως στόχο την κατανόηση της ανάγνωσης µε τους ποικίλους 
σκοπούς της. Στις προτεινόµενες ιδέες για δραστηριότητες περιλαµβάνονται η αντιστοίχιση λέξεων 
µε εικόνες, η χρήση γλωσσικών χαρτών, ο εντοπισµός λέξεων και η επεξήγηση τους σε διάφορα 
περιβάλλοντα όπως ετικέτες τροφίµων, προσκλήσεις, διαφηµίσεις κ.α. Ακόµα ως δραστηριότητα 
προτείνεται η συµβολική ανάγνωση παραµυθιού των παιδιών προς τους συµµαθητές τους, οι 
υποθέσεις για αυτό και η συζήτηση γύρω από το θέµα. (Π.Σ.Ν., 2011: 222-224). 

Αντίθετα στην κατηγορία Παραγωγής Γραπτού Λόγου τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν µε την 
γραφή, έστω και συµβολική σε αυτή την ηλικία και να αναγνωρίσουν τους σκοπούς της. Ως στόχος 
προτείνεται να αντιληφθούν τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή γραπτού λόγου 
(γράµµατα, εικόνες, συνδυασµός των προηγουµένων), να αποκτήσουν ικανότητες γραφής και να 
συνηθίσουν τη σωστή τεχνική της γραφής (αριστερά προς δεξιά), αλλά και την κατάλληλη στάση 
του σώµατος. Ακόµα να συνειδητοποιήσουν τη σχέση φωνήµατος – γραφήµατος αλλά και να 
ενηµερωθούν για άλλους τρόπους γραφής όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στις προτεινόµενες 
ιδέες για δραστηριότητες εντοπίζουµε µεταξύ άλλων δραστηριότητες όπως τη δηµιουργία µιας 
αφίσας, δραστηριότητες γραφής µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δραστηριότητες για τη 
σωστή χρήση του µολυβιού, ο σχεδιασµός σύντοµων κειµένων µε τη καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού κ.α. (Π.Σ.Ν., 2011: 225-226). 

Α3. Το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα 
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) για το Δηµοτικό Σχολείο. 

Το 2003, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εξαιτίας και έχοντας υπό όψιν τις παγκόσµιες εξελίξεις σε 
διάφορα πολιτικά, κοινωνικά αλλά και οικονοµικά επίπεδα προχώρησε στην δηµιουργία ενός 
ισχυρότερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος µε την ανανέωση των Αναλυτικών Προγρµµάτων 
Σπουδών (ΑΠΣ) και την δηµιουργία του Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαίσιου Προγραµµάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ). Συγκεκριµένα, σηµαντικές εξελίξεις στην κοινωνία, την πολιτική, την οικονοµία αλλά 
και τον πολιτισµό συνέβησαν την εποχή εκείνη, όπου εντοπίζεται και η µεγάλη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν νέες συνθήκες στις ζωές των ανθρώπων τόσο στο 
κοινωνικό τους περιβάλλον όσο και στο προσωπιικό τους, καθώς έχουν αυξηθεί οι µορφωτικές 
απαιτήσεις στην κοινωνία και η αναζήτηση και πρόσληψη νέων γνώσεων. Το σχολείο, ως φορέας 



κοινωνικοποίησης των παιιδών και κατασκευής µελλοντικών κοινωνικών ατόµων δεν θα µπορούσε 
να έµενε αµέτοχο στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας. Οπότε µε την αύξηση της γνώσης, πρέπει να 
δηµιουργηθεί στο σχολείο ένα νέο περιβάλλον όπου θα διαµορφώνει ισχυρές προσωπικότητες µε 
ηθικές αξίες, ώστε µελλοντικά να µπορούν να ενταχθούν οµαλά και οµοιόµορφα στη κοινωνία και 
τις απαιτήσεις της. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα, πιο ποιοτικό, όπου µε 
τα νέα δεδοµένα και τις επιδιώξεις θα καταφέρει να είναι και πιο αποτελεσµατικό. Για να συµβεί 
αυτό πρέπει να προωθηθούν απαραίτητες συνθήκες που θα επιτρέπει στον µαθητή να 
κοινωνικοποιηθεί, να ενισχύσει την κριτική του σκέψη και ικανότητα και να αναπτύξει τις 
κατάλληλες κοινωνικές αρχές. Σηµαντική είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της 
συλλογικότητας. Επιπλέον, να δηµιουργηθούν συνθήκες όπου θα επιτρέπουν στο άτοµο να 
ανανεώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του αλλά και να καλλιεργεί τις απαραίτητες νέες 
τεχνολογίες για τις πληροφορίες και την επικοινωνία. (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, 2003).  
Έτσι δηµιουργείται το νέο ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ για το δηµοτικό σχολείο, το οποίο περιλαµβάνει το 
εισαγωγικό σηµείωµα για την ίδρυσή του, τις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης, τις Γενικές Αρχές 
του Δ.Ε.Π.Π.Σ και του Α.Π.Σ., τα Γνωστικά Αντικείµενα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. αλλά και 
τη δοµή αυτών όπως παρουσιάζονται και την Αξιολόγηση του Μαθητή.   
Στις Γενικές Αρχές της Εκπαίδευσης παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες της εκπαίδευσης για την 
εκπαιδευτική διαδικασία και τη προσπάθειά της. Αυτοί είναι: α) η παροχή γενικής παιδείας, β) η 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ) η εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές, δ) η ενίσχυση της πολιτισµικής 
και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, ε) η ευαισθητοποίηση 
για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων 
προτύπων συµπεριφοράς, στ) η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, ζ) η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και η) η 
ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η διασφάλιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. (Γενικό Μέρος ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ: 2) 
Στη συνέχεια συναντάµε τις Γενικές Αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ., όπου παρουσιάζεται ο 
«κατακόρυφος» και «οριζόντιος» άξονα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Όπου κατακόρυφος συνεπάγεται ή έννοια 
του Ενιαίου µέσα στο Πρόγραµµα Σπουδών, ενώ ως οριζόντιος η έννοια της διαθεµατικότητας, η 
οποία έχει µεγάλη σηµασία για το νέο ΔΕΠΠΣ. Το µοντέλο διδασκαλίας που επικρατούσε στο 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα ήταν αυτό της αυτοτελούς διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων. 
Δηλαδή η διδασκαλία των µαθηµάτων ξεχωριστά για το καθένα και χωρίς κάποια διασύνδεση. Με 
τις νέες εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω το ΔΕΠΠΣ, εντάσσει στις γενικές αρχές του την 
έννοια της Διαθεµατικότητας. Δηλαδή την οργάνωση της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων 
µε τρόπο ώστε να συνδέονται µεταξύ τους θεµατικά και να επεξεργάζονται πολύπλευρα και 
«πολυπρισµατικά». Πιο συγκεκριµένα η διαθεµατική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στον µαθητή 
να αποκτήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων που θα συµβάλλουν στην διαµόρφωση της 
προσωπικότητας του και στη καθηµερινή του ζωή. (Γενικό Μέρος ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ: 6). Η 
διαθεµατικότητα αποτελεί ένα σύνολο εκπαιδευτικών διαδικασιών και προσεγγίσεων όπου 
‘’ενιαιοποιούνται’’ οι σχολικές γνώσεις. Πραγµατοποιείται στο σχολικό πλαίσιο µέσω των 
µαθηµάτων και γενικότερα µπορεί να συµπεριληφθεί σε οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραµµα 
σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002). Σκοπός της διαθεµατικότητας στο σχολείο είναι ο εκπαιδευτικός 
να οδηγήσει τους µαθητές να ασχοληθούν µε µια θεµατική και να την αναλύσουν πολύπλευρα µέσα 
από τα γνωστικά αντικείµενα. Να ασχοληθούν δηλαδή µε τη θεµατική αυτή συνδέοντας την σε όλα 
τα µαθήµατα και το κάθε µάθηµα να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από αυτό 
το θέµα. Έτσι εντοπίζουµε και το µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης στο οποίο θα µπορούν να 
πραγµατοποιούνται Διαθεµατικές Δραστηριότητες, προωθώντας τη συνεργασία και 
δραστηριοποιώντας τους µαθητές.  



Έπειτα εντοπίζεται η Δοµή των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ των Γνωστικών Αντικειµένων στο Δηµοτικό 
Σχολείο. Τα Γνωστικά Αντικείµενα του Δηµοτικού Σχολείου είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα, 
Μαθηµατικά, Εικαστικά, Θέατρο, Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Μουσική, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Τεχνολογία, Φυσικές Επιστήµες 
(Βιολογία, Γεωγραφία, Φυσική, Χηµεία) και Φυσική Αγωγή. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. κάθε επιµέρους 
διδακτικού αντικειµένου περιλαµβάνει: α) τους γενικούς σκοπούς, β) τους άξονες του µαθήµατος, 
γ) τους στόχους και τις αξίες, στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται µε τη διδασκαλία του 
κάθε µαθήµατος και δ) ενδεικτικές έννοιες της διαθεµατικής προσέγγισης. (Γενικό Μέρος ΔΕΠΠΣ 
– ΑΠΣ: 8). Τα  Α.Π.Σ. µε τις κατευθύνσεις για διαθεµατικές προσεγγίσεις περιλαµβάνουν την 
ακόλουθη δοµή: α) Ειδικοί Σκοποί στους οποίους εντοπίζονται τα αναµενόµενα και επιδιωκώµενα 
αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής πράξης όπου θα ικανοποιούν τις προσωπικές και κοινωνικές 
ανάγκες των µαθητών, β) Στόχοι, αφορά τους γνωστικούς, συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς 
στόχους, οι οποίοι είναι σαφείς ώστε να κατευθύνουν τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, γ) Θεµατικές Ενότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν το περιεχόµενο του κάθε διδακτικού 
αντικειµένου, δ) Ενδεικτικές Δραστηριότητες, µε θεµατικό και διαθεµατικό χαρακτήρα που 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ε) Πρόσθετα 
διαθεµατικά σχέδια εργασίας, στ) Ώρες Διδασκαλίας, κατά τις οποίες προβλέπεται ο χρόνος που 
χρειάζεται για τη διδασκαλία του κάθε αντικειµένου και ζ) Διδακτική Μεθοδολογία, που παρέχει 
µεθόδους παιδαγωγικά αποδεκτές και αποτελεσµατικές για την επίτευξη των στόχων. (Γενικό 
Μέρος ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ: 8-11 ). 
Τέλος το Γενικό Μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ., περιλαµβάνει την Αξιολόγηση του Μαθητή, 
αναλύοντας τους στόχους, τις µορφές, τις βασικές αρχές, τις τεχνικές της αξιολόγησης και τα µέσα 
έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσµατος. (Γενικό Μέρος ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ: 11-13). 

Α4. Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσ-
σας για το Δηµοτικό Σχολείο. 

Σύµφωνα µε το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλάσιο Προγράµµατος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το µάθηµα της 
γλωσσικής διδασκαλίας στο Δηµοτικό Σχολείο έχεις ως βασικό σκοπό να αναπτύξουν τα παιδιά την 
ικανότητα του γραπτού και προφορικού λόγου, µε συνείδηση, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, µε 
δηµιουργικότητα, και να λάβουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα που θα ανταποκριθούν στη σχολική 
και κοινωνική ζωή τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το ΔΕΠΠΣ συνδυάζει µια εφαρµογή 
θεωριών αναγκαίων για τη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου της γλώσσας. Η γλώσσα εκτός 
το ότι συνδέεται άµεσα µε τον πολιτισµό, αποτελεί και ένα επικοινωνιακό σύστηµα που λειτουργεί 
σε πραγµατικές συνθήκες και ο σωστός χειρισµός της είναι αποτέλεσµα ανάπτυξης της 
δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. Επιπλέον σε συνδυασµό µε τη λογοτεχνία όπως συνυπάρχουν 
και στο Πρόγραµµα Σπουδών, αποτελούν µέσο αλληλεπίδρασης, έκφρασης και κατανόησης των 
ανθρώπων σε πραγµατικά και δηµιουργικά περιβάλλοντα. Η λογοτεχνία µε τις διάφορες οπτικές 
της αναπτύσσουν την ικανότητα του µαθητή για δηµιουργικότητα, και διεύρυνση των οριζόντων 
του. (Δ.Ε.Π.Π.Σ για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 14). 

Επιστηµολογικό και θεσµικό πεδίο  

Το επιστηµολογικό και θεσµικό πεδίο που εντοπίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών αφορά την 
Γλωσσολογία και τους διάφορους τοµείς της. Συγκεκριµένα, «Ανάλυση του Λόγου, Πραγµατολογία, 
Θεωρία των γλωσσικών πράξεων, Συστηµική Λειτουργική Γλωσσολογία, αλλά και Παραδοσιακή και 
∆οµολειτουργική Γραµµατική, Γενετική- Μετασχηµατιστική Γραµµατική, Φωνητική-Φωνολογία, 



Μορφολογία, Σηµασιολογία, ∆ιαλεκτολογία)». (Δ.Ε.Π.Π.Σ για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 14). 
Κατά τη διαµόρφωση της τελικής του φυσιογνωµίας στο πλαίσιο του κλάδου του Γλωσσικού 
Σχεδιασµού, το Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού αξιοποίησε κατά περίπτωση τα πιο πάνω, σε συνδυασµό 
µε τους στρατηγικούς στόχους της Πολιτείας, λαµβάνοντας υπόψη τις δυναµικές τις οποίες 
καθορίζουν τα γεωπολιτικά δεδοµένα της εποχής. (Δ.Ε.Π.Π.Σ για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 
14). 

Ως προς τη δοµή του, το Δ.Ε.Π.Π.Σ., χωρίζεται σε άξονες γνωστικού περιεχοµένου, ανά τάξη και 
επιπλέον σε κάθε γνωστικό περεχόµενο αναφέρονται οι στόχοι, προτείνονται κάποιες ενδεικτικές 
δραστηριότητες και κατατάσσονται στις θεµατικές ενότητες. Ακόµη εκτός από τους άξονες 
γνωστικού περιεχοµένου, το Δ.Ε.Π.Π.Σ., περιλαµβάνει τη Διδακτική Μεθοδολογία της Γλώσσας 
και της Λογοτεχνίας, την διαδικασία της Αξιολόγησης και το Διδακτικό Υλικό.  
Σύµφωνα µε τους άξονες του γνωστικού περιεχοµένου το µάθηµα της Γλώσσας, αποτελείται από: 
α) τον Προφορικό Λόγο, β) τον Γραπτό Λόγο στον οποίο περιλαµβάνονται η Ανάγνωση, η Γραφή 
και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου και η Λογοτεχνία, γ) το Λεξιλόγιο, δ) η Γραµµατική και ε) η 
Διαχείριση της Πληροφορίας.  

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δηµοτικό Σχολείο. 

Ως ειδικοί σκοπού του µαθήµατος της Ελληνικής Γλώσσας, προτείνονται: ο µαθητής να 
χρησιµοποιεί τη γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας, και ως σύστηµα σκέψης. Να κατανοεί το είδος του 
λόγου µε το οποίο έρχεται σε επαφή. Να συνειδητοποιεί ότι έχει τη δυνατότητα της γραφής, της 
δηµιουργίας και της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήµατος. Να αποκτήσει τις βασικές 
γνώσεις της γλωσσικής επίγνωσης αλλά και να γνωρίσει µορφές λογοτεχνικών έργων. Να 
αναγνωρίσει την ποικιλία της Ελληνικής Γλώσσας τόσο κοινωνικά, όσο και γεωγραφικά. Να 
µπορέσει να συνδέει τη γλώσσα µε τεχνολογικά µέσα όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και να τα 
αξιοποιεί ταυτόχρονο ως κώδικα επικοινωνίας κ.α. (Δ.Ε.Π.Π.Σ για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 
17-18).  

Αναλυτικότερα οι άξονες του γνωστικού περιεχοµένου στη µάθηµα της Γλώσσας.  

Α) Προφορικός Λόγος στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού:  

Σκοπός του προφορικού λόγου είναι να οργανώσει ο µαθητής λογικά τον προφορικό του λόγο και 
να χρησιµοποιεί σωστά το λεξιλόγιο.  
Ως στόχοι του γνωστικού περιεχοµένου είναι οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε τις διάφορες 
µορφές του προφορικού λόγου και να συµµετέχει σε αυτές όπως µέσω της διήγησης, της 
περιγραφής και της έκφρασης, Επιπλέον να µπορεί να αφηγείται ιστορίες αρθρώνοντας και 
τονίζοντας σωστά αλλά και να χρησιµοποιεί κατάλληλα το λεξιλόγιο και τους ρηµατικούς τύπους.  
Ως προτεινόµενες δραστηριότητες εντοπίζονται οι αναδιηγήσεις, ο ελέυθερος διάλογος και τα 
παιχνίδια ρόλων. Επιπλέον η εξοικείωση µε εκφραστικούς τύπους µέσα από περιγραφές προσώπων, 
αντικειµένων και καταστάσεων, η αφήγηση ιστοριών, παραµυθιών µε παραλλαγές και µη, 
ασκήσεις για τη σωστή προφορά των λέξεων αλλά και ασκήσεις σχηµατισµού και συµπλήρωσης 
προφορικών κειµένων. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 5-6).  

Β) Γραπτός Λόγος – Ανάγνωση στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού: 



Σκοπός της Ανάγνωσης στο γνωστικό περιεχόµενο του Γραπτού Λόγου είναι να κατακτήσουν οι 
µαθητές δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειµένων.  
Ως στόχοι του γνωστικού περιεχοµένου είναι: να συνειδητοποιήσει ο µαθητής τη σύνδεση 
προφορικής και γραπτης γλώσσας, να αναπτύξει την ανάγνωση και να κατανοεί µικρά κείµενα, 
ώστε να είναι σε θέση να τα αποµνηµονεύει, να αντλεί πληροφορίες από ένα κείµενο, να ακούει 
κείµενα από άλλους και να τα κατανοεί, να εντοπίζει ορθογραφικά, λεκτικά και συντακτικά λάθη 
σε κείµενα και να εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του.  
Ως προτεινόµενες δραστηριότηες µεταξύ άλλον εντοπίζονται ασκήσεις παραγωγής προτάσεων µε 
λέξεις, ανάλυση λέξεων σε συλλαβές και γράµµατα, απόδοση νοήµατος ενός κειµένου περιληπτικά, 
συστηµατικές ασκήσεις στην ανάγνωση κειµένων. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 
9-10).  

Γ) Γραπτός Λόγος – Γραφή και Παραγωγή Γραπτού Λόγου στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού: 

Σκοπός της Γραφής και Παραγωγής Γραπτού Λόγου είναι η ανάτπυξη της ικανότητα του παιδιού 
να εξοικειωθεί και να µάθει τη γραφή.  
Ως στόχοι του γνωστικού περιεχοµένουν είναι µεταξύ άλλων, ο µαθητής να εξασκείται ώστε να 
αντιγράφει και να γράφει ορθά γράµµατα, λέξεις και προτάσεις. Να γράφει και να διαβάζει το 
περιεχόµενο που έγραψε. Να εξιστορεί προσωπικές εµπειρίες αλλά και να δηµιουργεί φανταστικές 
ιστορίες,  Να χρησιµοποιεί τη γραµµατική και το συντακτικό µε το σωστό τρόπο.  
Ως προτεινόµενες δραστηριότητες προτείνονται κυρίως ασκήσεις ορθής γραφής, τονισµού, 
αντιγραφής. Επιπλέον εµπλέκεται και η γραπτή αφήγηση αλλά και η δηµιουργία παραµυθιού µέσω 
της γραφής. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 13).  

Δ) Γραπτός Λόγος – Λογοτεχνία στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού: 

Σκοπός της λογοτεχνίας, είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τη λογοτεχνία και να 
ενθαρρυνθούν ώστε να αναπτύξουν τη δηµιουργική τους φαντασία.  
Ως στόχοι του γνωστικού περιεχοµένου προτείνονται να εξοικειωθεί και να ψυχαγωγηθεί ο µαθητής 
µέσα από το λογοτεχνικά κείµενα, να αντιληφθεί τις δυνατότητες της γλώσσας να εναλάσσεται 
γλωσσικά και σηµασιολογικά, να αποκτήσει αίσθηση του χιούµορ, να αναπτύξει την φαντασία του 
και να ενθαρρυνθεί στη δηµιουργία δικών του ιστοριών.  
Στις ενδεικτικές προτεινόµενες δραστηριότητες προτείνονται οι ακροάσεις και αναδιηγήσεις 
λογοτεχνικών κειµένων και οι απαγγελίες ποιηµάτων. Επιπλέον τα γλωσσικά παιχνίδια 
οµοιοκαταληξίας, ρυθµού, επανάληψης, γλωσσοδετών κ.α. Ιστορίες όπου τα παιδιά να συνεχίσουν 
ή να αλλάξουν δηµιουργώντας τις δικές τους εκδοχές. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία, 
2003: 17).  

Ε) Λεξιλόγιο στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού: 

Σκοπός του Λεξιλογίου είναι να σταθεροποιηθεί το λεξιλόγιο που έχουν αποκτήσει τα παιδιά στη 
προσχολική ηλικία και αν το εµπλουτίσουν µε λέξεις και φράσεις που είναι απαραίτητες για τον 
γραπτό, προφορικό λόγο αλλά και για ανάγκες της καθηµερινότητας,  
Στους στόχους του Λεξιλογίου συναντάµε πως ο µαθητής θα πρέπει να διαµορφώσει και να 
κατακτήσει το λεξιλόγιο από σηµασιολογική, φωνητική και ορθογραφική άποψη, να κατανοεί την 
έννοια των λέξεων και να µπορέσει να τις χρησιµοποιήσει στο γραπτό και προφορικό του λόγο, να 
εντοπίζει τα αντώνυµα των λέξεων.  



Μερικές προτεινόµενες δραστηριότητες που προτείνονται είναι οι ασκήσεις συµπλήρωσης 
προτάσεων µε λέξεις, η σύνδεση λέξεων µε εικόνες, παιχνίδια λέξεων µε αντίθετη σηµασία και η 
καταχώρηση λέξεων,σχολίων και ερµηνείας σε ειδικό τετράδιο λεξιλογικών ασκήσεων. 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική διδασκαλία, 2003: 19).  

ΣΤ) Γραµµατική στην Α΄ και Β΄ Δηµοτικού. 

Σκοπός της Γραµµατικής είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τους βασικούς κανόνες της 
γραµµατικής και να τους εφαρµόσουν.  
Στόχοι που εντοπίζονται στο πρόγραµµα µεταξύ άλλων είναι: η σωστή χρήση του τονισµού και των 
σηµείων στίξης, η εξοικείωση του µαθητή µε τις βασικές δοµές της πρότασης (Υποκείµενο, Ρήµα, 
Αντικείµενο), η σωστή χρήση των ουσιαστικών και των αντωνυµιών, η αναγνώριση και χρήση 
δίψηφων, συνδυασµών, διφθόγγων και συµπλεγµάτων. 
Ως δραστηριότητες προτείνονται κυρίως ασκήσεις γραφής, στίξης, προφοράς και συλλαβισµού. 
Ακόµη εντοπίζονται ασκήσεις αύξησης και µείωσης συστατικών µέσα σε µία πρόταση (Υποκείµα, 
Ρήµατα, Αντικείµενα, Κατηγορούµενα), η χρήση του ‘’και’’ κ.α. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική 
διδασκαλία, 2003: 22).  

Ζ) Διαχείριση της Πληροφορίας.  

<<Σκοπός της Διαχείρισης της Πληροφορίας είναι <<η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης 
πληροφοριών και η αποκωδικοποίηση οπτικών και ακουστικών σηµάτων>>. (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη 
γλωσσική διδασκαλία, 2003: 26).  
Στόχος της ενότητας είναι να εντοπίζει ο µαθητής τις πληροφορίες που χρειάζεται µέσα από τη 
χρήση πηγών. 
Ως ενδεικτική δραστηριότητα προτείνται η εύρεση πληροφοτιών από πηγές όπως αγγελία, χάρτης, 
τηλεφωνικός κατάλογος, ενηµερωτικά δελτία, αφίσες, διαφηµίσεις,  (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη γλωσσική 
διδασκαλία, 2003: 26).  

Έπειτα το Πρόγραµµα Σπουδών αναφέρει πως ο συνολικός χρόνος της διδασκαλίας για τη γλώσσα 
και τη λογοτεχνία στην Α’ και Β’ τάξη είναι 250 ώρες περίπου στην κάθε µια. Στη συνέχεια 
αναφέρει κάποια προτεινόµενα σχέδια εργασίας για διαθεµατική προσέγγιση ενώ αµέσως µετά 
εντοπίζεται η προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, ο τρόπος 
αξιολόγησης του µαθήµατος αλλά και το διδακτικό υλικό που απευθύνεται στους µαθητές και τον 
δάσκαλο.  



Β΄ΜΕΡΟΣ  
Β’ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

Β1. Η Έννοια της Δηµιουργικότητας. 

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Ανθρωπότητας, η δηµιουργικότητα σαν έννοια έχει απασχολήσει 
αρκετές σηµαντικές και µη προσωπικότητες, ψυχολόγους και ερευνητές, ακόµα και µε αναφορές σε 
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Η έννοια έχει θεωρηθεί και 
υποστηριχθεί ακόµα και από ψυχολόγους ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάποιων µόνο 
ανθρώπων που µε το προσόν αυτό έχουν διακριθεί σε διάφορους τοµείς κυρίως της τέχνης, όπως η 
µουσική και η ζωγραφική.  
Η δηµιουργικότητα (creativity) ως η ικανότητα κάποιου να παράγει ένα νέο έργο, µια νέα ιδέα µε 
βάση τη φαντασία.   Υπάρχουν πολλές απόψεις και προσεγγίσεις όσον αφορά τη δηµιουργικότητα, 
την έννοια της αλλά και το τι αφορά αυτή, αν την κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, αν µπορεί να 
καλλιεργηθεί.  
Η ψυχολογία ορίζει τη Δηµιουργικότητα ή τη Δηµιουργική Σκέψη «τη γνωστικά οργανωµένη αλλά 
ευέλικτη και συχνά πολύπλοκη νοητική διεργασία που διακρίνεται για την πρωτότυπη, περίτεχνη και 
µη αναπαραγόµενη επεξεργασία γνωστικών στοιχείων και σχηµάτων σκέψης, η οποία καταλήγει 
συνήθως στην παραγωγή ασυνήθιστων και µοναδικών προϊόντων τουλάχιστον για το δηµιουργό τους. 
Η πρωτοτυπία και η µοναδικότητα της απάντησης, η ευαισθησία στον εντοπισµό προβληµάτων, η 
ευελιξία και η ευχέρεια σκέψης, η έκθεση σε ρίσκα, η ανοχή σε διφορούµενες καταστάσεις, οι 
ευέλικτοι, τυχαίοι και ετερογενείς συνδυασµοί, είναι µερικά από τα γνωρίσµατα της δηµιουργικής 
προσωπικότητας» (Κούσουλας, 2001 και Κατσίκη – Γκιβάλου, 2001: 22).  

Κάποιοι υποστηρίζουν πως η δηµιουργικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να χρησιµοποιεί 
εναλλακτικές ιδέες και απόψεις, που διαφέρουν από τις συνηθισµένες και µπορούν να τις 
χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινότητά τους, στη διασκέδαση τους αλλά ακόµα και για την 
επίλυση καθηµερινών προβληµάτων. Ακόµη, κάποιοι υποστηρίζουν πως την ικανότητα αυτή την 
έχουν όλοι οι άνθρωποι απλά σε µερικούς γίνεται αντιληπτή, ενώ άλλοι θεωρούν πως η 
δηµιουργικότητα είναι χάρισµα µόνο κάποιων ατόµων.  

Οι ποικίλες, διαφορετικές γνώµες και απόψεις γύρω από τη δηµιουργικότητα απασχόλησαν τα 
τελευταία χρόνια ερευνητές και ψυχολόγους για τη µελέτη περί δηµιουργικότητας. Έτσι η έννοια 
απόκτησε και άλλες διαστάσεις και σε διάφορους τοµείς της ζωής και της καθηµερινότητας.  
Μια πολλή σηµαντική προσωπικότητα που ασχολήθηκε µε τη δηµιουργικότητα και έφερε νέες 
διαστάσεις στην έννοια είναι ο Guilford(1950), ο οποίος συνέδεσε τη δηµιουργικότητα µε τη 
δηµιουργική και παραγωγική σκέψη. Ο Guilford λόγω της µεγάλης διάστασης που πήρε το θέµα 
περί την έννοια της δηµιουργικότητας, κατέθεσε στην Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρία τις 
δυσφορίες και τις ανησυχίες του περί του θέµατος. Σύµφωνα µε τον Guilford, «η δηµιουργικότητα 
καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των δηµιουργικών ατόµων, που καθορίζουν την 
πιθανότητα για ένα άτοµο να εκφράσει µια δηµιουργική συµπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται µε 
εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασµό». (Jaoui, H. 1975: 39 όπως αναφέρεται στο Ξανθάκου,  
2011: 32).  
Ο ορισµός του Guilford αποτελεί µια «πατρότητα» στην έννοια της δηµιουργικότητας και δίνει το 
έναυσµα και σε άλλους ερευνητές να µελετήσουν και να εµπλουτίσουν την έννοια αυτή µε τις 
απόψεις τους.  



O Getzels και Jackson (1962) θεωρούν πως η δηµιουργικότητα είναι µία από τις πιο σηµαντικές 
ικανότητες του ανθρώπου, η οποία συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπα και διαφορετικά µεταξύ τους. 
Ο Loewnfeld & Brittain (1975) υποστηρίζουν πως η δηµιουργικότητα διαφέρει από άτοµο σε 
άτοµο σχετικά µε το ποιος δίνει τον ορισµό για αυτήν.  
Ο Piaget (1960) συµπληρώνει για τη δηµιουργικότητα ότι είναι µια ενέργεια που σχετίζεται µε τη 
λήψη αποφάσεων για την εύρεση, επίλυση, εξερεύνηση και πειραµατισµό γύρω από ένα πρόβληµα.  
Ο Freud (1972) ορίζει την έννοια ως µια ενστικτώδη ορµή που ναι µεν σχετίζεται µε την 
δηµιουργία, αλλά ταυτόχρονα σχετίζεται και µε την καταστροφή.                                           
Ο Torrance (1966) θεωρεί πως η δηµιουργικότητα ταυτίζεται µε την ικανότητα που έχει ο 
άνθρωπος να αντιµετωπίζει προβλήµατα µε πρωτοτυπία, ευαισθησία, µεθοδικότητα και ηρεµία. 
Σύµφωνα µε τον Bruner (1962), η δηµιουργικότητα αποτελεί µια ενέργεια που επιφέρει ξεχωριστές 
και αποτελεσµατικές εκπλήξεις (effective surprise). Ο Beaudot (1969) στον ορισµό για την 
δηµιουργικότητα προσθέτει πως την δηµιουργία την έχουν όλα τα άτοµα όλων των ηλικιών, απλά η 
προδιάθεση για την εµφάνιση και την εκδήλωση της δηµιουργίας αυτής, απαιτεί και τις κατάλληλες 
συνθήκες ή το κατάλληλο περιβάλλον. Για τον Taylor «η δηµιουργικότητα είναι µια νοητική 
διαδικασία που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ιδεάων ταυτόχρονα καινούριων και χρήσιµων» 
(Jaoui, H. 1975: 39, όπως αναφέρεται στο Ξανθάκου,  2011: 34). 
Από τους παραπάνω διαφορετικούς ορισµούς και τις ποικίλες απόψεις περί δηµιουργικότητας, 
γίνεται αντιληπτό ότι είναι δύσκολο να αποδώσουµε έναν ορισµό στην έννοια. Όπως αναφέρει και 
ο Davis (1992) «Υπάρχουν άπειροι ορισµοί και ιδέες για τη δηµιουργικότητα, όσοι και οι άνθρωποι 
που έχουν γράψει τις ιδέες τους σ΄ένα κοµµάτι χαρτί». 
Οι επικρατέστερες διαφορές εντοπίζονται ως προς τις διαφορές σύγχρονου και παλαιότερου.  
Αυτό αντιλαµβανόµαστε από τις απόψεις κάποιων που υποστηρίζουν πως τη δηµιουργικότητα δεν 
την έχουν όλοι έµφυτη, αλλά αποτελεί χάρισµα και ταλέντο κάποιων! «ευφυών» ατόµων, που 
ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Αντίθετα οι πιο σύγχρονοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι ιδιαίτερο 
προσόν κάποιον ατόµων, αλλά όλα τα άτοµα έχουν την δηµιουργικότητα, αλλά το πώς θα την 
χρησιµοποιήσουν, το πόσο θα εξασκηθούν και θα δουλέψουν αλλά και ποια ερεθίσµατα θα πάρουν, 
αλλά και µε ποιες διαδικασίες είναι και αυτά τα που θα καθορίσουν την ανάδειξη της 
δηµιουργικότητάς του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τον Guilford αλλά και τα στοιχεία που παίρνουµε από τις απόψεις και άλλων 
ερευνητών που αναφέρθηκαν παραπάνω, µε την δηµιουργικότητα:  

α) αντιµετωπίζονται µε διαφορετική στάση τα προβλήµατα,  

β) η στάση αυτή συνδέεται µε κάποια από τα καλλιεργηµένα χαρακτηριστικά των ανθρώπων,  

γ) τα χαρακτηριστικά αυτά ευθύνονται για το πώς θα εκδηλωθεί η στάση αυτή,  

δ) τη δηµιουργικότητα κατέχουν όλα τα άτοµα και όχι µόνο µερικοί ως χάρισµα,  

ε) η διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων είναι ποσοτική και όχι ποιοτική. (Ξανθάκου Γ. 2011).  

Μπορούµε να καταλήξουµε συµφωνώντας µε την άποψη του Charles Wilson, ότι η 
δηµιουργικότητα είναι µια σφαιρική πράξη (Cowan, Demos & Torrance, 1967, αναφ. Osborn, 
1988: 18, αναφ. Ξανθάκου, 2011, 36), µια συµπεριφορά η οποία α) παράγει µια νέα, καινοτόµα 
ιδέα, β) αναπτύσσεται µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, γ) ποικίλλει ανάλογα µε την 
προσωπικότητα του ατόµου, δ) σχετίζεται µε έναν ιδιαίτερο τύπο περιβάλλοντος. (Ξανθάκου Γ. , 
2011: 37).  



Συνοψίζοντας, η δηµιουργικότητα δεν µπορεί να οριστεί µε έναν και µόνο ορισµό, καθώς υπάρχουν 
διάφορες απόψεις, άλλες πιο σύγχρονες και άλλες πιο παραδοσιακές. Αποτελεί ένα παγκόσµιο 
φαινόµενο, όπου διαφέρει ποσοτικά από άτοµο σε άτοµο και πηγάζει από την τάση του ατόµου να 
δηµιουργήσει. Είναι ένα φαινόµενο που συνδέεται µε µια συγκεκριµένη διαδικασία του νου και το 
οποίο για να γίνει αντιληπτό χρειάζεται καλλιέργεια αλλά και τις κατάλληλες συνθήκς και 
περιβάλλον µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί. Μπορεί να συνδεθεί άµεσα µε λέξεις, όπως 
αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, καινοτοµία. Η διαδικασία της δηµιουργικότητας καταλήγει στη 
δηµιουργία ενός νέου έργου κάποιου ατόµου ή µιας οµάδας. 

 

 Β2. Τα 4p της Δηµιουργικότητας. 

Μέσα από έρευνες περί δηµιουργικότητας, οι Plucker και Renzulli (1999), κατέληξαν πως η 
δηµιουργικότητα αποτελείται από τέσσερις περιοχές µελέτης για έρευνα. Το µοντέλο των “4p”, 
εισηγήθηκε το 1961 ο M. Rhodes, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την δηµιουργική προσέγγιση.  
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τον Rhodes, το µοντέλο αυτό αναφέρεται ως  τα “4 
P” (Π) της δηµιουργικότητας. Τα “4 P” αφορούν τις τέσσερις εννοιολογικές προσεγγίσεις της 
µελέτης για έρευνα της δηµιουργικότητας και αντιπροσωπεύουν τις αγγλικές λέξεις Product 
(Προιόν), Person (Άτοµο), Procedure (Διαδικασία) και Press of the Environment (Ώθηση του 
Περιβάλλοντος).  

Όπως αναφέρει η Κωνσταντινίδου (2012, σελ. 34), σχετικά µε την προσέγγιση του Δηµιουργικού 
Προιόντος (Product), σύµφωνα µε τον Rhodes, είναι ένα δηµιουργικό αποτέλεσµα κάποιων 
διαδικασιών και προσπαθειών που επηρεάζουν ή µεταδίδουν ιδέες στο άτοµο.  

Όσον αφορά τη µελέτη της έρευνας για τη δηµιουργικότητα σχετικά µε το Δηµιουργικό Άτοµο 
(Person) σύµφωνα και πάλι µε τον Rhodes, µελετώνται τα χαρακτηριστικά του ατόµου και το πώς 
αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε τις καταστάσεις. Η µελέτη των χαρακτηριστικών αυτών µπορεί 
να αφορά συµπεριφορές, ικανότητες, στάσεις, αξίες και παρατηρούνται είτε άµεσα, είτε έµµεσα 
µέσα από την µελέτη άλλων χαρακτηριστικών του ατόµου.  

Όσον αφορά τη µελέτη της έρευνας για τη δηµιουργικότητα από τη πλευρά της Διαδικασίας 
(Procedure), σύµφωνα µε το Rhodes, η δηµιουργική διαδικασία είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα 
άτοµα σκέφτονται, αισθάνονται, βιώνουν, παρακινούνται, καθοδηγούν τον εαυτό τους και 
συµπεριφέρονται µε σκοπό να παράγουν δηµιουργικά αποτελέσµατα.  

Τέλος, όσον αφορά τη µελέτη της έρευνας σχετικά µε την Ώθηση του Περιβάλλοντος (Press of the 
Environment) για τη δηµιουργικότητα, υποστηρίζεται σύµφωνα µε τον Harrington (1999) ότι, ένα 
φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, διευκολύνει τη δηµιουργική διαδικασία µε σκοπό 
στην παραγωγή του δηµιουργικού αποτελέσµατος – προιόντος.  



Β3. Η δηµιουργική – αποκλίνουσα σκέψη και το Θεωρητικό Πρότυπο του 
Guilford. 

Οι δύο βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου, που σχετίζονται µε την δηµιουργική και 
παραγωγική πνευµατική ικανότητα, είναι η δηµιουργική και η κριτική σκέψη. Από την µία, η  
δηµιουργική σκέψη αποτελεί ικανότητα του ανθρώπου µε την οποία το άτοµα µπορεί να 
αναζητήσει και να βρει ιδέες και λύσεις µε πρωτότυπο, καινοτόµο και εναλλακτικό χαρακτήρα µε 
σκοπό την επίλυση προβληµάτων. Στηρίζεται στη φαντασία του ανθρώπου και συνεπάγεται µε την 
εφευρετικότητα, την δηµιουργικότητα και την ευρηµατικότητα, ενώ η κριτική, ή αλλιώς 
συγκλίνουσα σκέψη, αποτελεί την λογική του ανθρώπου για την ικανότητα της κριτικής ανάλυσης 
και αξιολόγησης. (Παρασκευόπουλος Ν., 2004) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο Guilford αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες 
που αναφέρθηκαν στην δηµιουργικότητα. Ο ίδιος κάνει λόγο για τη δοµή της νοηµοσύνης, 
συγκρίνοντας την αποκλίνουσα µε τη συγκλίνουσα σκέψη και θεωρεί πως η εφευρετικότητα ενός 
ατόµου ευνοεί την δηµιουργική ικανότητα. Συγκεκριµένα, το 1951 ο Guilford προχώρησε σε µια 
σειρά διαδικασιών µε τεστ, ώστε να ταξινοµήσει τις νοητικές ικανότητες και να αποδείξει την 
διαφορά και ανεξαρτησία της δηµιουργικής σκέψης από τη συµβατική νοηµοσύνη. Το θεωρητικό 
αυτό πρότυπο του Guilford, όπως ονοµάστηκε και αναφέρεται σύµφωνα µε τη Ξανθάκου (2011),  
περιλαµβάνει 120 νοητικές ικανότητες, οι οποίες χωρίζονται σε: α) νοητικές διεργασίες, β) 
περιεχόµενα και γ) προϊόντα. (Ξανθάκου Γ., 2011: 39-45) 

Α) Νοητικές Διεργασίες ή Λειτουργίες.  

Μνήµη: Η διαδικασία αποθήκευσης , διατήρησης και ανάκλησης των πληροφοριών. 

Γνωστική Λειτουργία ή Κατανόηση: Η ικανότητα της παρατήρησης, προσοχής και εµπέδωσης µιας 
κατάστασης.  

Συγκλίνουσα (κριτική) σκέψη: Η ικανότητα της λογικής ταξινόµησης, σύγκρισης και σύνδεσης 
καταστάσεων που στηρίζονται στη λογική και αποτελούν την αναζήτησης µιας απόλυτης λύσης.  

Αποκλίνουσα (δηµιουργική) σκέψη: Η ικανότητα παραγωγής πληροφοριών, ποικιλοτρόπως, µέσα 
από «ασυνήθιστες συνθέσεις», µε σκοπό πολλών, ποσοτικών και ποιοτικών λύσεων πέρα της µιας, 
µοναδικής και λογικής.  

Αξιολόγηση: Η ικανότητα λήψης αποφάσεων µε λογικό και συνοχικό τρόπο.  

Β) Περιεχόµενα – Υλικά.  

Σχηµατικό περιεχόµενο: Οι γνώσεις και οι πληροφορίες µέσω της µνήµης. 

Συµβολικό: Οι γνώσεις και οι πληροφορίες µε µορφή σηµάτων, γραµµάτων, αριθµών, συµβόλων. 

Σηµασιολογικό: Οι πληροφορίες που εντοπίζονται κυρίως στην επικοινωνία και αποτελούν 
προφορικά ή γραπτά µηνύµατα.  



Συµπεριφορικό: Πληροφορίες που χρησιµοποιούνται κυρίως στην κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
αφορούς στάσεις, συναισθήµατα, επιθυµίες.  

Γ) Προϊόντα. 

Μονάδες: Αποµονωµένα στοιχεία πληροφοριών. 

Τάξεις: Ταξινοµηµένες γνώσεις σύµφωνα µε τις ιδιότητες τους. 

Σχέσεις: Σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες. 

Συστήµατα: Οργανωµένα σύνολα γνώσεων. 

Μετασχηµατισµοί: Μεταβολές και τροποποιήσεις στις πληροφορίες. 

Συνέπειες: Επεξεργασία των γνώσεων και πληροφοριών. 

Το πρότυπο συνεπώς του Guilford συνιστάται από 120 διαφορετικές πρωτογενείς ικανότητες, οι 
οποίες εν πολλοίς αναγνωρίζονται σε όλα τα άτοµα ανεξαιρέτως. Μια οµάδα ικανοτήτων έχει να 
κάνει µε την αναγνώριση των πληροφοριών, κάποιες άλλες µε την κατανόηση, διατήρηση ή και 
ανακάλυψή τους. (Ξανθάκου, Γ., 2011 :42) 

Έτσι, ο Guilford διακρίνει τη συγκλίνουσα (κριτική) από την αποκλίνουσα (δηµιουργική) σκέψη. 
Πιο συγκεκριµένα η λειτουργία της συγκλίνουσας (κριτικής) σκέψης κάνει τον τρόπο σκέψης του 
ανθρώπου να επιζητά λύση στα προβλήµατα µε µία µοναδική απάντηση. Η συγκλίνουσα σκέψη 
αναφέρεται στην ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να αναλύει, να συγκρίνει, να συνδυάζει, να 
συνθέτει, να ταξινοµεί παραστάσεις και έννοιες µε βάση τους κανόνες της λογικής, ώστε να δίνει 
µία λύση (Παρασκευόπουλος, Ι., 2004).  

Το άτοµο µε την κριτική σκέψη έχει ως βάση τη λογική για να αναλύει, ελέγχει και να αξιολογεί τις 
πληροφορίες, οδηγώντας το σε µια συγκεκριµένη και συνηθισµένη λύση. Άρα, κατανοούµε τη 
κριτική σκέψη βασιζόµενοι στο ότι είναι: α) Η ικανότητα ενεργοποίησης οργανωµένων 
πληροφοριών και β) µια λογική λειτουργία και συνήθεια που καθοδηγεί τη συµπεριφορά της 
σκέψης.  

«Συγκλίνουσα σκέψη είναι η νοητική ικανότητα µε την οποία τα δεδοµένα ενός προβλήµατος 
υφίστανται επεξεργασία κατ’ αυστηρούς κανόνες, µε σκοπό την εύρεση της µίας, της κοινής, της 
συνήθους λύσης.»  (Παρασκευόπουλος, Ι., 2004: 19-24) 

Αντίθετα, η αποκλίνουσα σκέψη – νόηση όπως την αναφέρει ο Guilford, είναι ο τρόπος σκέψης 
ενός ατόµου, όπου ξεφεύγει από τις συνηθισµένες διαδικασίες για εύρεση απαντήσεων και 
προσφέρει πολλές λύσεις για την επίλυση προβληµάτων. Βασίζεται στη φαντασία και δεν 
ακολουθεί µια λογική πορεία. Η αποκλίνουσα – δηµιουργική σκέψη αποτελείται από πολλές 
πιθανές απαντήσεις, ευρηµατικότητα, καινοτοµία, πρωτοτυπία και δηµιιουργικότητα.  

Σύµφωνα µε τον Παρασκευόπουλο (2004), η αποκλίνουσα – δηµιουργική σκέψη: «είναι η νοητική 
ικανότητα µε την οποία η εξέταση και η επεξεργασία των δεδοµένων του προβλήµατος γίνεται µε έναν 



πιο ελεύθερο τρόπο που του επιτρέπει νέους και ανορθόδοξους συνδυασµούς, µε σκοπό την εύρεση 
µεγάλου αριθµού πρωτότυπων ιδεών και πιθανών λύσεων». 

«Αποκλίνουσα – δηµιουργική σκέψη, είναι η νοητική ικανότητα µε την οποία η εξέταση και η 
επεξεργασία των δεδοµένων του προβλήµατος γίνεται µε έναν πιο ελεύθερο τρόπο που επιτρέπει 
νέους και ανορθόδοξους συνδυασµούς µε σκοπό την εύρεση µεγάλου αριθµού πρωτότυπων ιδεών και 
πιθανών λύσεων.» (Παρασκευόπουλος, Ι., 2004, σ. 25- 37)  

Μέσα από αυτή τη σύγκριση και τη διάκριση µεταξύ της συγκλίνουσας (κριτικής) και της 
αποκλίνουσας (δηµιουργικής) σκέψης καταλήγουµε στο γεγονός ότι η δηµιουργική σκέψη αποτελεί 
µια τάση στο άτοµο το οποίο παράγει και επεξεργάζεται λύσεις και προιόντα µε τρόπο 
δηµιουργικό, καινοτόµο, µε ποικίλες ιδέες. Επιπλέον, η δηµιουργική σκέψη είναι µια διαδικασία 
πιο ελεύθερης πνευµατικής σκέψης, όπου αποτελείται από ποικιλία και ποσότητα απαντήσεων. 
Χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, καινοτοµία, σύνθεση, σχηµατίζοντας έτσι νέα προιόντα και 
αλληλεπιδρά και συνεργάζεται ακόµα και µε τη συγκλίνουσα (κριτική) σκέψη αλλά και µε τη 
µνήµη (Ξανθάκου, Γ., 2011: 45).  

Β4. Η Δηµιουργικότητα στην Εκπαίδευση. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δηµιουργικότητα για να ευνοηθεί και να έχει αποτελέσµατα, 
πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο περιβάλλον, οι κατάλληλες µέθοδοι ώστε να γίνει αντιληπτή η 
ικανότητα που έχει το άτοµο. Ένα κοινωνικό, πολιτιστικό, οικογενειακό, φυσικό περιβάλλον µε 
τάσεις και µεθόδους για δηµιουργική διαδικασία, διευκολύνει την παραγωγή ενός δηµιουργικού 
προϊόντος, άρα βελτιώνει και την δηµιουργική ικανότητα του ατόµου. 

Ένα κοινωνικό περιβάλλον, από το οποίο το άτοµο γίνεται παραγωγικό, διαµορφώνει τον 
χαρακτήρα του, βελτιώνει τις δεξιότητες και τις ικανότητες του, είναι το σχολείο. Το σχολείο, µετά 
την οικογένεια είναι ο φορέας που θα βοηθήσει το παιδί και θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη, εκπαίδευση και τη διαµόρφωσή του. Από τη στιγµή λοιπόν, που το σχολικό – κοινωνικό 
περιβάλλον εξελίσσει και καλλιεργεί το άτοµο, δεν θα µπορούσε να µην επιφέρει επιπτώσεις και 
στην δηµιουργική επίδοση – ικανότητα του ατόµου. (Csikszentmihalyi, 1988).  

Το ζήτηµα της ανάπτυξης της δηµιουργικότητας στο σχολικό περιβάλλον έχει απασχολήσει σε 
µεγάλο βαθµό την κοινωνία γενικότερα, αλλά και ψυχολόγους, παιδαγωγούς, µελετητές ειδικότερα. 
Ψυχολόγοι και ερευνητές, όπως ο Masiow, ο Taylor , ο Torrance, o Goertzel κ.α, µέσα από 
αποδεδειγµένες έρευνες έχουν καταλήξει πως η δηµιουργική συµπεριφορά των ατόµων 
καλλιεργείται και η εκπαίδευση είναι ένας επίσηµος και οργανωµένος θεσµός για την καλλιέργεια, 
την άσκηση, της δηµιουργικής διδασκαλίας και της δηµιουργικότητας (Ξανθάκου, Γ., 2011).  

Οι συζητήσεις για τη διδακτική µεθοδολογία, τον τρόπο διδασκαλίας, τα αντικείµενα διδασκαλίας 
αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, άρχισαν να αξιολογούνται και στη συνέχεια να 
µελετώνται από το δεύτερο µισό του 21ου αιώνα, όταν άρχισε να αλλάζει και η κοινωνία και 
έπρεπε η αυστηρή και τυποποιηµένη διδασκαλία να δώσει τη θέση της σε µια πρωτότυπη και 
δηµιουργική. Μελετητές, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί µέσα από έρευνες απέδειξαν πως το σχολείο 



πρέπει να καλλιεργεί τα άτοµα και να διαµορφώνει πολίτες ικανούς να ανταπεξέλθουν σε µια 
κοινωνία η οποία συνεχώς αλλάζει. Το ζητούµενο της εποχής ήταν αυτή η αλλαγή του σχολείου, 
και ο τρόπος µε τον οποίο θα ενισχύσει τις ικανότητες του παιδιού. Επιπλέον ζητούµενο αποτελεί ο 
σκοπός του σχολείου, ο οποίος είναι να διαµορφώσει ικανούς και δηµιουργικούς πολίτες µε κριτική 
ικανότητα. Να εµβαθύνει το σχολείο δηλαδή στη κοινωνικοποίηση του ατόµου, στην ανάπτυξη της 
ευρηµατικής τους ικανότητας και της δηµιουργικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός από τις 
αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, χρειάζεται και αλλαγή στον τρόπο και τις 
µεθόδους διδασκαλίας, στα µέσα διδασκαλίας αλλά και συνεχείς επιµορφώσεις στους 
εκπαιδευτικούς. Χρειάζονται πιο καινοτόµες µεθόδοι, οι οποίες θα εκσυγχρονίσουν την εκπαίδευση 
και θα την βελτιώσουν ποιοτικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ωστόσο, 
η σύνδεση της δηµιουργικότητας στη µάθηση δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε τους ειδικούς 
της εκπαίδευσης. Ναι µεν, έχουν γίνει αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα – σε διεθνές επίπεδο - 
όµως πολλές φορές οι αλλαγές αυτές είναι επιφανειακές και χωρίς πραγµατικές, δηµιουργικές 
ενασχολήσεις.  

Β5. Τα “4p” της Δηµιουργικότητας στην εκπαίδευση.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα “4p” της δηµιουργικότητας, αντιπροσωπεύουν τις αγγλικές 
λέξεις Product (Προιόν), Person (Άτοµο), Procedure (Διαδικασία) και Press of the Environment 
(Ώθηση του Περιβάλλοντος). Αφού είδαµε πως η δηµιουργικότητα σχετίζεται άµεσα µε την 
εκπαίδευση, δεν θα µπορούσαν να παραληφθούν και οι απόψεις των ερευνητών για τα “4p” της 
δηµιουργικότητας και πως αυτά αφορούν την εκπαίδευση.  

Όσον αφορά το Προιόν (Product), ο Richard(1999), αναφέρει πως στην εκπαίδευση, το 
δηµιουργικό προιόν – αποτέλεσµα, δεν αξιολογείται µόνο από πρωτοτυπία και καινοτοµία, αλλά 
δίνεται ιδιαίτερο βάθος στο πώς το προιόν αυτό θα αποδώσει, µε ποιόν τρόπο αλλά και σε τι θα 
συµβάλλει.  

Στη συνέχεια ως προς το Άτοµο (Person), στον τοµέα της ακπαίδευσης αναφέρεται πως τα άτοµα 
έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κάποιες ιδιαίτερες συµπεριφορές, οι οποίες χωρίς τις 
κατάλληλες µεθόδους και χωρίς την ένταξη της δηµιουργικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
δεν θα είχαν αναγνωριστεί και αξιοποιηθεί τα δηµιουργικά χαρακτηριστικά των ατόµων αυτών.  

Υποστηρίζεται κυρίως από τους Ferrari, Cachia και Punnie (2009) ότι κατά τη δηµιουργική 
Διαδικασία (Procedure), στην εκπαίδευση πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βάση στη διαδικασία παρά 
στο προϊόν. Αυτό γιατί µέσω της διαδικασίας, το άτοµο θα αποκτήσει περισσότερες δεξιότητες 
σκέψης, όπου θα τον βοηθήσει στην εξωσχολική και στην µετά σχολείου κοινωνική του πορεία. Ο 
τρόπος είναι αυτός που θα πρέπει να εξασκήσουν τα παιδιά, ώστε να είναι ικανά να διαχειρίζονται 
τις συνθήκες µιας συνεχούς εξελισσόµενης κοινωνίας.  

Έχει αναφερθεί πολλάκις πως η δηµιουργικότητα ευνοείται σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα. 
Σχετικά µε την Ώθηση του Περιβάλλοντος (Press of Environment), ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί 
και η σχολική τάξη, όπου µε το κατάλληλο κλίµα, τη σωστή αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικού 



και µαθητή, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες, θα ευνοηθεί η ανάπτυξη της δηµιουργικής 
ικανότητας.  

Β6. Παιδαγωγική Δηµιουργική – Το ζητούµενο του µέλλοντος.  

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά 
περιβάλλοντα όπου µπορεί να ευνοηθεί η δηµιουργικότητα και µέσα από την εκπαιδευτική 
διαδικασία να οδηγηθούν οι µαθητές προς µια ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας. Με 
αποτέλεσµα να µπορούν αργότερα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Αποτελεί 
δηλαδή χρέος της εκπαίδευσης αν συµβάλλει, αρχικά για να ενισχυθούν οι δυνατότητες και 
ικανότητες του µαθητή και µετέπειτα µέσα από ένα κατάλληλο διαµορφωµένο περιβάλλον, να 
συµβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.  

Το ζητούµενο του µέλλοντος είναι ο δηµιουργικός πολίτης, ο οποίος µέσα από το χαρακτήρα και τη 
προσωπικότητά του, θα υιοθετήσει τα στοιχεία, όπως η καινοτοµία, η κοινωνικοποίηση, η 
δηµιουργική σκέψη, η πρωτοτυπία, τα οποία θα τον ευνοήσουν στην µετέπειτα κοινωνική του ζωή. 
Για την επιτυχηµένη αυτή εξέλιξη του ατόµου θα πρέπει να καλλιεργηθεί η κριτική του σκέψη και 
ικανότητα µε ενισχυτή  τη συµβολή της δηµιουργικής σκέψης. Έτσι, ο µαθητής θα γίνει πιο ικανός 
στη λήψη αποφάσεων και θα αποκτήσει µια διαφορετική κριτική σκέψη απέναντι σε συνθήκες. 

Εποµένως, η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνει πιο δηµιουργική και όπως αναφέρει και η 
Ξανθάκου (2011), «οφείλουµε να στραφούµε από µια παιδαγωγική της δηµιουργικότητας σε µια 
δηµιουργική παιδαγωγική». Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προηγηθούν και οι κατάλληλες 
αλλαγές. Οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν ενδεικτικά είναι η σύνταξη νέων αναλυτικών 
προγραµµάτων, η συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας, 
διαφορετικές µέθοδοι καθοδήγησης και αλλαγές στους τρόπους αξιολόγησης. Επιπλέον, η 
δηµιουργικότητα να πάψει να αποτελεί µέρος κάποιων µαθηµάτων που ισχύει ήδη σε κάποια 
αναλυτικά προγράµµατα, αλλά πλέον να αποτελεί ξεχωριστό µάθηµα και οι µέθοδοι της 
δηµιουργικότητας να ενσωµατώνονται και να συναντώνται και σε άλλα µαθήµατα. Η εκπαίδευση 
δηλαδή, να γίνει ένα νέο σύστηµα το οποίο θα προάγει την εφευρετικότητα και την καινοτοµία. 
«Επιµένω ότι πολλά πράγµατα, αν όχι όλα, µπορούν να µαθευτούν πιο αποτελεσµατικά και πιο 
οικονοµικά µε δηµιουργικούς παρά µε παραδοσιακούς τρόπους». (Torrance, 1963, όπως αναφέρεται 
στο Ξανθάκου, 2011: 76).  

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η Ξανθάκου (2012, σελ. 78), στηριζόµαστε στις απόψεις του Renzulli 
και στηρίζουµε την άποψη για τη δηµιουργική παιδαγωγική αναλύοντας ξεχωριστά τις αλλαγές και 
τις παρεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στα αναλυτικά προγράµµατα, στη στάση του 
εκπαιδευτικού αλλά και στη στάση των µαθητών.  

Ως προς τα Αναλυτικά Προγράµµατα, θα πρέπει να µετατραπούν εγκαταλείποντας το πρόγραµµα 
σπουδών του παρελθόντος, στρεφόµενοι σε νέες οδηγίες που θα ανταποκρίνονται στις 
µεταβαλλόµενες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της εποχής. Κατά βάση το αναλυτικό 
πρόγραµµα θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να στοχεύει στην διαµόρφωση των παιδιών ώστε να 



είναι ικανά να αναπτυχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Να µετασχηµατιστεί η διδακτέα ύλη, να 
αλλάξουν οι διδακτικές µέθοδοι, η διαδικασία αξιολόγησης, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν µια νέα 
στάση απέναντι στη γνώση και να αποφευχθεί η παραδοσιακή παθητική στάση µάθησης. Να 
ενταχθούν διαδικασίες που θα βάλει τα παιδιά σε πειραµατισµό αναζήτησης, θα οδηγήσει στην 
συνεργατική µάθηση και θα συµβάλλει σε µία σφαιρική ανάπτυξη των ατόµων. Να υπάρχει στην 
εκπαίδευση ένα κλίµα που θα αποτρέπει την ψυχολογική ανασφάλεια, η µάθηση να γίνει 
ενεργητική, να αποφευχθεί το σύστηµα της επανάληψης. Τα παιδιά να αναπτύξουν εσωτερικά 
κίνητρα, ελεύθερη έκφραση µέσα από ποικιλία νέων µεθόδων, ώστε να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο 
σκέψης (Ξανθάκου, Γ., 2011: 79-80). 

Για την επιτυχή διατήρηση όλων των παραπάνω, πρέπει να διαµορφωθεί και η ανάλογη στάση από 
τους εκπαιδευτικούς. Να προηγηθεί η µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να αναπτύξουν τις 
κατάλληλες διδακτικές µεθόδους, καθώς η στάση τους είναι καθοριστική για το πως θα εξελιχθούν 
τα παιδιά και αν θα αναπτυχθούν ως παραγωγικά και δηµιουργικά άτοµα. Ένας εκπαιδευτικός για 
να καλλιεργήσει το δηµιουργικό κλίµα µέσα στη τάξη θα πρέπει να δηµιουργεί ένα ενεργητικό 
συµµετοχικό κλίµα για τους µαθητές και να µην είναι η διαδικασία καθοδηγητική. Ναι µεν, να 
λειτουργεί σαν καθοδηγητής αλλά να ενσωµατώνει τις ιδέες και τις απόψεις των παιδιών σε αυτή 
τη καθοδήγηση. Να προάγει τη συνεργασία, να ενισχύει τις διαφορετικές προτεινόµενες 
καταστάσεις και να καλλιεργεί τη κοινωνική και συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών. 
(Ξανθάκου, Γ., 2011: 81-84). 

Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω (Αναλυτικά Προγράµµατα, δηµιουργικός εκπαιδευτικός), θα 
επιφέρει αποτελέσµατα στους  µαθητές, Μέσα από όλα τα παραπάνω, οι µαθητές θα αναπτύξουν 
µια πιο δηµιουργική προσωπικότητα και θα γίνουν πιο δυναµικοί. Οι µαθητές πρέπει να δοκιµάζουν 
διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας και διαφορετικές διαδικασίες και όχι σε έναν τυποποιηµένο. 
Επιπλέον να γίνει ο ίδιος υπεύθυνος για τις γνώσεις που θα µάθει, χωρίς την πίεση του 
εκπαιδευτικού. Να αποκτήσει νέες εµπειρίες µάθησης, µέσα από πειραµατισµούς αλλά και να 
διαµορφώνει την προσωπικότητά του. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι και η καλή 
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικού, χωρίς την παραδοσιακή κυριαρχική διαφορά. (Ξανθάκου, Γ., 
2011: 85-86). 

Β7. Η ελληνική πραγµατικότητα περί δηµιουργικότητας στην εκπαίδευση.  

Μόλις την τελευταία εικοσαετία άρχισε να γίνεται λόγος για µια πιο δηµιουργική εκπαίδευση στη 
χώρα µας. Με προσπάθειες για την εφαρµογή της δηµιουργικότητας, µε την ένταξη της 
διαθεµατικότητας αλλά και µια προσέγγιση για πιο σύγχρονη µεθοδολογική διαδικασία. Τα 
παραπάνω όµως από µόνα τους δεν αρκούν, καθώς όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, για να 
γίνει µια παιδαγωγική πιο δηµιουργική χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να είναι διαθέσιµος και 
έτοιµος να συµβάλλει στην ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης µέσα από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Για την καινοτόµα αυτή εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνουν και οι κατάλληλες 
επιµορφώσεις στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει ο Παρασκευόπουλος οι επιµορφώσεις αυτές 
πρέπει να στοχεύουν «στην απόκτηση γνώσεων για τη φύση, την αξιολόγηση, την καλλιέργεια και 



την αγωγή της δηµιουργικής σκέψης. Την πρακτική άσκηση στις ειδικές τεχνικές που θα 
κεντρίζουν τη δηµιουργική σκέψη και θα διευκολύνουν τη δηµιουργική παραγωγή ιδεών. Την 
αυτογνωσία, την αλλαγή στάσης και την αποδέσµευση των δηµιουργικών ικανοτήτων των ίδιων 
των εκπαιδευτικών» (Παρασκευόπολου, 2004, σ.7).  

Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν δίνει µεγάλη βάση στην ανάπτυξη της 
δηµιουργικότητας και στην ελευθερία έκφρασης των µαθητών του. Συναντάµε τη δηµιουργικότητα 
κυρίως στη Τριτοβάθµια εκπαίδευση ως µαθήµατα σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 
πανεπιστηµιακά τµήµατα της χώρας, σε  καλλιτεχνικά σχολεία αλλά και στην άτυπη εκπαίδευση 
όπως τα κέντρα δια βίου µάθησης. Στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν γίνει 
µικρές προσπάθειες ένταξης της δηµιουργικότητας στα ήδη υπάρχοντα µαθήµατα και όχι σαν 
αυτόνοµο µάθηµα όπως για παράδειγµα η Δηµιουργική Γραφή. Η µέθοδος της δηµιουργικής 
γραφής αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο στην εκπαίδευση και µέσω αυτής τα παιδιά µπορούν να 
εκφραστούν και να αναπτύξουν την γραφή και τον λόγο τους. Η µέθοδος αυτή απουσιάζει από τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα, ενώ πρόκειται για µια εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την 
οποία µε την κατάλληλη διέγερση της παιδικής δηµιουργικότητας προκαλείται η παραγωγή λόγου, 
µε παιγνιώδη και απαλλαγµένο από αυστηρά µαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια τρόπο (Σουλιώτης, 
Μ., 1995) 

Τα αναλυτικά προγράµµατα αναφέρουν τη δηµιουργικότητα κυρίως για εξάσκηση στο µάθηµα της 
Γλώσσας και της Λογοτεχνίας όπως εντοπίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2000, χωρίς όµως να 
υπάρχει πλήθος ασκήσεων για την καλλιέργεια της. Στην προσχολική εκπαίδευση συναντάµε 
περισσότερες δραστηριότητες που απαιτούν και εντάσσουν τη δηµιουργικότητα. Στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα για το Νηπιαγωγείο, υπάρχουν προτεινόµενοι στόχοι για καλλιέργεια και 
δηµιουργική παραγωγή των ιδεών των παιδιών στη µαθησιακή περιοχή της Γλώσσας, µε µορφή 
Δηµιουργικής Γραφής. (Βακάλη, Π. Α., 2013: 53-57).  



Γ΄ ΜΕΡΟΣ 
 Γ΄Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.   

Γ1. Η αναφορά της δηµιουργικότητας στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για το Νηπιαγω-
γείο. 
Στηριζόµενοι στο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το 
Νηπιαγωγείο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2003, µπορούµε να εντοπίσουµε πως τα προτεινόµενα 
προγράµµατα του, έχουν στο επίκεντρο τους µαθητές. Σύµφωνα µε το Θεωρητικό Πρότυπο του 
Guilford περί δηµιουργικότητας, το Μοντέλο των 4p του Rhodes, εντοπίζεται και στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
ότι το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα περιβάλλον µε τα κατάλληλα ερεθίσµατα στα παιδιά, ώστε 
µέσα από αυτά να προσαρµοστούν, να αναπτυχθούν, να εξερευνήσουν και να δηµιουργήσουν. 
Επιπλέον, να αποκτήσουν γνώσεις µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, να µοιραστούν τις 
πρωτότυπες ιδέες τους, ενεργοποιώντας την ελεύθερη έκφραση τους. Εξάλλου, το Πρόγραµµα 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο υποστηρίζει πως η µάθηση δεν έχει τυποποιηµένη µορφή και πορεία, 
αλλά µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται προσπάθεια για να δοθεί έµφαση σε µια 
διαφορετική διαδικασία κατάκτησης της γνώσης µέσα από δραστηριότητες δηµιουργικής 
έκφρασης. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) 

Αναλύοντας τις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. µεταξύ άλλων που έχουν αναφερθεί, εντοπίζουµε ως 
µία βασική αρχή την παροχή κατάλληλων ερεθισµάτων και κατάλληλων ευκαιριών από τον 
εκπαιδευτικό στα παιδιά, ώστε να µπορέσουν να εκφραστούν µέσα από το παιχνίδι, τη 
δραµατοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική κ.α, µε σκοπό να ενεργοποιηθεί η φαντασία τους και να 
καλλιεργηθεί η δηµιουργικότητά τους. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός µέσω των δραστηριοτήτων, 
προτείνεται να προκαλεί τη συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση ιδεών αλλά και 
δηµιουργία. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) 

Ωστόσο, γενικότερα στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., η αναφορά στη δηµιουργικότητα δεν είναι πλήρως 
ικανοποιητική και δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στο ζητούµενο του µέλλοντος για τη 
δηµιουργικότητα στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται λόγος για δραστηριότητες 
δηµιουργικότητας στις γνωστικές περιοχές, όµως αυτές είναι ελάχιστες και αποτελούν µέρος των 
δραστηριοτήτων. Παρακάτω, αναλύεται ο εντοπισµός της δηµιουργικότητας στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 
2003 για το Νηπιαγωγείο.  

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. κάνει λόγο για διαθεµατικότητα. Δηλαδή για την ενασχόληση ενός θεµατικού 
πεδίου, συνδυαστικά και µε άλλες µαθησιακές περιοχές. Μέσω της διαθεµατικότητας, µια 
δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε µία γνωστική περιοχή µπορεί να τρέξει παράλληλα και να 
συνδεθεί και µε άλλες, πολλές φορές ακόµα και όλες τις γνωστικές περιοχές.  Η διαθεµατικότητα 
θα µπορούσε να αποτελέσει από µόνη της µια πιο δηµιουργική διαδικασία, έναν πιο δηµιουργικό 
τρόπο µάθησης.  

Οι γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και 
Μαθηµατικά, Παιδί και Περιβάλλον (Ανθρωπογενές, Φυσικό), Παιδί και Δηµιουργία – Έκφραση 



(Εικαστικά, Θέατρο, Φυσική Αγωγή, Μουσική) και Παιδί και Πληροφορική. Εκτός από τη 
γνωστική περιοχή  Παιδί και Γλώσσα, η οποία θα αναλυθεί σε ξεχωριστή υποενότητα, τις 
περισσότερες δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξης της Δηµιουργικότητας τις εµπεριέχει η 
γνωστική περιοχή Παιδί και Έκφραση – Δηµιουργία, όπως µπορεί να γίνει αντιληπτό και από τον 
τίτλο της γνωστικής περιοχής. Ωστόσο δηµιουργικές δραστηριότητες και στόχοι αναφέρονται και 
στις άλλες γνωστικές περιοχές. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) Πιο συγκεκριµένα:  

Στη γνωστική περιοχή Παιδί και Μαθηµατικά σε συνδυασµό (διαθεµατικότητα) µε τη περιοχή της 
Έκφρασης και Δηµιουργίας, τα παιδιά µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τη ζωγραφική, 
συνδυάζοντας τις δύο αυτές γνωστικές περιοχές σχεδιάζοντας συµµετρίες, µε σκοπό την επίτευξη 
του στόχου συµµετρικής αναγνώρισης ως προς  άξονα. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 599) 

Στη γνωστική περιοχή Παιδί και Περιβάλλον, η οποία περιλαµβάνει το Ανθρωπογενές αλλά και το 
Φυσικό Περιβάλλον, τίθεται ο στόχος της αντίληψης του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας των 
γεγονότων. Εδώ ως προτεινόµενη δραστηριότητα προτείνεται η δηµιουργία ιστοριών της ζωής των 
παιδιών ή των οικογενειών τους, τοποθετώντας στη σωστή χρονική σειρά φωτογραφιών ή και 
ζωγραφιές από τα παιδιά και τις οικογένειες τους. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 602-604) 

Στη γνωστική περιοχή Παιδί και Πληροφορική δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης σχεδίασης και 
ζωγραφικής µέσα από λογισµικά προγράµµατα. Τα παιδιά µέσα από εργαλεία σχεδίασης µπορούν 
να αποτυπώσουν σκέψεις στον υπολογιστή σχεδιάζοντας ελεύθερα, ζωγραφίζοντας και 
δηµιουργώντας απλά σχέδια. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 614-625) 

Τέλος, εδώ που εντοπίζονται οι περισσότερες δραστηριότητες δηµιουργικής ανάπτυξης είναι η 
γνωστική περιοχή Παιδί και Έκφραση – Δηµιουργία. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται προγράµµατα 
σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Εικαστικών, Δραµατικής Τέχνης, Φυσικής Αγωγής 
αλλά και Μουσικής. Όσον αφορά τα Εικαστικά, τα παιδιά µπορούν να σχεδιάζουν ελεύθερα, να 
αποτυπώνουν σκέψεις σε χαρτί, να επιλέγουν ελεύθερα υλικά της επιθυµίας τους, να δηµιουργούν 
κατασκευές αλλά ακόµα και σκηνικά µέσα από την καθαρά δικής τους οπτική πλευρά. Μέσα από 
τη Δραµατική Τέχνη και το Θέατρο, τα παιδιά µπορούν να αναλαµβάνουν ρόλους, να µιµούνται 
καταστάσεις και ιδιότητες ανθρώπων (πχ.επαγγέλµατα), να παίζουν δηµιουργικά παιχνίδια, να 
χρησιµοποιούν µε φαντασία διάφορα υλικά του χώρου όπως υφάσµατα, γυαλιά, καπέλα και να τα 
εντάσσουν στο δηµιουργικό τους παιχνίδι. Σε συνδυασµό µε τη γνωστική περιοχή Παιδί και 
Γλώσσα, µέσα από τη δραµατοποίηση, τα παιδιά αποσκοπώντας στο στόχο της ελεύθερης 
έκφρασης και της ανάπτυξης της προφορικής έκφρασης, αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες µέσα 
από διαλόγους, δηµιουργία και επεξεργασία αφηγήσεων. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 608-611) 

Γ2. Η δηµιουργικότητα στη γνωστική περιοχή Παιδί και Γλώσσα του Δ.Ε-
.Π.Π.Σ. (2003). 
Έχει αναφερθεί πως η γνωστική περιοχή Παιδί και Γλώσσα αποτελείται από τρεις υποκατηγορίες. 
Την Προφορική Επικοινωνία, την Ανάγνωση και την Γραφή και Γραπτή Έκφραση. Σε κάθε µία από 
αυτές τις κατηγορίες, εντοπίζονται δραστηριότητες που απελευθερώνουν την έκφραση των παιδιών 
και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας. Πιο αναλυτικά:  



Στην Προφορική Επικοινωνία, τίθενται στόχοι όπως η ενθάρρυνση των παιδιών για να διηγούνται 
και να αφηγούνται. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παροτρύνει τα παιδιά ώστε να συσχετίζουν ιστορίες 
που ακούν µε δικές τους εµπειρίες και να τις εκφράζουν αλλά και να συνθέτουν ιστορίες χωρίς 
περιορισµούς και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, ως στόχος προτείνεται η βελτίωση 
και ο εµπλουτισµός του προφορικού λόγου των παιδιών κυρίως µέσα από παιχνίδια λέξεων, 
αντικατάστασης και αναδιατύπωσης φράσεων, ώστε να κατανοούν τη µεταφορική χρήση των 
λέξεων αλλά και να αντιλαµβάνονται νέες λέξεις µε παρεµφερές ή αντίθετο νόηµα.  

Στην Ανάγνωση, εντοπίζονται στόχοι γύρω από το γραπτό λόγο, όπως η αναγνώριση του γραπτού 
λόγου µέσα από βιβλία. Δηλαδή, τα παιδιά ερχόµενοι σε επαφή µε τα βιβλία και την 
εικονογράφησή τους, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν να µπορούν να µαντέψουν το περιεχόµενο και 
τη πλοκή µέσω της εικονογράφησης. Επιπλέον, για να κατανοήσουν τη µέθοδο της διήγησης, καλό 
είναι κατά την ανάγνωση κειµένων από τον εκπαιδευτικών να γίνεται παύση και να ενθαρρύνονται 
οι µαθητές να κάνουν υποθέσεις για την πορεία της ιστορίας. Έτσι να ενεργοποιηθεί η φαντασία 
τους και ταυτόχρονα η έκφρασή τους. Ακόµη, ως στόχος προτείνεται η αναγνώριση λέξεων στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον γενικότερα αλλά και µέσα στα κείµενα ειδικότερα. Μια προτεινόµενη 
δραστηριότητα είναι η δηµιουργία πινάκων αναφοράς µε στήλες λέξεων και εικόνες, ώστε να 
αντιστοιχούν οι µαθητές την εικόνα µε την λέξη. Για την επίτευξη του στόχου της κατανόησης 
γενικών στοιχείων του προφορικού και του γραπτού λόγου αλλά και την αναγνώριση και σύγκριση 
των διαφόρων µορφών του γραπτού λόγου προτείνονται δραστηριότητες όπως: Η αναζήτηση και η 
υπόθεση λύσεων σε παραµύθια, καταστάσεις χωρίς να διορθώνονται και να κατευθύνονται προς 
µία µόνο λύση από τον εκπαιδευτικό, αλλά και µέσα από παιχνίδια αντιστοιχίας λέξεων (µορφή 
πινάκων) να αρχίσουν να διαφοροποιούν το ελληνικό από το λατινικό αλφάβητο.  

Η τρίτη κατηγορία της γνωστικής περιοχής για τη διδασκαλία της Γλώσσας είναι η Γραφή και 
Γραπτή Έκφραση. Εδώ εντοπίζουµε κάποιες δραστηριότητες που προωθούν τη δηµιουργικότητα 
και στοχεύουν στη δηµιουργία προσωπικών κειµένων από τους µαθητές, µε υπαγόρευση στον 
εκπαιδευτικό. Δηλαδή τα παιδιά µπορούν να διαµορφώνουν και να δηµιουργούν φανταστικά 
κείµενα όπως προσκλήσεις, παραµύθια, συνταγές, ποιήµατα και να τα υπαγορεύουν στον 
εκπαιδευτικό. Ακόµη, προτείνεται να παίζουν µε τη γλώσσα, διορθώνοντας και αναθεωρώντας 
κείµενα χωρίς να επιβάλλεται η σωστή εκδοχή από τον εκπαιδευτικό.  

Όπως έχει προαναφερθεί, η δηµιουργικότητα δε συναντάται στον επιθυµητό βαθµό, αλλά 
εντοπίζεται κυρίως µέσα από δραστηριότητες. Τα επόµενα χρόνια αυτό αλλάζει, καθώς 
συντάσσεται το νέο Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το 2011, και εντοπίζονται 
περισσότερες δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης και ανάπτυξης. 

Γ3. Η αναφορά της δηµιουργικότητας στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγω-
γείου (2011).  

Με τις κοινωνικές, πολιτικές αλλά και οικονοµικές αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας, γεννήθηκε η 
ανάγκη για αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων και την προσαρµογή τους στις 
απαιτήσεις της εποχής. Το 2011 συντάσσεται το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου, µε 



προσθήκες και αφαιρέσεις σε σχέση µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ., αλλά και ανταποκρινόµενες στις εξελίξεις. 
Όσον αφορά τη δηµιουργικότητα, εντοπίζουµε σηµαντικές προσθήκες. Μία από τις βασικές αρχές 
του νέου Προγράµµατος Σπουδών, που τονίζεται είναι ότι το παιχνίδι αποτελεί την κυρίαρχη 
δραστηριότητα στο χώρο του νηπιαγωγείου και µέσω αυτού θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και η 
µάθηση των παιδιών. Επιπλέον, µε τις ανανεωµένες βασικές ικανότητες ανάπτυξης που θα πρέπει 
να αποκτήσουν τα παιδιά, προστίθεται και η ανάπτυξη της Δηµιουργικής και Κριτικής σκέψης. Ο  
συνδυασµός των δύο αυτών µορφών σκέψεων θα συµβάλλει στην δηµιουργική ανάπτυξη,  στη 
δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών αλλά και στη βελτίωση της κριτικής και πιο λογικής σκέψης, στα 
παιδιά. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα στραφεί στην ανάπτυξη αυτών των σκέψεων µέσα από τις 
κατάλληλες µεθόδους και δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να εκφράζουν τη σκέψη τους µε 
πρωτοτυπία, ασυνήθιστες ιδέες αλλά και δηµιουργικότητα µέσα από τον προφορικό ή γραπτό λόγο, 
την δραµατοποίηση, τα εικαστικά.  Ο τρόπος αυτός θα βοηθήσει και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
θα αντιληφθούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών και θα µπορέσουν να προετοιµαστούν κατάλληλα 
για τα θεµατικά πεδία που θα ασχοληθούν. Ακόµη, οι εκπαιδευτικοί από µεριά τους, για να 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων θα πρέπει να τηρούν µια σειρά ενεργειών, 
όπως είναι η διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων στα παιδιά ώστε να ενεργοποιηθεί η φαντασία 
τους, η ενθάρρυνση για διάλογο αλλά και η αποδοχή όλων των πιθανών απαντήσεων ακόµα και 
των λανθασµένων. (Π.Σ.Ν., 2011: 6-20) 

Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών παρατηρούµε πως αλλάζουν και οι µαθησιακές περιοχές σε σχέση µε 
το Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Προστίθεται η µαθησιακή περιοχή Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, ενώ 
διαφοροποιούνται οι Φυσικές Επιστήµες από το Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Επιπλέον ως µαθησιακές περιοχές συναντώνται: Τεχνολογίες Πληροφοριών & 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Τέχνες και Μαθηµατικά. Η δηµιουργικότητα 
εντοπίζεται και εδώ ως µέρος των παραπάνω µαθησιακών περιοχών και όχι ως αποσπώµενη. Οι 
περισσότερες µαθησιακές περιοχές εµπεριέχουν δραστηριότητες ανάπτυξης της δηµιουργικότητας 
µε τις περισσότερες στην µαθησιακή περιοχή Τέχνες, αλλά και στη Γλώσσα που θα αναλυθεί 
ξεχωριστά παρακάτω. (Π.Σ.Ν., 2011) Πιο συγκεκριµένα:  

Η µαθησιακή περιοχή Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για κοινωνικοποίηση. Μέσα από την ανάπτυξη αυτή, θα αποκτήσει το παιδί και την ικανότητα της 
κριτικής αλλά και της δηµιουργικής σκέψης. Είναι η µαθησιακή περιοχή στην οποία τα παιδιά 
µπορούν να απελευθερωθούν εκφράζοντας τις σκέψεις τους είτε µέσα από τον προφορικό λόγο, 
είτε µέσα από δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης όπως η ζωγραφική και η δραµατοποίηση. Ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να διαµορφώνει το κλίµα, ώστε τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήµατα, 
τις απόψεις τους αλλά και τις ιδέες τους, οι οποίες να εφαρµόζονται όταν είναι δυνατόν.(Π.Σ.Ν., 
2011: 9-23) 

Η δηµιουργικότητα συναντάται και στη µαθησιακή περιοχή Φυσικές Επιστήµες, στην οποία οι 
µαθητές ενεργοποιούν τη σκέψη για τις δραστηριότητες αλλά και τον πειραµατισµό, µέσα από τα 
πειράµατα, µέσα από τα οποία αντιλαµβάνονται τις βασικές επιστηµονικές έννοιες, οι οποίες 
αποτελούν πρόκληση για δηµιουργικότητα και φαντασία.  



Η επόµενη µαθησιακή περιοχή που αναφέρεται και µπορούµε να εντοπίσουµε την δηµιουργικότητα 
είναι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Σε αυτή τη µαθησιακή περιοχή τα 
παιδιά µέσα από τη χρήση τεχνολογικών µεσών, αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής αλλά και 
δηµιουργικής σκέψης, συνεργασίας και καινοτοµίας. Μέσα από τη χρήση υπολογιστικών 
περιβάλλοντων, εκτός του ελεύθερου παιχνιδιού, µπορούν να σχεδιάσουν, να αναζητήσουν και να 
δηµιουργήσουν χρησιµοποιώντας τον ψηφιακό γραµµατισµό, την δηµιουργία και την ανάπτυξη και 
υλοποίηση των ιδεών τους. Οι Τ.Π.Ε µπορούν να συνεργαστούν και µε την µαθησιακή περιοχή της 
γλώσσας, αφού µε τη χρήση κατάλληλων προσαρµοσµένων για την ηλικία λογισµικών, τα παιδιά 
δηµιουργούν τις δικές τους φανταστικές, προσωπικές ιστορίες και µπορούν να τις παρουσιάσουν σε 
ψηφιακή µορφή. Επιπλέον, αυτή η µαθησιακή περιοχή συνδέεται και µε τα Μαθηµατικά γιατί 
µπορούν να σχεδιάσουν και να πειραµατιστούν ακόµα και µε σχήµατα, συµµετρίες και µοτίβα. 
(Π.Σ.Ν., 2011: 58-65) 

Στη µαθησιακή περιοχή της Φυσικής Αγωγής, τα παιδιά µέσα από την απόκτηση κινητικών 
δεξιοτήτων, ενεργοποιούν και τη δηµιουργική τους σκέψη, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες 
δραστηριότητες όπου απαιτούν προσαρµογή της κίνησης σε διάφορες συνθήκες όπως η µίµηση και 
οι νοερές εικόνες αντικειµένων (πχ. Σχηµατίζουν ανεµόµυλους µε τα χέρια, ήλιο, στεφάνια κ.α). 
(Π.Σ.Ν., 2011: 171-181) 

Ωστόσο, τις περισσότερες δραστηριότητες περί ανάπτυξης της δηµιουργικότητας τις συναντάµε 
στη µαθησιακή περιοχή Τέχνη και εύλογα, καθώς όπως αναφέρεται στο ΠΣΝ, «η τέχνη παρέχει στα 
παιδιά εναλλακτικούς και δηµιουργικούς τρόπους επικοινωνίας» (Π.Σ.Ν, 2011: 255). Οι τέχνες 
αποτελούν από µόνες τους καλλιτεχνικές και άρα δηµιουργικές δραστηριότητες. Αποτελούνται από 
πέντε υποκατηγορίες οι οποίες είναι: Εικαστικά, Θέατρο, Μουσική, Οπτικοακουστική Έκφραση 
και Χορός – Κίνηση. Εµπλέκεται µε άλλες µαθησιακές περιοχές όπως η Γλώσσα και οι Τ.Π.Ε. . Η 
διασύνδεση µε την µαθησιακή περιοχή της Γλώσσας είναι εµφανής, καθώς µέσα από τις 
εκφραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά εκφράζονται και επικοινωνούν, καλλιεργώντας τον 
προφορικό τους λόγο. Με τη διασύνδεση των Τ.Π.Ε., τα παιδιά µέσω της τεχνολογίας µπορούν να 
αναπτύξουν και τις ικανότητες των τεχνών αλλά και των τεχνολογιών, αφού σε ένα λογισµικό 
πρόγραµµα µπορούν να σχεδιάσουν ελεύθερα οτιδήποτε. Σε αυτή τη µαθησιακή περιοχή 
αναφέρονται αρκετές δραστηριότητες ως δηµιουργικές. Αρχικά µε τα εικαστικά, τα παιδιά µπορούν 
να αποτυπώσουν σε οποιοδήποτε καλλιτεχνικό µέσο και µε οποιαδήποτε µορφή τις σκέψεις τους. 
Αυτό αυτόµατα καθιστά τη δραστηριότητα δηµιουργική αφού εξάγουν µε ελευθερία τις ιδέες τους. 
Στο θέατρο τα παιδιά αναλαµβάνουν ρόλους, πρόσωπα, καταστάσεις, µπορούν να συζητήσουν, να 
αυτοσχεδιάσουν και να κάνουν διαλόγους. Να εκφράσουν τις απόψεις τους για κάποιο παραµύθι, 
να προτείνουν ιδέες και λύσεις για να το µετατρέψουν µέσα από τις δικές τους ιδέες και να το 
αναπαραστήσουν µέσω της δραµατοποίησης. Μέσα από τον χορό, τα παιδιά έχουν την ελευθερία 
των κινήσεων, µπορούν να µιµηθούν πρόσωπα, ζώα και καταστάσεις και να µεταφέρουν τις ιδέες 
για τις καταστάσεις αυτές µέσω των ελεύθερων κινήσεων τους. (Π.Σ.Ν., 2011: 255-290) 

Γ4. Η δηµιουργικότητα στη µαθησιακή περιοχή Γλώσσα του Προγράµµατος 
Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). 



Το ανανεωµένο Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου του 2011 περιλαµβάνει τη µαθησιακή περιοχή 
Γλώσσα και διαχωρίζει τους στόχους και τις δραστηριότητες της στις κατηγορίες Γραπτού και 
Προφορικού κειµένου, όπου η κάθε µία κατηγορία περιλαµβάνει την Κατανόηση και την 
Παραγωγή. Υποστηρίζεται πως η Γλώσσα είναι από τις σηµαντικότερες περιοχές του 
Προγράµµατος Σπουδών και πως η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι δραστηριότητες της 
εµπεριέχουν ένα παιγνιώδη χαρακτήρα, ώστε οι µαθητές να εκπληρώσουν τους προβλεπόµενους 
στόχους µέσα από µία δηµιουργική και συνεργατική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
σχεδιάζει τις δραστηριότητες κυρίως µε βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να µπορέσει να τα 
συνδέει µε τους προβλεπόµενους στόχους της περιοχής. Ωστόσο, ο σχεδιασµός των 
δραστηριοτήτων αυτών, θα πρέπει να καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. 
Η αξιολόγηση των µαθητών θα πρέπει να αποτελεί µια σύγχρονη διαδικασία και να µέσα από τη 
παρατήρηση των παιδιών σχετικά µε την συµµετοχή τους σε προγράµµατα αλλά και στην 
βελτιωτική πορεία τους, όσον αφορά τη δηµιουργικότητα και την σκέψη τους. (Π.Σ.Ν., 2011) 

Στη κατηγορία της Κατανόησης του Προφορικού λόγου, τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίζουν και 
να εξοικειώνονται µε τους διαφορετικούς λόγους που χρησιµοποιούνται σε κάθε κείµενο. Μέσα 
από δραστηριότητες παιχνιδιών ρόλου αλλά και διατύπωση υποθέσεων και αφήγηση φανταστικών 
ιστοριών, θα εξασκήσουν την έκφραση της σκέψης τους και ταυτόχρονα την δηµιουργικότητα. 
Επιπλέον για να συνειδητοποιήσουν τις λέξεις και τις συλλαβές τους, µπορούν µέσα από παιχνίδια 
να αντικαθιστούν λέξεις µε οµοιοκαταληξία σε κείµενα και να δηµιουργούν και να αφηγούνται τα 
δικά τους ποιήµατα µε ρίµα. (Π.Σ.Ν., 2011) 

Για την Παραγωγή του Προφορικού λόγου, µπορούν τα παιδιά να συµµετέχουν σε παιχνίδια ρόλων, 
ώστε να εξασκούν την προφορική τους έκφραση, να διατυπώνουν τις δικές τους υποθέσεις για 
καταστάσεις, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και εκφράζοντας τις απόψεις τους. Ακόµη, για να 
κατακτήσουν το βασικό λεξιλόγιο, µπορούν να συµµετέχουν σε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής 
συγγράφοντας οµαδικές ιστορίες και αλλάζοντας λέξεις µε όµοιες ή και αντίθετες µε σκοπό να 
αλλάξει το νόηµα και να µπορέσουν να το αναπροσαρµόσουν ή και να προτείνουν µία διαφορετική 
πορεία ή ένα διαφορετικό τέλος σε κάποια αφήγηση. Με τις παραπάνω δραστηριότητες θα 
ενεργοποιηθεί η σκέψη τους και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας. (Π.Σ.Ν., 
2011) 

Στις επόµενες κατηγορίες, Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού λόγου, θα πρέπει τα παιδιά να 
µπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο γραπτός λόγος αποτελείται από λέξεις και κείµενα. Για να 
µπορούν να αναγνωρίζουν κάποιες λέξεις µπορούν να τις συσχετίσουν µε εικόνες µέσα από 
δραστηριότητες αντιστοίχισης. Επίσης να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόµενο κάποιου βιβλίου 
µέσα από την εικονογράφηση, ώστε να βάλουν την φαντασία τους σε λειτουργία. (Π.Σ.Ν., 2011) 

Συγκριτικά µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το νέο Πρόγραµµα Σπουδών µπορούµε να πούµε πως περιλαµβάνει 
περισσότερες δραστηριότητες ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν την σκέψη τους και να 
συµβάλλει στη βελτίωση της δηµιουργικότητας. Επίσης συναντάµε και νέες µαθησιακές περιοχές, 
όπου µετατρέπουν αµέσως τη µάθηση σε κάτι διαφορετικό από το συνηθισµένο, κάπως πιο 
δηµιουργικό και πιο ενδιαφέρον για τους µαθητές. Ωστόσο η δηµιουργικότητα συνεχίζει να 



αποτελεί µέρος των µαθησιακών περιοχών µε συνδυαστικό τρόπο και όχι ξεχωριστό κοµµάτι 
διδασκαλίας.  

Γ5. Η αναφορά της δηµιουργικότητας στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και Α.Π.Σ. για το 
Δηµοτικό σχολείο . 

Σύµφωνα µε το νέο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο 
εφαρµόζεται για το δηµοτικό σχολείο από το 2003, ως βασική αρχή της εκπαίδευσης είναι η 
συµβολή της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στην προσωπικότητα του αλλά και στην 
προετοιµασία του για την ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον εκτός σχολείου. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία θα πρέπει να συµβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µαθητών, 
σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να προετοιµάσει κατάλληλους, υπεύθυνους και ενεργούς 
πολίτες. Για να αναδειχτούν τα ενδιαφέροντα των µαθητών και να καλλιεργηθούν οι δεξιότητές 
τους, θα πρέπει οι µαθητές να προσεγγίζει δηµιουργικά τη παρεχόµενη από τους εκπαιδευτικούς 
γνώση, ώστε αργότερα να µπορεί να τα εφαρµόσει στη καθηµερινή, κοινωνική ακόµα και 
επαγγελµατική του ζωή. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών θα πρέπει να εκπαιδευτικό σύστηµα 
να αποτελέσει µια σύγχρονη παιδαγωγική στρατηγική ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) 

Εντοπίζουµε στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. ότι γίνεται αναφορά στη διαθεµατικότητα, προωθώντας ποικίλους 
τρόπους για την γνώση. Η διαθεµατικότητα αφορά την ποικιλότροπη διαδικασία µετάδοσης 
γνώσεων και εξάσκησης µέσα από το συνδυασµό των µαθηµάτων. Δηλαδή, όσο είναι δυνατόν, τα 
περιεχόµενα των µαθηµάτων να συσχετίζονται µεταξύ τους, ώστε να µελετάται το γνωστικό 
αντικείµενο πολύπλευρα και ποικιλόµορφα. Η διαθεµατική αυτή διαδικασία θα συµβάλλει στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών, όπως η ικανότητα της δηµιουργικής σκέψης και επινόησης 
αλλά και της δηµιουργίας της τέχνης, γιατί ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι να 
καλλιεργήσει άτοµα ικανά µε δηµιουργική και κριτική σκέψη. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) 

Ωστόσο, η δηµιουργικότητα στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του δηµοτικού σχολείου συναντάται κυρίως στην 
Ευέλικτη Ζώνη µέσω της δηµιουργίας project και της διαθεµατικότητας, αλλά και στις µικρές 
τάξεις  µπορεί να εντοπιστεί και σε δραστηριότητες γλωσσικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της 
Ευέλικτης Ζώνης πραγµατοποιούνται εργασίες και διαθεµατικές δραστηριότητες που έχουν στόχο 
την οµαδική συνεργασία, την ανάπτυξη της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης, ώστε να 
δραστηριοποιούνται οι µαθητές και να έρχονται σε επαφή µε καινοτόµα και πρωτότυπα 
προγράµµατα. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003)  

Επιπλέον µε τη σύνδεση της λογοτεχνίας, στο µάθηµα της Γλώσσας θα εντοπίσουµε στοιχεία που 
καθιστούν τη διδασκαλία πιο δηµιουργική. 

Γ6. Η δηµιουργικότητα στη µαθησιακή περιοχή Γλώσσα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το 
Δηµοτικό σχολείο.  



Σύµφωνα µε το Δ.Ε.Π.Π.Σ., η Γλώσσα είναι το µέσο για την παραγωγή, καλλιέργεια και ανάπτυξη 
της δηµιουργικής και της κριτικής σκέψης. Σκοπός του µαθήµατος της Γλώσσας στο δηµοτικό 
σχολείο είναι η προσέγγιση του προφορικού και του γραπτού λόγου µε στόχο την ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης, της συνείδησης, της υπευθυνότητας, της δηµιουργικής αλλά και κριτικής σκέψης 
ώστε τα παιδιά  να µπορούν να ανταπεξέλθουν στην ευρύτερη κοινωνική τους ζωή. Μέσα από τις 
προτεινόµενες δραστηριότητες και την εξάσκηση, να εκπαιδευτούν ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιούν τα γλωσσικά στοιχεία σωστά και να µπορούν να εκφράζουν τον εσωτερικό τους 
κόσµο.  

Η διδασκαλία του µαθήµατος της Γλώσσας αποτελείται από δύο βασικές έννοιες. Τον Προφορικό 
και τον Γραπτό λόγο. Ο Προφορικός λόγος περιλαµβάνει τη σωστή χρήση του προφορικού λόγου, 
του λεξιλογίου αλλά και τη σωστή δοµή από τον µαθητή, ενώ η ενότητα του Γραπτού λόγου 
περιλαµβάνει τις εξής υποκατηγορίες: Ανάγνωση, Γραφή και Παραγωγή γραπτού λόγου, 
Λογοτεχνία, Λεξιλόγιο, Γραµµατική και Διαχείριση της Πληροφορίας. Οι περισσότερες 
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν δηµιουργικές ασκήσεις και ενεργοποιούν τη φαντασία των 
µαθητών, άρα και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της δηµιουργικής σκέψης, 
συναντώνται στον Προφορικό Λόγο, στην Ανάγνωση, στη Γραφή και Παραγωγή Γραπτού λόγου 
αλλά και στη Λογοτεχνία. Κυρίως οι πιο δηµιουργικές δραστηριότητες αφορούν τις µικρότερες 
τάξεις του Δηµοτικού σχολείου, α’ και β’.  

Όσον αφορά την κατηγορία του Προφορικού λόγου, τα παιδιά µπορούν να εµπλακούν σε 
δραστηριότητες και παιχνίδια διαλόγων, αναδιηγήσεων, παιχνίδια ρόλων ώστε να αναπτύξουν τον 
προφορικό τους λόγο, να εµπλουτίσουν τις µορφές του και να τον αποκωδικοποιήσουν. Επιπλέον 
να µπουν σε διαδικασία αφήγησης παραµυθιών αλλά και να µπορούν να το µεταποιήσουν, 
αλλάζοντας µέρη (αρχή, µέση, τέλος) ή ολόκληρη την ιστορία.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο γραπτός λόγος αποτελείται από υποκατηγορίες. Στη κατηγορία 
της Ανάγνωσης του Γραπτού λόγου, τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν τον γραπτό λόγο και να 
µπορέσουν να το διαφοροποιήσουν από τον προφορικό. Για να επιτευχθεί αυτό µε δηµιουργικό 
τρόπο µπορούν να παίξουν λεκτικά παιχνίδια όπως οι γλωσσοδέτες.  

Στην επόµενη κατηγορία, Γραφή και Παραγωγή γραπτού λόγου, οι πιο δηµιουργικές 
δραστηριότητες για να εξασκήσουν τη γραφή αλλά και να εξιστορίσουν κείµενα και εµπειρίες 
φανταστικού ή και µη περιεχοµένου είναι να µπουν σε διαδικασία γραφής παραµυθιού και να 
µπορούν να το αναπροσαρµόσουν ή και να το αλληλοδιορθώσουν.  

Τέλος το πιο δηµιουργικό περιεχόµενο, εντοπίζεται στη Λογοτεχνία. Με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ., η 
λογοτεχνία συµβάλλει στην ενθάρρυνση της δηµιουργίας προσωπικών ιστοριών, Τα παιδιά για να 
αποκτήσουν σταδιακά τη δυνατότητα αυτή µπορούν να ξεκινήσουν µε γλωσσικά παιχνίδια 
οµοιοκαταληξίας, επανάληψης λέξεων και συλλαβών, να προχωρήσουν σε δραστηριότητες 
παντοµίµας και δραµατοποίησης διαφόρων λογοτεχνικών ειδών όπως ποιήµατα, ιστορίες, 
παραµύθια και να φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα δηµιουργώντας κείµενα και παραλλαγές 
κειµένων µέσω της δηµιουργικής αφήγησης.  



Γ7. Η ελληνική πραγµατικότητα µετά τη µελέτη των ΔΕΠΠΣ.  
Μέσα από την ανάλυση των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο και το Δηµοτικό γίνεται 
αντιληπτό πως οι σκοποί της εκπαίδευσης για τη δηµιουργικότητα δεν επιτυγχάνονται πλήρως αλλά 
µερικώς µε αποτέλεσµα το επιθυµητό περιεχόµενο να µην προσεγγίζεται. Ο σκοπός της 
εκπαίδευσης που είναι να ενθαρρύνει τους µαθητές και να συµβάλλει στην πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και της δηµιουργικότητάς τους δεν επιτυγχάνεται (Paraskevopoulos, 2002, 105)  

Ωστόσο η προσπάθεια που γίνεται στο ΔΕΠΠΣ του 2003 δεν µπορεί να θεωρηθεί αποτυχηµένη, 
αλλά συγκροτηµένη. Καθώς προτείνεται το µοντέλο της διαθεµατικότητας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά και το επίκεντρο της γνώσης γίνεται ο µαθητής, ο οποίος από παθητικός δέκτης 
πρέπει να µετατραπεί σε αυτο -ενεργητικό πρόσωπο.  

Παρόλο όµως τον λόγο περί δηµιουργικότητας που αναφέρεται στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, οι 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρο θεωρητικό πλαίσιο για το πως θα κινηθούν ως προς µια πιο 
δηµιουργική εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δάσκαλοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν έτοιµο, 
φωτοτυπηµένο υλικό και οι µαθητές από το ζητούµενο ενεργητικό συνεχίζουν να αποτελούν 
παθητικοί δέκτες µε τρόπους όπως η επανάληψη και η αποστήθιση. (Kampylis, 33).  

Ωστόσο υπάρχει χάσµα ανάµεσα στο επιθυµητό και στις προβλέψεις των αναλυτικών 
προγραµµάτων για µια δηµιουργική εκπαίδευση και η δηµιουργικότητα δεν καταφέρνει να έχει τον 
επιθυµητό χαρακτήρα, αλλά µπορεί να θεωρηθεί µια  τυποποιηµένη διαδικασία µε λίγο πιο 
δηµιουργικό περιεχόµενο µε όρια και ελάχιστη συµβολή. 

Γ8. Η Δηµιουργικότητα σε Νηπιαγωγείο και Δηµοτικό: Συγκρίσεις αναφορών. 

Μετά από τον εντοπισµό και την ανάλυση της Δηµιουργικότητας στα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Νηπιαγωγείου και Δηµοτικού αλλά και στο µάθηµα της Γλωσσικής διδασκαλίας, προκύπτουν τα 
εξής συµπεράσµατα.  
Στο ΔΕΠΠΣ (2003) του Νηπιαγωγείου υποστηρίζεται πως το επίκεντρο της µάθησης είναι οι 
µαθητές και η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στο παιχνίδι και την έκφραση των παιδιών µέσα 
από παιχνίδια γραφής, δραµατοποίησης και παιχνιδιών ρόλων. Επιπλέον εντοπίζεται και η 
διαθεµατικότητα, µέσω της οποίας διασυνδέονται οι µαθησιακές περιοχές και η εκπαιδευτική 
διαδικασία γίνεται ολόπλευρη. Στο Νέο Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, κυριαρχεί 
παροµοίως µε το ΔΕΠΠΣ, το παιχνίδι ως κύρια δραστηριότητα, ενώ παραµένει και η 
διαθεµατικότητα. Ωστόσο προστίθεται ως βασική ικανότητα ανάπτυξης, η δηµιουργική και κριτική 
σκέψη των παιδιών. Αυτό συνεπάγεται µε πιο δηµιουργική εκπαιδευτική διαδικασία που να 
στοχεύει στην ανάπτυξη των παιδιών δηµιουργικά.  
Η δηµιουργικότητα στο νηπιαγωγείο συναντάται στις περισσότερες µαθησιακές περιοχές, αφού το 
παιχνίδι είναι αυτό που αντιπροσωπεύει την µάθηση σε αυτές τις ηλικίες. Ειδικότερα για τη 
µαθησιακή περιοχή της γλώσσας συναντάµε πληθώρα προτεινόµενων στόχων και δραστηριοτήτων 
δηµιουργικότητας τόσο στο ΔΕΠΠΣ όσο και στο ΠΣΝ. Πιο συγκεκριµένα µεγαλύτερη έµφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη του Προφορικού λόγου και λιγότερο στην Γραφή. Για την ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου εντοπίζονται δραστηριότητες δηµιουργίας και αφήγησης παραµυθιού και 
ιστοριών, αναδιατύπωση και αντικατάσταση λέξεων σε ποιήµατα, διατύπωση υποθέσεων, παιχνίδια 
ρόλων, δραµατοποίηση, παιχνίδι δηµιουργικής γραφής.  
Όσον αφορά το δηµοτικό σχολείο, εντοπίζεται και εδώ η διαθεµατικότητα ως τον συνδυασµό των 
γνώσεων µεταξύ των µαθηµάτων και µε στόχο να καλλιεργηθούν ικανά άτοµα µε δηµιουργική και 



κριτική σκέψη. Ωστόσο η δηµιουργικότητα εντοπίζεται σε µεγαλύτερο µέρος στο µάθηµα της  
Ευέλικτης Ζώνης, µέσω της διαθεµατικότητας και της δηµιουργίας project. Στο µάθηµα της 
Γλώσσας από τη µία υπάρχουν κάποιες δηµιουργικές δραστηριότητες όπως και στο Νηπιαγωγείο. 
Συχνότερες από αυτές είναι παιχνίδια ρόλων και διαλόγων. Αντίθετα µε το Νηπιαγωγείο, στο 
Δηµοτικό δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη του Γραπτού λόγου, και κυρίως µε τυποποιηµένες µορφές 
ασκήσεων, ενώ ελάχιστη είναι η συµµετοχή των δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Κάποιες από 
αυτές θα µπορούσαν να είναι τα γραπτά λεκτικά παιχνίδια όπως ο αναγραµµατισµός αλλά και η 
γραφή ή αναπροσαρµογή παραµυθιών µε βάση τις ιδέες των µαθητών. Επιπλέον, εντοπίζονται 
κάποιες δηµιουργικές δραστηριότητες στο µάθηµα της λογοτεχνίας αλλά και αυτές είναι ελάχιστες 
µε κυρίαρχες τα γλωσσικά παιχνίδια (οµοιοκαταληξία, επανάληψη λέξεων, αναγραµµατισµός) 
αλλά και σε διαθεµατικότητα µε άλλα µαθήµατα ίσως συναντήσουµε παιχνίδια παντοµίµας και 
δραµατοποίησης. 



Δ’ ΜΕΡΟΣ  

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ.  

Δραστηριότητα 1. 

Δηµιουργία ιστορίας από ιδεοθύελλα. (Νηπιαγωγείο & Δηµοτικό) 

Στόχοι: 

• Να έρθουν σε επαφή µε τη συγγραφή ενός σεναρίου. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία ενός σεναρίου. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να συζητήσουν µεταξύ τους. (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη) 
• Να εκφράσουν τις ιδέες τους.  (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η παρακάτω δραστηριότητα αποτελεί µια διαθεµα-
τική δραστηριότητα συνδυάζοντας τις γνωστικές περιοχές Παιδί και Γλώσσα και Παιδί και Τέχνη. 
Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους στόχους του ΔΕΠΠΣ (2003) και του ΠΣΝ (2011) καθώς τα 
παιδιά θα εκφράσουν τις ιδέες τους (Γλώσσα), θα έρθουν σε επαφή µε τη συγγραφή ενός σεναρίου 
(Γλώσσα), θα αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία του σεναρίου (Γλώσσα) αλλά και θα έχουν την δυ-
νατότητα να δηµιουργήσουν µε εικαστικά υλικά (Τέχνη) το εξώφυλλο της ιστορίας τους.  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς θα εκφράσουν τις ιδέες τους και θα µπουν σε 
διαδικασία δηµιουργικής σκέψης. Παράλληλα µε την πιθανή δηµιουργία εξωφύλλου θα αποτυπώ-
σουν τις ιδέες και τις εικόνες των µυαλών τους στο χαρτί.  

Υλικά: Παραµύθι ή Ταινία, Σηµειώσεις από νηπιαγωγό, Η/Υ, λογισµικό δηµιουργίας animation, 
βιντεοπροβολέας.  

Περιγραφή: Επιλέγουµε οποιοδήποτε παραµύθι ή ταινία, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των  παι-
διών και το αφηγούµαστε ή και το προβάλλουµε στα παιδιά. Μετά την αφήγηση του παραµυθιού ή 
την προβολή της ταινίας, συζητάµε µε τα παιδιά. Μπορούµε να κάνουµε ερωτήσεις που αφορούν το 
παραµύθι ή την ταινία σε κάθε µαθητή προσωπικά. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι συγκεκριµένες 
του τύπου: Ποιος, Τι, Πού, Πότε, Γιατί;. Ο κάθε µαθητής µπορεί να απαντήσει οτιδήποτε φαντάζε-
ται που αφορά την ιστορία. Ο/η νηπιαγωγός καταγράφει και συλλέγει τις απαντήσεις του κάθε µα-
θητή. Έτσι έχουµε συλλέξει µια ποικιλία ιδεών µέσα από τις απαντήσεις και ο/η νηπιαγωγός προ-
τείνει τη δηµιουργία ενός νέου σεναρίου το οποίο θα εξαχθεί σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παι-
διών.  
Το σενάριο πιο εύκολο είναι να γίνει παραµύθι, εκτός και αν υπάρχει η δυνατότητα ή το µαθησιακό 
επίπεδο για τη δηµιουργία animation.  
Στο σενάριο εντάσσουµε όλους τους ήρωες, τα µέρη, τους χρόνους, τους τόπους και τους λόγους 
που ακούστηκαν και προτάθηκαν από τους µαθητές. Οι πιο κοινές απαντήσεις, άρα οι επικρατέστε-
ρες γίνονται τα βασικά σηµεία του σεναρίου, ενώ όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις εντάσσονται στο 



σενάριο ως απλά σηµεία. Οι µαθητές επιλέγουν όλοι µαζί το τίτλο του σεναρίου. Ο/η νηπιαγωγός 
βοηθάει στη σύνταξη και στην χρονική ακολουθία και µπορεί να τυπώσει το παραµύθι για να 
υπάρχει στη τάξη.  

Προτεινόµενη εµπλεκόµενη δραστηριότητα: Οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να δηµιουργήσουν 
το εξώφυλλο του παραµυθιού µε εικαστικά υλικά. 

Δραστηριότητα 2. 

Δηµιουργία µιας ιστορίας από συνδυασµό δύο ιστοριών. (Δηµοτικό) 

Στόχοι: 

• Να εκφράσουν τις ιδέες τους. (Γλώσσα - Προφορικός Λόγος) 
• Να εντοπίζουν στοιχεία ενός σεναρίου. (Γλώσσα - Γραπτός Λόγος) 
• Να έρθουν σε επαφή µε την δηµιουργία ενός σεναρίου. (Γλώσσα - Γραπτός Λόγος) 
• Να υποθέσουν τις πράξεις του ήρωα σε διαφορετικές συνθήκες. (Γλώσσα - Προφορικός λόγος) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους στόχους 
του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα εκφράσουν τις ιδέες τους (Γλώσσα), θα έρθουν σε επαφή 
µε τη συγγραφή ενός σεναρίου (Γλώσσα), θα αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία του σεναρίου 
(Γλώσσα) αλλά και θα µπουν σε διαδικασία σκέψης ώστε να κάνουν τις δικές τους υποθέσεις για 
τον ήρως (Γλώσσα). 
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς θα εκφράσουν τις ιδέες τους και θα µπουν σε 
διαδικασία δηµιουργικής σκέψης. 

Υλικά: Παραµύθια ή άρθρα 

Περιγραφή: Επιλέγουµε δύο ιστορίες, άρθρα ή παραµύθια. Ξεκινάµε µε το πρώτο, όπου το διαβά-
ζουµε και στη συνέχεια κάνουµε συζήτηση γύρω από αυτό. Εντοπίζουµε τα βασικά σηµεία όπως: 
τον πρωταγωνιστή, τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, τον τόπο, τον χρόνο, την εξέλιξη της ιστορίας 
µε βάση τη πλοκή. Στη συνέχεια κάνουµε τα ίδια βήµατα και µε την άλλη ιστορία, το άρθρο ή το 
παραµύθι. Αφού έχουµε συζητήσει για τα βασικά στοιχεία, επικεντρωνόµαστε στους δύο βασικούς 
ήρωες, έναν από την κάθε ιστορία, άρθρο, παραµύθι. Έτσι έχουµε δύο ήρωες, τους οποίους σύµφω-
να µε την πλοκή του κάθε παραµυθιού, άρθρου, ιστορίας µπορούµε να τους προσδιορίσουµε χαρα-
κτηριστικά αλλά και προσωπικότητα. Στη συνέχεια συνδυάζουµε τους δύο βασικούς χαρακτήρες 
και δηµιουργούµε µια νέα ιστορία, στην οποία οι δύο αυτοί χαρακτήρες συναντιούνται πρώτη 
φορά. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και άλλα σηµεία από τις προηγούµενες ιστορίες όπως τον 
τόπο και τον χρόνο, αλλά καλύτερο και ιδανικότερο θα ήταν εάν τα παιδιά δηµιουργούσαν νέα ση-
µεία τα οποία να ταιριάζουν στην προσωπικότητα των δύο βασικών χαρακτήρων της ιστορίας. 



Δραστηριότητα 3. 

Φράσεις µε µέρη του λόγου. (Β΄ Δηµοτικού) 

Στόχοι: 

• Να κατανοήσουν τα παιδιά τα µέρη του λόγου. (Γλώσσα - Γραπτός Λόγος) 
• Να δηµιουργήσουν το δικό τους ποίηµα. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να αναπροσαρµόσουν λέξεις ώστε να πετύχουν οµοιοκαταληξία. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα αποτελεί µια διαθεµατική προ-
σέγγιση συνδυάζοντας στοιχεία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Ανταποκρίνεται στους στόχους 
του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα µπουν σε διαδικασία δηµιουργίας του δικού τους ποιήµατος  
(Γλώσσα), θα αντιληφθούν το φαινόµενο της οµοιοκαταληξίας αφού θα κληθούν να συµπληρώ-
σουν λέξεις ώστε να ταιριάζουν στο ποίηµα.  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς θα εκφράσουν τις ιδέες, θα προσπαθήσουν 
να ‘’παίξουν’’ µε τις λέξεις και η δραστηριότητα θα αποκτήσει έναν πιο παιγνιώδη χαρακτήρα. 

Υλικά: Τρία χρωµατιστά χαρτόνια, τρία πρόσφατα κείµενα. 

Περιγραφή: Κατά τη διδασκαλία των µερών του λόγου, µια προτεινόµενη δραστηριότητα για να 
αναπτύξουν την δηµιουργικότητα τους αλλά και να αξιολογήσουµε τις γνώσεις των παιδιών γύρω 
από το φαινόµενο αυτό είναι η παρακάτω. Εφόσον έχουµε διδάξει στα παιδιά τα µέρη του λόγου, 
προσπαθούµε να συνδυάσουµε την αξιολόγηση τους µε την λογοτεχνία και την δηµιουργικότητα.  
Χρησιµοποιούµε τρία χαρτόνια διαφορετικού χρώµατος πχ. κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο. Το κάθε 
χαρτόνι αποτελεί ένα µέρος του λόγου µεταξύ των ρηµάτων, επιθέτων, ουσιαστικών. Σε κάθε χαρ-
τόνι αναγραφούµε ένα µέρος του λόγου.  
Χωρίζουµε τα παιδιά σε τρεις µεικτές οµάδες και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει να εντοπίσει µέσα 
στα τρία τελευταία κείµενα που ασχοληθήκαµε στην τάξη, λέξεις που να αντιστοιχούν σε κάθε κα-
τηγορία. Μόλις ολοκληρωθεί ο εντοπισµός των λέξεων, η κάθε οµάδα σηκώνεται και καταγράφει 
στο αντίστοιχο χαρτόνι τις αντίστοιχες λέξεις που εντόπισε από το κείµενο.  
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή τρεις οµάδες καταγράψουν στοιχεία από τρία κείµενα, 
τότε έχουµε συγκεντρώσει τρεις µεγάλες λίστες µε λέξεις που αφορούν µέρη του λόγου. Με τις λέ-
ξεις που έχουµε συγκεντρώσει, προσπαθεί η κάθε οµάδα να δηµιουργήσει ένα ποίηµα µε οµοιοκα-
ταληξία. Η κάθε οµάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει όλες τις λέξεις και όχι µόνο εκείνες που κατέ-
γραψε στα χαρτόνια. Η σειρά των λέξεων δεν έχει σηµασία, αρκεί τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν 
τις καταγραµµένες λέξεις ως βασικό κορµό των ποιηµάτων. Μπορούν να προσθέσουν και δικά τους 
επιρρήµατα, άρθρα, αντωνυµίες, µετοχές ώστε να βγάζει το ποίηµα νόηµα και να υπάρχει συνοχή. 

Δραστηριότητα 4. 

Κάλυψη κενών στο ποίηµα. (Νηπιαγωγείο & Δηµοτικό) 



Στόχοι: 

• Να κατανοήσουν τα παιδιά την οµοιοκαταληξία. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να εντοπίζουν  λέξεις µε οµοιοκαταληξία. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους. (Γλώσσα) 
• Να εξοικειωθούν µε τα ποιήµατα. (Λογοτεχνία) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα αποτελεί µια διαθεµατική προ-
σέγγιση συνδυάζοντας στοιχεία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Ανταποκρίνεται στους στόχους 
του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους(Γλώσσα), θα αντιληφθούν 
το φαινόµενο της οµοιοκαταληξίας (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) και θα εξοικειωθούν µε τη δηµιουργία 
ενός ποιήµατος. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς θα εκφράσουν τις ιδέες, θα προσπαθήσουν 
να ‘’παίξουν’’ µε τις λέξεις και η δραστηριότητα θα αποκτήσει έναν πιο παιγνιώδη χαρακτήρα. 

Υλικά: Ποιήµατα 

Περιγραφή: Συγκεντρωνόµαστε µε τα παιδιά στην ολοµέλεια και τους παρουσιάζουµε τα τρία πα-
ρακάτω ποιήµατα.  

Η γελαστή οικογένεια 
Πάνω στ' άσπρο το χαρτί  
ζωγραφίζω ένα σπιτάκι, 
καναπέ χαλί και τζάκι. 
Καθιστούς στον καναπέ  
σχεδιάζω έναν πατέρα 
δυο παιδιά και µια µητέρα. 
Κι επειδή θέλω πολύ 
να φανεί στη ζωγραφιά µου 
η χαρά που ΄χει η καρδιά 
µου 
των χειλιών τις άκρες κάνω 
προς τα πάνω να κοιτάνε 
κι έτσι όλοι τους γελάνε. 

Μαρία Γουµενοπούλου

Ο Χιονάνθρωπος 
Πιπεριά για µύτη 
κάρβουνα για µάτια 
για τα δυο του χέρια 
ξύλα δυο κοµµάτια. 
Να, και για καπέλο 
µια παλιοκανάτα, 
κοντοστροµπουλάτος 
σαν χοντροοπατάτα. 
Όσοι θα περνούνε 
και θα τον κοιτάζουν 
θα χαµογελούνε… 
Και θα τον… θαυµάζουν.  

Έλλη Αλεξίου

Ο υπολογιστής µου 
Στον κοµπιούτερ τικι - τικι 
γυροφέρνει το ποντίκι 
πάει µε το δικό µου χέρι 
ψάχνω να 'βρω πόσα ξέρει 
αν τα θέλω, µου µαθαίνει 
από µένα περιµένει 
καύσιµά του το µυαλό µου 
το γεµίζω για καλό µου 
είναι άξιος βοηθός µου 
φίλη µηχανή του κόσµου 
τάχα, θα µπορούσε η γνώση 
και καρδούλα να του δώσει; 

Θέτη Xορτιάτη



Αφού διαβάσουµε τα ποιήµατα, τα αναλύσουµε και τα εξηγήσουµε, προσπαθούµε µέσω ερωτήσε-
ων να µεταφέρουµε τη συζήτηση στην οµοιοκαταληξία ώστε να µπορέσουν να εντοπίσουν τα παι-
διά το φαινόµενο. Για να µεταφερθεί η συζήτηση στην οµοιοκαταληξία µπορούµε να κάνουµε ερω-
τήσεις του τύπου:  
- Μήπως µπορείτε να βρείτε κάποιες λέξεις που στο τέλος ακούγονται ίδια; 
- Ποιες λέξεις µοιάζουν µεταξύ τους; 
- Σε ποιο σηµείο του ποιήµατος οι λέξεις ταιριάζουν όταν τις ακούτε; 

Με τις ερωτήσεις αυτές προσπαθούµε να εντοπίσουν τα παιδιά την οµοιοκαταληξία. Μπορεί να 
επέµβει και ο/η νηπιαγωγός για να βοηθήσει και να κατευθύνει τα παιδιά στην κατανόηση του φαι-
νοµένου της οµοιοκαταληξίας.  
Αφού αντιληφθούν τα παιδιά την οµοιοκαταληξία τους προτείνουµε να αλλάξουµε κάποιες λέξεις 
του ποιήµατος και να φανταστούν τα παιδιά άλλες λέξεις που να ταιριάζουν και να κάνουν οµοιο-
καταληξία.  
Έτσι διαβάζουµε και πάλι τα ποιήµατα µε κενά. Σε κάθε κενό ακούµε τις ιδέες των παιδιών και 
αποφασίζουµε όλοι µαζί ποια λέξη θα τοποθετήσουµε ώστε να ταιριάζει. Καλό είναι να αφήσουµε 
κενά µε εύκολες λέξεις για να µπορέσουν να ανταποκριθούν τα παιδιά και να καλύψουν τα κενά.  
Ενδεικτικά τα ποιήµατα µε τα κενά: 

Δραστηριότητα 5. 

Ποιήµατα από πίνακες. (Νηπιαγωγείο & Δηµοτικό) 

Στόχοι: 

Η γελαστή οικογένεια 
Πάνω στ' άσπρο το χαρτί  
ζωγραφίζω ένα σπιτάκι, 
καναπέ χαλί και ______. 
Καθιστούς στον καναπέ  
σχεδιάζω έναν πατέρα 
δυο ______ και µια ______. 
Κι επειδή θέλω πολύ 
να φανεί στη ζωγραφιά µου 
η χαρά που ΄χει η καρδιά 
µου 
των χειλιών τις άκρες κάνω 
προς τα πάνω να κοιτάνε 
κι έτσι όλοι τους _______.

Ο Χιονάνθρωπος 
Πιπεριά για µύτη 
κάρβουνα για µάτια 
για τα δυο του χέρια 
ξύλα δυο ________. 
Να, και για καπέλο 
µια παλιοκανάτα, 
κοντοστροµπουλάτος 
σαν __________. 
Όσοι θα περνούνε 
και θα τον κοιτάζουν 
θα χαµογελούνε… 
Και θα τον… ________. 

Ο υπολογιστής µου 
Στον κοµπιούτερ τικι - τικι 
γυροφέρνει το _________ 
πάει µε το δικό µου χέρι 
ψάχνω να 'βρω πόσα ξέρει 
αν τα θέλω, µου µαθαίνει 
από µένα περιµένει 
καύσιµά του το µυαλό µου 
το γεµίζω για ________ µου 
είναι _______ βοηθός µου 
φίλη µηχανή του κόσµου 
τ ά χα , θα µπορούσε η 
_______ 
και ________ να του δώσει;



• Να µπορούν να αντιστοιχούν εικόνες µε κείµενο. (Γλώσσα/ Τέχνες) 
• Να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους σε γραφή.  (Γλώσσα - Γραπτός Λόγος) 
• Να κατανοήσουν την οµοιοκαταληξία. (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) 
• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους. (Γλώσσα) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα αποτελεί µια διαθεµατική προ-
σέγγιση συνδυάζοντας στοιχεία της Γλώσσας της Λογοτεχνίας αλλά και των Εικαστικών. Ανταπο-
κρίνεται στους στόχους του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα µπουν σε διαδικασία αποτύπωσης 
των σκέψεων τους σε γραπτή ή προφορική έκφραση (Γλώσσα), θα κληθούν να ασχοληθούν µε την 
οµοιοκαταληξία (Γλώσσα/ Λογοτεχνία) αλλά και να αντιστοιχήσουν εικόνες µε κείµενο (Τέχνη/ 
Γλώσσα).  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την οµοιο-
καταληξία αλλά και µε τον συνδυασµό εικόνας - κειµένου, κάτι σύνθετο και δηµιουργικό.  

Υλικά: Πίνακες, ποιήµατα 

Περιγραφή: Εφόσον έχουµε ασχοληθεί σε προηγούµενες δραστηριότητες µε ποιήµατα και έχουν 
αντιληφθεί τα παιδιά την οµοιοκαταληξία, µπορούµε να προτείνουµε µια ακόµα δηµιουργική δρα-
στηριότητα συνδυάζοντας και τις εικαστικές τέχνες. Στην ολοµέλεια παρουσιάζουµε στα παιδιά 
τους παρακάτω πίνακες και συζητάµε γύρω από αυτούς για το τι µπορούµε να εντοπίσουµε στους 
πίνακες όπως πρόσωπα, ζώα, τόπους, καιρικές συνθήκες, αντικείµενα.  
Στη συνέχεια χωρίζουµε τα παιδιά σε τέσσερις µεικτές οµάδες και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει από 
έναν πίνακα τυχαία. Τοποθετούµε τους πίνακες στα τραπεζάκια και η κάθε οµάδα κάθεται γύρω - 
γύρω. Ο/η νηπιαγωγός έχει ετοιµάσει νωρίτερα µικρά ποιήµατα που να ανταποκρίνονται στους πί-
νακες, έχοντας αφήσει κάποια κενά λέξεων, ώστε να τα συµπληρώσουν τα παιδιά.  
Ενδεικτικά τα ποιήµατα για τον κάθε πίνακα:  

Πίνακας 1 

Ένα απόγευµα µε βροχή 
Συναντήσαµε την _____ 
Με τον αγαπητικό της  
Αλλά και τον σκύλο τον ____ της. 
Είχαν ρούχα για ______ 
Και ______ χρωµατιστή. 

Πίνακας 2 


Κόκκινο είναι το ______

______ είναι το χταπόδι,

Σε ένα πιάτο όλα µαζί

Θα χορτάσουµε _______

Φρούτα, ψάρια και λαχανικά

Για όµορφα δόντια και _______ . 



Πίνακας 3 

Ήταν µια Κυριακή, 
Που γεννήθηκε η ______ 
Στην όµορφη την εξοχή 
Όλοι γιόρταζαν για _____ 
Και σαν ήρθε το πρωί  
Άρχισαν πάλι οι _______ 

Πίνακας 4 


Στο παγκάκι το ______

Κάθονται µαζί και οι δυό

Και στο χέρι της κρατά

Δυο λουλούδια _______

Η αγάπη τους αυτή 

Για χρόνια θα _______

Πίνακας 4Πίνακας 3

Πίνακας 2Πίνακας 1



Δραστηριότητα 6. 

Ποιήµατα για τους συµµαθητές µας. (Νηπιαγωγείο) 

Στόχοι: 

Να αναπτύξουν τις µεταξύ τους σχέσεις. (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη) 
Να κοινωνικοποιηθούν. (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη) 
Να δηµιουργήσουν ποιήµατα. (Γλώσσα) 
Να µπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που λαµβάνουν. (Γλώσσα) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους στόχους 
του ΔΕΠΠΣ (2003) και του ΠΣΝ (2011) καθώς τα παιδιά θα µπουν σε διαδικασία δηµιουργίας του 
δικού τους ποιήµατος  (Γλώσσα), θα βελτιώσουν την κοινωνικοποίηση τους. (Προσωπική και Κοι-
νωνική Ανάπτυξη), και θα συνεργαστούν µε τους συµµαθητές τους.  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς θα αποτυπώσουν τις πληροφορίες που έχουν 
για τους συµµαθητές τους, µε µορφή ποιήµατος.  

Υλικά: Χαρτί, µολύβι, στύλο, µαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Μια δραστηριότητα κοινωνικοποίησης, εµπιστοσύνης αλλά και γνωριµίας µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µεταξύ των παιδιών και των γνωριµιών τους. Συνδυαστικά µε την δηµιουργικότη-
τα, η κοινωνικοποίηση των παιδιών µπορεί να γίνει µε την εξής δραστηριότητα.  
Χωρίζουµε τα παιδιά σε τυχαία ζευγάρια. Το κάθε ζευγάρι κάνει κάποιες ερωτήσεις στον συµµαθη-
τή του ώστε να τον γνωρίσει ή να επιβεβαιώσει τα όσα ήδη γνωρίζει για αυτόν.  
Κάποιες ερωτήσεις µπορεί να είναι: 
- Ποιο είναι το όνοµα σου; 
- Από που είσαι; 
- Ποιο είναι το αγαπηµένο σου χρώµα; 
- Ποιο είναι το αγαπηµένο σου φαγητό; 
- Ποιο είναι το αγαπηµένο σου ρούχο; 
- Ποιο είναι το αγαπηµένο σου παιχνίδι; 

Στη συνέχεια µε τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού γράφει το κάθε παιδί ένα µικρό ποίηµα για τον 
συµµαθητή του µε τις πληροφορίες που έχει για αυτόν.  

Προτεινόµενη εµπλεκόµενη δραστηριότητα: Μια δραστηριότητα που µπορεί να προστεθεί στην 
παραπάνω είναι να ζωγραφίσουν οι µαθητές τον συµµαθητή τους και να συνοδεύει το ποίηµα.  

Δραστηριότητα 7. 

Ιστορίες από περιοδικά. (Νηπιαγωγείο - Δηµοτικό) 



Στόχοι: 

• Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σε µία ιστορία. (Γλώσσα) 
• Να συνθέτουν δικές τους ιστορίες µε βάση τα στοιχεία που έχουν. (Γλώσσα) 
• Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα µέσω της χρήσης ψαλιδιού. (Εικαστικές Τέχνες) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα αποτελεί µια διαθεµατική προ-
σέγγιση συνδυάζοντας στοιχεία της Γλώσσας και των Εικαστικών Τεχνών. Ανταποκρίνεται στους 
στόχους του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα µπουν σε διαδικασία δηµιουργίας της δικής τους 
ιστορίας αλλά και θα αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα εξαιτίας της χρήσης του ψαλιδιού.  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς µέσω των στοιχείων που θα αντλήσουν από 
περιοδικά θα προσπαθήσουν να συνθέσουν την ιστορία τους.  

Υλικά: Περιοδικά, ψαλίδι, κουτιά κατηγοριών. 

Περιγραφή: Μια σύνθετη δηµιουργική και οµαδική δραστηριότητα, η οποία µπορεί να απασχολή-
σει δύο µέρες τους µαθητές. 
Ο/η εκπαιδευτικός φέρνει περιοδικά τα οποία περιέχουν αρκετές φιγούρες ανθρώπων, ζώων, αντι-
κειµένων, δραστηριοτήτων/ ενεργειών και τόπων. Προτείνουµε στα παιδιά να δηµιουργήσουµε την 
δικιά µας ιστορία µε στοιχεία που θα εντοπίσουµε στα περιοδικά. 
Χωρίζουµε τα παιδιά σε τρεις - τέσσερις ισάξιες οµάδες (ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών) και 
µοιράζουµε τα περιοδικά. Η κάθε οµάδα εντοπίζει στα περιοδικά πρόσωπα (χαρακτήρες), αντικεί-
µενα, δραστηριότητες/ ενέργειες και τόπους. Για κάθε µία κατηγορία θα πρέπει η κάθε οµάδα να 
έχει εντοπίσει και να έχει κόψει τουλάχιστον δυό. Δηλαδή τουλάχιστον δύο χαρακτήρες, δύο αντι-
κείµενα, δύο δραστηριότητες και δύο τόπους. Αφού η κάθε οµάδα έχει κόψει περιµετρικά τα στοι-
χεία, τα συγκεντρώνουµε και τα παρουσιάζουµε στους συµµαθητές µας.  
Ο/η εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να φέρει ή να φτιάξει από νωρίτερα τέσσερα κουτιά, ένα για κάθε 
κατηγορία. Αφού όλες οι οµάδες έχουν παρουσιάσει τα στοιχεία που έκοψαν, τα τοποθετούν στο 
αντίστοιχο κουτί της κατηγορίας. Δηλαδή τοποθετούν τους χαρακτήρες στο κουτί των χαρακτήρων, 
τα αντικείµενα στο κουτί των αντικειµένων και ούτω κάθε εξής. Σε κάθε κουτί θα πρέπει να περι-
λαµβάνονται τουλάχιστον έξι (αν οι οµάδες είναι τρεις) ή οχτώ (αν οι οµάδες είναι τέσσερις) κοµ-
µένα σχέδια.  
Στη συνέχεια αφού ανακατευτούν τα στοιχεία που υπάρχουν στο κάθε κουτί, η κάθε οµάδα τραβάει 
από δύο στοιχεία από κάθε κουτί. Έτσι οι οµάδες συγκεντρώνουν στο σύνολο οχτώ στοιχεία (2 χα-
ρακτήρες, 2 αντικείµενα, 2 δραστηριότητες/ ενέργειες και 2 τόπους). Έπειτα η κάθε οµάδα δη-
µιουργεί ιστορίες µε αφορµή τα κοµµένα στοιχεία που έχουν επιλέξει.  
Ο εκπαιδευτικός µπορεί µα παρέµβει για διορθώσεις εφόσον χρειαστεί. Μετά το τέλος της δη-
µιουργίας των ιστοριών, η κάθε οµάδα παρουσιάζει - διηγείται την ιστορία της.  

Προτεινόµενη εµπλεκόµενη δραστηριότητα: 

• Οι ιστορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επόµενες δραστηριότητες όπως π.χ η δραµατοποί-
ηση. Δηλαδή η κάθε οµάδα να παρουσιάσει την ιστορία της µε δραµατοποίηση.  

• Η κάθε οµάδα µπορεί να ζωγραφίσει την ιστορία της. 



Δραστηριότητα 8. 

Ιστορία από άλλες µικρές προσωπικές ιστορίες (Δηµοτικό) 

Στόχοι: 

• Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σε µία ιστορία. (Γλώσσα) 
• Να συνθέτουν ιστορίες µε βάση τα στοιχεία που έχουν. (Γλώσσα) 
• Να συνθέσουν οµαδική ιστορία από το συνδυασµό µικρότερων. (Γλώσσα) 

Συσχέτιση µε Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δηµιουργικότητα: Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στους στόχους 
του ΔΕΠΠΣ (2003) καθώς τα παιδιά θα µπουν σε διαδικασία δηµιουργίας µιας ιστορίας µόνο µέσα 
από κάποιες βασικές λέξεις(Γλώσσα), θα συνεργαστούν για τη δηµιουργία µιας ενιαίας - οµαδικής 
ιστορίας. (Παιδί και Προσωπική Aνάπτυξη)  
Η δραστηριότητα προάγει τη δηµιουργικότητα, καθώς τα παιδιά µέσα από κάποιες συγκεκριµένες 
λέξεις θα πρέπει να σκεφτούν σύνθετα πως µπορεί να δηµιουργηθεί µια ιστορία.  

Υλικά: Χαρτί, µολύβι, πίνακας 

Περιγραφή: Μια παιγνιώδης αλλά ταυτόχρονα και δηµιουργική δραστηριότητα είναι η δηµιουργία 
µιας ενιαίας ιστορίας από άλλες µικρότερες. Στη δραστηριότητα αυτή ο/η εκπαιδευτικός δίνει στα 
παιδιά έξι λέξεις. Στις λέξεις απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαµβάνονται δύο πρόσωπα, µία τοπο-
θεσία και δύο αντικείµενα.  
Προτείνουµε στο κάθε παιδί να φανταστεί µε τις λέξεις που τους δώσαµε να συνθέσει µια δικιά του 
ιστορία. Μόλις ολοκληρώσει το κάθε παιδί την ιστορία του, την διαβάζει στο σύνολο της τάξης.  
Στη συνέχεια ξεκινάει η δηµιουργία της οµαδικής ιστορίας. Ανάλογα µε τη θέση που κάθεται το 
κάθε παιδί (είτε σε οµάδες, είτε σε δυάδες) διαβάζει και την αντίστοιχη πρόταση που έχει γράψει. 
Για παράδειγµα το πρώτο παιδί διαβάζει την πρώτη πρόταση, το δεύτερο την δεύτερη πρόταση, το 
τρίτο την τρίτη πρόταση και ούτω κάθε εξής. Κατά τη διάρκεια αυτή ο εκπαιδευτικός σηµειώνει τις 
προτάσεις µε τη σειρά. 
Σκοπός είναι όλοι οι µαθητές να διαβάσουν από µία πρόταση. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός γράφει 
όλες τις προτάσεις στον πίνακα και µε την βοήθεια των παιδιών προσπαθούν να συνθέσουν µια 
ιστορία µε χρονική ακολουθία και µε τα βασικά στοιχεία της ιστορίας.  

Προτεινόµενη εµπλεκόµενη δραστηριότητα: 

• Οι ιστορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επόµενες δραστηριότητες όπως π.χ η δραµατοποί-
ηση. 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε το πεδίο της Δηµιουργικότητας από θεωρητική αλλά και πρα-
κτική διάσταση. Με οδηγό την ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση βιβλιογραφία αλλά και τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δηµοτικού, στο Α΄ µέρος πραγµατοποιήθηκε 
µια ανάλυση των αναλυτικών προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα αναλύθηκαν τα προγράµµατα 
σπουδών του νηπιαγωγείου (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003 και ΠΣΝ 2011) ως προς το περιεχόµενο, τους στό-
χους, τους σκοπούς και των γνωστικών περιοχών. Ιδιαίτερη προσέγγιση έγινε για τη γνωστική πε-
ριοχή της Γλώσσας καθώς είναι και η ενότητα που απασχόλησε την εργασία. Η ίδια ανάλυση 
πραγµατοποιήθηκε και στα Αναλυτικά Προγράµµατα του Δηµοτικού Σχολείου, για τις πρώτες τά-
ξεις Α’ και Β’.  

Στο Β΄ µέρος ασχοληθήκαµε µε την Δηµιουργικότητα σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά και µε έρευνες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί για την Δηµιουργικότητα. Εντοπίσαµε την έννοια της δηµιουργικότη-
τας µέσα από διάφορες αναφορές σηµαντικών προσωπικοτήτων. Ασχοληθήκαµε µε το θεωρητικό 
πρότυπου του Guilford, ο οποίος διακρίνει και ξεχωρίζει την συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα 
σκέψη του ατόµου. Επιπλέον αναφερθήκαµε στο µοντέλο των 4p της δηµιουργικότητας από τον M. 
Rhodes αλλά και αναφερθήκαµε στην δηµιουργικότητα στην εκπαίδευση και το πως συµβάλλει 
αυτή στην κοινωνία.  

Στο Γ΄ µέρος αναλύθηκε ο εντοπισµός της δηµιουργικότητας στα Αναλυτικά Προγράµµατα σπου-
δών του Νηπιαγωγείου και του Δηµοτικού και έγινε µια σύγκριση στον τρόπο διδασκαλίας του µα-
θήµατος της Γλώσσας.  

Με βάση όσα µελετήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής, καταλήγουµε πως η 
Δηµιουργικότητα αποτελεί µια σηµαντική ικανότητα του ανθρώπου και συµβάλλει στην ζωή του 
αλλά και στην κοινωνία. Καταλήξαµε στο ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
φορείς που πρέπει να εδραιωθεί η δηµιουργικότητα και είτε ως ξεχωριστό µάθηµα είτε ως τρόπο 
διδασκαλίας θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συµπεριληφθεί επίσηµα στα αναλυτικά προγράµµατα.  

Μέσα από τη σύγκριση των αναλυτικών προγραµµάτων εντοπίστηκε πως η διδασκαλία του µαθή-
µατος της γλώσσας από δηµιουργική γίνεται τυποποιηµένη. Δηλαδή, ενώ στο Νηπιαγωγείο οι δρα-
στηριότητες είναι πιο δηµιουργικές και µε έναν πιο παιγνιώδη χαρακτήρα, στο Δηµοτικό σχολείο 
ακόµα και στις πρώτες τάξεις, ο τρόπος διδασκαλίας µετατρέπεται σε καθορισµένο και τυποποιη-
µένο. Η δηµιουργικότητα απουσιάζει από το µάθηµα της γλώσσας ή εντοπίζεται ελάχιστα. Συµπε-
ριλαµβάνεται µεν στο µάθηµα της λογοτεχνίας αλλά και εκεί οι δραστηριότητες υστερούν στην 
εξάσκηση και βελτίωση της δηµιουργικότητας.  

Για τον λόγο αυτό, στο τελευταίο µέρος της εργασίας προτείνονται κάποιες δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν την δηµιουργικότητα και µπορούν να αξιοποιηθούν από νηπιαγωγούς αλλά και δα-
σκάλους. Στοχεύουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης των παιδιών και αποσκοπούν στην 
εξαγωγή καινοτόµων και πρωτότυπων ιδεών µε βάση την φαντασία των παιδιών.  

Καταλήγοντας, επισηµαίνουµε πως η δηµιουργικότητα στην εκπαίδευση θα πρέπει να εντατικοποι-
ηθεί και να εντοπίζεται συχνότερα. Καθώς η ανάπτυξη της θα συµβάλλει στην δηµιουργία ικανών 
ατόµων - πολιτών σε µια κοινωνία συνεχώς µεταβαλλόµενη, όπου θα απαιτούνται κρίσιµες ενέρ-
γειες και αποφάσεις, οι οποίες µε την κατάλληλη κριτική σκέψη θα συµβάλλουν στο σύνολο. "
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